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المقدمة

مســح نفقــات ودخــل األســرة هــو مســح أســري بالعينــة تعكــس نتائجــه واقــع إنفــاق واســتهالك 
ودخــل األســرة المعيشــية ، ينفــذ فــي الغالــب كل خمــس ســنوات. 

يهــدف المســح إلــى جمــع بيانــات تفصيليــة حــول إنفــاق واســتهالك ودخــل األســرة للتعــرف علــى 
حجــم ونمــط اإلنفــاق االســتهالكي لألســر فــي الســلطنة وعالقتــه بالمتغيــرات الديموغرافيــة 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة. كمــا يهــدف المســح إلــى توفيــر بيانات تخــدم أغراض التخطيط والتنمية 

االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الســلطنة.

تقديم

نفــذ المركــز الوطنــي لإلحصاء والمعلومات مســح 
أكتوبــر   20 مــن  للفتــرة  األســرة  ودخــل  نفقــات 
الصــدد  وبهــذا  أكتوبــر 2019م،   19  – 2018م 
يســرنا أن نقــدم أهــم مؤشــرات المســح ولقــد 
النتائــج  تبســيط  النشــرة  إعــداد هــذه  راعينــا فــي 
حتــى  اإلمــكان  بقــدر  المســح  مــن  المســتخلصة 
تســهل االســتفادة منــه، وســوف يكــون هنــاك 
الكثيــر مــن  يــر مفصــل للمســح يحتــوي علــى  تقر

التفصيليــة.  الجــداول 

وأهـــم مـــا يميـــز هـــذا المســـح أنـــه يوفـــر قاعـــدة 
شـــاملة بالبيانـــات حـــول إنفـــاق ودخـــل األســـرة 
بمختلـــف  البيانـــات  هـــذه  وربـــط  المعيشـــية 
والديموغرافيـــة  االجتماعيـــة  المتغيـــرات 
والنـــوع  الجغرافـــي  يـــع  كالتوز واالقتصاديـــة 
وحالـــة  التعليمـــي  والمســـتوى  االجتماعـــي 
المســـح  يوفـــر  وكذلـــك  االقتصـــادي،  النشـــاط 
والتنميـــة  التخطيـــط  أغـــراض  تخـــدم  بيانـــات 
الســـلطنة.   فـــي  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 

د. خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 



 متوسط حجم األسر

خصائص األسر 1

متوسط
 حجم األسرة 
على مستوى 

السلطنة

 
2011 - 20102019 - 2018

5.0
فرد 

5.0
فرد 

6
فرد 

6.1
فرد 

6.1
فرد 

5
فرد 

في القرىفي الحضر

2011 - 2010
2019 - 2018 

أسرة عمانية 

أسرة وافدة

8.1 فرد

7.0 فرد

3.0 فرد
3.0 فرد

متوسط
 حجم األسر

حجم األسرة

الملخص التنفيذي



 التوزيع النسبي لألسر حسب نوع المسكن

 التوزيع النسبي لألسر حسب نوع حيازة المسكن

نوع الحيازة
أسر وافدةأسر عمانية

2011-20102019-20182011-20102019-2018

87.691.20.70.4ملك

11.68.149.468.5إيجار

0.30.149.930.9مقابل عمل

0.50.600.1أخرى

خصائص المسكن والخدمات 2
حيازة األسر للمسكننوع المسكن 2.12.2

2011 - 2010
2019 - 2018 

فيال

شقة

عربي

قروي

أخرى

2011 - 2010 2011 - 2010 2019 - 20182019 - 2018

% 56.8% 91.2

% 68.5

% 30.9

% 36.6

% 36.9 % 87.6

 % 49.4

% 24.7

% 33.8

% 19.7

% 28.9
% 41.2

% 24.1
% 1.1

% 0.6

% 12.5
% 13.2

% 49.9

% 56

 نسبة 
األسر العمانية 

التي تسكن
 في الفلل

نسبة
 االسر العمانية 
التي تسكن في

 منازل ملك

نسبة 
األسر الوافدة 

التي تسكن في 
منازل مؤجرة 

نسبة 
األسر الوافدة 

التي تسكن منازل
 مقابل عمل

 نسبة 
األسر العمانية 

التي تسكن
 في البيوت العربية

خصائص المسكن والخدمات

الملخص التنفيذي



 التوزيع النسبي لألسر حسب المصدر الرئيسي للمياه في اإلستخدام المنزلي )%(

خصائص المسكن والخدمات

2.3

2011 - 20102019 - 2018 

 
حضر2010 - 2011 قرى2018 - 20182019 - 2019

% 72.2%22.7 

 % 27.4

 % 34.3

% 14.1

% 40.7

 % 99.8

% 68.9 % 39.0

 % 50.6

 % 4.4

 % 5.5

 % 26

% 90

% 34

نسبة األسر 
التي تستخدم
 شبكة مياه 

كمصدر رئيسي 
لإلستخدام 

المنزلي

من األسر 
تستخدم

 شبكة مياه 
كمصدر رئيسي 

للشرب.

من األسر 
تستخدم 

مياه معبأة
 كمصدر رئيسي

 للشرب.

من األسر 
تستخدم

 نقطة مياه حكومية 
كمصدر رئيسي 

للشرب.

من األسر
 تستخدم
 اآلبار 

كمصدر رئيسي
 للشرب.

نسبة األسر في 
القرى التي

 تستخدم نقطة 
مياه حكومية 
كمصدر رئيسي 

لإلستخدام 
المنزلي

نسبة
 األسر التي 
تستخدم 

مصادر
 مياه مأمونة 

نسبة
 األسر في 
السلطنة 

تستخدم مياه 
معبأه كمصدر 
رئيسي للشرب 

% 45.6

االستخدام المنزلي

شبكة مياه

نقطة مياه حكومية

بئر خاص بالمسكن

بئر خارج المسكن

مصادر أخرى

%68.9

%10.3

%11.4

%8.4

%0.9

%72.2

%15.5

%8.4

%3.7

%0.2

المصدر الرئيسي للمياة

الملخص التنفيذي



قرب المسكن من الخدمات العامة 2.4

 التوزيع النسبي لألسر حسب التجمع السكاني والقرب من الخدمات لمسافة 5كم أو أقل

%100

 %100

 %97.4

%94.6

 %99.1

%99.3

 %86.5

%88.9

%92.5

%96.9

%76.7

%72.9

%83.8

%83.9

%38.6

%51.9

قرىحضر

% 99% 64% 93% 45

نسبة األسر 
التي تقع بالقرب من
 الشوارع المعبدة 

نسبة األسر 
التي تقع بالقرب من
 المدارس االبتدائية

نسبة األسر 
التي تقع بالقرب من
  المحالت التجارية  

نسبة األسر 
التي تقع بالقرب من
المركز الصحي أو 

مستشفى 

معظم األسر في الحضر تتمتع بالقرب من الخدمات لمسافة أقل من 1 كيلو متر حيث بلغت:

2011 - 20102019 - 2018

% 48.1  % 61
من األسر في القرى

 تبعد عنها المراكز الصحية و 
المستشفيات بأكثر من

 5 كيلومتر 

2011 - 2010
2019 - 2018 

الشوارع المعبدة

المدارس االبتدائية

المحالت التجارية

المراكز الصحية 
أو المستشفيات

الملخص التنفيذي



إنفاق واستهالك األسرة 3
اإلنفاق واإلستهالك 3.1

2011 - 20102019 - 2018

587
لاير عماني

 657.7
لاير عماني

757
لاير عماني

% 25.3

%  24.6

817
لاير عماني

% 31.1

% 29

متوسط 
اإلستهالك

 الشهري لألسر 

متوسط
 اإلستهالك 

الشهري 
لألسر العمانية

 إستهالك
 األسر العمانية 

من الطعام 
والشراب 

نسبة
 إستهالك األسر

 من الطعام والشراب من 
إجمالي اإلستهالك في السلطنة 

نتيجة إلرتفاع متوسط حجم األسر في القرى عن الحضر بنحو 1.2فرد

2011 - 2010

2019 - 2018

% 34.3 % 26.0
نسبة

 إستهالك األسر
 من الطعام والشراب

قرىحضر

نتيجة إلرتفاع متوسط حجم األسر في القرى عن الحضر بنحو 1.2فرد

% 28.8 نسبة23.4 %
 إستهالك األسر

 من الطعام والشراب

قرىحضر

الملخص التنفيذي



اللحوم والدواجن

وجبات المطاعم

الحبوب ومنتجاتها

الخضروات والبقوليات

األلبان والبيض

الفواكة

األسماك

المشروبات غير كحولية

 السكر والعسل

الزيوت والدهون

أخرى

% 20.7

% 16.2

% 12.3 

% 8.2

% 9.8

%  8.5

%  7.5

%  5.9

%  3.3

%  2.2

 %  5.3

% 18.6

% 15.8

% 12.5 

% 10.4

% 10.0

%  9.2

%  7.2

%  6.5

%  3.9

%  2.1

 %  3.9

2011 - 20102019 - 2018

3.2 التوزيع النسبي لمتوسط اإلستهالك الشهري لألسر من الطعام

الملخص التنفيذي



المسكن

المالبس واألحذية

التجهيزات المنزلية

الرعاية الطبية

السلع والمنتجات االخرى

اإلتصاالت

وسائل النقل

العناية الشخصية

التعليم والثقافة

تكاليف السفر خارج البالد

% 27.2

% 10.1

% 11.8 

% 2.0

%  6.4

% 26.0

% 10.4

% 12.3% 9.5

% 8.3 

% 20.7 % 21.1 

% 1.8

% 7.3

%  6.4

%  4.1 %  4.6

%  5.9

%  1.8

%  2.2

2011 - 20102019 - 2018

التوزيع النسبي لمتوسط اإلستهالك الشهري لألسر من غير الطعام 3.3

الملخص التنفيذي



الدخل الشهري لألسرة 4

أجور ورواتب أجور ورواتب

 التوزيع النسبي لمتوسط الدخل الشهري لألسر العمانية 
وفق مصادر الدخل

2011 - 20102019 - 2018

2019 - 2018

1173
لاير عماني

1234
لاير عماني

965
لاير عماني

838
لاير عماني

 متوسط 
الدخل الشهري

 لألسر في السلطنة 

متوسط 
الدخل الشهري 

لألسر العمانية من 
المشاريع الخاصة والمهن الحرة 

2011 - 20102019 - 2018

% 78 % 87

668
لاير عماني

1552
لاير عماني

متوسط الدخل الشهري 
لألسر العمانية

من األسر في السلطنة 
مصدرها الرئيسي للدخل 

من األجور والرواتب

متوسط الدخل الشهري 
لألسر الوافدة

من األسر العمانية في 
السلطنة تعتمد على 

المعاشات التقاعدية كمصدر 
أساسي للدخل

% 15 % 83.0

 % 3.3
مشاريع خاصة ومهن حرة

 % 15.0
معاشات تقاعدية

% 5.5
معاشات تقاعدية

 % 1.1
دخول ممتلكات

 % 2.6
تحويالت ومصادر أخرى  % 1.2

تحويالت ومصادر أخرى

 % 4.3
مشاريع خاصة ومهن حرة

% 2
 دخول ممتلكات

الملخص التنفيذي


