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المقدمة
تبلغ مساحة السلطنة 309.9 كم2،  مقسمة إىل إحدى عشر حمافظة و )61( والية، 
يتوزع عليها 4.6 مليون نسمة من السكان، تبلغ نسبة العمانيني منهم )56.0 %( وفق 

بيانات منتصف عام 2018م.

ويف ظل االمتداد املساحي للسلطنة تتنوع اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية 
لإلحصاء  الوطين  املركز  ويسر  السلطنة،  وواليات  بني حمافظات  واالقتصادية 
واملعلومات أن يقدم العدد الثاين من هذا األطلس ليعكس هذا التنوع من خالل 
جمموعة من املؤشرات واإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية لعام 

.2018

حيتوي األطلس على ثالثة فصول يستهدف األول منها استعراض عدد من املؤشرات 
الدميوغرافية على مستوى الواليات منها توزيع سكان السلطنة وفقا للنوع واجلنسية 

ومعدل اخلصوبة الكلي ومعدل املواليد والوفيات اخلام.

يستعرض الفصل الثاين املؤشرات االجتماعية املتعلقة بالتشغيل، والباحثني عن عمل، 
والتعليم، والصحة، والضمان  االجتماعي  و اإلعاقة.

أما الفصل الثالث فإنه يستعرض املؤشرات االقتصادية املتعلقة بتخطيط األراضي 
واستخداماهتا، وإباحات البناء، واملنشآت العاملة يف السلطنة، إضافة على الفنادق 

والثروة السمكية والصادرات  و الواردات.

واملتصفح   للقارئ  وييسر  له،  املرسومة  األهداف  اإلصدار  هذا  ان حيقق  آملني 
احلصول على صورة واضحة عن التنوع يف قيم خمتلف املؤشرات بني حمافظات 

وواليات السلطنة.
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جزر الدیمانیات

محافظة مسندم
(سلطنة عمان)

مدحاء
(سلطنة عمان)

مصیرة

محافظة ظفار

محافظة الوسطى

محافظة الظاھرة
محافظة الداخلیة محافظة شمال

الشرقیة محافظة جنوب
الشرقیة

محافظة البریمي
محافظة شمال
الباطنة

محافظة مسقط
محافظة جنوب

الباطنة

سلطنة عمان
SULTANATE OF OMAN

ال یعتد بھذه الخارطة من ناحیة الحدود الدولیة واإلداریة.
نطاق وابعاد المحافظات الموضحة وضعت من قبل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ألغراض احصائیة

ولذلك فھي لیست دقیقة وال یجب االعتماد علیھا رسمیا.

.
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الفصل األول
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السكان
تطور حجم ال�سكان 

- )747(ألف نسمة حجم الزيادة السكانية بني عامي 2013م و2018م  
و)45%( من هذه الزيادة بسبب الوافدين. 

الفترة                       خالل  السلطنة  يف  للسكان  السنوي  النمو  نسبة   )%3.5(  -
الوافدين إىل )3.7%( يف  النسبة بني  )2013 - 2018(، وترتفع 

حني ينخفض بني العمانيني إىل )3.4 %( خالل هذه الفترة . 

 شكل )1( : نسبة الوافدين من إمجايل السكان حسب 

املحافظات 2018

 

 

 
 

 44%

0.8 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

    

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

النسبة للسلطنة

ال�سكان ح�سب اجلن�سية واجلن�س

نسبة النوع بني الوافدين تقارب مخسة أضعاف احلدود الطبيعية حيث   -

تبلغ )509( ذكرا لكل مائة أنثى عام 2018م، نتيجة لكون )84 %( 
من السكان الوافدين ذكور.

- بلغت نسبة الذكور من إمجايل سكان السلطنة يف عام 2018م، حوايل 
)65 %( يف حني تشكل اإلناث نسبة )35 %( من إمجايل السكان. 

من  هم  2018م  عام  السلطنة  يف  الوافدين  من   )%  84( حوايل   -
ثالث جنسيات فقط هي: اهلندية )37 %( والبنجالدشية ) 34 %(، 

والباكستانية  )13 %(. 

الرتكيب العمري للعمانيني والوافدين

)15 %( من سكان السلطنة العمانيني أعمارهم أقل من مخس سنوات   -
، وهي أعلى الفئات العمرية اخلمسية حجما.

-  ما يقارب من ثلثي )64 %( سكان السلطنة العمانيني أعمارهم دون 
الثالثني عاما.

السكان  -  )6( من كل )10( من 
العمانيني يف السلطنة هم يف سن 

العمل )15-64 سنة(. 

الوافدين  السكان  من   )% 95(   -
يف السلطنة عام 2018م والبالغ 
يف  هم  مليونا   )1.93( عددهم 

سن العمل ) 15 - 64 ( سنة. 

دون  األطفال  نسبة   )% 37.3(  -
)15سنة( من السكان العمانيني.

الفصل األول األطلس الديموغرافي

4.6
مليون نسمة

إجمالي سكان السلطنة 
عام 2018م، مقارنة

بـ )3.9( مليون نسمة عام 
2013م
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شكل )2(: التركيب العمري والنوعي للسكان 2018

الكثافة ال�سكانية

-  ارتفعت الكثافة السكانية يف السلطنة من )12.5  نسمة / كم 2 ( عام 
2013م، إىل ) 14.8  نسمة / كم 2 ( عام 2018م .

تبلغ الكثافة السكانية يف حمافظة   -

مشال الباطنة )96.3نسمة/كم2( 
كثافة  السلطنة  حمافظات  كثاين 

بعد حمافظة مسقط.

حمافظة الوسطى أقل حمافظات   -
ال  حيث  سكانية  كثافة  السلطنة 
تتعدى الكثافة فيها )0.5 نسمة/

كم 2(.

شكل )3(: الكثافة السكانية )نسمة/كم2( حسب املحافظات 
منتصف عام 2018

 

 

 
 

  

1 - 73

74 - 147

148 - 221

222 - 295

296 - 369

14.8

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

ـــالكثافة السكانیة للسلطنة

الفصل األول األطلس الديموغرافي

364
نسمة/كم2

مقدار الكثافة السكانية 
في محافظة مسقط 

عام 2018م.

إناثذكور
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شكل )4(: التوزيع العددي إلمجايل السكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

 (  ) -  

0.825 - 24.133

24.134 - 62.337

62.338- 127.180

127.181 - 282.116

282.117 - 477.121

4601.7   

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )5(: التوزيع العددي للسكان العمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  -    

0.4 - 49.2

49.3 - 98.5

98.6 - 147.8

147.9 - 197.1

197.2 - 246.4

2579.2   

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )6(: التوزيع العددي للسكان الوافدين حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  -   

0.1 - 75.8

75.9 - 151.7

151.8 - 227.6

227.7 - 303.5

303.6 - 379.4

2022.5  

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )7(: نسبة السكان الوافدين إلمجايل السكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

    

1.8 - 15.8

15.9 - 31.9

32.0 - 48.2

48.3 - 64.3

64.4 - 80.4

   % 44 النسبة للسلطنة

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )8(: نسبة النوع إلمجايل السكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

 (186)  

    

0 - 105

105.1 - 165.7

165.8 - 248.6

248.7 - 331.5

331.6 - 414.4

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )9(: نسبة النوع للسكان العمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
   

0.1 - 93.1

93.2 - 100.2

100.3 - 107.3

107.4 - 114.4

114.5 - 121.5

 (102 )  

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )10(: نسبة الزيادة الطبيعية للسكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

( % )  

0.1 - 0.58

0.59 - 1.2

1.3 - 1.9

2.0 - 2.6

2.7 - 3.3

 ( 109 ) النسبة للسلطنة

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )11(: الكثافة السكانية )نسمة/كم٢( حسب الواليات منتصف عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

0.1 - 554.1

554.2 - 1108.3

1108.4 - 1662.5

1662.6 - 2216.7

2216.8 - 2770.9

 ( 14.8 )   

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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المواليد
املواليد االأحياء ح�سب اجلن�سية واجلن�س 

يف  حيا  مولودا   )89,071(  -
السلطنة عام 2018م، )93.1 %( 

منهم عمانيون. 

- بلغ معدل املواليد اخلام للعمانيني 
لكل  مولودا   32.2( السلطنة  يف 
1000 من السكان ( عام 2018م، 
الكلي  اخلصوبة  معدل  بلغ  حني  يف 
لكل  مولود   3.9( العمانية  للمرأة 

امرأة يف سن االجناب( .

-  ميثل الذكور حوايل )50.8 %( من املواليد العمانيني األحياء، أي ما 
يعادل )42,106( مولودا حيا .

-  ميثل املواليد الوافدين الذكور حوايل )49.2 %( من إمجايل مواليد 
الوافدين ، أي ما يعادل )3,019( مولودا حيا ذكرا. 

توزيع املواليد ح�سب املحافظات واجلن�سية

- 2 من كل 5 والدات حية يف السلطنة 
حمافظيت  يف  كانت  2018م،  عام 

مسقط   ومشال الباطنة.

- أكثر من نصف والدات الوافدين كانت 
 )%53( بواقع  مسقط  حمافظة  يف 
وأدناها  مبحافظيت الوسطى ومسندم 
حبوايل )1.9%( من إمجايل املواليد 

األحياء الوافدين.

شكل )12(: معدل املواليد اخلام للعمانيني حسب املحافظات 
عام 2018م

 

 

 
 

  ( 32.2 )  
    

29.4 - 32.3

32.4 - 33.9

34.0 - 34.9

35.0 - 35.9

36.0 - 36.9

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل األول األطلس الديموغرافي

10
مواليد أحياء

في كل ساعة في 
السلطنة عام 2018م.

25
 مولود

لكل ألف من السكان أعلى 
معدل للمواليد الخام في 
السلطنة وكان بمحافظة 

الداخلية.
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شكل )13(: التوزيع العددي إلمجايل املواليد حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

16 - 1820

1821 - 3641

3642 - 5462

5463 - 7283

7284 - 9104

89,071  

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )14(: التوزيع العددي إلمجايل املواليد )العمانيني( حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

1 - 1660

1661 - 3321

3322 - 4982

4983 - 6643

6644 - 8304

82,941    
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شكل )15(: معدل املواليد اخلام حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

 ( 21.7 )  

0.1 - 6.8

6.9 - 13.7

13.8 - 20.6

20.7 - 27.5

27.6 - 34.4

   

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )16(: معدل املواليد اخلام للسكان العمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 8.4

9.4 - 17.8

18.8 - 27.2

28.2 - 36.6

37.6 - 46

 ( 32.2 )  
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شكل )17(: نسبة النوع للعمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

    

0.1 - 57.0

57.1 - 86.1

86.2 - 115.2

115.3 - 144.3

144.4 - 173.4

 ( 102 )  

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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الوفيات
الوفيات ح�سب اجلن�سية واجلن�س

وفيات  عدد  إمجايل   )8,979(  -

وحوايل   2018م،  عام  السلطنة 
)81%( منها كانت بني العمانيني. 

يف  اخلام  الوفيات  معدل  ثبات   -
السلطنة بشكل عام خالل اخلمس 
 1.9 بلغ  حيث  املاضية  سنوات 
وفاة  لكل ألف من السكان يف عام 

2018م. 

شكل )18(: وفيات احلوادث املرورية يف حمافظات السلطنة 
لعام 2018

توزيع الوفيات ح�سب الفئات العمرية 

)8.6( وفاة / ألف مولود حي( هو معدل وفيات األطفال الرضع يف   -

السلطنة عام 2018 م . 

)45%( من الوفيات املسجلة يف السلطنة كانت لكبار السن )65 +   -
سنة( عام 2018م . 

15.1 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي هو معدل وفيات األمهات يف   -
السلطنة عام 2018م .

شكل )19(: معدل الوفيات اخلام للعمانيني حسب املحافظات 
عام 2018

 

 

 
 

    

2.3 - 2.4

2.5 - 2.6

2.7 - 2.8

2.9 - 3.0

3.1 - 3.4

 2.7    

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل األول األطلس الديموغرافي

7%
 نسبة وفيات الحوادث 
المرورية من إجمالي 

الوفيات في السلطنة 
عام 2018م.
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شكل )20(: التوزيع العددي إلمجايل الوفيات حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

1 - 128

129 - 257

258 - 386

387 - 515

516 - 644

8,979   

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )21(: التوزيع العددي إلمجايل الوفيات )العمانيني( حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

1 - 99

100 - 199

200 - 299

300 - 399

400 - 499

7314  
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شكل )22(: معدل الوفيات اخلام إلمجايل السكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
   

0.1 - 0.8

0.9 - 1.7

1.8 - 2.6

2.7 - 3.5

3.6 - 4.4

 ( 1.9 )  

الفصل األول األطلس الديموغرافي
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شكل )23(: معدل الوفيات اخلام للعمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

0.0 - 1.2

1.3 - 2.5

2.6 - 3.8

3.9 - 5.1

5.2 - 6.4

  ( 2.7 )  



الفصل الثاني
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القوى العاملة
اأوال: امل�ستغلون

مقارنة  مشتغل  مليون   )2.2( حوايل   2018 عام  املشتغلني  عدد  بلغ   -

حبوايل )1.9( مليون مشتغل يف عام 2013م مبتوسط منو يقدر ب 
.)% 3.5(

)17.5 %( من الزيادة يف أعداد املشتغلني يف السلطنة يف الفترة                   -
) 2013 - 2018( كانت يف العمالة الوافدة .

يف  املشتغلني  من   )%  89.5(  -
اخلاص  القطاع  يف  يعملون  السلطنة 
والعائلي مقابل )10.5 %( يف القطاع 

احلكومي .

- يشكل العمانيون حوايل )20.2 %( 
فقط من إمجايل املشتغلني يف السلطنة 

عام 2018م. 

شكل )24(: تطور أعداد املشتغلني يف السلطنة خالل الفترة)2013-2018(م.

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

447
ألف

إجمالي المشتغلين 
العمانيين في السلطنة.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

,

,
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شكل )25(: نسبة املشتغلني الوافدين من إمجايل املشتغلني 
حسب املحافظات عام 2018.

 

 

 
 

 80

0.1 - 68.8

68.9 - 73.2

73.3 - 78.0

78.1 - 83.1

83.2 - 84.7

     

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

النسبة للسلطنة

التعمني

يف  التعمني  نسبة  هي   )% 20(  -

عام  واخلاص  احلكومي  القطاعني 
2018م. 

القطاع  يف  التعمني  نسبة  تبلغ   -
احلكومي )85 %( عام 2018م، 
يف  فقط   )% 15( بنحو  مقارنة 

القطاع اخلاص.

 )% 58( حوايل  الذكور  ميثل     -
من العمانيني العاملني يف القطاع 

%( من إمجايل  نسبتهم           )74  بلغت  احلكومي، يف حني 
العمانيني العاملني يف القطاع اخلاص. 

-  حوايل )22.8 %( من العمانيني املشتغلني يف القطاع اخلاص يعملون 
يف املهن الكتابية، بينما )44.2 %( من الوافدين املشتغلني يف القطاع 
اخلاص يعملون يف املهن اهلندسية األساسية واملساعدة عام 2018م.

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

8
من كل 10 عاملين في 
السلطنة هم عمالة 
وافدة عام 2018م.

شكل )26(: توزيع املشتغلني على القطاعني العام واخلاص خالل الفترة )2013 - 2018(

2018

2017

2016

2015

2014

2013

0 500 100 150 200 250 )ألف(

قطاع عامقطاع خاص
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شكل )27(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

     

169.0 - 61,4

61,5 - 122,8

122,9 - 184,2

184,3 - 245,6

245,6 - 307,1

2,212,744  

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )28(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني العمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

71 - 12072

12073 - 24145

24146 - 36218

36219 - 48291

48292 - 60364

4476    13,

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )29(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني يف القطاع العام حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
     

48 - 6119

6120 - 12239

12240 - 18358

18359 - 24477

24478 - 30596

230,899   



الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي44

شكل )30(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني العمانيني يف القطاع العام حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

     

44 - 5494

5495 - 10989

10990 - 16484

16485 - 21979

21980 - 27474

  195,481
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شكل )31(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني الوافدين يف القطاع العام حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

     

1 - 1293

1294 - 2587

2588 - 3880

3881 - 5174

5175 - 6467

  35,418



الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي46

شكل )32(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني يف القطاع اخلاص والعائلي حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

     

62 - 58009

58010 - 116019

116020 - 174029

174030 - 232039

232040 - 290049
1,981,845  
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شكل )33(: التوزيع العددي للمشتغلني العمانيني يف القطاع اخلاص حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
      

27 - 6578

6579 - 13127

13128 - 15062

15063 - 26316

26317 - 32895

252132  ,
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شكل )34(: التوزيع العددي إلمجايل املشتغلني الوافدين يف القطاع اخلاص والعائلي حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

     

28 - 55060

55061 - 110121

110122 - 165182

165183 - 220243

220244 - 275304

1,729,713  
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شكل )35(: نسبة املشتغالت العمانيات من إمجايل املشتغلني العمانيني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

 21.1

   

4.5 - 7.6

7.7 - 15.3

15.4 - 23.0

23.1 - 30.7

30.8 - 38.4

المتوسط للسلطنة
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شكل )36(: نسبة التعمني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
  

6.0 - 18.6

18.7 - 37.3

37.4 - 56.0

56.1 - 74.7

74.8 - 93.4

% 85  
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ثانيا:  الباحثون عن عمل

الباحثني عن عمل  )1.8( معدل   -

يف السلطنة عام 2018م . 
الباحثات  اإلناث  معدل   )7.1(  -
عن عمل يف السلطنة عام 2018 م .

عن  الباحثني  معدل   )%5.4(  -
عمل يف الفئة العمرية)18 - 24( 

سنة يف عام 2018م .
مسندم  حمافظيت  سجلت   -  
للباحثني  معدل  أعلى  والظاهرة 
بلغ  عن عمل يف عام 2018م حيث 
الباطنة  جنوب  املعدل يف حمافظة  بلغ  حني  منهما، يف  لكل   )3.5(

)3.2(وحمافظة الداخلية )3.0(. 
سجل الباحثني عن عمل من محلة شهادة الدبلوم اجلامعي أعلى معدل   -

من حيث املستوى التعليمي حيث بلغ )%7.9(. 

جدول )1(: معدل الباحثني عن العمل حسب فئات السن 
واجلنس 2018

اجلملةاإناثذكورفئات ال�سن

24 - 183.913.85.4
29 - 251.316.74.0
34 - 300.45.41.2

 39 - 350.33.20.6
400.00.20.0 فأعلى
0.87.11.8اجلملة

شكل )37(: نسبة الباحثات عن عمل من إمجايل الباحثني 
حسب املحافظات عام 2018.

 

 

 
 

      

0.6 - 4.3

4.4 - 8.7

8.8 - 13.1

13.2 - 17.5

17.6 - 21.9

 9.1

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

المتوسط للسلطنة

7.4%
من الباحثين عن عمل عام 

2018م حاصلون على 
مؤهل جامعي 

شكل )38(: توزيع الباحثني عن عمل حسب املستوى التعليمي عام 2018
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شكل )39(: معدل الباحثني عن عمل حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
    

0.2 - 3.4

3.5 - 6.9

7.0 - 10.4

10.5 - 13.9

14.0 - 17.4

ـــــالمعدل للسلطنة 1.8
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شكل )40(: معدل الباحثني عن عمل )الذكور( حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

    

0.1 - 2.0

2.1 - 4.1

4.2 - 6.2

6.3 - 8.3

8.4 - 10.4

ـــــالمعدل للسلطنة 0.8
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شكل )41(: معدل الباحثني عن عمل )اإلناث( حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

(   )    

0.7 - 8.8

8.9 - 17.7

17.8 - 26.6

26.7 - 35.5

35.6 - 44.4

7.1 ـــــالمعدل للسلطنة
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شكل )42(: نسبة الباحثات عن عمل من إمجايل الباحثني حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

      

0.1 - 1.2

1.3 - 2.5

2.6 - 3.8

3.9 - 5.1

5.2 - 6.4
9.1  
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التعليم المدرسي 
)1927(إمجايل عدد مدارس السلطنة خالل العام الدراسي 2018 /   -

2019 منها )1,149( مدرسة حكومية، و)730( مدرسة خاصة .
أكثر من )800( ألف طالب ملتحق مبختلف املدارس يف السلطنة عام   -
2018، يتوزعون على ما يقارب )31( ألف فصل دراسي يف السلطنة.

يف  الصفية  الكثافة  نسبة  بلغت   -  
خمتلف املدارس يف السلطنة )26 

طالبا/ فصل( عام 2018م . 
يف  احلكومية  املدارس  عدد  بلغ   -
 )198( الباطنة  مشال  حمافظة 
مدرسة وهي األعلى بني حمافظات 

السلطنة.
اخلاصة  املدارس  من   )%37(  -
حمافظة  يف  تقع  السلطنة  يف 
مسقط وهي األعلى مقارنة ببقية 

املحافظات .
العام  يف  العام  الدبلوم  مبرحلة  مقيد  طالب  ألف   )48( من  أكثر    -

الدراسي )2018 / 2019(.
خمتلف  يف  مقيدين  األطفال  رياض  مرحلة  يف  طالب  ألف   )88(  -

املدارس يف السلطنة .

شكل )43(: توزيع املدارس احلكومية على مستوى املحافظات 
للعام الدراسي 2019/2018

 

 

 
 

  

1 - 40

41 - 81

82 - 122

123 - 163

164 - 204
1149  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

شكل )44( :الكثافة الصفية مبدارس السلطنة حسب 
املحافظات  2018

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

11
طالب 

للمعلم الواحد في 
السلطنة عام 2018م.
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شكل )45(: التوزيع العددي للمدارس احلكومية حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

1 - 13

14 - 27

28 - 41

42 - 55

56 - 69

1149   
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شكل )46(: طالب لكل معلم للمدارس احلكومية حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

1 - 3

4  - 7

8 - 11

12 - 15

16 - 19

 11   

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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الصحة 
 املوؤ�سرات ال�سحية

مؤسسات  عدد  إمجايل   )1609(  -

الرعاية الصحية احلكومية واخلاصة 
حوايل           2018م،  عام  السلطنة  يف 
)38%( منها يف حمافظة مسقط . 

)9,674( عدد األطباء يف السلطنة   -
مبعدل )21( طبيبا لكل عشرة آالف 
حني  يف  عام 2018،  السكان  من 
 )20,267( املمرضني  عدد  بلغ 
ممرضا مبعدل ) 44 ( ممرضا لكل 

عشرة آالف من السكان .
العيـــــــــــــــــادات  زيارات  عدد   -
عام  واخلاصـــــــــة  احلكومية  الصحية  املؤسسات  يف  اخلارجية 
حوايل           منها  الوافدين  زيارات  متثل   ،)19,353,823( بلغ   2018

.)13.8%(

شكل )47(: عدد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب 
املحافظات 2018

 

 

 

 
 

56   

     

2 - 4

5 - 7

8 - 10

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

 )185( الصحة  لوزارة  التابعة  الصحية  املراكز  عدد  إمجايل  بلغ   -
مركزا صحًياًا موزعا على حمافظات السلطنة، بينما بلغ إمجايل عدد 

املجمعات الصحية )320( جممعا صحيا منها )298( جممعا صحيا 
يتبع القطاع اخلاص .

الصحية  املراكز  من  األكرب  النصيب  على  ظفار  حمافظة  استحوذت   -
التابعة لوزارة الصحة بنحو )18.4%( تلتها حمافظة مسقط حبوايل 

) 15.7% (. ويليها حمافظة الداخلية مبا يقارب من ) %11.4(.

شكل )48(: عدد املراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة موزعة 
حسب املحافظات عام 2018

 

 

 
 

185  

   

3 - 9

10 - 16

17 - 23

24 -30

31 -37

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

14.8
معدل أسرة المستشفيات 

لكل عشرة آالف من 
السكان خالل عام 

2018م.
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شكل )49(: التوزيع العددي للمراكز الصحية احلكومية حسب الواليات عام 2018

                               .
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185   
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شكل )50(: توزيع املراكز الصحية لكل )100،000(من السكان حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

      
0.0 - 43.4

43.5 - 86.9

87 - 130.4

130.5 - 173.9

174 - 217.4

المتوسط للسلطنة 4 
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القالع والحصون والجوامع 
والمنتزهات

 القالع واحل�سون

بلغ إمجايل عدد القالع واحلصون   -
وحصنا  قلعة   )51( السلطنة  يف 
حمافظات  خمتلف  على  توزعت 

السلطنـــة. 
حازت حمافظيت الداخلية ومشال   -
الباطنة على أعلى نسبة من القالع 
بنحو         السلطنة  يف  واحلصون 
على  حمافظة  لكل    )% 15.7(

حدة.
لزوار  استقطابا  األكثر  نزوى  قلعة   -
القالع واحلصون يف السلطنة عام 

2018م، بنحو )126( ألف زائر.
السياحية  الوفود  عدد  ارتفع   -
الزائرة للقالع واحلصون يف عام 2018م بنسبة )14.8 %( مقارنة 

بعام 2017م . 

شكل )51(: عدد القالع واحلصون حسب املحافظات عام 
2018

  

1 - 3

4 - 5

6 - 8

 

 

 
 

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

شكل )52(:زوار القالع واحلصون يف السلطنة )2018-2014(

 

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

1004
زائر

في اليوم الواحد للقالع 
والحصون في السلطنة 

عام 2018م.
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اجلوامع 

يف  العيد  ومصليات  واملساجد  اجلوامع  عدد  )16,207(إمجايل    -

السلطنة عام 2018، وتشكل اجلوامع ما نسبته )9 %( منها . 

تستحوذ حمافظة مشال الباطنة على العدد األكرب من جوامع السلطنة   -
بنحو )23.2 %( تليها حمافظة مسقط بنحو )17.3 %(. 

شكل )53(: اجلوامع حسب املحافظات عام 2018
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137 - 204

205 - 272

273 - 340

1443  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

 احلدائق واملنتزهات وال�ساحات العامة احلكومية

)338( حديقة ومنتزه وساحات عامة يف السلطنة عام 2018م .  -

استحوذت حمافظة مسقط على العدد األكرب من احلدائق واملنتزهات   -
حبوايل )38.5 %( تلتها حمافظة ظفار بنحو )%4.2(.

شكل )54(: عدد احلدائق واملنتزهات والساحات العامة 
احلكومية حسب املحافظات عام 2018

 

 

 
 

     

1 - 27

28 - 54

55 - 81

82 - 108

109  - 135

338  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )55(: التوزيع العددي للقالع واحلصون حسب الواليات عام 2018

  

01

02 - 03

04

                              .
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شكل )56(: التوزيع العددي للجوامع حسب الواليات عام 2018

                               .
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73 - 90

1443  
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شكل )57(: التوزيع العددي للمساجد حسب الواليات عام 2018

                               .
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شكل )58(: التوزيع العددي للحدائق واملنتزهات والساحات العامة احلكومية حسب الواليات عام 2018

                               .
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34 - 44
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338  
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الضمان االجتماعي
التوزيع اجلغرايف للحاالت املنتفعة من ال�سمان االجتماعي 

يف ال�سلطنة: 

املنتفعة  العمانية  االسر  عدد  بلغ   -
بالضمان االجتماعي يف السلطنة 
)76,377( أسرة لعام 2018م، 
بـــ )84,631( أسرة يف  مقارنة 

عام 2013م .
االجتماعي  الضمان  منتفعي  ربع   -
هم  2018م،  عام  السلطنة  يف 
وهي  الباطنة،  مشال  حمافظة  من 
األعلى بني بقية املحافظات، يف حني 
حمافظة  يف  املنتفعني  نسبة  بلغت 
مسندم )1.7 %( كأقل حمافظة يف 

السلطنة يف أعداد املنتفعني .

شكل )59(: احلاالت املستفيدة من الضمان االجتماعي حسب 
املحافظات عام 2018.
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76377  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

االجتماعي  الضمان  من  املنتفعني  لفئات  النوعي  التوزيع 
لعام 2018م: 

)77.4 %( نسبة اإلناث املنتفعات من الضمان االجتماعي من إمجايل   -
األفراد املنتفعني .

أكرب الفئات املنتفعة من الضمان االجتماعي يف السلطنة عام 2018م،   -

هي فئة الشيخوخة )كبار السن بواقع )32,895( حالة تشكل حنو      
)43.1%(من إمجايل املنتفعني.

شكل )60(: التوزيع النسيب لفئات الضمان االجتماعي عام 
2018

=

بديلة  ا�سر  ترعاهم  الذين  للرعاية  املحتاجني  االأطفال  حاالت  بها  يق�سد  اخلا�سة:  الفئة   *
اإ�سافة اإىل حاالت املدمنني والغري موؤهلني لرعاية اأ�سرهم.

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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مليون لاير

ُعماني اجمالي المبالغ 
المصروفة على فئات 

الضمان االجتماعي 
بالسلطنة عام 2018م.
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شكل )61(: التوزيع النسيب حلاالت فئة األرامل من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

% 6.1 

0.1 - 0.6

0.7 - 1.2

1.3 - 1.8

1.9 - 2.4

2.5 - 3.0

  

المتوسط للسلطنة

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )62(: التوزيع النسيب حلاالت فئة أسر السجني من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .

 

 

 
    

0.01 - 0.03

0.04 - 0.06
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المتوسط للسلطنة 4.%
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شكل )63(: التوزيع النسيب حلاالت فئة األيتام املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

0.1 - 0.16

0.26 -  0.42

0.52 - 0.68

0.78 - 0.94

1.04 - 1.2

%3.1 المتوسط للسلطنة

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )64(: التوزيع النسيب حلاالت فئة البنات غري املتزوجات من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 
2018

                               .

 

 

 
    

0.01 - 0.08

0.09 - 0.113

0.14 - 0.18

0.19 - 0.23

0.24 - 0.46

المتوسط للسلطنة %3.4
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شكل )65(: التوزيع النسيب حلاالت فئة الشيخوخة من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .
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%43.1 المتوسط للسلطنة

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )66(: التوزيع النسيب حلاالت فئة العاجزين من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .
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%29.1 المتوسط للسلطنة
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شكل )67(: التوزيع النسيب حلاالت فئة املطلقات من إمجايل املستفيدين من الضمان االجتماعي لكل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

0.1 - 0.5

0.6 - 1.1

1.2 - 1.7

1.8 - 2.3

2.4 - 2.9

%14.4 المتوسط للسلطنة

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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اإلعاقة
 التوزيع اجلغرايف حلاملي بطاقة معاق يف ال�سلطنة:

بلغ عدد العمانيني حاملي بطاقة معاق يف السلطنة حوايل )31,727(   -

معاًقا  عام 2018م.

حاملي  من   )% 21( حوايل   -
بطاقة معاق يف السلطنة هم من 
تلتها  الباطنة،  مشال  حمافظة  
 )% 17.4( مسقط  حمافظة 

والداخلية بنحو )15.0 %(.

بطاقة  حاملي  ربع  من  أكثر   - 
إعاقة  لديهم  السلطنة  يف  معاق 
يف  اإلعاقة  فئات  كأكثر  حركية 
اإلعاقة  الترتيب  يف  تليها  السلطنة 

الذهنية بنسبة )20.6 %(.

شكل )68(: التوزيع النسيب حلاملي بطاقة معاق على مستوى 
املحافظات لعام 2018

 

 

 

 
     

1 - 4

5 - 9

10 - 13

14 - 17

18 - 21

% 9    

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

التوزيع النوعي والعمري حلاملي بطاقة معاق: 

)65 %(من حاملي بطاقة معاق   -

بواقع  ذكور  هم  السلطنة  يف 
)20,698( فردا.

بطاقة  حلاملي  عدد  أكرب  تركز   -
عدد معاق يف الفئة العمرية )30 
عددهم          بلغ  حيث  فأكثر،  سنة 
بلغت    مئوية  بنسبة   )16,917(
الفئة  يف  وأدناها   )% 53.3(
العمرية )15 - 19( سنة، حيث 
بنسبة  و  بلغ عددهم )2,243( 

مئوية بلغت )7.1 %(

جدول )2(: توزيع حاملي بطاقة معاق حسب الفئات العمرية 
والنوع لعام 2018

الن�سبةاملجموعاإناثذكورالفئات العمرية

4,0842,4786,56220.7) أقل من 15 (
) 19 - 15 (1,3588852,2437.1
) 24 20-(1,6701,0082,6788.4

) 29 - 25 (2,0971,2303,32710.5
) 30 + (11,4885,42916,91753.3
20,69811,02931,727100.0املجموع

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي

7
من كل ألف من السكان 

دون سن 15 سنة يحملون 
بطاقة معاق.

12
من كل ألف من السكان 
العمانيين يحملون بطاقة 

معاق.
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شكل )69(: إمجايل حاملي بطاقة معاق لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
      

47.2 - 48.0

48.1 - 96.1

96.2 - 144.2

144.3 - 192.3

192.4 - 240.4

 123 المتوسط للسلطنة

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )70(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة مسعية( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

      

0.1 - 11.2

11.3 - 22.5

22.6 - 33.8

33.9 - 45.1

45.2 - 56.4

%15     

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )71(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة بصرية( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

% 9     

      

0.1 - 14.4

14.5 - 28.4

28.5 - 43.4

43.5 - 57.9

58.0 - 72.4

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )72(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة حركية( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

      

9.7 - 14.0

14.1 - 28.1

28.2 - 42.2

42.3 - 56.3

56.4 - 70.4

% 29      

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )73(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة ذهنية( لكل 10,000من سكان كل والية  عام 2018

                               .

 

 

 
 

      

0.1 - 10.4

10.5 - 20.8

20.9 - 31.2

31.3 - 41.6

41.7 - 52.0

% 21      

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )74(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة صرع( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
       

0.1 - 1.6

1.7 - 3.3

3.4 - 5.0

5.1 - 6.7

6.8 - 8.4
%1.2     

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )75(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة متالزمة داون( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

       

0.1 - 7.2

7.3 - 14.5

14.6 - 21.8

21.9 - 29.1

29.2 - 36.4
%4.6    (  )  

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )76(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة نقص منو( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
        

0.1 - 3.8

3.9 - 7.7

7.8 - 11.6

11.7 - 15.5

15.6 - 19.4

% 1.4    (   )  

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )77(: حاملي بطاقة معاق )إعاقة توحد( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

      

0.1 - 5.2

5.3 - 10.5

10.6 - 15.8

15.9 - 21.1

21.2 - 26.4

% 4.3      

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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شكل )78(: حاملي بطاقة معاق )متعدد اإلعاقة( لكل 10,000من سكان كل والية عام 2018

                               .

 

 

 
 

        

2.5 - 17.7

17.8 - 33.1

33.2 - 48.4

48.5 - 63.7

63.8 - 79.0

%15      

الفصل الثاني األطلس اإلجتماعي
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األراضي
االأرا�سي املخططة: 

ما يقارب)46( ألف قطعة أرض مت ختطيطها يف السلطنة عام 2018م   -
-  621 أرض مت ختطيطها يف  حمافظة مسقط عام 2018م .

- شكلت األراضي املخططة لالستخدام 
احلكومي ما نسبته  )17.6 %( من 
كان               حني  يف  املخططة،  األراضي 
)7.1 %(  منها لالستخدام الصناعي.

- جاءت حمافظة الداخلية يف املرتبة 
األراضي  عدد  حيث  من  األوىل 
من   )% 18.8( بنسبة  املخططة 
تلتها  املخططة  األراضي  إمجايل 

حمافظة الظاهرة )16.5 %(. 

شكل )79(: عدد قطع األراضي املخططة حسب املحافظات 
لعام 2018

 

 

 
 

621 - 1724

1725 - 3448

3449 - 5172

5173 - 6896

6897 - 8620

45852   

  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

 االأرا�سي املمنوحة:

عام  السلطنة خالل  املمنوحة يف  األراضي  )33,903( إمجايل عدد   -

2018م.

املمنوحة  األراضي  إمجايل  من   )%  89.8( السكنية  األراضي  شكلت   - 
احلكومي                االستخدام  ذات  األراضي  نسبة  بلغت  حني  يف  بالسلطنة، 
)4.4 %(، أما ذات االستخدام التجاري السكين فقد مثلت )3.5 %( 

فقط.

األراضي  لعدد  بالنسبة  األوىل  املرتبة  يف  الداخلية  حمافظة  جاءت   -
بنسبة                     الظاهرة  حمافظة  تلتها   ،)%  24.9( حبوايل  املمنوحة 

. )% 17.2 (

شكل )80(: عدد قطع األراضي املمنوحة حسب املحافظات 
لعام 2018

 

 

 
 

  

60 - 1690

1691 - 3380

3381 - 5070

5071 - 6760

6761 - 8450

33903   

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

70.1%
من األراضي المخططة عام 
2018م، كانت لالستخدام 

السكني.
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شكل )81(: التوزيع العددي لألراضي السكنية املخططة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 692

693 - 1384

1385 - 2076

2077 - 2768

2769 - 3460

32163   

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

,
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شكل )82(: التوزيع العددي لألراضي التجارية املخططة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 27

28 - 55

56 - 82

83 - 110

111 - 137

1051  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )83(: التوزيع العددي لألراضي السكنية التجارية املخططة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
      

1 - 55

56 - 110

111 - 165

166 - 220

221 - 275

1305  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )84(: التوزيع العددي لألراضي الصناعية املخططة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 200

201 - 400

401 - 600
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3259  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )85(: التوزيع العددي لألراضي السكنية املمنوحة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

30448  

1 - 818

819 - 1637

1638 - 2456

2457 - 3275

3276 - 4094

   

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

,
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شكل )86(: التوزيع العددي لألراضي التجارية املمنوحة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 32

33 - 65

66 - 97

98 - 130

131 - 163
550  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )87(: التوزيع العددي لألراضي السكنية التجارية املمنوحة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

    

1 - 116

117 - 232

233 - 348

349 - 464

465 - 580

1180  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )88(: التوزيع العددي لألراضي الصناعية املمنوحة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

   

1 - 6

7 - 11

12 - 17

18 - 23

24 - 28

220  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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إباحات البناء 
بلغ عدد إباحات البناء الصادرة عام 2018 م ما عدده )30,307(   -

بارتفاع نسبته )2 %( عن العام السابق .

السكنية  البناء  إباحات  مثلت   -
من   )% 7.7( نسبته  ما  التجارية 
عام  الصادرة  اإلباحات  إمجايل 

2018م . 

مسقط  حمافظة  استحوذت   -
البناء  إباحات  من  نسبة  أعلى  على 
حمافظة  تليها   )% 25.2( بنسبة 
مشال الباطنة بنحو )21.8 %( من 
إمجايل إباحات البناء الصادرة عام 

   .2018

شكل )89(: عدد إباحات البناء الصادرة عام 2018

 

 

 
 

  

1 -1528

1529 - 3057

3058 - 4586

4587 - 6115

6116 - 7644

30307  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

شكل )90(: أعداد إباحات البناء الصادرة )2013-2018(م.

79%
نسبة اإلباحات السكنية 

الصادرة عام 2018م من 
إجمالي اإلباحات 

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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شكل )91(: عدد اإلباحات الصادرة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

  

0 - 739

740 - 1479

1480 - 2219

2220 - 2959

2960 - 3699

30307  ,



الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي104

المنشآت
-  بلغ عدد املنشآت العاملة يف السلطنة )296,458( منشآة يف خمتلف 

حمافظات وواليات السلطنة بنهاية عام 2018م .

فردا،   )16( منشآة  كل  ختدم   -
السلطنة  يف  العام  املتوسط  وهو 
بني  املتوسط  هذا  ويتفاوت 
ختدم  حيث  وأخرى  حمافظة 
الداخلية  حمافظة  يف  املنشآت 
 )24( املحافظات  أعلى  وهي 
فردا، يف حني ختدم املنشآت يف 
حمافظة مسقط )8( أفراد وهي 

األقل بني حمافظات السلطنة 

- )27.5 %(  من املنشآت العاملة 
نشاط  متارس  السلطنة  يف 
وإصالح  والتجزئة  اجلملة  جتارة 

املركبات. 

شكل )92(: عدد املنشآت العاملة يف السلطنة حسب 
املحافظات عام 2018

 

 

 
 

 

2686 - 18922

18923 - 37845

37846 - 56768

56769 - 75691

75692 - 94614

296458   

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

شكل )93(: متوسط عدد املنشآت لكل فرد يف السلطنة حسب 
املحافظات عام 2018

 

 

 
 

   

1 - 291

292- 583

5841 - 875

876 - 1167

1168 - 1459

4,601,706  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

28.4%
نسبة المنشآت العاملة 

في محافظة مسقط من 
إجمالي المنشآت العاملة 

في السلطنة.
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شكل )94(: عدد املنشآت حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

 

50 - 7133

7134 - 14267

14268 - 21401

21402 - 28535

28536 - 35669

296458  

~
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شكل )95(: عدد األفراد لكل منشأة حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

    

1 - 95424

95425 - 190849

190850 - 286274

286275 - 381699

381700 - 477124

4,601,706  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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الفنادق
بلغت  مسامهة السياحة يف الناتج   -
املحلي اإلمجايل للسلطنة يف عام 

2018م ما نسبته )2.6 %(.

إىل  الوافدين  الزوار  عدد  بلغ   -
زائر  مليون   )3.2( السلطنة 
خالل عام 2018م، وشكل زوار 
املبيت منهم نسبة )71.0 %(، 

قضوا )20.3( مليون ليلة.

باشر  جديدا  فندقا   )53(  -
العمل خالل عام 2018  منها )6( 
فنادق مصنفة مخسة جنوم ، ليصل العدد اإلمجايل للفنادق العاملة 
بالسلطنة إىل )412( فندقا بنهاية العام، وبلغ إمجايل عدد الزنالء 

هبا )3.6( مليون نزيل.

-  بلغ عدد الفنادق املصنفة ضمن فئة اخلمس جنوم )23( فندقا، يف 
حني بلغ عدد املصنفة ضمن فئة األربع جنوم )19( فندقا. 

حتتوي حمافظة مسقط على )38 %( من الفنادق العاملة يف السلطنة   -
بواقع )155( فندق بنهاية عام 2018. 

بلغ إمجايل إيرادات الفنادق خالل عام 2018م، حوايل )259.6(   -
مليون ريال عماين.

شكل )96(: عدد نزالء الفنادق حسب املحافظات عام 2018
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400 - 799

800 - 1199

1200 - 1599

1600 - 1999

 

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

3,559

شكل )97(: إيرادات الفنادق حسب املحافظات عام 2018

 

 

 
 

     

1000 - 31136

31137 - 37372

37373 - 93410

93411 - 124547

124548 - 155684
259638  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

789
مليون لاير عماني القيمة 
المضافة المباشرة لقطاع 

السياحة عام 2018م.
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شكل )98(: عدد الفنادق حسب الواليات عام 2018

                               .
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18 - 35

36 - 53

54 - 71

72 - 89

412  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )99(: عدد نزالء الفنادق حسب الواليات عام 2018

                               .
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206487 - 412973

412974 - 619460

619461 - 825947

825948 - 1032434

3,559  
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شكل )100(: إيرادات الفنادق باأللف ريال عماين حسب الواليات عام 2018

                               .
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57858 - 77143

77144 - 96429

   259640  

باأللف
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األسماك
بلغت كمية الصيد احلريف يف عام   -
حمافظات  خمتلف  يف  2018م 
ألف   )549( السلطنة  وواليات 
 )263.7( بـ  تقدر  بقيمة  طن 

مليون ريال عماين.

تعترب حمافظة الوسطى من أكثر   -
مبا  لألمساك  إنزاال  املحافظات 
أي  طن  ألف   )203( مقداره 
إمجايل  من   )% 37( يعادل  ما 
الصيد احلريف بقيمة تقدر بنحو 
)52( مليون ريال عماين ، تليها 
بكمية  الشرقية  جنوب  حمافظة 
)150( ألف طن وبقيمة تقدر ب 

)55.3( مليون ريال عماين.

ومشال  جنوب  حمافظيت  يف  األمساك  لقيمة  متوسط  أعلى  سجل   -
الباطنة مبا يعادل )927.9( رياال للطن يف حني بلغ أدين متوسط لبيع 

األمساك يف حمافظة الوسطى مبا يعادل )255.3( ريال للطن.

شكل )101(: كمية األمساك املزنلة حسب املحافظات عام 
2018

 

 

 
 

  

1 -  41210

41211 - 82421

82422 - 123632

123633 - 164843

164844 - 206054

559757   

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

شكل )102(: متوسط سعر األمساك حسب املحافظات عام 
2018
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296 - 591

592 - 887

888 - 1183

1184 - 1479

517     

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

102.2
مليون لاير عماني أجمالي 

قيمة صادرات األسماك 
من السلطنة عام 

2018م.
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شكل )103(: كمية األمساك بالطن حسب الواليات عام 2018

                               .
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60741 - 80987

80988 - 101234
548673  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )104(: قيمة األمساك باأللف ريال عماين حسب الواليات عام 2018

                               .
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263704  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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شكل )105(: متوسط سعر األمساك بالريال العماين للطن حسب الواليات عام 2018

                               .

 

 

 
 

93
     

1 - 229

230 - 459

460 - 689

690 - 919

920 - 1149

ــــالمتوسط للسلطنة

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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الصادرات والواردات 
بنهاية  للسلطنة  التجارة اخلارجية  شهدت   -

التبادل  حجم  ارتفاعاًايف  2018م  عام 
التجاري ليسجل حنو )25.9( مليار ريال 
يف  مليار   )22.8( مقارنة حبوايل  عماين 

عام 2017م.
عام  يف  التجاري  امليزان  حجم  بلغ   -
ريال  مليار   )6.1( يقارب  ما  2018م 
السلعية  الواردات  بلغت  حيث  عماين، 
عماين  ريال  مليار   )9.9( قيمته  ما 
للصادرات  اإلمجالية  القيمة  بلغت  بينما 
عماين. ريال  مليار   )16.1( السلعية 

من  السلطنة  صادرات  قيمة  سجلت   -
النفط والغاز حنو )10,5( مليون ريال عماين يف عام 2018م.

تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة املستورد األول للصادرات العمانية املنشأ غري   -
النفطية حيث بلغ إمجايل ما استوردته يف عام 2018 م حنو )687( مليون ريال 

عماين.
النفطية          السلطنة غري  أعلى نسبة من صادرات  العادية ومصنوعاهتا  املعادن  متثل   -
وبنسبة )26.8 %(، يف حني مثلت اآلالت واألجهزة واملعدات الكهربائية وأجزاؤها 

أعلى نسبة للواردات السلعية  يف السلطنة عام 2018م بنسبة )25.3 %(.

شكل )106(: صادرات السلطنة حسب املحافظات عام 2018
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1 - 2186

2187 - 4373

4374 - 6559

6560 - 8746

8747 - 10933

16057  

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

  شكل )107(: واردات السلطنة حسب املحافظات عام 2018

 

 

 
 

     

9,908.5  

1 - 13435

13436 - 26871

26872 - 40307

40308 - 53743

53744 - 67179

ية. نطاق وابعاد المحافظات والو�يات وضعت من قبل المركز الوطني ل�حصاء  � يعتمد بهذه الخريطة من ناحية الحدود الدولية وا�دار
والمعلومات �غراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة و�يجب ا�عتماد عليها رسميا.

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي

23.2%
نسبة الصادرات غير النفطية 

من إجمالي الصادرات 
السلعية للسلطنة عام 

2018م.
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شكل )108(: قيمة الصادرات باملليون ريال عماين حسب الواليات عام 2018

                               .
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شكل )109(: قيمة الواردات باملليون ريال عماين حسب الواليات عام 2018

                               .
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1925 - 2886

2887 - 3848

3849 - 4810

9,908.6  

الفصل الثالث األطلس اإلقتصادي
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