
طبع بالمطبعة الداخلية بالمركز

بيانات تعداد 2020
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)78.7 %( من الشباب )18-29( سنة يدرسون في الصف الثاني عشر )دبلوم التعليم العام(1

)67.7 %( منهم إناث: حوالي نصفهن متزوجات2

عدد السكان العمانيين
حسب تعداد 2020م

2,731,456

نسبة الشباب )18-29( سنة20.1 % 
من إجمالي العمانيين

549,969
عدد الشباب )18-29( سنة

% 8.5

47,007

% 24.5

134,909

% 34.5

189,497

غير نشطيننشطين

% 32.5

178,556

فئات أخرى2دارسون1باحثون عن عمل عاملون
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إجمالي الشباب العاملين )بأجر(

منهم شباب )18-29( سنة

158,018

العاملون:
751.8 ألف

178.6 ألف 

من إجمالي العاملين العمانيين24 % 
في السلطنة هم شباب

78,102267 79,649

أخرىالقطاع الخاصالقطاع العام

% 50.4% 49.4% 0.2

ذكور
% 79

إناث
% 21

إجمالي عدد العاملين العمانيين
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حوالي ربع العمانيين العاملين في القطاع العام
هم من الشباب )18-29( سنة

العاملون العمانيون في القطاع العام
)عمل مدفوع األجر(:

349,200

الشباب
العاملون

باقي الفئات

% 23

% 77
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بكالوريوس فأعلىالدبلوم العاليالدبلوم العامدون الدبلوم العام

العاملون العمانيون في القطاع العام
)عمل مدفوع األجر(:

من إجمالي الشباب العاملين بأجر 50.4 % 
يعملون في القطاع العام

ذكور79,649
% 85.7

إناث
% 14.3

المستوى التعليمي

% 60.8% 7.6% 13.7 % 17.9
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العاملون العمانيون في القطاع الخاص
)عمل مدفوع األجر(:

من إجمالي الشباب العاملين بأجر 49.4 % 
يعملون في القطاع الخاص

 % 29.2
نسبة الشباب العمانيين )18-29( سنة
من إجمالي العمانيين العاملين في 

القطاع الخاص

اجمالي267,282
العمانيين العاملين
في القطاع الخاص

حسب تعداد 2020م

البناء

تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح  السيارات والدراجات النارية
التصنيع

التعدين واستغالل المحاجر

أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

النقل والتخزين

األنشطة المهنية والعمية والتقنية

األنشطة المالية والتأمينية

أخرى
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23.5

14.5

13.6

12.8

9.3

7.4

7.0

6.1

5.8

التوزيع النسبي للشباب العمانيين )18-29( سنة 
العاملين في القطاع الخاص حسب نوع النشاط 

)تعداد 2020م(

العاملون العمانيون في القطاع الخاص
)عمل مدفوع األجر(:

اجمالي الشباب
)18-29( سنة

العاملين في القطاع الخاص

78,102
إناث

% 26.2
ذكور

% 73.8

البناء

تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح  السيارات والدراجات النارية
التصنيع

التعدين واستغالل المحاجر

أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

النقل والتخزين

األنشطة المهنية والعمية والتقنية

األنشطة المالية والتأمينية

أخرى
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عدد الشباب
)18-29( سنة

أصحاب األعمال

أصحاب األعمال الشباب:

26,189

 % 17.7
نسبة أصحاب األعمال الشباب )29-18(

سنة من إجمالي أصحاب األعمال 
العمانيين في السلطنة

ذكور
% 77.7

إناث
% 22.3

148,335
إجمالي أصحاب األعمال العمانيين

في السلطنة
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مسقط

ظفار

مسندم

البريمي

الداخلية

شمال الباطنة

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

شمال الشرقية

الظاهرة

الوسطى

4,730

4,570

158

743

2,980

4,415

2.356

2,341

2,254

930

712

أصحاب األعمال الشباب:

26,189

 % 52.4
من أصحاب األعمال الشباب يتواجدون 

في محافظات مسقط وظفار
وشمال الباطنة

حسب المحافظات
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الشباب الباحثون عن عمل )18-29( سنة:

من إجمالي الباحثين عن عمل72 % 
في السلطنة هم شباب

)23 %( من الشباب الباحثين عن عمل )18-29( سنة تركزوا 
في محافظة شمال الباطنة.

 65,438

عدد العمانيين
الباحثين عن عمل

47,007
ذكور

% 43.4
إناث

% 56.6

عدد الشباب
)18-29( سنة

الباحثون عن عمل
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دون الدبلوم 
العام

بكالوريوس الدبلوم العاليالدبلوم العام
فأعلى

4,813

9,952

2,1463,502
720

4,9395,406

15,529

إناثذكور

الشباب الباحثون عن عمل )18-29( سنة:

19,031

من إجمالي الباحثين يحملون مؤهل 40.5 % 
بكالوريوس فأعلى

أكثر من نصف 
الباحثات عن عمل

)% 58.4(
يحملن مؤهل

بكالوريوس فأعلى

حوالي
نصف الذكور

)% 49(
يحملون مؤهل 
الدبلوم العام



الشباب العمانيون الباحثون عن عمل )18-29( سنة 
حاملو مؤهل البكالوريوس فأعلى حسب تخصصاتهم

11

الشباب الباحثون عن عمل )18-29( سنة:

19,031
إجمالي الشباب الباحثين عن عمل

حاملي
مؤهل بكالوريوس فأعلى

ذكور
% 18.4

إناث
% 81.6

5,137

4,269

3,276

2,797

2,417

1,135

المعامالت اإلدارية والتجارية

الهندسة والتقنيات ذات الصلة

تكنولوجيا المعلومات

المجتمع والثقافة

العلوم التطبيقية والفيزيائية

أخرى


