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تـمـهـيــــد

اأ�سبح جمال رعاية امل�سنني منذ ثمانينيات القرن املا�سي من املجاالت االأ�سا�سية يف املجتمعات 
املعا�سرة، حيث ات�سع هذا املجال لي�سمل اإىل جانب اخلدمات الرعائية النظم واللوائح التي 
اإطار حقوقي مت ت�سمينه يف االأجندة الدولية. وحتظى  اأوجه هذه اخلدمات �سمن  نظمت 
�سهدتها  التي  الدميوغرافية  للتحوالت  نظرا  عاملي  باهتمام  واحتياجاتهم  امل�سنني  ق�سايا 
املجتمعات املتقدمة اقت�ساديا حيث اأ�سبح العديد منها جمتمعات هرمة تتزايد فيها ن�سبة 
اإىل  الدويل  باملجتمع  حدا  ما  وهذا  اخل�سوبة.  معدالت  يف  ملحوظ  انخفا�ض  مع  امل�سنني 
اإيالء اهتمام للم�سنني وعقد املوؤمترات والندوات الدولية املتخ�س�سة الإبراز التحديات التي 
تواجه هذه الفئة ال�سكانية وو�سع خطط عمل دولية ب�ساأنهم اأهمها خطة عمل مدريد الدولية 

للم�سنني والتي �سدرت عام 2002م وخطة العمل العربية للم�سنني حتى عام 2012م.  
وقد مت تخ�سي�ض هذا الكتيب ليتناول اأو�ساع امل�سنني يف ال�سلطنة تقديرا لهذه الفئة التي 
اأم�ست ُجل حياتها يف الكفاح والعطاء لتاأمني امل�ستقبل لالأجيال الالحقة. ويعد هذا الكتيب 
هو الثاين �سمن �سل�سلة من الكتيبات التي ت�ستعر�ض �سورة اإح�سائية الأو�ساع �سكان ال�سلطنة 
وخا�سة املواطنني منهم يف مراحل العمر املختلفة حتت م�سمى واحد هو �سل�سلة ال�سكان، 

حيث �سدر العدد االأول يف عام 2010م وتناول اأو�ساع املعاقني يف ال�سلطنة. 
والبيانات  االأ�سرية  وامل�سوح  التعدادات  بيانات  على  االإ�سدارات  من  ال�سل�سلة  هذه  وترتكز 
االإدارية ملختلف املوؤ�س�سات احلكومية يف ا�ستعرا�ض اأو�ساع الفئة ال�سكانية مو�سوع العدد، 
اأجل تو�سيح  ال�سلطنة من  ال�سارية يف  والقوانني  ال�سامية  ال�سلطانية  املرا�سيم  اإىل  اإ�سافة 

االإطار القانوين والت�سريعي الذي ي�سملها. 
الغايل  الوطن  بناء هذا  ي�ساهم يف  لكل من  وال�سداد  التوفيق  القدير  املوىل  ن�ساأل  وختاما 

وحتقيق الرفاهية للقاطنني على اأر�سه الطيبة.
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مقـــدمــــة

اإن التنمية االجتماعية امل�ستدامة ت�ستدعي االهتمام بكافة �سرائح املجتمع ل�سمان ا�ستفادتها 
وتلبية  ورعايتهم  احت�سانهم  ُيّعد  الذين  امل�سنني  ال�سرائح  هذه  ومن  التنمية،  ثمار  من 
احتياجاتهم واجبًا اجتماعيا واأخالقيا ودينيا اأقرته جميع ال�سرائع ال�سماوية والو�سعية على 
اختالفها، والتقاليد واالأعراف االجتماعية يف خمتلف املجتمعات. بل اإنه حق من حقوقهم 

كاأفراد �ساهموا يف تنمية جمتمعهم مبا قدموه يف �سن �سبابهم وعطائهم وعملهم.
ومما يلحظه املخت�سون يف علم االجتماع وال�سكان التزايد امل�ستمر يف اأعداد ال�سكان على 
م�ستوى العامل، م�ستتبعا بتزايد اأعداد امل�سنني وتو�سع �سريحتهم يف الهرم ال�سكاين، انعكا�سا 
ملا ت�سهده املجتمعات من تطور يف اخلدمات ال�سحية التي تقدمها وات�ساع رقعة �سمولها، مع 

تفاوت ن�سبي يف هذا االأمر بني الدول املتقدمة اقت�ساديا والدول النامية. 
�سنة   60( العمرية  الفئة  يف  بال�سكان  امل�سنني  حددت  قد  املتحدة  االأمم  اأن  من  وبالرغم 
فاأكرث(1 وذلك الأغرا�ض اإح�سائية بحتة ت�ستهدف �سهولة املقارنات الدولية، اإال اأن العديد 
من الدول تبنت تعريفات اأخرى وفقا الأنظمة التقاعد والتاأمينات االجتماعية بها. ومتا�سيا 
اأنظمة التقاعد املعمول بها يف  اإىل  مع تعريف االأمم املتحدة للم�سنني من جهة، وا�ستنادا 
ال�سلطنة ملوظفي القطاع احلكومي من جهة اأخرى �سيتم اعتبار امل�سنني هم ال�سكان الذين 

بلغوا ال�ستني من العمر اأو جتاوزوه.     
ويتزامن اإ�سدار هذا الكتيب مع حلول ال�سنة االأخرية لتنفيذ خطة العمل العربية للم�سنني 
والتي تبنتها ال�سلطنة، االأمر الذي يتطلب تقييما وحتليال ملا مت اجنازه وا�ستثمار ذلك يف 
التاأمني ملرحلة جديدة ي�ستكمل فيها العمل. ومن هنا فاإن هذا الكتيب �سي�ستعر�ض �سمن 
طياته التوزيع ال�سكاين للم�سنني العمانيني وفقا لفئات العمر اخلم�سية واملحافظات، ومن 
ثّم ي�ستعر�ض الو�سع ال�سحي والتعليمي واالقت�سادي )االرتباط ب�سوق العمل( واالجتماعي، 
لبع�ض  �سرد  ال�سكانية، مع  الفئة  بها هذه  التي حتظى  الرعاية االجتماعية  باأوجه  خمتتما 

املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني ذات العالقة مبحاور هذا الكتيب.
1  االأمم املتحدة،2009 مبادئ وتو�سيات لتعدادات ال�سكان وامل�ساكن )التنقيح 2(، ال�سل�سلة ميم، العدد 76/ نيويورك. 
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امل�صطلحــات

امل�سنون:
يعرف امل�سنني باأنهم ال�سكان يف الفئة العمرية 60 �سنة فاأكرث.

التالية  املوؤ�سرات  احت�ساب  يف  امل�ستخدمة  العمرية  الفئات  تعديل  مت  الكتيب  هذا  اأهداف  لتحقيق 
لتتما�سى مع تعريف امل�سنني اأعاله:

ن�سبة  االإعالة العمرية:
هي ن�سبة االأفراد يف �سن االإعالة اإىل االأفراد يف �سن العمل، وحت�سب بق�سمة عدد االأفراد دون �سن 
اخلام�سة ع�سر م�سافا اإليه عدد امل�سنني ممن بلغوا ال�ستني عاما فاأكرث  على عدد ال�سكان يف الفئة 

العمرية )15-59( �سنة م�سروبا يف 100.

ن�سبة اإعالة امل�سنني:
هي عدد االأفراد امل�سنني اأي يف �سن ال�ستني عاما فاأكرث لكل 100 من ال�سكان يف �سن العمل اأي يف 

الفئة العمرية )15-59( �سنة. 

موؤ�سر التعّمر:
هو اأداة لتقييم تعّمر ال�سكان ويعرف باأنه عدد االأفراد يف �سن ال�ستني اأو اأكرث املقابل لكل 100 طفل 

دون �سن اخلام�سة ع�سر.
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اأواًل : الو�صع ال�صكاين
توزيع امل�سنني ح�سب فئات ال�سن:

�سكل )1(:  توزيع العمانيني وفق فئات ال�سن العري�سة، 2010م

وفقا لتعداد 2010م بلغ عدد امل�سنني العمانيني يف ال�سلطنة 101.145 ن�سمة ميثلون حوايل 5% من   
اإجمايل ال�سكان العمانيني.

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م
17
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جدول )1(:  توزيع ال�سكان العمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب فئات العمر واجلن�ض خالل الفرتة 
)1993-2010م(

املجموع)85 +()80 - 84()75 - 79()70 - 74()65 - 69()60 - 64(اجلن�سالعام

1993م
149496857695227182970271537161ذكور
121245921721126983257290034111اإناث

2707312271416354166227561571272املجموع
38.017.919.97.68.77.9100.0الن�سبة

2003م
1724010389895938523611319147242ذكور
148087989797335343914350141719اإناث

32048183781693273867525669288961املجموع
36.020.719.08.38.57.5100.0الن�سبة

2010م
16345116791122054423806298551477ذكور
1611911050960048854240377449668اإناث

3246422729208201032780466759101145املجموع
32.122.520.610.28.06.7100.0الن�سبة

امل�سدر: بيانات تعداد 1993م، 2003م، 2010م

يالحظ انخفا�ض ن�سبة من هم يف الفئة العمرية )60- 64( �سنة من 38.0% اإىل 32.1% وارتفاع ن�سبة   
من هم يف الفئة العمرية  )65- 69( �سنة من 17.9% اإىل 22.5% خالل الفرتة )1993-2010م(.

بلغ معدل الزيادة يف عدد امل�سنني بني عامي 1993م و 2010م حوايل 2.5% ن�سمة �سنويا، نتج عنها زيادة   
طفيفة يف ن�سبة امل�سنني من اإجمايل ال�سكان العمانيني من حوايل 4.8% اإىل حوايل 5.2% خالل الفرتة 

امل�سار اإليها.
جدول )2(: موؤ�سرات خا�سة بامل�سنني يف االأعوام 1993م ، 2003م و 2010 م

199320032010املوؤ�شرات
129.383.867.9ن�سبة االإعالة العمرية
11.09.28.7ن�سبة اإعالة امل�سنني

9.312.314.6موؤ�سر التعّمر

امل�سدر: بيانات تعداد 1993م، 2003م، 2010م
ي�سري انخفا�ض ن�سبة االإعالة العمرية خالل االأعوام ال�سبعة ع�سر املمتدة بني 1993م و 2010م اإىل اأن   

الرتكيب العمري للعمانيني ي�سهد تغيريات م�ستمرة.
�سن  دون  عماين  طفل   100 كل  يقابل  كان  اإذ  ال�سكان  تعّمر  موؤ�سر  مبتابعة  اأكرث  التغيري  هذا  ويت�سح   

اخلام�سة ع�سر حوايل 9 م�سنني عمانيني يف  عام 1993م، وارتفع اإىل حوايل 15 م�سنا عام 2010م.
كما انخف�ست ن�سبة اإعالة امل�سنني من 11 م�سنا لكل 100 عماين يف الفئة العمرية املنتجة اقت�ساديًا   

    )15 – 59( �سنة عام 1993 اإىل حوايل 9 م�سنني  عام 2010م.
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توزيع امل�سنني ح�سب املحافظات:

�سكل )2(: التوزيع اجلغرايف لل�سكان وامل�سنني الُعمانيني ح�سب املحافظة عام 2010م

                امل�سدر: بيانات تعداد 2010م

العمانيني، يف حني  لتبلغ حوايل 7.5% من جملة �سكانها  امل�سنني يف حمافظة م�سندم  ن�سبة  ترتفع   
تنخف�ض هذه الن�سبة اإىل 4.2% يف حمافظة م�سقط.

يف  العمانيني  ال�سكان  جلملة  الن�سبي  التوزيع  مع  متاما  العمانيني  للم�سنني  الن�سبي  التوزيع  يتوافق   
حمافظات ال�سلطنة، حيث اإن حوايل ثلث امل�سنني العمانيني هم يف حمافظتي �سمال وجنوب الباطنة 
كما اأن ثلث ال�سكان العمانيني يقطنونها، واأدنى ن�سبة للم�سنني وال�سكان العمانيني هي يف حمافظة 

الو�سطى. 
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ثانيًا : احلالة ال�صحية
�سكل )3(: العمر املتوقع عند امليالد للعمانيني يف االأعوام 1993م ، 2003م و 2010م

امل�سدر: الكتاب االإح�سائي ال�سنوي لالأعوام )1994م - 2011م(.

�سهدت ال�سلطنة حت�سنًا ملحوظًا يف معدالت البقاء على قيد احلياة منذ بداية العقد االأخري من القرن   
الع�سرين، اإذ ارتفع املعدل من نحو 67.1 �سنة عام 1993 اإىل 2.74 �سنة يف عام 2003م ثم ارتفع يف 

ال�سنوات ال�سبع الالحقة لي�سل اإىل 76.1 �سنة عام 2010م.
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جدول )3(: عدد احلاالت اجلديدة ملر�ض ال�سكري امل�سجلة يف املوؤ�س�سات ال�سحية باملحافظات  
لل�سكان )60 �سنة فاأكرث( خالل عام 2010م

الفئات العمريةاملحافظة
الإجمايل70 +64-6069-65

906357210م�سقط
35161667ظفار

4138م�سندم
43310الربميي
713946156الداخلية

905673219�سمال الباطنة
46222593جنوب الباطنة

2119949جنوب ال�سرقية
462838112�سمال ال�سرقية

47212997الظاهرة
71210الو�سطى

4612693011031االإجمايل
امل�سدر: وزارة ال�سحة، التقرير ال�سحي ال�سنوي2010، �ض73-8.

غالبية احلاالت امل�ستجدة يف االإ�سابة بال�سكري بني امل�سنني هي يف الفئة العمرية )60-64( �سنة، اإذ   
متثل 44.7% من اإجمايل احلاالت اجلديدة امل�سجلة ملر�ض ال�سكري عند امل�سنني.

الباطنة  �سمال  حمافظتي  يف  ال�سكري  مبر�ض  اجلدد  امل�سابني  امل�سنني  من  االأكرب  العدد  يتواجد   
وم�سقط، علمًا باأن بيانات حمافظة م�سقط ت�سمل بيانات امل�ست�سفى ال�سلطاين.

جدول )4(: االأ�سباب الرئي�سية لوفيات ال�سكان )60 �سنة فاأكرث( يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة ح�سب 
جمموعات االأمرا�ض لعام 2010م

اأعداد الوفياتالن�شبة *املــــــــــر�سم
20.3359ت�سمم الدم )اإنتان الدم(1
10.7189االأورام2
6.0106ذبحة �سدرية واأمرا�ض القلب االفقاري االأخرى                                                                                                                                          3
4.987االلتهاب الرئوي4
4.885ا�سطرابات �سربات القلب5
4.376احت�ساء خمي6
4.275اأمرا�ض ارتفاع �سغط الدم7
4.274احت�ساء حاد يف ع�سلة القلب )جلطة(8
3.155هبوط القلب9

1765اإجمايل الوفيات للفئة )60 �سنة فاأكرث(
* الن�سبة من اإجمايل فئة العمر

امل�سدر: وزارة ال�سحة، التقرير ال�سحي ال�سنوي2010، �ض85-9.

ب�سبب  توفوا  ال�سحة عام 2010م  وزارة  م�ست�سفيات  املنية يف  وافتهم  الذين  امل�سنني  حوايل خم�ض   
ت�سمم الدم، وحوايل ع�سرهم ب�سبب االأورام.
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جدول )5(: التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني املعاقني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب املحافظات عام 2010م

ن�شبة املعاقني من امل�شنني امل�شنني العمانيني املعاقنيامل�شنني العمانينياملحافظة
العمانيني  الن�شبةالعددالن�شبةالعدد

17.07816.93.78216.122.1م�سقط
8.1238.01.2235.215.1ظفار

1.6321.66202.638.0م�سندم
1.8291.83791.620.7الربميي
13.90413.73.14013.422.6الداخلية

20.96020.75.37422.925.6�سمال الباطنة
12.25112.13.17613.625.9جنوب الباطنة
8.2378.11.7447.421.2جنوب ال�سرقية
8.7538.71.6256.918.6�سمال ال�سرقية

7.1487.12.1969.430.7الظاهرة
1.2301.21690.713.7الو�سطى
101.145100.023.428100.023.2املجموع

امل�سدر: بيانات تعداد ، 2010م

بالرغم من اأن حمافظة م�سندم  حتتوي على 1.6% فقط من اإجمايل امل�سنني العمانيني بال�سلطنة اإال   
اأن ن�سبة انت�سار االإعاقة بينهم مرتفعة، اإذ اأن  38%  من �سكان املحافظة امل�سنني هم معاقون

�سكل )4(: التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني املعاقني )60 �سنة فاأكرث( وفقا الأ�سباب االإعاقة عام 2010م

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م

غالبية االإعاقات لدى امل�سنني ناجتة عن كرب ال�سن وذلك بن�سبة تقارب 70%، يليها مبا�سرة االإعاقات   
الناجمة عن املر�ض وذلك بحوايل 21% عام 2010م.
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جدول)6(: التوزيع الن�سبي للعمانيني  )60 �سنة فاأكرث( املعاقني ح�سب جمال االإعاقة والنوع، 2010م

2010جمال الإعاقة
املجموعاإناثذكور

37.831.834.8االإب�سار
7.66.87.2ال�سمع

35.640.538.0احلركة
2.83.23.0التذكر / الرتكيز
10.013.211.6االعتناء بالنف�ض

0.70.40.6التوا�سل مع اللغة االعتيادية
5.44.04.7احلركة يف اجلزء العلوي من اجل�سم

100.0100.0100.0املجموع
امل�سدر:  بيانات تعداد 2010م

يف الوقت الذي تعاين فيه خم�سي امل�سنات العمانيات املعاقات من �سعوبة احلركة واالنتقال من مكان   
الآخر تتقارب ن�سبة نظرائهن الرجال من حيث االإعاقة يف جمايل احلركة واالإب�سار. 
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ثالثًا : احلالة التعليمية

جدول )7(: التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة التعليمية والنوع يف 
االأعوام 1993م و 2003م و 2010 م

احلالة التعليمية
199320032010

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور
85.098.491.475.795.785.062.990.876.6اأمي

14.31.38.120.33.412.526.36.816.7يقراأ ويكتب
0.60.20.43.30.82.18.61.95.3موؤهل دون اجلامعي

0.20.10.10.60.10.52.20.51.4موؤهل جامعي فاأعلى*
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

امل�سدر: بيانات تعداد 1993م، 2003م، 2010م* ي�سمل موؤهل الدبلوم التخ�س�سي

بالرغم من حت�سن امل�ستوى التعليمي للم�سنني العمانيني عام 2010م مقارنة بعامي 1993م و 2003م     
وترتفع  اأميون،  هم  اأرباعهم  ثالثة  على  يزيد  فما  بينهم.  كبري  ب�سكل  تنت�سر  زالت  ال  االأمية  اأن  اإال 

الن�سبة اإىل حوايل 91% بني الن�ساء امل�سنات مقارنة بحوايل 63% بني الرجال امل�سنني.
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جدول )8(: توزيع ال�سكان العمانيني االأميني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب املحافظات والنوع عام 2010م

املحافظة

املجموعاإناثذكور

العدد

الن�شبة من 

العدد

الن�شبة من 

العدد

الن�شبة من
اإجمايل 
امل�شنني 
الأميني

العمانيني 
امل�شنني

اإجمايل 
امل�شنني 
الأميني

العمانيني 
امل�شنني

اإجمايل 
امل�شنني 
الأميني

العمانيني 
امل�شنني

384411.946.6702415.679.61086814.063.6م�سقط
22517.057.035937.986.058447.571.9ظفار

7992.586.16831.597.014822.090.8م�سندم
6121.961.07511.790.913631.874.5الربميي
418812.960.0649714.493.91068513.876.8الداخلية

766823.770.7964321.495.41731122.382.6�سمال الباطنة
430913.366.2544412.194.8975312.679.6جنوب الباطنة
27928.664.735697.991.063618.277.2جنوب ال�سرقية
324410.071.539398.793.471839.282.1�سمال ال�سرقية

20266.758.534427.693.454687.176.5الظاهرة
6291.990.55291.298.911581.594.1الو�سطى
32362100.062.945114100.090.877476100.076.6املجموع

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م

ت�سري البيانات اإىل انت�سار االأمية بني املواطنني امل�سنني يف حمافظة الو�سطى بن�سبة )94%( غري اأنهم    
ال ي�سكلون �سوى )1.5%( من اإجمايل امل�سنني العمانيني االأميني، يف حني اأن اأدنى انت�سار لالأمية بني  

امل�سنني هي يف حمافظة م�سقط وهم ي�سكلون )14%( من اإجمايل امل�سنني العمانيني االأميني.
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رابعًا : حالة الن�صاط االإقت�صادي
قانون اخلدمة املدنية

 ت�سمنت املادة )140( اأ�سباب انتهاء خدمة املوظف ومنها بلوغه �سن ال�ستني.

 مادة )141(: يجوز مد خدمة املوظف الذي يبلغ �سن ال�ستني بقرار من املجل�ض اإذا اقت�ست امل�سلحة 
رئي�ض  طلب  على  بناء  املد  يكون  اأن  وي�سرتط  �سنوات،  خم�ض  اأق�سى  بحد  ذلك  العامة 

الوحدة، ويتعني اتخاذ اإجراءات املد قبل بلوغ �سن ال�ستني بثالثة اأ�سهر على االأقل.

ويجوز ملجل�ض الوزراء اال�ستثناء من اأحكام هذه املادة يف احلاالت التي يقدرها. وي�ستمر   
تطبيق اأحكام هذا القانون والئحته على املوظف خالل فرتة مد اخلدمة.

مر�شوم �شلطاين رقم 2004/120 وتعديالته

قانون العمل العماين

مل يحدد قانون العمل العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2003/35( وتعديالته �سنا النتهاء   
خدمة العاملني بالقطاع اخلا�ض.
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يف  والنوع  االقت�سادي  الن�ساط  حالة  ح�سب  فاأكرث(  �سنة   60( للعمانيني  الن�سبي  التوزيع   :)9( جدول 
االأعوام 1993م و 2003م و 2010 م

2010م2003م1993محالة الن�شاط القت�شادي
املجموعاإناثذكور املجموعاإناثذكور املجموعاإناثذكور 

33.41.218.023.31.212.819.41.510.6م�ستغل
6.20.13.30.00.00.00.90.00.5باحث عن عمل

0.054.326.00.147.422.12.057.229.1متفرغ لالأعمال املنزلية
23.62.713.640.76.324.734.83.019.1مكتفي

36.841.739.13645.140.242.938.340.7غري قادر على العمل
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م

يت�سح من املقارنة بني بيانات التعدادات العامة لل�سكان يف ال�سلطنة اأن ن�سبة امل�ستغلني من امل�سنني   
العمانيني قد انخف�ست من حوايل اخلم�ض اإىل حوايل الع�سر يف الفرتة )1993-2010م(. وارتفعت 

يف املقابل ن�سبة املكتفني بينهم من حوايل 14 % اإىل حوايل 19% خالل ذات الفرتة. 

وفيما يتعلق بامل�سنات العمانيات فاإنه على مدى االأعوام ال�سبعة ع�سر املمتدة بني التعدادات الثالثة   
كانت الن�سبة الكربى منهن متفرغات لالأعمال ا ملنزلية. 
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توزيع امل�سنني امل�ستغلني ح�سب قطاع العمل:

جدول )10(: توزيع امل�ستغلني العمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب القطاع و النوع عام2010م

املجموعاإناثذكور القطاع
الن�شبةالعددالن�شبةالعددالن�شبةالعدد

268126.916521.5284626.5حكومي
355235.611615.1366834.2خا�ض
341934.347862.3389736.3عائلي
1561.650.71611.5اأهلي
1491.520.31511.4اأخرى

80.110.190.1غري مبني
9965100،0767100.010372100.0املجموع

امل�سدر: بيانات تعداد ، 2010م

ترتفع ن�سبة امل�سنني العمانيني امل�ستغلني يف كل من القطاع اخلا�ض والقطاع العائلي لتتجاوز الثلث   
يف كل منهما، بينما هي اأعلى من الربع بقليل يف القطاع احلكومي، اأخذًا بعني االعتبار اأن امل�سنني 

امل�ستغلني عام 2010م ال ميثلون �سوى ع�سر امل�سنني العمانيني.

يتواجد غالبية امل�ستغلني من امل�سنني يف حمافظة م�سقط بن�سبة تبلغ حوايل 21% يليها حمافظة �سمال   
الباطنة بحوايل 18% ثم حمافظة الداخلية بحوايل %14.

�سكل )5(: املوظفون العمانيون )60 �سنة فاأكرث( بقطاع اخلدمة املدنية، 2010م

                            امل�سدر: وزارة اخلدمة املدنية 2011م، االإح�ساء ال�سنوي ملوظفي اخلدمة املدنية 2010م.
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من   %40 حوايل  ميثلون  موظفا،   172 املدنية  اخلدمة  بقطاع  العاملني  امل�سنني  العمانيني  عدد  بلغ   
اإجمايل امل�سنني املوظفني يف  نف�ض القطاع عام 2010م، ي�سكل االناث 17% فقط.

جدول )11(: توزيع ال�سكان العمانيني )60 �سنة فاأكرث( العاملني يف القطاع اخلا�ض امل�سجلني يف 
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ح�سب النوع خالل الفرتة )2006م- 2010م(

20062007200820092010النوع
84286498912071347ذكور
2332355361اإناث

865896102412601408املجموع
0.87.07.00.80.8الن�سبة من اإجمايل العمانيني امل�سجلني 

امل�سدر:  الكتاب االإح�سائي ال�سنوي لالأعوام )2006م-2010م(.

ت�سري البيانات االإح�سائية اإىل ازدياد اأعداد امل�سنني العمانيني العاملني بالقطاع اخلا�ض امل�سجلني   
يف الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية بن�سبة 63% خالل الفرتة )2006-2010م(. وب�سفة عامة، 
فاإن امل�سنني العمانيني امل�سجلني ي�سكلون ن�سبة �سئيلة ال تتجاوز 0.8% من جملة العمانيني امل�سجلني 

بالهيئة خالل الفرتة املذكورة.
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خام�صًا : احلالة االإجتماعية
جدول )12(: التوزيع الن�سبي لل�سكان العمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب النوع واحلالة الزواجية يف 

االأعوام 1993م ، 2003م و 2010م

الإجمايلاحلالة الزواجيةالنوعالعام غري مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

1993 م
3.680.75.99.50.3100.0ذكور
1.430.89.256.02.6100.0اإناث

2.556.87.531.81.4100.0املجموع

2003 م
3.184.24.38.30.1100.0ذكور
1.236.57.952.32.2100.0اإناث

2.261.86.028.91.1100.0املجموع

2010 م
2.386.83.57.40.0100.0ذكور
0.939.36.952.90.0100.0اإناث

1.663.55.229.70.0100.0املجموع
امل�سدر: بيانات تعداد 1993م، 2003م، 2010م

ب�سفة عامة مل يختلف منط التوزيع الن�سبي للم�سنني العمانيني وفق احلالة الزواجية بني التعدادات   
الثالثة اإال اأن هناك انخفا�سا يف ن�سبة الرتمل والطالق  مقابل زيادة يف عدد املتزوجني عام 2010م.
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�سكل )6(: توزيع ال�سكان العمانيني )60 �سنة فاأكرث( ح�سب العالقة برب االأ�سرة

                امل�سدر: بيانات تعداد 2010م

ن�سف اإجمايل امل�سنني العمانيني يف عام 2010م هم اأرباب اأ�سر، و11% فقط منهم هم ن�ساء.  

اأن تربطهم قرابة من الدرجة  اأ�سر عمانية دون  حوايل 7% من امل�سنني العمانيني يعي�سون يف كنف   
االأوىل برب االأ�سرة.
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�صاد�صًا : الرعاية االإجتماعية
النظام الأ�سا�سي للدولة:

املادة )12(: املبادئ االجتماعية:

)تكفل الدولة للمواطن واأ�سرته املعونة يف حالة الطوارئ واملر�ض والعجز وال�سيخوخة،   
وفقا لنظام ال�سمان االجتماعي(

مر�شوم �شلطاين رقم )1996/101(
قانون ال�سمان الجتماعي

ت�سمنت التعريف االآتي حلاالت ال�سيخوخة املندرجة يف قانون ال�سمان االجتماعي:  املادة )1( : 

)ي( ال�سيخوخة: كل ذكر اأو اأنثى بلغ ال�ستني من عمره، ولي�ض له معيل ملزم قادر على   
نفقته ولي�ض له مورد كاف للرزق. 

لالأ�سخا�ض االآتي بيانهم وح�سب تعريفهم باملادة االأوىل احلق يف احل�سول على معا�ض  املادة )12(: 
�سهري وفق اأحكام هذا القانون. وللوزير بقرار منه تعديل تلك الفئات ح�سب مقت�سيات 

احلال بالتن�سيق مع اجلهات املالية.

)اأ( االأيتام )ب( االأرامل )ج( املطلقات  )د( البنات غري املتزوجات  

)هـ( العاجزون  )و( من بلغ �سن ال�سيخوخة )ز( املهجـورات )ح( اأ�سر امل�سجونيـن  

االأحوال عدم  ويراعي يف جميع  واأ�سرهم،  العمانيني  املواطنني  القانون على  بهذا  االنتفاع  ويقت�سر   
وجود م�سدر كاف للمعي�سة، اأو املعيل امللزم القادر على النفقة.

مر�شوم �شلطاين رقم )1984/87( وتعديالته

قانون التاأمينات الجتماعية.. ا�ستحقاق معا�ش ال�سيخوخة

ي�ستحق املوؤمن عليه من الهيئة معا�ض ال�سيخوخة وفقا ملدة ا�سرتاكه يف التاأمني ابتداء  مادة )21(:  
من تاريخ العمل بهذا القانون، �سواء كانت مت�سلة اأو منف�سلة يف احلاالت التالية:

التاأمني  اأو بعدها، متى كانت مدة ا�سرتاكه يف  ال�ستني،  ببلوغه �سن  املوؤمن عليه  انتهاء خدمة   -1
)180( �سهرا على االأقل، اأو ببلوغ املوؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني، اأو بعدها، متى كانت 
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مدة ا�سرتاكها يف التاأمني )120( �سهرا على االأقل.

انتهاء خدمة املوؤمن عليه قبل بلوغه �سن ال�ستني من عمره متى كانت مدة ا�سرتاكه يف التاأمني   -2
)240( �سهرا على االأقل، اأو املوؤمن عليها قبل بلوغها �سن اخلام�سة واخلم�سني متى كانت مدة 

ا�سرتاكها )180( �سهرا على االأقل ب�سرط بلوغ اأي منهما �سن اخلام�سة واالأربعني على االأقل.

انتهاء خدمة املوؤمن عليه بعد ال�ستني من عمره واملوؤمن عليها بعد �سن اخلام�سة واخلم�سني متى   -3
كانت مدة اال�سرتاك يف التاأمني )180( �سهرا على االأقل منها ما ال يقل عن 36 �سهرا مت�سلة 

خالل ال�سنوات اخلم�ض االأخرية ال�سابقة على انتهاء اخلدمة.

لالأجر  ال�سهري  املتو�سط  من  اأربعني  من  جزء  بواقع  ال�سيخوخة  معا�ض  يح�سب   :)27( مادة   -4
امل�ستحق للموؤمن عليه وامل�سدد على اأ�سا�سه ا�سرتاك التاأمني خالل ال�سنوات اخلم�ض االأخرية من 
مدة اال�سرتاك يف التاأمني اأو مدة اال�سرتاك اإن قلت عن ذلك م�سروبا يف عدد �سنوات اال�سرتاك 
الكاملة يف التاأمني بحد اأدنى قدره )100( مائة رياال عمانيا �سهريا وحد اأق�سى قدره 80% من 

املتو�سط امل�سار اإليه. 

مر�شوم �شلطاين رقم )91/72( وتعديالته 

خدمات الرعاية الجتماعية

امل�سنني  من  ونادرة  قليلة  حاالت  اإال  ت�ستقبل  وال  ن�سبيا  �سغرية  امل�سنني  الإيواء  رعائية  دار  توجد   -1
معدومي االأقارب والذين يحتاجون لبقائهم يف هذه الدار.

حتقيقا للتكافل االجتماعي ت�سرف وزارة التنمية االجتماعية على اإيجاد اأ�سر بديلة لرعاية بع�ض   -2
امل�سنني الذين ال يوجد لديهم اأقارب لرعايتهم.

اأكتوبر 2011م بهدف تقدمي اخلدمات  للم�سنني يف  املنزلية  للرعاية  الوطني  مت تد�سني الربنامج   -3
الذي يعي�سون فيه. ويعد هذا  اإطار حميطهم االجتماعي  والربامج االجتماعية وال�سحية لهم يف 

امل�سروع ثمرة تعاون و�سراكة بني وزارتي ال�سحة والتنمية االجتماعية.

مت اإ�سهار اأول جمعية عمانية با�سم )جمعية اأ�سدقاء امل�سنني( بوالية احلمراء يف حمافظة الداخلية   -4
يف 17 يناير 2010م.

تقوم وزارة التنمية االجتماعية كذلك بتنفيذ م�ساريع موارد الرزق لتح�سني دخل اأ�سر امل�سنني.  -5
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يوجد يف ال�سلطنة )11( �سندوقا تقاعديا يوؤمن احلماية االجتماعية للموظفني العمانيني املتقاعدين   -6
من موؤ�س�سات العمل املختلفة، منها ت�سع �سناديق حكومية ت�سمل العاملني يف القطاع العام مبختلف 
جماالته والعاملني يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض، و�سندوقني تابعني ل�سركتني من ال�سركات العاملة 

يف جمال النفط. 

�سكل )7(: التوزيع الن�سبي حلاالت ال�سمان واملبالغ املن�سرفة لها ح�سب نوع احلالة عام 2010م

امل�سدر:  وزارة االقت�ساد الوطني، الكتاب االإح�سائي ال�سنوي 2011.

�سكل امل�سنون عام 2010م حوايل ثلث حاالت ال�سمان االجتماعي. و�سرف لهم 35.2% من اإجمايل   
املبالغ املن�سرفة لل�سمان االجتماعي.
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جدول )13(: توزيع امل�سنني املنتفعني بال�سمان االجتماعي واملبالغ امل�سروفة لهم خالل الفرتة )2006 - 2010م(
20062007200820092010

1870618008181411769517525عدد احلاالتاحلالت
34.2%34.9%35.8%37.2%37.8%الن�سبة من االإجمايل

12.07911.03913.19213.11713.227القيمة )مليون ر.ع(املبالغ
35%36%37%37%38%الن�سبة من االإجمايل

امل�سدر: وزارة االقت�ساد الوطني ،الكتاب االإح�سائي ال�سنوي لالأعوام )2006 – 2011(.

تنفيذا  االجتماعي  لل�سمان  �سهريا  املن�سرفة  املبالغ  يف  زيادة  )2006-2010م(  الفرتة  �سهدت   
ريااًل  ن�سيب احلالة من )33(  برفع  ال�سادرة يف 2008/2/1  ل�ساحب اجلاللة  ال�سامية  لالأوامر 
�سهريا مبوجب  ريااًل عمانيًا  اإىل )80(  املبلغ  ريال عماين، ومت م�ساعفة  اإىل )40(  �سهريا  عمانيًا 

االأوامر ال�سامية يف عام 2011م.   
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جدول )14(: عدد امل�سنني املنتفعني بال�سمان االجتماعي واملبالغ امل�سروفة لهم ح�سب املحافظة لعام 
2010م

ن�شبة امل�شنني املنتفعني بال�شمان مبالغ ال�شمان الجتماعياحلالتاملحافظة
الجتماعي من اإجمايل امل�شنني  الن�شبةاملبلغ ) ر.ع (الن�شبةعدد 

11596.6807.6706.16.8م�سقط
9685.5651.2604.911.9ظفار

4722.7367.2502.828.9م�سندم
5052.9432.0153.327.6الربميي
182010.41.246.7519.413.1الداخلية

492028.13.841.85729.023.5�سمال الباطنة
14498.31.052.8668.011.8جنوب الباطنة
227913.01.768.07713.427.7جنوب ال�سرقية
226712.91.764.96313.325.9�سمال ال�سرقية

11766.7892.7576.816.5الظاهرة
5102.9401.9623.041.5الو�سطى
17،525100.013.227.428100.017.3املجموع

امل�سدر:  االقت�ساد الوطني الكتاب االإح�سائي ال�سنوي 2011.

حوايل  وتبلغ  الباطنة  �سمال  حمافظة  يف  هي  االجتماعي  بال�سمان  املنتفعني  للم�سنني  ن�سبة  اأعلى   
28% من اإجمايل امل�سنني املنتفعني بال�سمان االجتماعي، ويتقا�سون حوايل 29% من اإجمايل مبالغ 

ال�سمان امل�سروفة للم�سنني.

يف  تتواجد  باملحافظة  امل�سنني  اإجمايل  من  االإجتماعي  بال�سمان  املنتفعني  للم�سنني  ن�سبة  اأعلى   
حمافظة الو�سطى وتبلغ حوايل 41،5% ، بينما توجد اأقل ن�سبة يف حمافظة م�سقط.


