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مقــدمــــــــة 

يسر املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات ضمن سعيه إىل تطوير اإلحصاءات اإلدارية وهبدف تعزيز إصدارات املركز 
اإلحصائية وتوسيع قاعدة البيانات واملعلومات، إصدار جمموعة من النشرات اإلحصائية التخصصية وذلك من اجل 
تقدميها وإتاحتها لكافة املستخدمني من جهة وإبراز خمتلف البيانات اإلحصائية املتوفرة لدى اجلهات احلكومية من 

جهة أخرى، وتعد هذه النشرة اليت بني أيدينا واليت ختتص بإحصاءات الصحة واحدة من تلك النشرات.

حيث تتضمن جداول وبيانات تتعلق بعدد املستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب املحافظات، 
عدد املستشفيات والعيادات والصيدليات  بالقطاع اخلاص حسب املحافظات، القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة 

حسب التخصص واملحافظات وغريها من البيانات األخرى املتعلقة بإحصاءات الصحة.

وقد كان لتعاون اجلهة املسئولة عن هذه البيانات واليت قامت مشكورة بتوفريها الدور األكرب يف ظهور هذه النشرة 
بالشكل املطلوب ويف الوقت املحدد وهلما الشكر اجلزيل كما نتوجه بالشكر لكل من ساهم يف أعداد وجتهيز هذه 

النشرة.

نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا مجيعا خلدمة هذا الوطن العزيز يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد املعظم. حفظة اهلل ورعاه.
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المفاهيم والتعاريف

المجمعات الصحية: هو مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية األولية باإلضافة إلى خدمات تخصصية في . 1
مجاالت متخصصة مختلفة في صورة عيادات خارجية وتخدم سكان المحافظة المحيطة بها وهي ليست 

مجهزة لتقديم خدمات تنويميه.

األسرة . 2 من  بعدد  تجهيزه  تم  األولية وقد  الصحية  الرعاية  خدمات  يقدم  مركز صحي  الصحية: هو  المراكز 
تستخدم في رعاية األمهات الحوامل والوالدة )وكأسرة مالحظة / وكأسرة مالحظة( باإلضافة إلى حجرة 

ير خاص للوالدات وهذه المراكز تخدم سكان المحافظة المحيطة بها. والدة مجهزة بسر

المستشفى مجهز ومعد ومخدوم . 3 ير طبي خاص موجود في  ير مستشفى هو سر األسرة: سر عدد 
ويستخدم إلقامة مريض منوم بالمستشفى.

مراكز طبية ومجمعات: منشأة لتقديم الرعاية الصحية تتألف من مجموعة من العيادات.. 4

ية الطبية والعالجية البسيطة واإلسعافات . 5 عيادات عامة: منشأة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات االستشار
األولية وال تقدم خدمات الطوارئ ويجب تحويل الحاالت الطارئة إلى المستشفى يتولى رعاية المرضى طبيب 
أو أكثر من األطباء الممارسين العامين أو طبيب أو أكثر من األطباء الممارسين العامين لألسنان أو طبيب أو أكثر 

من األطباء األخصائيين في تخصص طبي واحد.

ية الطبية والعالجية . 6 عيادات عامه تابعة لشركات خاصة: منشأة لتقديم الرعاية الصحية والخدمات االستشار
المستشفى  إلى  الطارئة  الحاالت  تحويل  ويجب  الطوارئ  تقدم خدمات  األولية وال  واإلسعافات  البسيطة 
الممارسين  أكثر من األطباء  العامين أو طبيب أو  الممارسين  أكثر من األطباء  المرضى طبيب أو  رعاية  يتولى 
العامين لألسنان أو طبيب أو أكثر من األطباء األخصائيين في تخصص طبي واحد وتكون ملحقة بمؤسسات 
خاصة, العيادات المخصصة لعالج أمراض معينة، أو اختصاصات معينة تحت إشراف اختصاصي في ذلك الفرع 

منالطب. كما يشمل عيادات ملحقة بمؤسسات عامة وخاصة تعالج المريض وال ينام فيها.

الصيدليات: منشأة مرخص لها يتم فيها إعداد األدوية الموصوفة وصرفها من قبل صيدالني مرخص له . 7
بموجب قانون الدولة التي يعمل فيها. كما يمكن للمنشأة أن تكون المكان الذي يتم فيه إعداد وتكوين 

وفصل أو تعبئة-في قناني أو عبوات -أو بيع أي دواء لحماية أو معالجة اإلنسان أو الحيوان.

االختصاصيون واالستشاريون: األطباء االختصاصيون هم األطباء الذين تخصصوا حديثا في مجالهم واألطباء . 8
تخصصهم،  في  عملهم  أثناء  كبيرة  خبرة  اكتسبوا  متقاعدون  أو  عاملون،  مختصون  أطباء  يون  االستشار

يستدعون عند الحاجة من األطباء المناوبين لإلدالء برأيهم، أو مشورتهم في عالج حاالت خاصة.

أطباء عموم: وهم األطباء المختصون بتقديم الرعاية الصحية األولية للمرضى.. 9
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فني أشعة: يقوم بتصوير جسم المرضى باألشعة السينية حسب تعليمات األطباء والجراحين. يرافق المرضى 0 10
إلى غرفة األشعة ويحدد أجزاء الجسم المراد تصويرها باألشعة السينية. يضبط آالت التصوير باألشعة ويصور 
المفاصل والعظام واألوتار واألعضاء. ويستخدم األطباء هذه الصور لتشخيص كسور العظام وتمدد األوتار 

وتشويه المفاصل ... الخ للقيام على أساس هذه الصور بمعالجة المرضى.

يق 0 11 فني المختبرات الطبية: يقوم فني المختبر بأداء الطرق الالزمة للكشف عن األمراض و مسبباتها عن طر
فحص عينات من جسم المريض مثل عينات الدم , البول و البراز , األنسجة الحيوية و سوائل و إفرازات الجسم . 
ية , المواد الكيميائية و أجهزة الكمبيوتر ألداء إجراءات المختبر  حيث يستخدم األخصائي المجاهر واألجهزة المخبر

ير لألطباءِ.  , كما يقوم األخصائيين أيضا بإعداد التقار

إشراف مباشر 0 12 تحت  يعمل  الصيدلية. وهو  أعضاء موظفي  مساعد صيدلي: هو مسمى وظيفي ألحد 
العديد من  بتنفيذ  العمل، ويقوم  الصيدلي فيما يخص  تعليمات وتوجيهات  إتباع  له مع  المرخص  للصيدلي 

المهام الصيدلية ذات الصلة.

وظائف أخري للمهن الطبية المساعدة: المهنيين المساعدين في مجاالت عالج اإلبصار والمعالجة المائية 0 13
أمراض  النطق ومعالجة  المهني ومعالجة  والعالج  بالموسيقى  والعالج  باليوجا  والعالج  الطبي  والتدليك 

القدم والمعالجة المثلية والمعالجة اليدوية والوخز أإلبري ..الخ. 

من 0 14 أكثر  أو  واحدة  المستشفى في  من  خدمات  يتلقى  مريض  الخارجية: هو  للعيادات  المرضى  يارات  ز
إمكانيات المستشفى على أال يكون في ذلك الوقت مريض منوم في المستشفى أو أحد المرضى التي 

ترعاهم المستشفى وهم في منزلهم. 

صحة األسرة والمجتمع: صحة األسرة الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة مع التركيز على الفرد في نطاق 0 15
العلوم  يعتمد على  اختصاص  المرض وهو  نوع  أو  العمر  أو  بالجنس  التقيد  اجتماعية دون  األسرة كوحدة 
الصحية والسلوكية واالجتماعية إما المجتمع فهو دراسة حاجات المجتمع الصحية وتنظيم وتقديم الخدمات 

الصحية الشاملة وتقييم البرامج الصحية وتطويرها بهدف الرقي بالصحة والوقاية من األمراض. 

ممارس عام: ُممارس مهنة الطب الذي ُيعالج اإلمراض الحادة والُمزمنة وُيقدم الرعاية الوقائية والتوعية 0 16
الصحية لجميع األعمار ولكأل الجنسين. يمتلك الطبيب العام مهارات خاصة في عالج األشخاص الذين ُيعانون 

من عدة مشاكل صحّية.

العمليات كبرى: هي العملية الجراحية التي تتطلب التخدير الكلي للمريض او استخدام األجهزة.0 17

العمليات الصغرى: هي العملية الجراحية التي ال تحتاج   للتخدير الكلي للمريض او االستعانة باألجهزة البديلة.0 18
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مشتشفيات )السلطنة( 

مجمعات صحية )وزارة الصحة(

مراكز صحية بأسرة)وزارة الصحة(

مراكز صحية )بدون أسرة( ) وزارة
 الصحة(

)١( مراكز رعاية صحية أولية )حكومية

غير تابعة لوزارة الصحة(

عيادات ومراكز صحية تشخيصية
)القطاع الخاص(

الصيدليات الخاصة

 عدد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والصيدليات في السلطنة

)١( تشمل العيادات التابعة لمستشفيات القوات المسلحة ، الشرطة ، جامعة السلطان قابوس والديوان البالط السلطاني وتنمية نفط عمان 

81

22

55

130

63

1258

2018

745
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 عدد المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزاره الصحة حسب المحافظات
2018

1

8

9

7

6

3

4

5

2

10

11

األسرةالوحداتاألسرةالوحدات

6169142900   مسقط 

86220151920  ظفـار

31581039   مسندم

21561423  البريمي

655041926  الداخلية

546751822 شمال الباطنة

52983957 جنوب الباطنة

4390212611 جنوب  الشرقية

636711312 شمال الشرقية

225218717  الظاهرة 

37603818  الوسطى

505,027221305595الجملة 

المراكز الصحية باسرة
المحافظات

المجمعاتالمستشفيات
الصحية

المراكز الصحية
 بدون اسرة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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األسرةالوحدات

155861482999   مسقط 

3482579  ظفـار

00305   مسندم

001205  البريمي

0023323  الداخلية

210230659 شمال الباطنة

312523316 جنوب الباطنة

1268310 جنوب  الشرقية

001229 شمال الشرقية

12111122  الظاهرة 

00308  الوسطى

2590829854265الجملة 

عيادات صينية 
عيادات عامةوهندية

المستشفيات

عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص حسب المحافظات  : (2)جدول رقم 
2018

مراكز طبية المحافظات
ومجمعات
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عيادات عامه تابعة المحافظات
مختبر طبيعيادات أسنانعيادات متخصصةلشركات خاصة

مركز تشخيص 
بالرنين 

المغناطيسي
الصيدليات

3576141205272   مسقط 

205251067  ظفـار

113007   مسندم

25161019  البريمي

164241162  الداخلية

15204631124 شمال الباطنة

74170160 جنوب الباطنة

25112050 جنوب  الشرقية

10140044 شمال الشرقية

41281033  الظاهرة 

3601007  الوسطى

176122306298745الجملة 

عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص حسب المحافظات  : (2) تابع جدول رقم 
2018



12

عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع الخاص 

االسرة الوحدات 

المستشفيات 

عيادات صينية
وهندية

عيادات عامة 
تابعة لشركات خاصة

عيادات اسنان 

مركز تشخيص 
بالرنين المغناطيسي

مراكز طبيه 
ومجمعات

عيادات عامة

عيادات متخصصة

مختبر طبي

الصيدليات

2018

25

54

176

306

8

745

29

122

265

298
908
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االختصاصيون 
واالستشاريون

 أطباء
الجملة عموم

عدد

1,454,5181,0361,4552,49182256(2)   مسقط 

453,3832192955142922  ظفـار

44,8574793140613   مسندم

115,542851051901313  البريمي

472,5112304336632952  الداخلية

770,5412525187704167 شمال الباطنة

425,7071423985403547 جنوب الباطنة

316,2321472944412752 جنوب  الشرقية

280,4341182583762624 شمال الشرقية

220,3771262123382120  الظاهرة 

47,60410607065  الوسطى

4,601,7062,4124,1216,533315571الجملة

القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص و المحافظات : (3)جدول رقم 

المحافظات

2018

السكان منتصف 
أطباء 2018عام 

 الصيادلةأسنان
األطباء

التخصص
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عدد

4,9811302285523464,092(2)     مسقط 

1,55329791441411,569  ظفـار

2148203533400   مسندم

38513236640464  البريمي

1,43535801761821,277  الداخلية

1,773371021831771,441 شمال الباطنة

1,0621761143129969 جنوب الباطنة

1,14026721411081,095 جنوب  الشرقية

9042352107119893 شمال الشرقية

81620438693718  الظاهرة 

1702123138351  الوسطى

14,4333407721,6641,40613,269الجملة

تم أضافة بيانات القوى العاملة التابعه لديوان عام الوزارة في محافظة مسقط. 2

القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص و المحافظات : (3)تابع جدول رقم 
2018

المحافظات

التخصص

تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية.  1

/ممرضون 
 ممرضات

فني
 عالج طبيعي

مصورو وفنيو 
أشعة

فني 
المختبرات الطبية

مساعد
 صيدلي

  (1)اخري 
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6,533

315

571

14,433

340

772

1,664

1,406

13,269

وزارة الصحة

 1يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
 2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية

القوى العاملة التابعة لوزاة الصحة حسب التخصص 
2018

األطباء1 

أخرى2 
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االختصاصيون 
واالستشاريون

 أطباء
الجملة عموم

عدد

1,454,5188735961,4695411,193   مسقط 

453,383856715279141  ظفـار

44,8574913158   مسندم

115,5422220423833  البريمي

472,511589014870101  الداخلية

770,541147161308134196 شمال الباطنة

425,707608914975104 جنوب الباطنة

316,2322246685385 جنوب  الشرقية

280,4341551664475 شمال الشرقية

220,3771859773356  الظاهرة 

47,6042262827  الوسطى

4,601,7061,3061,2142,5201,0841,999الجملة

القوى العاملة في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص  حسب التخصص و المحافظات : (4)جدول رقم 
2018

السكان منتصف المحافظات
أطباء 2018عام 

الصيادلةأسنان

التخصص

األطباء
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عدد

2,4411371343212981,612   مسقط 

2652205144204  ظفـار

1100230   مسندم

3545121814  البريمي

174818411052  الداخلية

47228315865207 شمال الباطنة

1799134122107 جنوب الباطنة

9298172135 جنوب  الشرقية

6715231426 شمال الشرقية

22766222355  الظاهرة 

10904230  الوسطى

4,0722042445905212,312الجملة

(1)اخري 

تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية. 1

القوى العاملة  في المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص  حسب التخصص و المحافظات : (4)تابع جدول رقم 
2018

المحافظات

التخصص

/ممرضون 
 ممرضات

فني
 عالج طبيعي

مصورو وفنيو 
أشعة

فني 
المختبرات الطبية

مساعد
صيدلي 
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شرطة عمان 
 جامعة السلطان تنمية نفط عمانالسلطانية

قابوس
 ديوان البالط 

السلطاني

أطباء 
أسنان

عدد

080715  اإلداريون الصحيون

51035848457االختصاصيون واالستشاريون

37157240164 اطباء عموم

100161238أطباء أسنان 

1627727122 الصيادلة 

206441,3701421,762ممرضات/ممرضون 

5137952فني عالج طبيعي

1906516100مصورو وفنيو أشعة

31416025220فني المختبرات الطبية 

210183271مساعد صيدلي

310158763251,526أخرى (1)

706893,0496834,527الجملة

مشرف إدارة معلومات صحية/ مثقفة صحية/فني تغذية / تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية مثل مشرف سجالت طبية .  1

القوى العاملة التابعة لجهات حكومية أخرى حسب التخصص  : (5)جدول رقم 

التخصص

2018

المستشفيات
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القوى العاملة التابعة لمستشفى شرطة عمان السلطانية حسب التخصص

88

10

16

206

5
19

31

21

310

1يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية و اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

2018

األطباء1 

أخرى2 



20

القوى العاملة التابعة للخدمات الطبية بديوان البالط السلطاني حسب التخصص

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية و اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

88

12

27

142

9

16

25

32

332

األطباء1 

أخرى2 

2018



21

القوى العاملة التابعة لمستشفى جامعة السلطان قابوس حسب التخصص

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية و اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

430
876

18

160

65

37

1,370

77

16

األطباء1 

أخرى2 

2018
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القوى العاملة التابعة لشركة تنمية نفط عمان حسب التخصص
2018

1 يشمل االختصاصيون واالستشاريون /أطباء عموم
2 تشمل جميع الفئات األخرى المهنية و اإلدارية مثل مشرف سجالت طبية /فني تغذية /مثقفة صحية / مشرف إدارة معلومات صحية 

15

0

2

44

1

0

4

0

23

األطباء1 

أخرى2 
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االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بوزارة الصحة حسب 
التخصص والجنسية والنوع

1621

129691

100285 8053

6384

369

32125 3937

112 25

10 30172

1969 5224

414 771

3717 453

2018
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13

4811,050

23 312

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بمستشفى شرطة 
عمان السلطانية حسب الجنسية والنوع والعمليات 

2018
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1214139

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( للخدمات الطبية بديوان 
البالط السلطاني حسب الجنسية والنوع

2018
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   93

3,652

79

4,754

13749

االطباء ذوي االختصاص الطبي )االختصاصيون واالستشاريون( بمستشفى جامعة 
السلطان قابوس حسب الجنسية والنوع والعمليات

2018
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2018

4.6

6.9

8.3

4.8

7.5

5.6

5.7

7.6

6.5

5.5

10.2249,602

859,211

1,157,008

1,588,873

1,737,319

2,844,537

1,681,253

421,531

2,426,23

1,492,611

2,489,7790.2

0.8

3.0

0.6

0.6

0.2

0.3

0.4

0.4

0.4

1.2

24,898

43,838

43,377

38,539

65,161

66,405

46,016

190,782

166,323

35,181

يارات المرضى للعيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة حسب عدد ز
الجنسية والمحافظات    

28,271
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يارات المرضى للعيادات الخارجية بمؤسسات القطاع الخاص حسب عدد ز
الجنسية والمحافظات 

1.2

1.5

0.3

0.2

0.7

0.7

0.7

0.8

0.5

0.0

0.00

3,353

80,875

160,269

208,776

374,333

85,409

37,975

9,383

319,891

642,6601.1

1.1

0.9

0.5

0.2

0.9

1.6

0.6

0.3

0.2

0.00

14,419

33,774

68,494

191,071

241,401

26,685

14,064

256,282

1,044,969

26,602

2018
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الجملةصغرىكبرىالمستشفيات
عدد

5,9434,16010,103المستشفى السلطاني

8,0062,49410,500مستشفى خولة

6,0841,8677,951مستشفى النهضة

000مستشفى قريات

4,5901,3585,948مستشفى السلطان قابوس

08282مستشفى طوى اعتير

08686مستشفى مدينة الحق

07373مستشفى سدح

01919مستشفى رخيوت

0220220مستشفى طاقة

0258258مستشفى مرباط

194461655مستشفى خصب

0239239مستشفى بخا

47385432مستشفى دبا

1,5491,1372,686مستشفى البريمي

05555مستشفى وادي الجزي

5,5428296,371مستشفى نزوى

العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)جدول رقم 

2018
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الجملةصغرىكبرىالمستشفيات
عدد

2062,8373,043مستشفى سمائل

0438438مستشفى الجبل األخضر

09797 مستشفى ادم

6,3036,85213,155مستشفى صحار

3,8408,46512,305مستشفى الرستاق

11,4251,426مستشفى صحم

09393 مستشفى وادي بني غافر

06969 مستشفى وادي الصرمى

02020 مستشفى وادي مستل

04242 مستشفى وادي الحواسنة

05555 مستشفى وادي حيملي

09494مستشفى حيبي

0149149 مستشفى وادى بني خروص

2,6886713,359مستشفى صور

2018

العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)تابع جدول رقم 
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الجملةصغرىكبرىالمستشفيات
عدد

2,7326,7119,443مستشفى إبراء

0727727مستشفى بدية

0545545مستشفى دماء و الطائيين

7722,9963,768مستشفى جعالن بنى بو علي

0970970مستشفى جعالن بني بو حسن

02020مستشفى وادى بنى خالد

68493561مستشفى مصيرة

5613,5784,139مستشفى سناو

0277277مستشفى سمد الشان

3,1483,6756,823 مستشفى عبري

000مستشفى ينقل

01,3091,309مستشفى هيماء

0155155مستشفى الدقم

09090مستشفي الجازر

012,96212,962المراكز الصحية

52,27469,538121,812االجمالي العام

2018

العمليات الجراحية التي أجريت بمؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  (16)تابع جدول رقم 






