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الملخص التنفيذي

البنية األساسية والموارد البشرية :

1610

%4.6

%60

%5

عــدد مؤسســات الرعايــة الصحيــة فــي الســلطنة ، 58% منهــم عيــادات 
خاصــة عــام 2019م.

الســكان فــي عــام  لــكل 10,000 مــن   21.4 انخفــض عــدد االطبــاء مــن 
عــام 2019م فــي  الســكان  مــن  لــكل 10,000   20.8 إلــى  2015م 

انخفــض عــدد الممرضيــن/ الممرضــات مــن  46.3 لــكل  10,000 مــن الســكان 
فــي عــام 2015م إلــى 44 لــكل 10,000 مــن الســكان فــي عــام 2019م .

يــارة المرضــى للعيــادات الخارجية  محافظــة شــمال الباطنــة االعلــى مــن حيــث ز
يــارات بالمحافظات  فــي وزارة الصحــة، حيــث شــكلت 18.7% مــن اجمالــي الز

في الســلطنة عام 2019م .

يــارة المرضــى الوافديــن  للعيــادات الخارجيــة فــي وزارة الصحــة فــي   نســبة ز
عــام 2019م .

من االطباء في مؤسسات وزارة الصحة غير عمانيين في عام 2019م .

فقط االطباء العمانيين في القطاع الخاص في عام 2019م . 

%7
االرتفــاع فــي نســبة العمالــة الوطنيــة فــي المؤسســات الصحيــة الحكوميــة 

والخاصــة  فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2015م.
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مؤشرات الصحة والسلوك الصحي :

 5386

نسبة تغطية التحصينات لالطفال في عام 2019م . %100

 مــن المتردديــن علــى عيــادات التغذيــة بســبب التحكــم فــي الــوزن  فــي عــام 
2019م

منهــم   %63 الســلطنة،  فــي  بــأورام  المصابيــن  المنوميــن  المراضــة  عــدد 
2019م. عــام  فــي  خبيثــة  بــأورام  مصابيــن 

أعلى 3 أسباب للوفيات في السلطنة بالمسستشفيات التابعة لوزارة الصحة 

%18
لــكل  وفــاة   17.5 مــن  واضــح  بشــكل  األمهــات  وفيــات  معــدل  انخفــض 
لــكل  وفــاة   10.3 إلــى  2015م  عــام  فــي  حــي  مولــود  100,000الــف 

2019م. عــام  فــي  حــي  مولــود  100,000الــف 

955630504

%25%16.4%13

المرض

عدد الوفيات

٪ من إجمالي الوفيات 
بمستشفيات وزارة 

الصحة

األورام
الجهاز 

التنفسي
الجهاز

 الدوري
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األنفاق على الصحة :

%5.7

 9
)ريال عماين(

    نسبة اإلنفاق على القطاع الصحي من إجمالي اإلنفاق الحكومي في 
عام 2019م

متوسط انفاق واستهالك االسر العمانية على الرعاية الصحية في عام 
. 2018/2019



نظام صحي رائد بمعايير 
عالمية



الفصل األول:

البنية األساسية والموارد 
البشرية
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83

590

937

المجمعات والمراكز المستشفيات
الصحية

العيادات الخاصة

1610

68

منهــم   %58 حوالــي  الســلطنة،  فــي  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســات  عــدد 
2019م. عــام  خاصــة  عيــادات 

مؤسســة رعايــة صحيــة تابعــة لجهــات حكوميــة غيــر وزارة الصحــة وتمثــل نحــو 
21% مــن إجمالــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة الحكوميــة حتى عام 2019م 

%18.6
نســبة االرتفــاع فــي أعــداد المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة خــالل الفتــرة 

2015-2019م 

1 - البنية االساسية للقطاع الصحي :
الشكل )1( إجمالي عدد مؤسسات الرعاية الصحية في السلطنة خالل عام 2019م
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العدد السنة

70 2015
76 2017
81 2018
83 2019

العدد السنة

6468 2015
6696 2017
6824 2018
6894 2019

انخفضــت أعــداد االســرة المستشــفيات مــن 15.6 لــكل 10,000 مــن الســكان 
فــي عــام 2015م إلــى 15 لــكل 10,000 مــن الســكان فــي عــام 2019م . 

ــارة المرضــى للعيــادات الخارجيــة  ي محافظــة شــمال الباطنــة االعلــى مــن حيــث ز
ــارات بالمحافظــات  ي فــي وزارة الصحــة، حيــث شــكلت 18.7% مــن اجمالــي الز

فــي الســلطنة عــام 2019م.

يــارة المرضــى الوافديــن  للعيــادات الخارجيــة فــي وزارة الصحــة فــي عــام %4.6 نســبة ز
2019م

جدول )1( عدد المستشفيات الحكومية والخاصة خالل الفترة 2015-2019م

جدول )2( عدد أسرة المستشفيات الحكومية والخاصة في السلطنة خالل الفترة 
2019-2015
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مؤسسة للرعاية 
الصحية في السلطنة 

في عام 1970م 

العدد
القطاع

الصيادلة الممرضات أطباء األسنان األطباء

848 16245 371 7045 القطاع 
الحكومي 

1795 4078 1123 2557 القطاع الخاص 

2643 20323 1494 9602 المجموع

ارتفــاع  فــي نســبة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي المؤسســات الصحيــة 7 % 
الحكوميــة والخاصــة  فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 2015م.

بلغــت نســبة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي الســلطنة فــي عــام 2019م 
ية  يــض 50% مــن اجمالــي القــوى البشــر بالنســبة لألطبــاء 31% ، والتمر

الصحيــة .

يــض فــي المؤسســات الصحيــة بالقطــاع  نســبة التعميــن فــي مهنــة التمر
الخــاص عــام 2019م .

% 11

% 3

فــي  يضــي  التمر للــكادر  الوطنيــة  العاملــة  القــوى  نســبة  فــي  ارتفــاع 
المؤسســات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة فــي عــام 2019م مقارنــة بعــام 

2015م.

2 - الموارد البشرية :
جدول )3( عدد األطباء/أطباء األسنان /الممرضات/الصيادلة في القطاع 

الحكومي والخاص عام  2019م

التعمين في القطاع الصحي :

 21



إحصاءات الصحة - 2019 14

الممرضين لكل 10,000 
نسمة

األطباء لكل 10,000 
نسمة المحافظات

51.7 27.6 مسقط

41.2 15.0 ظفار

46.5 33.5 مسندم

36.8 19.6 البريمي

33.3 16.6 الداخلية

29.7 13.8 شمال الباطنة

28.8 15.7 جنوب الباطنة

38.8 15.6 جنوب الشرقية

33.7 15.2 شمال الشرقية

46.7 18.0 الظاهرة 

54.7 18.4 الوسطى

40.2 19.4 السلطنة

الســكان فــي عــام  لــكل 10,000 مــن   21.4 انخفــض عــدد االطبــاء مــن 
 . عــام 2019م  فــي  الســكان  مــن  لــكل 10,000   20.8 إلــى  2015م 

انخفــض عــدد الممرضيــن/ الممرضــات مــن  46.3 لــكل 10,000 مــن الســكان 
فــي عــام 2015م إلــى 44 لــكل 10,000 مــن الســكان فــي عــام 2019م .

طبيبــا لــكل 10,000 مــن الســكان فــي محافظــة مســندم  وهــو اعلــى 33.5
. عــام 2019م  اإلطبــاء  عــام الجمالــي  متوســط 

جدول )4( التوزيع الجغرافي للقوى البشرية الصحية التابعة لوزارة       
الصحة والقطاع الخاص في السلطنة خالل عام 2019م
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مؤسسات وزارة 
الصحة

مؤسسات 
حكومية أخرى الممرضوناألطباء

القطاع الخاص

%40

%48%36

%3 %5

%65

%60

%35

مــن االطبــاء فــي مؤسســات وزارة الصحــة غيــر عمانييــن فــي عــام 2019م 
.

مــن الممرضيــن/ الممرضــات فــي مؤسســات وزارة الصحــة غيــر عمانييــن فــي 
عام 2019م.

فقط االطباء العمانيين في القطاع الخاص في عام 2019م . 5 %

طيب في 
السلطنة عام 

1970م 

طبيب لكل 
10000من السكان 

في عام 1970

الشكل رقم )2( - نسب القوى العاملة الوطنية إلى إجمالي العمالة 
في القطاع الصحي خالل عام 2019م

 0.2  17



الفصل الثاني:

مؤشرات الصحة والسلوك 
الصحي
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%100
نسبة تغطية 

التحصينات لالطفال 
يف عام 2019م .

االطفال الذين تقل اعمارهم عن سنة

%100  ضد الدرن

%100 الثاليث البكتريي

%100 االتهاب الكبدي الفريويس )ب( 

%100 املستدمية النزلية النوع )ب(

%100  الشلل الفموي

االطفال الذين اعمارهم سنة فأكثر

%100 الثاليث الفريويس 1

%99.9 الثاليث الفريويس 2

%100  الثاليث البكتريي منشطة

%100  الشلل منشطة

تحصين الحوامل ضد التيتانوس 

17,033 جرعة أوىل

38,878 جرعة ثانية فأكرث

1 - التحصين :

جدول)5( نسبة التغطية للتحصينات االطفال حسب الفئة العمرية 

جدول )6( تحصينات الحوامل لعام 2019  
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بلغــت  حيــث  االولــى  للجرعــة  نســبة  أعلــى  شــكلت  مســقط  محافظــة 
21.5% واقــل نســبة فــي محافظــة الوســطى بنســبة 0.6%.)ملحــق 1(

مسقط

جدول )7(  معدل االطفال دون الخامسة من العمر لكل 1000 طفل 
حسب الحالة التغذوية لعام 2019

2 - التغذية :

يادة الوزن  ز
المحافظات  نقص الوزن الهزال والسمنة

0.2 0.6 1.1  مسقط

2.5 2.7 1.5  ظفار

0.0 1.8 1  مسندم

0.5 4.4 2  البريمي

0.05 0.9 1.2  الداخلية

0.6 2.4 1.3  شمال الباطنة

0.1 0.1 0.1  جنوب الباطنة

0.1 3.0 3.5  جنوب الشرقية

0.2 7.8 4.1  شمال الشرقية

0.5 3.4 0.1  الظاهرة

0.0 0.2 1.7  الوسطى

0.4 2.2 1.2 االجمالي
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يــة  الحرار بالســعرات  المرتبطــة  الجديــدة  التغذيــة   ســوء  حــاالت  انخفضــت 
البروتنيــة مــن 854 حالــة فــي عــام 2015م إلــى 491 حالــة جديــدة فــي 

. عــام 2019م 

انخفــض معــدل حــاالت ســوء التغذيــة لألطفــال دون ســن الخامســة مــن    
2.2 لــكل 1000 طفــل فــي عــام 2015 إلــى 1.2 لــكل 1000طفــل فــي 

عــام 2019م . 

مــن المتردديــن علــى عيــادات التغذيــة بســبب التحكــم فــي الــوزن  فــي عــام %18
2019م . 

نسبة الوالدات التي أجريت 
تحت إشراف أخصائين صحيين 

مهرة في عام 2019م.

98.6%

3 - الصحة االنجابية :

جدول )8( مؤشرات الحوامل والوالدات

احلوامل اللوايت حيصلن على 
رعاية صحية ما بعد الوالدة 
على األقل 4 زيارات ، آخر 

تقدير ) نسبة الزيارات 
بعد الوالدة إىل احلوامل 

السجالت(

احلوامل اللوايت حيصلن على 
رعاية صحية اثناء احلمل 

)قبل الوالدة( )على األقل 4 
زيارات(

نسبة الوالدات اليت متت 
من قبل اخصائيني صحيني             

)٪ من املجموع( السنوات

0.83 77.1 98.68 2017

0.82 76.4 98.60 2018

0.72 73.9 98.6 2019
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لــكل  17.5 وفــاة  مــن  بشــكل واضــح  األمهــات  انخفــض معــدل وفيــات 
لــكل  وفــاة   10.3 إلــى  عــام 2015م  فــي  حــي  مولــود  100000الــف 

2019م. عــام  فــي  حــي  مولــود  100000الــف 

ارتفعــت حــاالت الوفــاة بســبب مضاعفــات الحمــل والــوالدة والنفــاس فــي 
المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة مــن 5 حــاالت فــي عــام 2015م إلــى 

6 حــاالت فــي عــام 2019م .

معدل وفيات االمهات )لكل 100 الف والدة حية(

شكل )3( : التطور الزمني لمعدالت وفيات االمهات العمانيات )لكل 100 الف من المواليد األحياء( 
خالل الفترة )2015-2019م( 

2015

17.5
13.4

20.2

15.1

10.3

25

20

15

10

5

0
2016 2017 2018 2019
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4-1 -  االمراض الغير معدية:
السكري

األورام

حالة جديدة مسجلة بمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة

عــدد المراضــة  المنوميــن المصابيــن بــأورام فــي الســلطنة ، 63% مصابيــن 
بــأورام الخبيثــة فــي عــام 2019م .

من الحاالت الجديدة المسجلة هن اناث في عام 2019م .

شــمال الباطنــة االعلــى فــي حــاالت تســجيل االصابــة بمــرض الســكري ، بنســبة 
22% مــن اجمالــي الحــاالت المســجلة فــي الســلطنة فــي عــام 2019م. 

)ملحق 2(

6430

5386

 %54

شمال 
الباطنة
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4-2  -  االمراض المعدية:

يا المالر
أكثر االمراض 

المعدية المسجلة 
في عام 1975م 

أكثر االمراض المعدية المبلغ عنها في 
عام 2019

السل الرئوي

يا مالر

التهاب الكبد

الحماق )الجديري 
األلماني(

أمراض معدية أخرى 
)حمى حموية 

)فيروسية( نازفة(

أمراض معدية أخرى 
)حمى الضنك(

أمراض معدية أخرى 
)التسمم الغذائي 
)مصدر معد/ثنائي((

368133826010139134109606

)ملحق 3(
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فيروس كورونا كوفيد 19- )حتى منتصف أكتوبر 2020(

حالة مؤكدة بفيروس كوفيد19 

نسبة العمانيين المؤكد اصابتهم ب كوفيد 19 

سبة األطفال )0-14( سنة المصابين بكوفيد19 من اجمالي المصابين.

حالة وفاة بسبب كوفيد 19 ، شكلت نسبة وفيات كبار السن 62% من 
إجمالي وفيات كوفيد 19

نسبة التعافي من كوفيد 19 من إجمالي الحاالت المؤكدة .ملحق )4(

108296

 %62.5

 %7

1071

 %87

الوفيات :

جدول )9(  أكثر خمسة اسباب للوفيات المسجلة بالمستفيات التابعة لوزارة الصحة حسب 
المرض هي : 

2019 2018 2017 2016 2015 االمراض

955 987 979 981 984  أمراض الجهاز الدوري

630 534 557 522 437
 أمراض الجهاز

 التنفسي

504 381 388 342 398  االورام

341 422 641 597 593
 االمراض المعدية

 والطفيلية

287 308 309 312 329
 حاالت تنشا في الفترة

 حوالى الوالدة
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أمراض الجهاز الدوري من أكثر أسباب الوفيات بالسلطنة، حيث بلغت 
984 وفاة في عام 2015م وانخفضت إلى  955 حالة وفاة 

في عام 2019م .

تشير البيانات إلى تذبذب في حاالت الوفاة بسبب األورام خالل 
الفترة 2015-2019م.

جدول )10( معدل وفيات االطفال  

2019 2018 2017 2016 2015  البيان

7.9 8.6 9.4 9.3 9.5
معدل وفيات االطفال الرضع   

)لكل 1000 مولود حي(

10.1 11.1 11.4 11.7 11.5
معدل وفيات االطفال أقل من 
5سنوات )لكل 1000 مولود حي ((

انخفــض معــدل وفيــات االطفــال الرضــع مــن 9.5 لــكل 1000 مولــود حــي 
فــي عــام 2015م الــى 7.9 فــي عــام 2019 م.

انخفــض معــدل وفيــات االطفــال االقــل مــن خمــس ســنوات الــى 10.1 
فــي عــام 2019 مقارنــة 11.5 فــي عــام 2015 م. 



الفصل الثالث:

االنفاق على الصحة
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1 - اإلنفاق الحكومي  :

يــة %2.9 مســاهمة القطــاع الصحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجار
فــي عــام 2019م، حيــث ســاهم بنحــو 843.5 مليــون لاير عمانــي.

نســبة االنفــاق علــى القطــاع الصحــي مــن إجمالــي االنفــاق الحكومــي فــي 
عــام 2019م. %5.7

3.5
3.1 3.3 3.2

2.7 2.93
2.5

2
1.5

1
0.5

0

2015 2016 2017 2018 2019

شكل رقم )4( مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي باألسعار الجارية خالل الفترة 
)2019-2015م(
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2 - اإلنفاق األسري  :

بلغ متوسط إنفاق 
وأستهالك األسرة العمانية 

يا في  على الرعاية الطبية شهر
عام 2019-2018م.

جاءت محافظة مسقط في 
المرتبة األولى من حيث إنفاق 
وأستهالك األسرة العمانية 

على الرعاية الصحية، حيث بلغ 
اإلنفاق 1.5% من إجمالي 
اإلنفاق الشهري خالل عام 

2019-2018م.

9
لاير عماني



المالحــــــــــــــــــق
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ملحق )1(

 عدد الحوامل التي تلقين الجرعة االولى والثانية حسب المحافظات

2019

تحصين الحوامل ضد التيتانوسالمحافظات

جرعة ثانية فأكثر  جرعة اولى

7,322 3,670  مسقط   

3,886 1,937 ظفـار  

293 127 مسندم   

786 607 البريمي  

5,025 2,190 الداخلية  

6,996 3,108 شمال الباطنة 

4,315 1,988 جنوب الباطنة 

4,566 1,312 جنوب  الشرقية

3,268 1,010 شمال الشرقية 

1,892 984   الظاهرة  

529 100 الوسطى  

38,878 17,033 الجملة
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ملحق )2( :

الحاالت الجديدة لمرضى السكري المسجلة بمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المحافظات 
لعام 2019م

وافد عماني
المحافظات

إناث ذكور إناث ذكور

21 35 528 458  مسقط   

44 108 298 275 ظفـار  

1 2 26 23 مسندم   

1 2 47 58 البريمي  

3 10 478 394 الداخلية  

11 13 788 600 شمال الباطنة 

4 6 485 331 جنوب الباطنة 

6 6 258 177 جنوب  الشرقية

10 10 266 213 شمال الشرقية 

2 0 189 164   الظاهرة  

3 17 25 34 الوسطى  

106 209 3,388 2,727 الجملة



35إحصاءات الصحة - 2019
ملحق )3(: 

االمراض المعدية المبلغ عنها 

2019 2018 2017 األمراض

     
مجموعة األمراض ) أ ( 

)تبليغ خالل 24 ساعة( 

4 1 0 الكوليرا

1 6 6  العدوى بالمكورة السحائية ) المننجوكوك (

20 22 2 المكورات الرئوية)1(

0 0 0 الكلب - السعار

6 7 1 التهاب السحايا المستدمية

1338 921 1078 يا   المالر

368 140 172  السل الرئوي 

168 125 153  السل الرئوي )بصاق ايجابي(

15 15 19  تدرن رئوي / سل رئوي ) بصاق سلبي (

127 42 24  السل الرئوي )تم تأكيدها بأختبارات أخرى(

58 64 72  أمراض تدرن أخرى 

0 12 97  الحصبه ) متوطنة - جميع األعمار ( )2(

0 1 3  الحصبه األلمانية )الحميراء( )جميع األشكال(

0 0 0  متالزمة الحصبه األلمانية 

23 5 13 الحمى النزفية القالعية 

109 64 45 حمى الضنك

134 39 44 حمى حموية )فيروسية( نازفة

13 1 2 متالزمة االلتهاب الرئوي التاجي

606 623 546 التسمم الغذائي

1 - معظمها حاالت وافدة
2 - مت تصنيف حاالت احلصبة و احلصبة ألملانية من عام 2017م حسب صيغة   التقرير املنقحة اليت تشمل احلاالت السريرية، املؤكدة خمربيا، املرتبطة بشبكة  الوبائيات، املستورد واملرتبط 

باالسترياد
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تابع : ملحق )3(: 

االمراض المعدية المبلغ عنها 

2019 2018 2017 األمراض

           
             

مجموع األمراض ) ب (  

)تبليغ خالل 7 أيام( 

1 1 0  التيتانوس الكزاز)ال تشمل حديثي الوالده(

115 97 84  التهاب السحايا )كل الحاالت االخري(

260 593 1,628
مجموع حاالت التهاب الكبد الحموي 

)الفيروسي(  )3(

210 517 1,175 "التهاب الكبد الحموي  - "أ -

19 21 33  التهاب الكبد الحموي  - "ب"

11 7 13  التهاب الكبد الحموي  - "ج"

8 24 12  التهاب الكبد الحموي  - "ح"

12 24 395  التهاب الكبد )غير محدد(  )3(

11 22 27  الحمي التيفية )التيفودية(   )3(

102 128 517  السعال الديكي ــ الشاهوق

241 306 376  البروسيله ــ داء البروسيالت

0 1 2  داء اللشمانيات )حبة حلب ــ قرحة حلب( 

0 0 0  حمي  نظيرة التيفية)باراتيفوديه(

0 0 0  داء المنشقات )البلهارسيا( 

13 9 2 متالزمة التهاب الدماغ الحاد

2 4 3  الجذام

174 145 150  فيروس عوز المناعة البشري المكتسب / اإليدز

مجموعة األمراض ) ج ( 
 

)تبليغ شهري( 

10,139 9,241 18,967 الحماق ) الجديري األلماني (

105 151 1,390 النكاف ــ التهاب الغدة النكفية الوبائي

0 0 0  حثر ) الرمد الحبيبي ــ التراكوما )التراخوما(

3 - من عام 2002 مت تبويب االجراءات التشخيصية طبقًا ألنواع خمتلفة. وبالنسبة للسنوات السابقة فإن األنواع االخرى قد مت وضعها يف »غري حمدد« فيما عدا االلتهاب الكبدي الوبائي »ب«. 
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ملحق )4(: 

عدد  المصابين بكورونا والمتعافون والوفيات حسب المحافظات، الجنسية والجنس والفئات العمرية 
حتى 15 أكتوبر 2020 م

المتعافون الوفيات المصابين المؤكد إصابتهم الواليات

46087 355 5907 52349  مسقط

17064 138 1957 19159  السيب

11947 64 1605 13616  بوشر

9533 73 583 10189  مطرح

3637 37 296 3970 العامرات

1206 11 42 1259  قريات

2700 32 1424 4156 مسقط

4280 88 1080 5448  ظفار

3793 83 1058 4934  صاللة

64 0 8 72 يونة  المز

39 1 4 44  طاقة

80 2 5 87  ثمريت

97 2 0 99  شليم وجزر الحالنيات

174 0 1 175  مرباط

16 0 0 16  ضلكوت

4 0 4 8  سدح

1 0 0 1  مقشن

12 0 0 12  رخيوت 

118 2 29 149  مسندم

84 2 27 113  خصب

24 0 1 25 دبا

10 0 1 11  بخاء
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تابع :ملحق )4(: 

عدد  المصابين بكورونا والمتعافون والوفيات حسب المحافظات، الجنسية والجنس والفئات العمرية 
حتى 15 أكتوبر 2020 م

المتعافون الوفيات المصابين المؤكد إصابتهم الواليات

1211 18 94 1323  البريمي

1168 18 91 1277 البريمي 

34 0 3 37  محضة

9 0 0 9  السنينة

6083 85 1155 7323  الداخلية 

1864 24 573 2461  نزوى

272 1 17 290 الحمراء

675 13 151 839  بهال

662 9 100 771  ازكى

1293 19 108 1420  سمائل

366 8 115 489  أدم

729 7 77 813 بدبد

222 4 14 240  منح

16196 235 2092 18523 شمال الباطنة

6696 74 1237 8007  صحار

3010 48 181 3239  السويق

2513 57 229 2799  صحم

1211 18 74 1303     الخابورة

1338 12 149 1499 لوى

1428 26 222 1676 شناص
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تابع : ملحق )4(: 

عدد  المصابين بكورونا والمتعافون والوفيات حسب المحافظات، الجنسية والجنس والفئات العمرية 
حتى 15 أكتوبر 2020 م

المتعافون الوفيات المصابين المؤكد إصابتهم الواليات

10379 139 1397 11915 جنوب الباطنة 

5123 56 968 6147  بركاء

2121 32 133 2286 المصنعة

2002 38 233 2273 الرستاق

442 6 27 475  نخل

291 5 7 303  العوابي

400 2 29 431  وادي المعاول

3165 78 399 3642 جنوب الشرقية

1336 41 200 1577  صور

1172 23 103 1298   جعالن بني بو علي

296 9 57 362  جعالن بنى بو حسن

308 3 31 342  الكامل و الوافى

53 2 8 63  مصيرة

2705 37 107 2849 شمال الشرقية

538 9 7 554  ابراء

88 2 8 98  وادى بنى خالد 

1261 15 66 1342  المضيبي

385 6 13 404  بدية

259 5 12 276 دماء و الطائيين

174 0 1 175  القابل
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تابع : ملحق )4(: 

عدد  المصابين بكورونا والمتعافون والوفيات حسب المحافظات، الجنسية والجنس والفئات العمرية 
حتى 15 أكتوبر 2020 م

المتعافون الوفيات المصابين المؤكد إصابتهم الواليات

2159 24 635 2818  الظاهرة 

1742 21 586 2349  عبرى

229 1 32 262 ينقل

188 2 17 207  ضنك

1846 10 101 1957  الوسطى

28 1 0 29  محوت

193 4 9 206 هيماء

216 1 0 217  الجازر

1409 4 92 1505  الدقم

94229 1071 12996 108296  الجنسية 

59600 802 7325 67727  عماني

34629 269 5671 40569 غير عماني

94229 1071 108296  الجنس

67729 780 77973  ذكور

26500 291 30323  إناث

94229 1071 12996 108296 ية  الفئات العمر

3450 0 844 4294 0-4

2920 0 22 2942 5-14

82809 408 11573 94790 15-59

5050 663 557 6270 +60
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