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المقدمة

االجتماعي  الضمان  قانون  ينظمه  السلطنة  يف  االجتماعي  األمان  شبكة  مكونات  أحد  هو  االجتماعي  الضمان 
الصادر باملرسوم   السلطاين رقم 78/ 48 الذي مبوجبة يتم صرف معاشات شهرية لفئات حمددة الىت اليتوفر 

لديها الدخل الكايف للمعيشة واليوجد هلا املعيل امللزم القادر على النفقة  

أهداف خدمة الضمان االجتماعي : 

تقدمي املساعدة املالية لألفراد واألسر املعوزين ماديا.  .1

توفري محاية اجتماعية للفئات اهلشة اجتماعيا.  .2

حتقيق تكامل يف تغطية شبكة األمان االجتماعي باملشاركة مع بقية مكوناهتا.  .3

 وهناك فئات عده  يشملها الضمان االجتماعي مثل الشيخوخة، العاجزون، املطلقة، األرامل )النساء(،األيتام،البنت 
غري متزوجة،أسرة سجني،املرأة املهجورة و الفئة اخلاصة . 

االجتماعي  الضمان  وأفراد  أسر  بعدد  املتعلقة  االحصائية  البيانات  خمتلف  إبراز  إىل  اإلصدار  هذه  سيتطرق 
حسب املحافظات والواليات وفئات الضمان والفئات العمرية واجلنس ، ويعترب هذا اإلصدار السابع من سلسلة 

 . املجتمعية  االحصاءات 
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يل  الجمعة األولى من إبر
 يوم اليتيم العاملي

  15 / مايـــو
اليوم الدويل لألسر 

13 / يونيو 

اليوم الدويل لألرامل

1 /  اكتوبــــر 

اليوم الدويل للمسنني

 3 / ديسمبر
اليوم الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 مناسبات عالمية 
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جدول )١(: تعـــــاريف الفئــــات المستفيدة من الضمان االجتماعي  

يـــــــــــف التعر الفئــــــة

الأرملــــــة  كل امراأة مل تبلغ ال�ستني من عمرها وتويف عنها زوجها وبقيت دون زواج ولي�س لها مورد كاف للرزق. 

 االأ�سرة التي �سدر بحق عائلها حكم نافذ بال�سجن ملدة ثالثة �سهور فاأكرث ولي�س لها مورد كاف للرزق وال 

يتوفر لها عائل ملزم قادر على اإعالتها.

 اأ�ســـرة 

ال�سجيـــن  

 االأوالد الذين تويف عنهم اأبوهم ومل تتجاوز اأعمارهم ثمانية ع�سر عاما ويعترب جمهول االأب اأو الوالدين يف 

حكم االأيتام وكذلك من جتاوز منهم عمره هذه ال�سن وما زال منتظما بالدرا�سة النظامية اإىل نهاية مرحلة 

التعليم اجلامعي اأو امللتحق بالتدريب والتاأهيل للعمل.

 

 الأيتــــــام 

 

 هي البنت يتيمة االأب التي جتاوزت ثمانية ع�سر �سنة ومل تبلغ االأربعني من عمرها ومل ي�سبق لها الزواج 

ولي�س لها مورد كايف للرزق وغري ملتحقة بالدرا�سة النظامية حتى نهاية مرحلة التعليم اجلامعي ما مل 

تكن تعي�س �سمن اأ�سرة والدتها االأرملة اأو اإخوتها االأيتام امل�ستحقني للمعا�س ويف هذه احلالة تعترب يف حكم 

االأيتام  ، اأو البنت التي بلغت �سن االأربعني ومل تبلغ ال�ستني من  عمرها ومل ي�سبق لها الزواج ولي�س لها مورد 

كايف للرزق �سواء كان والدها متوفى او  على قيد احلياة.

 البنــت الغيـر 

متزوجــــة

ال�سيخوخة كل ذكر اأو اأنثى بلغ ال�ستني من عمره ولي�س له معيل ملزم قادر على نفقته ولي�س له مورد كاف للرزق.

كل من جتاوز عمره ثمانية ع�سر عاما ومل يبلغ ال�ستني وغري قادر على القيام بعمل والق�سر دون �سن الثامنة 

ع�سر امل�سابون باأمرا�س و اإعاقات م�ستدمية حتّمــل االأ�سرة نفقات مالية اإ�سافية ويثبت ذلك بتقرير طبي 

�سادر من جلنة طبية مبوؤ�س�سة �سحية حكومية والبحث االجتماعي ويف احلالتني ي�سرتط عدم وجود م�سدر 

كاف للرزق اأو معيل ملزم قادر على النفقة.

   العاجزون

يق�سد بها حاالت االأطفال املحتاجني للرعاية الذين ترعاهم ا�سر بديلة  اإ�سافة اإىل حاالت املدمنني والغري 

موؤهلني لرعاية اأ�سرهم .
فئة خا�ســـة

كل امراأة مل تبلغ ال�ستني من عمرها طلقها زوجها ومل تتزوج بعد )ولي�س لها معيل قادر على نفقتها (. املطلقـــــة  

كل امراأة يهجرها زوجها ملكان يتعذر االت�سال به فيه �سنة على االأقل وال يوجد له موطن اأو اإقامة ويكون 

اإثبات الهجر بوثيقة �سرعية .
 املراأة املهجورة

هم مواطنني مقيمني خارج ال�سلطنة وم�ستحقني لل�سمان االجتماعــــي . خارج ال�سلطنة 
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ملخـــــــــــــــــــــــص

املبالغ امل�سروفــة الأ�ســـر ال�سمان االجتماعــي: 

 113,812,073 ر.ع   

عــدد اأ�ســــر ال�سمان االجتماعــي :  

74,029 حالة

عــدد اأفــــراد ال�سمان االجتماعــي :

136,795 فرد

 ن�سبة االفراد امل�ستفيدين من ال�سمان االجتماعي من 

اجمايل ال�سكان العمانيني بال�سلطنة يف عام 2019 م 

% 42
 من االأفراد امل�ستفدين من ال�سمان االجتماعي هن اإناث 

�سمال الباطنة هي املحافظة التى يتواجد بها اأكرب عدد من 

اال�سرامل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي بن�سبة 26.3 % من 

اجماىل االأ�سر امل�ستفيدة باملحافظات 

% 5.2
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 )%13( 
 نسبة اخنفاض حاالت الضمان 

 االجتماعي خالل الفترة

)2015-2019 م(

شكل )١(:- أســـــــــر الضمان االجتماعي خالل الخمس سنوات األخيرة 

20182019 2017 2016 2015

84644

 81942 

79487

 74029 

 76377 
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يع الجغرافي لللمستفيدين من الضمان االجتماعي حسب عدد األســــر و عدد األفــــــراد  والمبالغ المصروفة  جدول )1(:التوز

لعام 2019 م 

م�سنـــــدم

 ت�سم اأقل عدد لالأ�سر 

امل�ستفيدة من ال�سمان 

االجتماعي حيث بلغت 

رف  ن�سبتهم )1.7 %( و�سُ

لهم  )1.8 %( من مبالغ 

لل�سمان

 
انخفض

عدد األفراد املنتفعني 
من الضمان االجتماعي 

للمقيمني خارج 
السلطنة بنسبة

)13.3 %( مقارنة بعام 
2018م 

�سمال الباطنة

 ت�سم اأعلى عدد من االأ�سر 

امل�ستفيدة من ال�سمان االإجتماعي 

بن�سبة )26.3 %(   من االأ�سر 

امل�ستفيدة 

المبالغ المصروفة عدد األفراد عدد األسر المحافظات

10094093 10913 7150 مسقط
6641356 6813 5066 ظفار
2052456 2585 1230 مسندم
4867213 6341 2928 الربميي

10781898 11678 7485 الداخلية
31540463 39360 19444 مشال الباطنة
11909105 14110 7924 جنوب الباطنة
13494181 17117 8402 جنوب الشرقية
11112176 13851 7164 مشال الشرقية
8605069 10466 5566 الظاهرة
2714063 3561 1670 الوسطى

113812073 136795 74029 االمجايل
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يع النسبي لفئات الضمان االجتماعي لعام 2019 م شكل )2(:- التوز

0.1
0.1

0.3

3.4
3.2

5.6
14.6

28.9

43.3

الفئة الخاصة

األسرة المهجورة

أسرة السجين

بنت غير المتزوجة

األيتام

األرملة

المطلقة

العاجزون

الشيخوخة

%72.2 من امل�ستفيدين 
من ال�سمان االجتماعي 

هم فئتــي ال�سيخوخة 

والعاجزيـن 
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المالحق
 خصائص الضمان االجتماعي حسب فئات 
الضمان وحسب الفئات العمرية والتوزيع 

الجغرافي 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

14

شكل )3(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان لعام 2019م 

 

 حمافظة م�سقط

)7,150(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

10,094,093 ر.ع

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
المتزوجة

المطلقة األرملةاأليتام العاجزون الشيخوخة

محافظة مسقط

2378
2063

1255

511482369
69176

) 62% (

من اأ�سر ال�سمان االأجتماعي يف 

حمافظة م�سقط هم من فئتي 

العاجزين وال�سيخوخة .

ولية ال�سيب

ت�سم 37 اأ�سرة �سجني وهي االأعلى من بني 

جميع الواليات بال�سلطنة .
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شكل )4(:- عدد األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان لعام

 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

أخرى* األرملةاأليتام المطلقة العاجزون الشيخوخة

 حمافظة م�سقط

)10,913(    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

    10,094,093  ر.ع

والية ال�سيب هي اأكرث والية 

ت�سم م�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي ،اإذ ي�سكلون ما 

ن�سبته )38 %( من اإجمايل 

امل�ستفيدين يف حمافظة 

م�سقط، يف حني انهم ميثلون 

%2 من اجمايل �سكان والية 
ال�سيب 

3935

3135

1285
904852802

)% 37( 
من االأفراد امل�ستفيدين  هم 

يف الفئة العمرية  60 �سنة 

فاأكرث وي�سكلون ما ن�سبته 

15.1 % من اإجمايل امل�سنني 
يف حمافظة م�سقط 

 ) % 2 (
ن�سبة االأفراد امل�ستفيدين يف 

حمافظة م�سقط من اإجمايل 

العامنيني يف املحافظة
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شكل )5(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

محافظة ظفار

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األرملةاأليتام الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

�أعلى 1,107والية  �ساللــــة

 حمافظة ظفار

)5,066(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 6,641,356 ر.ع

عدد املطلقات يف والية �ساللة وهو 

العدد االأعلى للمطلقات امل�ستفيدات 

من ال�سمان االجتماعي يف جميع 

واليات ال�سلطنة . 

 ن�سبة للم�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي يف حمافظة ظفار 

هي فئة املطلقات اإذ بلغت ن�سبة 

35.3 % من اإجمايل م�ستفيدين 
املحافظة . 

 تضم أكثر من نصف 52 % 
األسر املستفيدة من الضمان 

االجتماعي على مستوى 
املحافظة 

1790

14291353

171147142
16162
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شكل )6(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام 2019م 

 

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 حمافظة ظفار

)6,813(    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 6,641,356  ر.ع

أخرى* األرملةاأليتام المطلقة العاجزون الشيخوخة

2042
1795

351310252

2063

 )% 3(

هي ن�سبة االأفراد املنتفعني 

بال�سمان االجتماعــي يف 

حمافظة ظفار من اإجمايل 

�سكان املحافظة.

 )% 30.3( 

من االأفراد امل�ستفيدين بالفئة 

العمرية 60�سنة فاأكرث من 

اجمايل امل�ستفيدين

 ) % 26(

ن�سبة االناث املطلقات 

املستفيدات من ال�سمان 

االجتماعي من اجمايل 

امل�ستفيدات باملحافظة.
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جدول )2(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام 2019م 

اسرة األرملة الواليــة
بنت غير األيتامسجين 

الفئة العاجزونالشيخوخةمتزوجة
المرأة المطلقة الخاصة 

الجملة المهجورة

44313224102260520770  خ�سب     

2031610168780300325  دبا   

3147371404070  بخا   

2161271909065  مدحا   

698394064233709501230االمجايل  

محافظة مسندم

 حمافظة م�سندم

)1,230(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 2,052,456 ر.ع
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جدول )3(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان 
والواليات لعام 2019م 

الجملة أخرى المطلقة العاجزونالشيخوخةاأليتاماألرملة الواليــة

982380762753411649  خ�سب     

29443782263016723  دبـا   

413582093107مدحا

510641449106  بخــا   

13690130788796692585االمجايل

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 حمافظة م�سندم

)2,585(    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 2,052,456 ر.ع

خ�ســب

 ت�سم اأعلى ن�سبة لالأفراد 

امل�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي حيث بلغت           

64 % من اجمايل امل�ستفيدين 
باملحافظة 

يف حمافظة م�سندم

ي�سكل املنتفعون من ال�سمان 

االجتماعي ما ن�سبته )9 %( من 

اإجمايل  �سكان املحافظـــــة

 ) % 49( 

حوايل نصف ال�سكان  امل�سنني 
مبحافظة م�سندم م�ستفيدون من 

ال�سمان االأجتماعي 
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شكل )7(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

محافظة البريمي

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األيتام المطلقةاألرملة العاجزون الشيخوخة

اأكرث من ثلثــي الفئات امل�ستفيدة 

من ال�سمان االجتماعـي يف حمافظة 

الربميي هم فئتــي ال�سيخــوخة 

والعـاجــزون بن�سبة بلغت )69 %( 

ولية الربميي 

ت�سم ) 75 % ( من االرس املستفيدة 

بال�سمان االجتماعـــي على م�ستوى 

املحافظـــــة

 حمافظة الربميي

)2,928(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 4,867,213  ر.ع

الفئة
 الخاصة

197

8
131134

1252

782

3

410

11
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شكل )8(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام 
2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

ي�سكل امل�سنون

 املنتفعون بال�سمان مان�سبته ) 48 % ( من اجمايل 

املنتفعني يف حمافظة الربميي لعام 2019

 حمافظة الربميي

)6,341(    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 4,867,213  ر.ع

3035

1831

441
246253

535
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شكل )9(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام 2019م 

محافظة الداخلية

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األيتام المطلقةاألرملة العاجزون الشيخوخة

أكثر من  ربع  الأ�سر )27 %( 

املستفيدة من الضمان االجتماعي يف 
حمافظة الداخلية يتواجدون يف والية 

هبالء

 حمافظة الداخلية

)7,485(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 10,781,898 ر.ع

3049

2518

3

988

11
370 168

19
359
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 شكل )10(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام 
2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 حمافظة الداخلية

)11,678 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 10,781,898 ر.ع

5431

327
816

3507

1021
576

)% 46.5(
 من اإجمايل االأفراد املنتفعون مبحافظة الداخلية هم 

من فئة ال�سيخوخة
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جدول )4(:- توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب الواليات وفئات 
الضمان لعام 2019م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقة العاجزون الشيخوخة األيتام األرملة الواليات

772 52 114 166 341 35 64   اآدم

1,404 63 126 371 688 51 105   ازكي

275 6 15 94 132 8 20   نيابة اجلبل 
األخضر

1,125 31 47 345 619 14 69   احلمراء

784 43 86 240 328 32 55   بدبد

3,532 126 223 976 1,928 56 223   بهال

1,700 111 194 501 712 63 119   �سمائل

468 30 57 152 158 25 46   منح

1,618 114 159 662 525 43 115 نزوى

11678 576 1021 3507 5431 327 816 االمجايل

*أخرى تشمل : المرأة المهجورة ،أسرة سجين ، بنت غير متزوجة ، الفئة الخاصة .
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جدول )5(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 
2019م 

اسرة األرملة الواليـــة
بنت غير األيتامسجين 

العاجزونالشيخوخةمتزوجة
الفئة 

الخاصة 
المرأة المطلقة 

الجملة المهجورة

15855383269014522102005اخلابورة

289814319381233212151634253ال�سويق

1761381153287208926743034�سنا�ص
2192819618631247513644984151�سحار
3501518718891311313355734448�سحم
90152973147213812001496لوى

128284689878558251256221301819387االمجايل

محافظة شمال الباطنة

 ااألسر املستفيدة من الضمان 
االجتماعي )%66( يف حمافظة 
مشال الباطنة تركزت يف ثالث 
واليات ) صحم ، السويق ، 

صحار(

 حمافظة �سمال الباطنة

)19,444(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 31,540,463 ر.ع

اأكرب

ن�سبة للمبالغ امل�سروفة الأ�سر ال�سمان 

االجتماعي حازت عليها حمافظة 

�سمال الباطنة حيث بلغت )27.7 %(  

ثلثي
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جدول )6(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان و 
الواليات لعام 2019م

الجملة أخرىالمطلقة العاجزونالشيخوخةاأليتاماألرملة الواليـــة

381831,9001,462225844,135 اخلابورة

7312423,9352,4615422138,124 ال�سويق

4961693,2272,1582671486,465 �سنا�ص

5662553,8412,4434673767,948 �سحار

8562404,2582,9745653019,194 �سحم

240851,5811,2001201013,327 لوى

3270107418742126982186105639193الجمايل
*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

بلغ عدد االأفراد 60سنة فأكثر  امل�ستفيدين من  )19.5 %( 

ال�سمان االإجتماعي  يف �سمال الباطنة )18742 (

وبن�سبة )54.2 %( من اجمايل ال�سكان 60سنة فأكثر 

باملحافظة 

 حمافظة �سمال الباطنة

)39,360 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 31,540,463 ر.ع

ن�سبة املطلقات امل�ستفيدات من ال�سمان 

االجتماعي يف حمافظة �سمال الباطنة من 

اجمايل املطلقات امل�ستفيدات من ال�سمان 

االجتماعي بال�سلطنة وهي ن�سبة االأعلى بني 

املحافظات 
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شكل )11(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

محافظة جنوب الباطنة

 حمافظة جنوب الباطنة

)7,924(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 11,909,105 ر.ع

ت�سدرت فئتي العاجزون وال�سيخوخة )31.2 %( 

من االأ�سر امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي يف 

املحافظــة هم من والية  الر�ستاق 

 اأعلى ن�سبة من االأ�سر امل�ستفيدة من ال�سمان 

االجتماعي يف حمافظة جنوب الباطنه حيث 

بلغت ن�سبتهم )75 %( من اإجمايل االأ�سر 

امل�ستفيدة .

الفئة
 الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
األيتامالمتزوجة األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

3400

2525

978

4353382092964
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شكل )12(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان 
لعام 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 

األيتامأخرى* المطلقةاألرملة العاجزون الشيخوخة

)% 35.2(

 ن�سبة امل�سنيني امل�ستفيدين من ال�سمان االجتماعي من اجمايل امل�سنني 

باملحافظة 

 حمافظة جنوب الباطنة

)14,110 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 11,909,105 ر.ع

6779

4325

10541015
524413
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جدول )8(:- توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب الواليات وفئات 
الضمان لعام 2018م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات العجـــز الشيخوخة األيتـــــام األرامــــل الواليــات 
4401 142 169 1360 2306 113 311  الر�ستاق

595 8 32 193 298 12 52  العوابي

3992 175 352 1162 1923 101 279  امل�سنعة

3768 146 381 1189 1616 151 285  بركاء

831 43 38 241 389 24 96  نخل

523 10 43 180 247 12 31  وادي املعاول

14110 524 1015 4325 6779 413 1054 الجمالـــي 

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .
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شكل )13(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

 

محافظة جنوب الشرقية

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

اأكرث واليات جنوب ال�سرقية ا�ستفادة من 

ال�سمان االجتماعي هي ولية جعالن 

بني بو علي )37.3 %(

ثاين اأكرب ن�سبة للمبالغ امل�سروفة الأ�سر 

ال�سمان االجتماعي �سجلتها حمافظة 

جنوب ال�سرقية حيث بلغت )11.9 %(  

 حمافظة جنوب ال�سرقية

)8,402(    

 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 13,494,181 ر.ع

3995

2160

1353

4632152001132
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شكل )14(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 

أخرى* األيتام األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

 حمافظة جنوب ال�سرقية

)17,117 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 13,494,181 ر.ع

8683

5046

14641146
441337
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جدول )8(:-  توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب الواليات 
وفئات الضمان لعام 2019م

اإلجمالـي أخــرى*  المطلقات العاجزون  الشيخوخة األيتـــــام األرامــــل الواليــات 

1779 40 131 456 969 52 131  الكامل والوايف 

3265 33 277 1029 1627 56 243 جعالن بني بو ح�سن 

6785 64 508 1977 3601 138 497 جعالن بني بو علي 

4819 185 462 1408 2314 190 260 �ســـور 

469 15 86 176 172 5 15 م�سيـــرة 

17117 337 1464 5046 8683 441 1146 الجمالـــي 

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

ن�سف 

االأفراد امل�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي هم من فئة ال�سيخوخة
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شكل )15(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان عام 2019م

 

 

محافظة شمال الشرقية

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األيتام األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

% 41.2
 ن�سبة االأ�سر امل�ستفيدة من ال�سمان االجتماعي بواليــة امل�سيبي 

من اجمايل االأ�سر امل�ستفيدة باملحافظة وهي االعلى على م�ستوى 

املحافظة

 حمافظة �سمال ال�سرقية

)7,164(    
 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 11,112,176 ر.ع

3557

1708

1023

454224183762
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شكل )16(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

أخرى* األيتام المطلقةاألرملة العاجزون الشيخوخة

 حمافظة �سمال ال�سرقية

)13,851 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 11,112,176 ر.ع

7388

3482

12071092
360322

)% 53.3(
ي�سكل امل�سنون املنتفعون بال�سمان 

االجتماعي  )61 %( من اجمايل امل�سنني  

يف املحافظة 

 من االأفراد امل�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي هم  من فئة ال�سيخوخة. 
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شكل )17(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

محافظة الظاهرة

الفئة
 الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األيتام األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

 )% 50( 
من اإجمايل اأ�سر ال�سمان االجتماعي هم من  فئة ال�سيخوخة . 

 حمافظة الظاهرة

)5,566(    
 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 8,605,069 ر.ع

2780

1710

464282195122
643
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شكل )18(:- عدد األفراد المنتفعين من المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات 
الضمان لعام 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 

األيتامأخرى* المطلقةاألرملة العاجزون الشيخوخة

)% 56.3(
بلغت ن�سبة االأفراد امل�ستفيدين من ال�سمان 

االجتماعي  يف  ولية عربي  )68.5 %( 

من اإجمايل واليات املحافظة .  

 حمافظة الظاهرة 

)10,446 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 8,605,069 ر.ع

5883

2846

725487298277

من االأفراد املنتفعني من ال�سمان 

االجتماعي يف حمافظة الظاهرة هم من 

فئتي ال�سيخوخة 
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شكل )19(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام 2019م

 

 

 

محافظة الوسطى

بنت غير 
متزوجة

األيتام األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

�سكلت فئة ال�سيخوخة مان�سبته 

)47.9 %(  من اإجمايل املنتفعني من 
ال�سمان يف حمافظة الو�سطى 

التوجد حاالت ألسرة السجني وأسرة 
مهجورة مبحافظة الوسطى وحالة واحدة 

فقط لفئة خاصة

800

350346

95
41371

 حمافظة الو�سطى

)1,670(    
 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 2,714,063 ر.ع

الفئة
 الخاصة
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شكل )20(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام 
2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

أخرى* األيتام األرملة المطلقة العاجزون الشيخوخة

بلغت أكرب نسبة لألفراد املنتفعني 
بالضمان االجتماعي يف والية حموت حيث 
بلغت )77 %( من إمجايل املستفيدين يف 

املحافظة 

�سكل منتفعو ال�سمان االجتماعي من �سكان 

حمافظة الو�سطى

 حمافظةالو�سطى

)3,561 (    

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 2,714,063 ر.ع

1823

962

369276
6962

حوايل )14 %( من اإجمايل �سكان 

املحافظة. 
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شكل )21(:- عدد أسر الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

المقيمين خارج السلطنة

أخرى* األرملةاأليتام المطلقة العاجزون الشيخوخة

209

104

6762

23
31

املقيمني خارج ال�سلطنة\

)496(    
 اأ�سرة �سمان اجتماعي

املبالغ امل�سروفة

 864,978 ر.ع
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شكل )22(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 
2019م

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة 

املقيمني خارج ال�سلطنة 

)1,102 (   

 فرد م�ستفيد من ال�سمان اجتماعي

 املبالغ امل�سروفة

 864,978 ر.ع

أخرى* المطلقةاألرملةاأليتام العاجزون الشيخوخة

502

258

142
767153

 بلغت نسبة االخنفاض بني عامي ) 2018 - 2019 م ( لألفراد 

املستفيدين من الضمان االجتماعي املقيمني خارج السلطنة 
) % 13.3(



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

41

% 41 % 59

إناثذكور

شكل )23(:- نسبة الذكور إلى االناث من الضمان المقيمين خارج السلطنة لعام 2019م
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