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المقدمة

ال�صمان االجتماعي هو اأحد مكونات �صبكة االأمان االجتماعي يف ال�صلطنة ينظمه قانون ال�صمان االجتماعي ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم )٨٤/٨٧( .

اأنه يوفر م�صدر دخل للإن�صان عندما ال يكون  قادراً  على العمل وك�صب رزقه .   تكمن اأهمية ال�صمان االجتماعي 

وهناك فئات عده ي�صملها ال�صمان االجتماعي  وهي ال�صيخوخة, العاجزون, املطلقة, االأرامل )الن�صاء(,االأيتام,البنت 

غري متزوجة,اأ�صرة �صجني,املراأة املهجورة و الفئة اخلا�صة . 

�صيتطرق هذه االإ�صدار اإىل اإبراز حمتلف البيانات االح�صائية املتعلقة بعدد اأ�صر واأفراد ال�صمان االجتماعي ح�صب 

املجتمعية  االح�صاءات  �صل�صة  من  ال�صابع  اال�صدار  هذا  يعد  اإذ   , ال�صمان  وفئات  والواليات  واملحافظات  ال�صنوات 

. 201٨م 
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الجمعة األولى من إبريل 
 يوم اليتيم العالمي

15 / مايـــو  
اليوم الدولي لألسر 

13 / يونيو اليوم 
 الدولي لألرامل

1 /  اكتوبــــر 
اليوم الدولي للمسنين

3 / ديسمبر 
اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 مناسبات عالمية 
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جدول )1(: تعـــــاريف الفئــــات المستفيدة من الضمان االجتماعي  

يـــــــــــف التعر الفئــــــة

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

 االأ�صرة التي �صدر بحق عائلها حكم نافذ بال�صجن ملدة ثلثة �صهور 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�صر عاما ويعترب جمهول االأب اأو الوالدين يف 

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

التعليم اجلامعي اأو امللتحق بالتدريب والتاأهيل للعمل.

 

 الأيتــــــام 

 

 هي البنت يتيمة االأب التي جتاوزت ثمانية ع�صر �صنة ومل تبلغ االأربعني من عمرها ومل ي�صبق لها الزواج 

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

تكن تعي�س �صمن اأ�صرة والدتها االأرملة اأو اإخوتها االأيتام امل�صتحقني للمعا�س ويف هذه احلالة تعترب يف حكم 

االأيتام  , اأو البنت التي بلغت �صن االأربعني ومل تبلغ ال�صتني من  عمرها ومل ي�صبق لها الزواج ولي�س لها مورد 

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

 البنــت الغيـر 

متزوجــــة

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

كل من جتاوز عمره ثمانية ع�صر عاما ومل يبلغ ال�صتني وغري قادر على القيام بعمل والق�صر دون �صن الثامنة 

ع�صر امل�صابون باأمرا�س و اإعاقات م�صتدمية حتّمــل االأ�صرة نفقات مالية اإ�صافية ويثبت ذلك بتقرير طبي 

�صادر من جلنة طبية مبوؤ�ص�صة �صحية حكومية والبحث االجتماعي ويف احلالتني ي�صرتط عدم وجود م�صدر 

كاف للرزق اأو معيل ملزم قادر على النفقة.

   العاجزون

يق�صد بها حاالت االأطفال املحتاجني للرعاية الذين ترعاهم ا�صر بديلة  اإ�صافة اإىل حاالت املدمنني والغري 

موؤهلني لرعاية اأ�صرهم .
فئة خا�ســـة

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

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

اإثبات الهجر بوثيقة �صرعية .
 املراأة املهجورة

هم مواطنني مقيمني خارج ال�صلطنة وم�صتحقني لل�صمان االجتماعــــي . خارج ال�سلطنة 
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ملخـــــــــــــــــــــــص

املبالغ امل�صروفــة الأ�صـــر ال�صمان االجتماعــي: 

 122.945.635 ر.ع   

عــدد اأ�صــــر ال�صمان االجتماعــي :  

        79.487 حالة

عــدد اأفــــراد ال�صمان االجتماعــي :

  152.129 فرد

عــــام ٢٠17م



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

9

الضمــان االجتماعي
 هو اأحد مكونات �صبكة االأمان 

االجتماعي بال�صلطنة ينظمه قانون 

ال�صمان االجتماعي ال�صادر باملر�صوم 

ال�صلطانـــي رقم )٨٤/٨٧( الذي 

مبوجبه يتم �صرف معا�صات �صهرية 

للفئات التي حددها القانون واللوائح 

املنظمة لذلك .

٢٠17م
انخفضت حاالت 

ال�صمان االجتماعـــي

عن العام ال�صابق بن�صبة

) % 2.9 ( 

شكل )1(:- أســـــــــر الضمان االجتماعي خالل الخمس سنوات األخيرة 

٢٠17 ٢٠16 ٢٠15 ٢٠14 ٢٠13

 84.631  84.919  84.644 

 81.942 
 79.487 
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يع الجغرافي ألســـــر الضمان االجتماعي لعام ٢٠17م  شكل )٢(:- التوز

البريمي

مسقط

مسندم

شمال 
الشرقية 

جنوب
الباطنة

شمال
الباطنة

جنوب
 الشرقية 

الداخلية

الظاهرة

ية. ال يعتمد على هذه الخارطة من ناحية الحدود الدولية واإلدار

نطاق وابعاد المحافظات والواليات وضعت من قبل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات ألغراض احصائية ولذلك فهي ليست دقيقة وال يجب االعتماد 
عليها رسميا.

ظفار

الوسطى

1٫٢97

٢٫٨٨٠

6٫٠٠6

٨٫333

5٫4٠6

1٫777

٢٠٫54٨ ٨٫5٢٨

7٫634

٨٫9٢3

7٫6٨٠

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

475خارج السلطنة

م�صنـــــدم ت�صم اأقل عدد 

للأ�صر امل�صتفيدة من 

ال�صمان االجتماعي حيث 

بلغت ن�صبتهم )1.6 %( 

رف لهم )٧.%1( و�صُ

من اإجمايل املبالغ 

امل�صروفــة لل�صمان 

االجتماعي

 
    حوايل ) 25.9 %( 

 من احلاالت امل�صتفيدة

   بال�صمان االجتماعــي     

�صجلت فـي

      �صمــــال الباطنة

ارتفع عدد املنتفعني من ال�صمان

 االجتماعي املقيمني خارج ال�صلطنة

                                      بعدد )32٧( حالة يف 201٧م  عن

                                                      العام الفائت
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يع النسبي لفئات الضمان االجتماعي شكل )3(:- التوز

 ٠.٠4 
 ٠.٢ 
 ٠.4 

3
3

 6.7 
 14.3 

 ٢9.٨ 
 4٢.6 

الفئة الخاصة
األسرة المهجورة

أسرة السجين

البنت غير المتزوجة

األيتام

األرملة

المطلقة

العاجزون

الشيخوخة

72.4% من امل�صتفيدين 
من ال�صمان االجتماعي

             هم فئتــي 

ال�صيخوخة والعاجزيـن 
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يع النسبي ألسر الضمان االجتماعي لعام ٢٠17م حسب جنس صاحب العالقة شكل )4(:- التوز

 ما بين عامي ٢٠16م و ٢٠17م :

   المطلقــــــــــــات
 انخفـــــــــ�س عدد املطلقات املنتفعات بال�صمان االجتماعي مبقدار )2.9 %( عن العام  ال�صابــــــــــق

 

     العـــاجـــــزون
   انخف�صت هذه الفئـة بن�صبة بلغت )٧.3%( عن العام ال�صابق

   األرامــــل
 انخف�س عدد االأرامل امل�صتفيدات من ال�صمان االجتماعي مبقدار ) ٨31 ( حالة يف   عام 201٧م عن 

العام ال�صابق 

%59%

41%

%59 %41

إناثذكور

     هو اأحد اأفراد الأ�سرة امل�ستفيدة من ال�سمان الجتماعي ويتقرر  �سرف

 املعا�ش با�سمه

صاحب العالقة : 
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     هو اأحد اأفراد الأ�سرة امل�ستفيدة من ال�سمان الجتماعي ويتقرر  �سرف

 املعا�ش با�سمه

جدول )٢(:- أنواع الفئات المستفيدة من الضمان االجتماعي  حسب عدد األســــر و عدد األفــــــراد  والمبالغ 
المصروفة عام ٢٠17م

المبالغ المصروفة 
ر .ع  عدد األســـــر عدد األفــــراد الفئــــــة

9.5٨٤.3٤9 5.29٧ 13,420 الأرملــــــة

652.356 295 929  اأ�ســـرة ال�سجيـــن  

3.6٧5.396 2.31٤ ٤.610

 

 الأيتــــــام 

 

2,686.496 2.3٤2 2.٨0٤ بنــت غيـر املتزوجــــة

52.٨6٨.0٤0   33.٧1٤ 70,084 ال�سيخوخة 

39.٤39.620 23.559 ٤6.952    العاجزون

52,886 2٨ 65 فئة خا�ســـة

13.1٤٧.136 11.329 11,٧91  املطلقـــــة 

2٧٧.5٧٤ 150 330  املراأة املهجورة

561.٧٨2 ٤٧5 1.1٤٤ خارج ال�سلطنة 

122.9٤5.635 ٧9.٤٨٧ 152.129 الإجمالــــــــي 
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المالحق
 خصائص الضمان االجتماعي حسب فئات 
الضمان وحسب الفئات العمرية والتوزيع 

الجغرافي 
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شكل )5(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م 

      

 

 حمافظة م�سقط

    )7.634( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 10.481,282 ر.ع

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

63٠9٠
4٢34٨٨45٢

1٫351

٢٫٢7٨
٢٫516

محافظة مسقط

)62.8 %( �صجلتها فئتي العاجزيــن وال�سيخوخة كاأعلى ن�صبة 

من امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي على م�صتوى حمافظة 

م�سقط
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شكل )6(:- عدد األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان لعام 
٢٠17م

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

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى*

٨٢7٨9٨1٫٠3٨1٫3٨6

3٫53٢
4٫351

 حمافظة م�سقط

    )12.032( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

    10.481,282  ر.ع

والية ال�سيب هي اأكرث والية ت�صم م�صتفيدين 

من ال�صمان االجتماعي ,اإذ ي�صكلون ما 

ن�صبته ) 3٧.6%( من اإجمايل امل�صتفيدين يف 

حمافظة م�صقط

)2.3 %( ن�صبة االأفراد امل�صتفيدين 

يف حمافظة م�صقط من اإجمايل �صكان 

املحافظة
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شكل )7(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

محافظة ظفار

٢٢415٠1661٨3

1٫4341٫551
1٫٨٨٢

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

المطلقةاألرملةاأليتام العاجزون الشيخوخة

اأكرث من ثلث امل�صتفيدين من 

ال�صمان االجتماعي باملحافظة هن 

مطلقــــــــات 

 ) % 34.8 (

والية  �صاللــــة ت�صم اأكرث من

 ن�سف امل�صتفيدين من ال�صمان

 االجتماعي على م�صتوى

 املحافظة 

 )%90(

 من االأ�صر املنتفعة بال�صمان 

االجتماعــي مبحافظة ظفار

 هم فئات املطلقة ثم العاجزيـن 

وتليها ال�سيخوخة .

14

 حمافظة ظفار

    )٥.406( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 7.002.161  ر.ع
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شكل )٨(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م 

 

٢533694٢7

1٫٨٨7٢٫11٠٢٫٢79

العاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى* الشيخوخة

 )% 3.٥(

 هم االأفراد املنتفعني بال�صمان االجتماعــي 

يف حمافظة ظفار من اإجمايل �صكان 

املحافظة.

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

 حمافظة ظفار

    )7.32٥( فرد م�صتفيد من 

ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

 7.002.161  ر.ع
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جدول )3(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام ٢٠17م

اسرة ارملة الواليــة
ايتامسجين 

البنت 
غير 

متزوجة
فئة العاجزونشيخوخة

المرأة مطلقة خاصة 
الجملة المهجورة

٤1٨1321٤2٨2511552٨20  خ�سب     

25٤12٧161950301335  دبا   

3056351٧0٤0٧0  بخا   

30532٤2٧091٧2  مدحا   

محافظة مسندم

 حمافظة م�سندم

    )1.297( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 2.176.321 ر.ع
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جدول )4(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان 
والواليات لعام ٢٠17م 

الجملة أخرى مطلقة العاجزونشيخوخةايتامارملة الواليــة

882786173860621.836  خ�سب     

49343662923021792  دبـا   

٥13423٥9٥109مدحا

612612046109  بخــا   

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

 حمافظة م�سندم

    )2.846( فرد م�صتفيد من 

ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

 2.176.116 ر.ع  

يف حمافظة م�سندم ي�صكل املنتفعون من 

ال�صمان االجتماعي ما ن�صبته )%10( 

من اإجمايل  �صكان املحافظـــــة

حوايل ن�سف امل�سنني )60 �صنه 

فاأكرث( يف خ�صب م�صتفيدين من 

ال�ضمان االجتماعي )%49.6(



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢٢

شكل )9(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

6,733 
فرد مستفيد من الضمان 

االجتماعي

 

محافظة البريمي

 حمافظة الربميي

    )2.880( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 4.926.188 ر.ع

1٢14٨3166٢46
3٨٨

٨65

1٫156

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

المطلقةاألرملةاأليتام العاجزون الشيخوخة

والية الربميي  ت�صم ) ٥.%90 ( 

من امل�صتفيدين بال�صمان االجتماعـــي 

على م�صتوى املحافظـــــة

اأكرث من ثلثــي الفئات امل�صتفيدة 

من ال�صمان االجتماعـي يف حمافظة 

الربميي هم فئتــي ال�سيخــوخة 

والعـاجــزون بن�صبة بلغت 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢3

شكل )1٠(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام 
٢٠17م

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

 حمافظة الربميي

    ) 6.733( فرد م�صتفيد من 

ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

4.926.188 ر.ع  

1٨٠٢5٠4٢٠
66٠

٢٫35٨
٢٫٨65

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

ي�صكل امل�سنون املنتفعون بال�صمان مان�صبته 

) 48.7 % ( من اجمايل العمانيني امل�صنني يف 

حمافظة الربميي لعام 201٧



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢4

شكل )11(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م 

محافظة الداخلية

 حمافظة الداخلية

    ) 8.333( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 12.023.٥٥6 ر.ع

3٢4 1٨1٨٢3٢1496

1٫٠3٠

٢٫٨59
3٫4٠٠

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

حوايل ربع امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة الداخلية 

يتواجدون يف والية بهالء

بلغت ن�صبة االأفراد امل�صنني امل�صتفيدين 

من ال�صمان االجتماعي يف حمافظة 

الداخليــــة 11 % من اإجمالــي 

م�سني املحافظة 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢5

 شكل )1٢(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام 
٢٠17م

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

 

 حمافظة الداخلية

    ) 13.318( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

   12.023.٥٥6 ر.ع  

35٨55٨1٫٠711٫1٢1

4٫٠16
6٫194

أخرى* األرملةاأليتام الشيخوخةالعاجزونالمطلقة



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢6

جدول )5(:- توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب الواليات وفئات 
الضمان لعام ٢٠17

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات الشيخوخة األرامــــل األيتـــــام العجـــز الواليات

2.234 86 19٥ 8٥2 176 71 8٥4   نزوى

3.863 137 221 2044 294 42 112٥   بهالء

٥4٥ 32 ٥8 208 4٥ 23 179   منح

1242 ٥1 49 643 7٥ 13 411   احلمراء

926 4٥ 120 399 102 4٥ 21٥   ادم

16٥9 72 132 821 1٥6 ٥4 424   ازكي

19٥8 90 203 837 190 73 ٥6٥   �سمائل

891 4٥ 93 390 83 37 243   بدبد

13.318 ٥٥8 1.071 6.194 1.121 3٥8 4.016 الإجمايل 

*أخرى تشمل : المرأة المهجورة ،أسرة سجين ، بنت غير متزوجة ، الفئة الخاصة .

)43%( من اإجمايل م�سني حمافظة الداخلية 

هم منتفعون من ال�صمان االجتماعي

حوايل ن�سف امل�سنني )60 �صنه 

فاأكرث( يف بهلء م�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي )%48.6(



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢7

جدول )6(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام ٢٠17م 

اسرة االرملة الواليـــة
البنت غير االيتامسجين 

العاجزونالشيخوخةمتزوجة
الفئة 

الخاصة 
المرأة المطلقة 

الجملة المهجورة

28٥281401411.9631.416٥44394.430�سحار

229209٥641.61٥9٥60277123.268�سنا�ش

1131٥4123784٥02011121.٥91لوى

4٥2191411291.9831.3812٥6864.681�سحم

19444843889730121٥02.124اخلابورة

3747921082.0٥61.3041٥0844.4٥4ال�سويق

محافظة شمال الباطنة

 حمافظة �سمال الباطنة

    ) 20.٥48( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 33.٥44.2٥9 ر.ع

حتوي واليات �سحار و�سحم 

وال�سويق مان�صبته )66%( من 

اإجمايل االأ�صر امل�صتفيدة من ال�صمان 

اأكرب ن�صبة للمبالغ امل�صروفة الأ�صر 

ال�صمان االجتماعي حازت عليها 

حمافظة �سمال الباطنة حيث 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢٨

جدول )7(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان و 
الواليات لعام ٢٠17م

الجملة أخرىالمطلقة العاجزونالشيخوخةااليتاماالرملة الواليـــة

7392694.2642.9334٥32988.9٥6�سحار

6٥618٥3.٥682.47٥2771627323�سنا�ش

311901.7911.342111873732لوى

1.1412614.60٥3.2٥7٥8023210.076�سحم

462862.0٥41.٥98220684488اخلابورة

9901914.3182.681٥381628880ال�سويق

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

 حمافظة �سمال الباطنة

    )43.4٥٥( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

33.٥44.2٥9 ر.ع  

حوايل ثالثة اأرباع امل�سنني )60 �صنه 

فاأكرث( 

م�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي يف والية 

�سحم

بلغ عدد امل�صنني امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي 

يف حمافظة �صمال الباطنة )20.600( م�صن وم�صنة

 اأي مان�صبته )41.3%( من اإجمايل امل�صنني يف

                              املحافظة



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

٢9

شكل )13(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

محافظة جنوب الباطنة

٢3٠ 7
٢36٢5٢

57٨

1٫٠٠٢

٢٫765
3٫656

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

ثلـــث امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي يف املحافظــة هم من 

والية  الر�ستاق 

ت�سدرت فئتي العاجزون 

وال�سيخوخة اأعلى ن�صبة من 

االأ�صر امل�صتفيدة من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة جنوب 

الباطنه حيث بلغت ن�صبتهم 

)7٥.3 %( من اإجمايل االأ�صر 

 حمافظة جنوب الباطنة

    ) 8.٥28( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 12.962.846 ر.ع



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

3٠

شكل )14(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان لعام 
٢٠17م

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

 

4٠14561٫٠361٫44٠

4٫915
7٫464

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

ثالث اأكرب ن�صبة للمبالغ امل�صروفة الأ�صر ال�صمان االجتماعي �صجلتها 

حمافظة جنوب الباطنة حيث بلغت )٥.10 %(  

 حمافظة جنوب الباطنة

    )1٥,712( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

12.962.846 ر.ع  



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

31

جدول )٨(:- توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب الواليات وفئات 
الضمان لعام ٢٠17م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات الشيخوخة األرامــــل األيتـــــام العجـــز الواليــات 

٥.1٥6 100 173 2.613 4٥٥ 187 1.628  الر�ستاق

6٥9 4 34 34٥ 41 1٥ 220  العوابي

4.380 1٥٥ 3٥٥ 2.078 400 87 1.30٥  امل�سنعة

4.024 102 392 1.738 3٥7 138 1,297  بركاء

937 31 39 448 143 23 2٥3  نخل

٥٥6 9 43 242 44 6 212
 وادي 

املعاول

1٥.712 401 1.036 7.464 1.440 4٥6 4.91٥ الجمالـــي 

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



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

3٢

شكل )15(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

 

محافظة جنوب الشرقية

 حمافظة جنوب ال�سرقية

    ) 8,923( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

    14.371.683 ر.ع

14 4
1651٨٠

573
14٨5٢٫339

4٫17٢

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

اأكرث واليات جنوب ال�صرقية ا�صتفادة من 

ال�صمان االجتماعي هي ولية جعالن 

بني بو علي )%37.1(

ثاين اأكرب ن�صبة للمبالغ امل�صروفة الأ�صر 

ال�صمان االجتماعي �صجلتها حمافظة 

جنوب ال�صرقية حيث بلغت )%11.7(  



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

33

شكل )16(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام ٢٠17 م

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

 

٢٢1394
1٫4941٫611

5٫633

9٫171

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى*

 حمافظة جنوب ال�سرقية

    )18.٥24( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

   14.371.683   ر.ع  



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

34

جدول )9(:-  توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب الواليات 
وفئات الضمان لعام ٢٠17م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات الشيخوخة األرامــــل األيتـــــام العجـــز الواليــات 

1998 28 1٥7 10٥3 19٥ 36 ٥29
 الكامل 

والوايف 

3497 2٥ 299 1749 316 ٥0 10٥8
جعالن بني 

بو ح�سن 

7193 30 ٥٥٥ 3720 620 123 214٥
جعالن بني 

بو علي 

٥307 12٥ ٥02 2466 340 179 169٥ �ســـور 

٥29 13 98 183 23 6 206 م�سيـــرة 

18٥24 221 1611 9171 1494 394 ٥633 الجمالـــي 

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

حوايل ن�سف االأفراد امل�صتفيدين 

من ال�صمان االجتماعي هم من فئة 

ال�سيخوخة

معظم امل�سنني )60 �صنه فاأكرث( لوالية 

جعلن بني بوعلي م�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي لعام 201٧م



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

35

شكل )17(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان عام ٢٠17

 

 

محافظة شمال الشرقية

٢11 5
17٨٢٠5

551
1٫٠٨9

1٫917

3٫7٢٢

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

حتتل وليــة امل�سيبي ال�سدارة يف عدد امل�صتفيدين اإذ بلغت 

ن�صبتهم 41.4% من اجمايل م�صتفيدي املحافظة

 حمافظة �سمال ال�سرقية

    )7.680( اأ�صرة �صمان اجتماعي

  املبالغ امل�صروفة

  12.087.920 ر.ع



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

36

 

شكل )1٨(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام ٢٠17م

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

 حمافظة �سمال ال�سرقية

    )1٥.3٥٥( فرد م�صتفيد من

 ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

12.087.920 ر.ع  

٢59413
1٫1661٫45٠

4٫174

7٫٨93

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

)٥1.4 %( هم االأفراد  يف فئة ال�سيخوخة امل�صتفيدين 

من ال�صمان االجتماعي . 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

37

 

شكل )19(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

محافظة الظاهرة

 حمافظة الظاهرة

    )  6.006( اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 9.330.402 ر.ع

٢7 9
1561٢7

37٨
5٠6

1٫9٠4

٢٫917

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

 )48.6 %( من اإجمايل اأ�صر ال�صمان االجتماعي هم من  فئة 

ال�سيخوخة . 



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

3٨

شكل )٢٠(:- عدد األفراد المنتفعين من المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات 
الضمان لعام ٢٠17م

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

 

 حمافظة الظاهرة

    )11.776( فرد م�صتفيد من 

ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

9.330.402 ر.ع  

٢3٨٢66
53٠9٨1

3٫5٠7

6٫٢54

أخرى* األرملةاأليتام الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

)82.9 %( من االأفراد املنتفعني من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة الظاهرة هم من فئتي 

ال�سيخوخة والعاجزون

بلغت ن�صبة االأفراد امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي  يف  ولية عربي )69%( من 

اإجمايل واليات املحافظة .  
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شكل )٢1(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام ٢٠17م

 

 

 

محافظة الوسطى

 حمافظة الو�سطى

    )1.777( اأ�صرة �صمان اجتماعي

   املبالغ امل�صروفة

    2.94٥.٥30 ر.ع

411٢1
376

4٠٢

34

٨٠3

البنت غير 
المتزوجة

األيتام الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملة

�صكلت فئة ال�سيخوخة مان�صبته 

)4٥.2%(  من اإجمايل املنتفعني من 

ال�صمان يف حمافظة الو�صطى 

)69 %( من اإجمايل املنتفعني من 

ال�صمان هم من ولية حموت
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شكل )٢٢(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام 
٢٠17م

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

 حمافظة الو�سطى

    ) 3.909( فرد م�صتفيد من  

ال�ضمان اجتماعي املبالغ امل�صروفة

 2.94٥.٥30 ر.ع  

6٠66
36٢4٠٢

1٫167

1٫٨5٢

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى*

بلغت اأكرب ن�صبة للأفراد املنتفعني بال�صمان 

االجتماعي يف املحافظة )76.4%( وهم 

يتواجدون يف ولية حموت 

�صكل منتفعو ال�صمان االجتماعي من �صكان 

حمافظة الو�سطى حوايل 

)16 %( من اإجمايل �صكان املحافظة. 
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شكل )٢3(:- عدد أسر الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام ٢٠17م

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

المقيمين خارج السلطنة

املقيمني خارج ال�سلطنة 

    )47٥( اأ�صرة �صمان اجتماعي

   املبالغ امل�صروفة

    ٥61.782 ر.ع

3٠769٨

175

5937
األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 بلغ معدل التغري بني عامي ) 2016 و    2017 م ( للأ�صر 

امل�صتفيدة من ال�صمان االجتماعي واملقيمة خارج ال�سلطنة 

حوايل )220.9 (
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شكل )٢4(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 
٢٠17م

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

املقيمني خارج ال�سلطنة 

    ) 1.144( فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 ٥61.782 ر.ع  

39
٨1

1٢61٢7
٢6٠

511

األيتامأخرى* األرملة الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

)38.7%( من املبالغ امل�صروفة للم�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي املقيمني خارج ال�صلطنه لفئة ال�سيخوخة 

وتليها فئة العاجزون بن�صبة )%19( 



٧ الضمان ا�جتماعي

سلسلة ا�حصاءات المجتمعية




