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المقدمة

    تتنــوع الفئــات الخاصــة فــكل فئــة لهــا متطلباتهــا وحاجاتهــا 
الخاصــة، لــذا تحــرص الحكومــة علــى دعــم الفئــات المختلفــة لــأداء 
بدورهــا والوقــوف علــى احتياجاتهــا، وذلــك مــن خالل اتخــاذ مختلف 
ــر المســاعدات واألدوات  االجــراءات التــي تضمــن حقوقهــم وتوفي

التــي تمكنهــم وتأخــذ بأيديهــم.

  وقــد جــاء هــذا اإلصــدار ليلقــي الضــوء علــى الفئــات الخاصــة 
ــن:  ــى كل م ــرق إل ــم التط ــث ت ــان، حي ــلطنة عم ــي س ــن ف للعمانيي
األطفــال، الشــباب، كبــار الســن، المــرأة، األشــخاص ذوو اإلعاقــة، 

ــي. ــان االجتماع ــن الضم ــون م المنتفع
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الملخـــــص
التنفيذي

 % 44
 من العمانيين أطفال.

 % 19
 من العمانيين شباب.

 % 45
 من سكان محافظة شمال 

الباطنة أطفال.

 % 16
معدل ارتفاع األطفال العمانيين 

بين عامي )2017 - 2021م(.

% 60
من المشتغلين الشباب

 في القطاع الخاص والعائلي 
واألهلي.

صفر  
حضانات األطفال

 في محافظة الوسطى.

األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

الشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
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2021

  45
مسن مقيم بدار الرعاية بالرستاق.

   % 32
من تاركي الخدمة بسبب

 بلوغ سن 60 سنة.

كبــــار الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

.

 % 49.6
 نسبة اإلناث العمانيات من 

إجمالي السكان.

 % 18
 من المشتغالت يعملن ذاتيا.

 % 28
 مشاركة المرأة

 في سوق العمل.

 % 60
من الحاصلين على مؤهل 
بكالوريوس فأعلى إناث.

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة
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 % 57
 من األشخاص ذوي اإلعاقة 

بسبب خلقي.

 % 57
 من األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم 

إعاقات )سمعية أو جسدية(.

 % 22
 من األشخاص ذوي اإلعاقة 
في محافظة شمال الباطنة.

 % 18
 من األشخاص ذوي اإلعاقة

أثناء الوالدة.

األشخاص ذوو اإلعاقــــــــــــــــــــــة

الملخـــــص
التنفيذي
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 % 5
 من العمانيين مستفيدون من 

الضمان االجتماعي.

 % 26
من حاالت الضمان االجتماعي 

في محافظة شمال الباطنة.

 % 9
معدل انخفاض حاالت 

الضمان االجتماعي.

   % 73
من حاالت الضمان االجتماعي 
هم من فئتي الشيخوخة والعجز.

المنتفعون من الضمان االجتماعي

2021



1- الوضع الديموغرافي:  

األطفــــــــــــال
) 0-17 ( سنة    

-01

% 44
من السكان العمانيين أطفال.

شكل )1(: عدد األطفال العمانيين ) 0-17 ( سنة حسب الجنس ونسبة التغير لعامي ) 2017 و 2021م(

ذكور

إناث

622,057599,694 2021

 اإلجمالي 1,221,751

535,395516,467 2017

 اإلجمالي 1,051,862

نسبة التغير:

16.2
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-التوزيع الجغرافي:

 % 2
نسبة ما شكلته محافظتي مسندم والوسطى من إجمالي األطفال العمانيين لعام 2021م.

% 39
من إجمالي األطفال ) 0-17 ( سنة العمانيين تركزوا في محافظتي مسقط وشمال الباطنة.

شكل )2(: التوزيع النسبي لألطفال العمانيين ) 0-17 ( سنة حسب المحافظات 
في عام 2021م

 مسقـــــــــــــــــــط

 ظفــــــــــــــــــــــار

 مسنــــــــــــــــــدم

 البريمـــــــــــــــــي

 الداخليـــــــــــــــــة

 شمال الباطنــة

 جنوب الباطنــة

 جنـوب الشرقية

 شمال الشرقية

 الظاهـــــــــــرة

 الوسطـــــــــى 

المجموعذكور النسبةإناث

114,591

47,434

7,130

16,121

87,272

126,224

81,636

54,353

45,562

35,957

5,777

224,758

93,070

13,937

31,523

170,492

248,785

160,577

106,909

89,647

70,624

11,429

110,167

45,636

6,807

15,402

83,220

122,561

78,941

52,556

44,085

34,667

5,652

% 18

% 8

% 1

% 3

% 14

% 20

% 13

% 9

% 7

% 6

% 1
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- عدد المواليد العمانيين األحياء :

2021

2017

38,910

42,79041,230

37,547

كل 7 دقائق
 يولد طفل عماني عام 2021م

معدل المواليد الخام للعمانيين ) لكل 1000 من السكان ( 

2021 2017

33.5
27.3

ذكور

إناث

% 15
معدل انخفاض المواليد األحياء العمانيين.
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ذكور

إناث

- وفيات األطفال الرضع واألطفال األقل من 5 سنوات: 

أعداد وفيات األطفال الرضع العمانيين حسب الجنس

423

321
377

295

20172021

 % 23
معدل انخفاض
 وفيات األطفال الرضع

 العمانيين بين عامي 

)2017 - 2021م(.

 8.1
معدل وفيات

 األطفال الرضع

 عام 2021م.

ــن الرضــع واألطفــال  ــات األطفــال العمانيي معــدالت وفي
األقــل مــن 5 ســنوات  ) لــكل 1000 مولــود حــي ( 

2021 2017

9.5
8.1

10.1
11.6

معدل وفيات األطفال أقـل من 5 سنواتمعدل وفيات األطفال الرضع 
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2 - دور الحضانة الخاصة

شكل )3(:أعداد الحضانات واألطفال العمانيين الملتحقين بها حسب النوع والمحافظات عام 2021م

األطفال العمانيين الملتحقين بدور الحضانةأعداد دور الحضانة الخاصة

 مسقــــــــــط

 ظفــــــــــــــار

 مسنــــــــــدم

 البريمـــــــــي

 الداخليـــــــــــة

 شمال الباطنــة

 جنوب الباطنــة

 جنـوب الشرقية

 شمال الشرقية

 الظاهـــــــــــرة

 الوسطـــــــــى 

اإلجمالـــــــــي

179

13

3

9

40

21

16

13

11

15

0

320

2,908

96

36

196

741

296

232

260

187

237

0

5,189

16
متوسط عدد األطفال لكل حضانة.

صفر 
حضانات في محافظة الوسطى.

% 56
من دور الحضانة الخاصة في محافظة مسقط.
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اإلجماليذكور إناث

 المدارس الحكوميـــــة

 مدارس التربية الخاصة

 المــــدارس الخاصـــــة

 اإلجمالـــــــــــــــــــــي

3,921

10

34,740

38,671

4,534

16

33,254

37,804

8,455

26

67,994

76,475

اإلجماليذكور إناث

 المدارس الحكوميـــــة

 مدارس التربية الخاصة

 المــــدارس الخاصـــــة

 اإلجمالـــــــــــــــــــــي

 

346,864

284

28,854

376,002

337,050

205

20,654

357,909

683,914

489

49,508

733,911

شكل )4(: عدد األطفال العمانيين الملتحقين برياض األطفال حسب الجنس للعام الدراسي 2021 / 2022م

شكل )5(:عدد الطلبة الملتحقين في المدارس الحكومية والخاصة والتربية الخاصة 
للعام الدراسي 2021 / 2022م

3 - الوضع التعليمي: 

- التعليم المدرسي: 

733.9 ألف
 عدد الطلبة

76.5 ألف
 عدد الطلبة

 

)ال يشمل رياض األطفال و المدارس الدولية ومدارس الجاليات األجنبية(. 

ــدارس  ــم ــال الــمــلــتــحــقــيــن ب

الحكومية والخاصة والتربية 

الخاصة.

ــاض  ــري الــمــلــتــحــقــيــن ب

منهم   %  89 األطــفــال، 

بالمدارس الخاصة. 
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جدول )1(:نسب اإللتحاق  للطالب في الصفوف ) 1-12( حسب الجنس للعام الدراسي 2022/2021م

- التعليم المدرسي: 

نسبة االلتحاق الصافي 
المعدلة  نسبة االلتحاق الصافي  نسبة االلتحاق اإلجمالي 

المراحل 

إجمالي إناث  ذكور  إجمالي إناث  ذكور  إجمالي إناث ذكور

98.6 98.4 98.7 96.7 96.4 97 100.3 100.2 100.4 الصفوف )4-1(

96.5 96.9 96.1 89.4 89.3 89.4 101.4 101 101.8 الصفوف )10-5(

85.5 86.8 84.2 77.6 78.3 76.9 95 94.5 95.5 الصفوف )12-11(

% 95
نسبة اإللتحاق اإلجمالي للطلبة في الصفوف )11-12( في العام الدراسي 2021 - 2022م  .
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جدول )2(:عدد حاالت اإلساءة المرصودة من قبل خط حماية الطفل حسب المحافظة والجنس ونوع اإلساءة لعام 2021م

3 - الوضع االجتماعي:

المحافظة
اإلجماليإهمالجنسيةنفسيةجسدية

الجملةإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

33441829655753114131245مسقط

02000223279ظفار

20000000202مسندم

231100255914البريمي

1151460410221941الداخلية

191921203241328473157شمال الباطنة

4534721510292150جنوب الباطنة

551000118171330جنوب الشرقية

34020031261824شمال الشرقية

541100107512الظاهرة

00000000000الوسطى

849146612211136133288296584الجملة

17510733269584اإلجمالي

ارتفعت 
عدد حاالت اإلساءة 

المرصودة  لألطفال العمانيين من 

 562 من  الطفل  حماية  خط  قبل 

حالة إساءة لعام 2020 إلى 584 

أي  2021م،  لعام  إســـاءة  حالة 

بنسبة ارتفاع  3.9 %.

 % 69
المرصودة  اإلساءة  حاالت  من 

محافظتي  فــي  تسجيلها  تــم 

مسقط وشمال الباطنة.
- 46 % )اإلهمال(

- 30 % )اإلساءة الجسدية(
- 24 % )بقية الحاالت(

أكثر أنــــــــــواع اإلساءة
 التي تعرض لها األطفال
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الشبـاب
) 18-29 ( سنة     

-02

عدد الشباب العمانيين
عام 2021م

544,983

% 51

% 19.4% 4.6

% 49

من العمانيين
شباب

معدل انخفاض
 الشباب العمانيين بين عامي 

)2017 - 2021م(
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الشباب في التعليم العالي:    - 1

الشباب العمانيون في مؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي 2021/2020م

المقبولـون: 

24,971
المقيـــدون: 

97,980

دبلوم متقدم تخصصي

900

شهادة مهنية / دبلوم مهني
252

بكالوريوس / ليسانس
13,124

دبلوم التأهيل التربوي

678

بكالوريوس طب

185

ماجستير
158

دبلوم

5,670

الخريجــون: 

20,967
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2 - الوضع العملي للشباب:

الشباب العمانيون المشتغلون عام 2021 م

الشباب العمانيون الباحثون عن عمل عام 2021 م

% 75
 نسبة

 الشباب العمانيين 
الباحثين عـــــن عمل 
من إجمالي الباحثين 

العمانيين.

% 33
 معدل انخفاض

الشباب الباحثين عن عمل 
بين عامي

)2020 - 2021م(.

% 34
 من الباحثين

 عن عمل حاصلون على 
مؤهل الدبلوم العام.

60
%

40
% 171,500

القطاع
الحكومي

القطاع الخاص 
والعائلي واألهلي

مشتغل 
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الجملةذكور إناث

شكل )6(: الشباب العمانيون حسب الحالة الزواجية عام 2021م

مـــــــــن الشباب العمانيين
لم يسبق لهم الزواج

مـــــــــن المتزوجين
هم من فئة الشباب

% 72

مطلق

متــزوج

أرمـــل

الجملـة

227,328

47,822

1,233

89

276,472

167,704

97,009

3,474

324

268,511

395,032

144,831

4,707

413

544,983

لم يسبق
 له الزواج

% 15
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الشباب العمانيين من ذوي اإلعاقة عام 2021م

7,746
 الشباب

من ذوي اإلعاقة

إعاقة سمعية

% 28
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3 - تملك للشباب لألراضي والمركبات:
الشباب العمانيين مالكي األراضي والمركبات عام 2021م

األراضــــيالمركبات

إناث
 23,185

25,172 إناث

ذكور

 119,838
ذكور

 48,786

اإلجمالي

143,023
اإلجمالي

73,958

% 34 % 16 

% 84 % 66 

% 84
من الشباب مالكي المركبات ذكور.

% 34
من الشباب مالكي األراضي إناث.
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كبار السن
) 60 سنة فأكثر(      

-03

1- الوضع الديموغرافي:  

بلغ عدد كبار السن 
اإلناث  عدد  بلغ  بينما   ،  )70,341( الذكور 

)84,064( عام 2021م.

154.4 ألف
عدد كبار السن العمانيين عام 2021 م، 

وبلغت نسبتهم 5.5 % من إجمالي العمانيين.

شكل)1( كبار السن العمانيين خالل عامي )2017و 2021م(

2017149,824

 % 3
معدل ارتفاع عدد كبار السن بين عامي 

2017 و 2021م.

2021

إناث % 46% 54 ذكور

154,405
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شكل)2( التوزيع النسبي لكبار السن العمانيين حسب المحافظات عام 2021م

 مسقــــــــــط

 ظفــــــــــــــار

 مسنــــــــــدم

 البريمـــــــــي

 الداخليـــــــــــة

 شمال الباطنــة

 جنوب الباطنــة

 جنـوب الشرقية

 شمال الشرقية

 الظاهـــــــــــرة

 الوسطـــــــــى 

20.1

8.7

1.7

2.6

12.6

19.6

11.4

8.0

7.7

6.7

1.0
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2- الوضع الصحي:  

 15,452
عدد كبار السن المنومين بمؤسسات وزارة الصحة عام 2021م في مجموعات األمراض الرئيسية، 

25 % منهم بسبب ) كوفيد- 19 (.

  -المراضـــة-

شكل)4( عدد كبار السن المنومين في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة
حسب مجموعات األمراض الرئيسية لعام 2021م

 كورونا ) كوفيد - 19(

 أمراض القلب االفقارية 

األورام الخبيثة 

األمراض الدماغية الوعائية

قصور القلب ) هبوط القلب( 

اإللتهابات الرئوية 

الساد ) المياه البيضاء - الكاتاركت ( 
واضطرابات العدسة 

الفشل الكلوي

السكري 

3,826

3,072

1,622

1,455

1,367

1,263

1,056

1,045

746
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2- تابع الوضع الصحي:  

ارتفع إجمالي 
عدد وفيات كبار السن العمانيين )60 سنة فأكثر( من )2,217( حالة وفاة في عام 2017م إلى 

)6,469( حالة وفاة في عام 2021م. 

  -وفيات كبار السن-

شكل)5( عدد وفيات كبار السن حسب األسباب الرئيسية في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2021م

 كورونا ) كوفيد - 19(

 أمراض القلب االوعية الدموية   

تسمم الدم 

اإللتهابات الرئوية

أمراض الجهاز التنفسي غير
 عن االلتهاب الرئوي

األورام

أمراض الجهاز الهضمي 

الفشل الكلوي

1,063

656

509

239

211

208

102

81
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  -الوضع االجتماعي-  -األمية-

 67,084
إجمالي عدد األميين
 مـــــــــــــــــــــــــن كبار السن

 لعـــــــــــــــــــــــــــــام 2021م ، 

بنسبـــــة )43.4 %( مــــــــــــــن 

إجمالـــــــــــــــــــــي كبـــار 

الســــــــــن.

 101,667
من كبار السن

  هـــــــــم متزوجـــــون

  يمثــــل الذكور 60.7 %، 

واإلنــــــــــــــاث 39.3 %.

مؤشرات عامة لكبار السن

 45
مسن مقيم في دار الرعاية االجتماعية بالرستاق عام 2021م.

 3,308
مسن مستفيد من الخدمات االجتماعية المقدمة لكبار السن وذويهم عام 2021م.
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  -الوضع العملي-

عدد المشتغلين في الفئة العمرية )60 سنة فأكثر( لعام 2021م

131,337
إجمالي عدد المتقاعدين العمانيين من 

القطاع الحكومي والخاص في سلطنة عمان 
حتى عام 2021م.

  % 32
نسبة من تركوا الخدمة لبلوغ سن ال 60.

مؤشرات عامة لكبار السن

اإلجمالي
41,051

ذكور
32,946

إناث
8,105
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04-    المــرأة

1- السكــــــــــــــان:  

% 49.6
 نسبة اإلناث العمانيات من إجمالي السكان العمانيين لعام 2021م.

 11.9
 معدل ارتفاع السكان اإلناث ما بين عامي )2017 - 2021م(.

شكل )1(: عدد السكان العمانيين حسب الجنس ونسبة التغير لعامي )2017 و 2021م(

ذكور

إناث

1,412,5081,391,609 2021

 اإلجمالي 2,804,117

1,263,7641,241,605 2017

 اإلجمالي 2,505,369

نسبة التغير:

11.9

-الخصوبة:
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شكل )2(: معدالت الخصوبة العمرية للعمانيات ) مولود لكل ألف امرأة ( لعامي 2017 و 2021م

-الخصوبة:

انخفض معدل الخصوبة 
الكلي للعمانيات من 4  مولود لكل ألف إمرأة في سن اإلنجاب )15-49( سنة في عام 2017م، 

إلى 3.4 لكل ألف إمرأة في ســــــــن اإلنجاب لعام 2021م.

2021

7.4

66

83.6

186.1

186.8

150.5

8.3

13

71.8

10.2

113.3

218.9

211.8

159.5

2017

)19-15(

)24-20(

)29-25(

)34-30(

)39-35(

)44-40(

)49-45(
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2- التعليــــم:  

انخفض
معدل األمية لإلناث العمانيات بمقدار )0.5 %( بين عامي 2017 و 2021م.

  األمية

شكل )2(: معدالت األمية حسب الجنس لعامي )2017م و 2021م(

إناثذكور

2021

2017

3.2

2.66.8

6.3

% 73.2
نسبته  ما  اإلناث منهم  العام، وشكلت  والدبلوم  العام  الدبلوم  لديهم مؤهالت دون  العمانيين  من 

.% 46.4

% 60
من إجمالي الحاصلين على مؤهل البكالوريوس فأعلى هن إناث.

 المستوى التعليمي



33الفئات الخاصـــــــة

3- الصــحــــة:  

% 99
من الوالدات تمت تحت إشراف طبي متخصص في عام 2021م.

  العمر المتوقع عند الوالدة

إناثذكور

2021

2017

72.2

74.879.2

76.5

شكل )3(: العمر المتوقع عند الوالدة حسب الجنس لعامي )2017 و 2021م(

اإلجماليإناثذكور    الحالة التعليمية

32,10163,12695,227     أمي

39,71849,22588,943     يقرأ ويكتب

444,528372,395816,923    دون الدبلوم العام

34,8451313,745662,196    الدبلوم العام

43,41853,23296,650   دبلوم التعليم العالي

102,397152,422254,819    بكالوريوس فأعلى

2,4002,7615,161     غير مبين

1,013,0131,006,9062,019,919     اإلجمالي

جدول )1(:التوزيع العددي للعمانيين )10 سنة فأكثر( حسب الجنس والحالة التعليمية لعام 2021م



الفئات الخاصـــــــة 34

% 43
نسبة وفيات اإلناث من إجمالي وفيات العمانيين عام 2021م.

ارتفع
معدل وفيات األمهات من 20.2 وفاة  لكل 100٫000 مولود حي عام 2017م إلى 45.7 وفاة عام 

2021م. .

  الوفيات

شكل )4(: أعداد الوفيات المسجلة حسب الجنس للعمانيين لعام 2021م

4,317

5,791
ذكور

إناث
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4- العمـــــــــل:  

شكل )5(: التوزيع العددي للعمانيين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والعالقة
 بقوة العمل لعام 2021م 

 773,786
والعائلي  والخاص  )الحكومي  القطاعين  في  المشتغلين  فأكثر(  سنة   15( العمانيين  عدد  إجمالي 

واألهلي( لعام 2021م.

  العالقة بقوة العمل

% 44.9
   من إجمالي العمانيين )15 سنة فأكثر( مشتغلون، و 72 % من إجمالي المشتغلين هم ذكور، 

   و 28 %  إناث.

42,147
عدد العمانيين الباحثين عن عمل، شكل الذكور من إجمالي الباحثين عن عمل ما نسبته 46.5 % واإلناث 

  .% 53.5

215,901

22,549
19,598

572,520
259,696

557,885
يعمل 

غير نشط 

باحث
عن عمل

إناثذكور
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  الحالة العملية

% 69.9
   من إجمالي العمانيين المشتغلين )15 سنة فأكثر( يعملون بأجر: 73 % منهم ذكور و 27 % إناث.

% 17.6
من اإلناث المشتغالت ذاتيا.  

اإلجماليإناثذكور    الحالة العملية

32,85215,91748,769     صاحب عمل

49,18922,22671,415     يعمل لحسابه

475,844177,758653,602     يعمل بأجر

557,885215,901773,786     المجموع

جدول )2(:عدد العمانيين المشتغلين )15 سنة فأعلى( حسب الجنس والحالة العملية لعام 2021م
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64 جمعية
% نسبة   38.2 2021م موزعة على المحافظات, و  العمانية حتى عام  المرأة  إجمالي عدد جمعيات 

ارتفاع عدد العضوات بين عامي 2017م و 2021م.  

جمعيات المرأة العمانية

  الحالة الزواجية

شكل )5(: أعداد جمعيات المرأة العمانية والعضوات لعامي )2017 و 2021م( 

648,483

6,138 64

العضواتالجمعيات

2021

2017

اإلجماليإناثذكور    الحالة الزواجية

359,120288,342647,462     لم يتزوج أبدا

480,508490,934971,442     متزوج

7,63554,21161,846    أرمل

14,58626,96341,549    مطلق

861,849860,4501,722,299     اإلجمالي

جدول )3(:التوزيع العددي للعمانيين )15 فأكثر( حسب الجنس والحالة الزواجية لعام 2021م 
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05-    األشخاص ذوو اإلعاقة

1- األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2021م:  

% 1.5
 نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة
 من إجمالي عدد السكان العمانيين.

61
%

39
%

42,613
إناث ذكور
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1- األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2021م:  

جدول )1(: التوزيع العددي والنسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب المحافظات حتى نهاية عام 2021م

النسبةالعدد المحافظة

6,81016.0 مسقــــــــــط

2,9667.0 ظفــــــــــــــار

5621.3 مسنــــــــــدم

1,3053.1 البريمـــــــــي

5,93013.9 الداخليـــــــــــة

9,44422.2 شمال الباطنــة

5,48412.9 جنوب الباطنــة

3,5298.3 جنـوب الشرقية

3,3437.8 شمال الشرقية

2,9967.0 الظاهـــــــــــرة

2440.6 الوسطـــــــــى 

42,613100الجملــــــــــــــة

% 22
 من األشخاص ذوي اإلعاقة

 في محافظة شمال الباطنة من إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة .
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جدول )2(: التوزيع العددي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس والفئات العمرية حتى نهاية عام 2021م

اإلجماليإناثذكورالفئات العمرية

4 - 05865031,089

9 - 52,2621,5723,834

14 - 102,5731,7614,334

19 -151,6061,1762,782

24 - 201,6781,2072,885

29 - 252,2081,5763,784

34 - 302,5351,6034,138

39 - 352,3121,4233,735

44 - 402,2171,2513,468

49 - 451,4737832,256

54 -501,0175051,522

59 - 559454571,402

+ 604,4812,9037,384

25,89316,72042,613اإلجمالي

 % 61
من اإلعاقات البصرية 

كانت بسبب المرض. 

 % 5.6
إعاقات ناتجة عن 

الحوادث.

 % 85
 من اإلعاقة السمعية  

كانت سببها خلقي

 % 17.3
 من األشخاص ذوي 

اإلعاقة  فــي الفئة 

العمرية 60 سنة 

فأكثر.                  
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شكل )2(:التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب سبب اإلعاقة حتى نهاية عام 2021م

حادث

خلقيــة

وراثـــــة

متعددة

مـرض

أثناء
 الوالدة

5.6

57.1

15.6

17.6

2.0

1.8

شكل )1(:التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة حتى نهاية عام 2021م

ضعف السمع

اضطراب 
ضيف التوحد

متالزمة داون

تأخر النمو

الصـــــرع

إعاقة متعددة

جسدية

ذهنية

متعددة

بصرية

33.4

23.9

16.1

10.1

6.7

4.5

4.1

0.6

0.6

0.0

% 33.4
 من األشخاص ذوي اإلعاقة لديهم ضغف السمع.  

% 57
 من األشخاص ذوي اإلعاقة سببها خلقي.  

% 17
 من األشخاص ذوي اإلعاقة سببها أثناء 

الوالدة.
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 المنتفعون من الضمان
    االجتماعـــــــــي

-06

شكل )1(: أعداد الحاالت المنتفعين من الضمان االجتماعي خالل الفترة )2017-2021 م(   

79,487

76,377

74,029
72,836 72,675

20212017 2018 2019 2020

الحاالت المنتفعة من الضمان االجتماعي

نسبة انخفاض
 الحاالت المستفيدة الضمان االجتماعي

 بـيـــن عامـــــــــــــي 
2017 و 2021

% 8.6
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جدول )1(: أعدد الحاالت واألفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي والمبالغ المصروفة لهم حسب المحافظات 
لعام 2021م

عدد األفرادعدد الحاالتالمحافظة
المبالغ المصروفة

)ريال عماني(

6,96610,3249,656,818 مسقــــــــــط

5,1026,8066,503,298 ظفــــــــــــــار

1،1652،3581،922،250 مسنــــــــــدم

2,6755,3764,378,243 البريمـــــــــي

7,01410,63510,038,725 الداخليـــــــــــة

19,10336,82230,419,471 شمال الباطنــة

7,92413,51011,638,467 جنوب الباطنــة

8,43216,71413,379,545 جنـوب الشرقية

7,32713,88611,181,315 شمال الشرقية

5,2659,5417,992,114 الظاهـــــــــــرة

1,7023,5032,718,015 الوسطـــــــــى 

72,675129,475109,828,261اإلجمالـــــــــي
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شمال الباطنة
 تضم أعلى عدد من الحاالت 
المنتفعين مـــــــن الضمان 

اإلجتماعي بنسبة %26 من 
إجمالي الحاالت المستفيدة.

 % 28
النسبة األعلى للمبالغ 

المصروفة لحاالت الضمان 
االجتماعي في محافظة 

شمــــــــــــــال الباطنة. 

مسندم
 تضم أقــــل نسبة للحاالت 
واألفراد المنتفعين مــــن 

الضمان االجتماعي وُصرف 
لهم  نسبة  1.7 % مــــــــن 

مبالغ الضمان.

ثاني أكبر  
نسبة للمبالغ المصروفة 

لحاالت الضمان االجتماعـــي 
بنسبة 12 % من إجــمالي 
المبالغ المصروفة فــــــي 
السلطنة سجلتها محافظة 

جنوب الشرقية.

مؤشرات عامة للمنتفعين من الضمان االجتماعي
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جدول )2(: عدد حاالت الضمان االجتماعي حسب المحافظات وفئات الضمان لعام 2021 م

% 42
من الحاالت المنتفعة 

من الضمان االجتماعي هم من فئة
 الشيخوخة تليها فئة العجز بنسبة 29 %.

األيتام المطلقات العجزالشيخوخةالمحافظات
البنت 
الغير 

متزوجة
أسرة األرامل 

الهجر السجين 
الفئة 

الخاصة
اإلجمالي 

2,2292,0201,315518504309412466,966مسقط

1,3291,4011,88817716911881115,102ظفار

6103001043448645001,165مسندم

1,1456954011011531645832,675البريمي

2,7562,40898115839129613837,014الداخلية

8,4165,8692,2585558651,05753191119,103شمال الباطنة

3,2302,6131,07020241736519447,924جنوب الباطنة

3,7952,2851,46221324741810118,432جنوب الشرقية

3,5011,8531,1181852484065747,327شمال الشرقية

2,5601,61047311526222512625,265الظاهرة

78935237337431071001,702الوسطى

30,36021,40611,4432,2953,3473,529172883572,675االجمالي
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جدول )3(: عدد أفراد الضمان االجتماعي حسب المحافظات وفئات الضمان لعام 2021 م

% 20
نسبة المطلقات المنتفعات 

من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة من إجمالي 
المطلقات المنتفعين من الضمان االجتماعي وهي النسبة األعلى بين 

المحافظات.

األرامل األيتام المطلقات العجزالشيخوخةالمحافظات
البنت 
الغير 

متزوجة
أسرة 

الهجر السجين 
الفئة 

الخاصة
اإلجمالي 

3،4903،1221،349861720588125561310،324مسقط

2،0921،9911،902346240194201926،806ظفار

1،224744105771316512002،358مسندم

2،5861،4584331914512101818115،376البريمي

4،7273،3721،0072916864664730910،635الداخلية

17،14212،2782،3211،0612،7031،045193542536،822شمال الباطنة

6،1714،3921،11738587348068121213،510جنوب الباطنة

8،0445،2411،5694521،047317383316،714جنوب الشرقية

7،2093،7311،1963601،0313052124913،886شمال الشرقية

5،2752،540485218609350352099،541الظاهرة

1،79390039272286582003،503الوسطى

59،75339،76911،8764،3148،7774،07857923693129،475االجمالي
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اإلجماليإناثذكورالفئات العمرية

4 - 01،6941,5423,236

9 - 53،8973,4357,332

14 - 105،7995,32311,122

19 -156,4116,96213,373

24 - 201,7518,1459,896

29 - 251,4546,4847,938

34 - 301,4494,8996,348

39 - 351,4475,2386,685

44 - 401,4725,6737,145

49 - 451,0624,9135,975

54 -501,0444,6235,667

59 - 551,2925,0596,351

+ 6014,07024,33738,407

42,84286,633129,475الجملة

جدول )4(: عدد أفراد الضمان االجتماعي حسب الفئات العمرية و الجنس 2021 م

% 30
من األفراد المنتفعين 

هم في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر.
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