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انخفاض أعداد األطباء 
بالمؤســسات الصـحية 

الحكومية والخاصة
ما بين عامي 2017 - 2021م.

ارتفاع أسرة المستشفيات 
الحكومية والخاصة

من 14.7 لكل 10,000 من السكان 
في عام 2017م

إلى 15.6 في عام 2021م.

المؤسسات الصحية

القوى العاملة الصحية

الملخـــــــــص التنفــــــــيــذي

االرتفاع في أعداد المستشفيات الحكومية والخاصـــة 
ما بين عامي 2017 - 2021م.  % 15.8 

عدد القـــوى العاملة الصحـية56,119 
 بالمؤســسات الصـحية الحكومية والخاصة في عام 2021م.

5

متوسط عدد الزيارات
 في العيادات الخارجية للفرد العماني

في السنة في عام 2021م.

 4.4 

% 29 

نسبة األطباء العمانيين
من إجمالي األطباء

في المؤســسات الصحية
في عام 2021م.

من األطباء هم عمانيون
في مؤســسات وزارة الصحة 

في عام 2021م.

% 37 % 1 



عدد األشعات المجراة
 لكل 1000 من السكان في 

عام 2021م. 

361
ارتفاع في عدد
المتبرعين بالدم 

ما بين عامي 2017 - 2021م.

% 22 
متوسط عدد اإلجازات 

المرضية
التي تم صرفها في اليوم 
بمؤسسات وزارة الصحة 

في عام 2021م. 

 2,387 

% 44 
من الوفيات بسبب األمراض المعدية 

والطفيلية من إجمالي الوفيات بالمستشفيات 
التابعة لوزارة الصحة في عام 2021م.

ارتفاع الحاالت المسجلة لفيروس العوز 
المناعي المكتسب )اإليدز( للعمانيين

ما بين عامي 2017 - 2021م .

% 35 

معدل وفيات األمهات
لكل 100,000 مولود حي في عام 2021م.

الخدمات الصحية 

45.7
المؤشرات الصحية

تابع الملخـــــــــص التنفــــــــيــذي



% 21.6 
ارتفاع القيمة المضافة

 باألسعار الثابتة لنشاط الصحة
ما بين عامي 2020 - 2021م.

% 1.3 
إيردات القطــاع الصحـــي 

 من اجمـــالي اإليرادات الجارية الحكومية 
)غير النفطية( في عام 2021م.

% 7 
انخفـــاض الصادرات

 في السلع والمعدات الطبية
ما بين عامي 2020 - 2021م. 

إجمالي مصروفات قطاع الصحة
من إجمالي المصروفات

في عام 2021م.

% 17.4 

متوسط مصروفات وزارة الصـحة
لكل فــرد في عام 2021م.

 195 
ريال عماني

ارتفاع مصروفات قطاع الصحة 
من إجمالي المصروفات ما بين عامي 

2017 - 2021م.

% 12 

المؤشرات االقتصادية للصحة

مساهمة نشاط الصحة
 3.4 % في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في عام  2021م. 



المؤسـســـــات 
الصــــــــــــــحية
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 1،848
عدد المؤسسات الصحية في سلطنة عمان

أعداد  في  االرتفــاع 
ــات  ــفــي ــشـــ ــمــســت ال
الحكـومية والخـاصة 
ــا بــيــن عــامــي   ـــ ـــ م

2017 - 2021م.

عــــدد  انخفضـــــت 
المجمعات الصحية 
الــحــكــــــــومـــــــــــيــة 
مجــمع   23 مـــن 
2017م  عــام  في 
الــــــــــــــــــــــــــى

21 مجمع 
في عام 2021م.

االرتفاع في عـــدد 
المراكــــز الصــحية 
ــامــي   ــا بـــيـــن ع ــ م

2017 - 2021م.

ــاع فــي  ــ ــ ــف ــ ــ االرت
الــــــعــــــيــــــادات 
الخـــاصةوالمراكز 
بين  ما  التشخيصية 
 -  2017 عــامــي 

2021م.

% 15.8 % 4 % 24 

% 65
منها عيادات خاصة
 حتى عام 2021م

 275
عدد المراكــز الطبـية والمجمعــات

الصحية الخاصــة مـوزعة على المحافـــظات

% 58
منها في محافظة مسقط  
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عدد المؤسسات الصحية في سلطنة عمان بين عامي 2017 - 2021م  

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــالــــي 

المؤسـســــــــات الصــــــــحية

20172021

أعــــــداد المستـشـــــــفيات الحكـــــــومية 
والخاصــــــة

7688

ــدد الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة والـــعـــيـــادات  ــ ع
والمجمعـــــــات )الحكومية والخاصة(

1,4841,760

1,6501,848
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لكل  المستشـــفيات  أســرة 
في  السكان  من   10,000
مقـــــــــــــارنـة  2021م،  عام 
بـــــــ 14.7   في عام 2017م.  

 15.6 

محافظة شمــــــــال الباطــــنة  

األعلـــــــــــــــــــى 
مــن حــيــث زيــــارة الــمــرضــى 
للعيــــــــادات الخــــــــــــارجية 
حيث  الصحـــــة،  وزارة  في 

شكـــــلت: 

مــن إجمالــــــــــي الزيــــــارات 
بالمحافظــات عــام 2021م.

   % 19

عدد المستشفيات واألسرة )الحكومية والخاصة( خالل الفترة 2017-2021م

2017

السنة

2018

2019

2020

2021

76

المستشفيات

81

83

84

88

6,696

األسرة

6,824

6,894

7,168

7,096



القوى العاملة 
الصــــــــــــــحية
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881

الصيادلة

1,911

2,792

15,924

الممرضين
والممرضات

3,968

19,892

359

أطباء 
األسنان

1,264

1,623

6,409

األطباء

2,617

9,026

18,169

أخرى

4,617

22,786

القطـــــاع الحكـــومي 

القطـــــــاع الخــــــــاص 

المجـــمـــــــــــــوع

عدد األطباء ،أطباء األسنان ،الممرضين ،الممرضات والصيادلة في القطاع الحكومي والخاص عام 2021م

أعــداد  القـــــوى العامـــلة الصــحية  
بالمؤسـســـات الصحـــية الحكــومية 

والخاصة في عـــــــام 2021م.

 56,119

   % 51

   % 29
االطباء العمانيين

من إجمالي االطباء في المؤسسات الصحية 
عام 2021م.  

الممرضون العمانيون
من إجمالي الممرضون في المؤسسات الصحية

عام 2021م.  
* بيانــات القــوى العاملــة الصحيــة ال تشــمل   
ــلحة ــوات المس ــة  للق ــات الطبي ــات الخدم بيان
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نسبة العمـــــــــانيين 

ــة  ــن ـــ ـــ ـــ فـــــي مــهـــ

التمـــــــــــــــــــــريض 

ــي  ــ ــال ــ ــم ــ مــــــن إج

ــن/  ــ ــي ــ ــرض ــ ــم ــ ــم ــ ال

الممرضـــــــــــــــــات 

فـــي الــمــؤســســات 

الــصــحـــــــــــــــــــــــــــــيــة 

ــخــاص   ــقــطــاع ال ــال ب

عــــــــــــام 2021م.

األطبــــــــــــــــــــاء  من 

العمـــــــــــــــــــــانـيون 

ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ مــــــــن إجـ

ء  طبــــــــــــــــــــــــا أل ا

مؤسـســــــــــــات  في 

وزارة الصــحــــــــــــــــة 

في عــــام 2021م.

ــن/  ــمــمــرضــي مـــن ال

الممرضـــــــــــــــــات 

نـيون  عمــــــــــــــــــــا

ــي  ــ ــال ــ ــم ــ مــــــن إج

ــن/  ــ ــي ــ ــرض ــ ــم ــ ــم ــ ال

الممرضـــــــــــــــــات 

في مؤسســـــــــــات 

وزارة الصــحـــــــــــــة  

في عـــــام 2021م.

% 4 % 37 % 65 
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طبــيــــــــــــــــــــــب 
من   10,000 لكل 
ن  لســـــــــــــــــــــكا ا

في عام 2021م. 

ــن/  ــ ــي ــ ــرض ــ ــم ــ ــم ــ ال
الممرضـــــــــــــــــات

من   10,000 لكــل 
السكــــــــــــــــــــــان 
في عـــــام 2021م.

ــي  ــا فـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
ــات  ـــ ـــ ـــ ــمــؤســســـ ال
التابعة بوزارة الصحة 
 10,000 لكــــــــــل 
مــن السكــــــــــــــان 
في محافظة شمال 
ــة  وهـــو  ــنـ ــاطـ ــبـ الـ

أقــــــــــــــــل 
مــــتــــوســــط عــــام 
ــاء  إلجــمــالــي األطــب
فــــي مـــؤســـســـات 
التابعة لوزارة الصحة 
عـــــــــــــام 2021م.

 9.7  43.9  19.9



المؤشــــــــرات  
الصــــــــــــــحية

03
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ــة تــغــطــــــــــــــــــــــــــــــــيــة  ــب ــس ن
التحصــــــــــــينات لألطفـــــال  
ضــد الــدرن في عام 2021م. 

ــى    100 % ــطـ ــوسـ ــة الـ ــظـ ــافـ ــحـ مـ

األقــــــــــــــــــــــل 
في تحصـــــــينات الطلــــــــبة 
في المــــــــدراس الحكــومية 

في عام 2021م. 

نسبة التغطية بالتحصينات بين طلبة المدارس الحكومية للعام الدراسي 2021/2020م

التحصـــينــــ

طعم الشلل الفموى 
)جرعة منشطة( 

طعم الشلل الفموى 
)جرعة منشطة( 

ثنائي االطفال 
 )جرعة منشطة( 

ثنائي البالغين  
 )جرعة منشطة( 

% 100 % 99.9 

% 99.9 % 99.9 
ثنائي البالغين  
 )جرعة منشطة( 

% 97.0 

الصــف الحادي عشر الصـــف الســــادس الصــــــــف االولــــــ
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الصحة االنجابية

األمراض غير المعدية
أمراض العينــــ

انخـفــــــــضت نســـــبــة االجـهـــــــــــــــاض 
المــــــــاضية،   السنـــــوات  الخــــمس  خالل 
مولود   1000 لكل   124.5 بلــغت  حيــث 
حي في عام 2017م وانخــفــــــضـت  إلى 

122.2
 لكل 1000 مولود حي في عام 2021م .

ارتفـــــــــــع  معــــــدل وفـــيات األمـهــــات 
مــولـــــود   100,000 لكل   20.2 مــن 
حـــــــــــي فـــــي عــــــام 2017م إلـــــــى

45.7
وفاة لكل 100,000 مولود حي في عام 

2021م.

الحاالت الجديدة لمرضى العيون التي تم تشخيصها على مستوى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية في 
مؤسسات وزارة الصحة في عام 2021م

مســــقــــــــــــــــط

ظــــــــــفــــــــــــــار

مســـــــــــــــــنـدم 

البـريـمـــــــــــــــي 

الـــــــداخـــليـــــــة

شـــمال البــاطـــنة

جنــوب البــاطـــنة

جنــوب الشــــرقية

شــمال الشــــرقية

الظــــــــاهــــــــــرة

الوســطــــــــــــى  

 اإلجمــــــــالــــــي

25,168
3,983
2,975
2,018
9,344
4,712
7,088
5,820
7,650
5,567
749
75,074

ــاالت  ــــ ــحـ أعــــــــداد الـ
الجديـــــدة المـسجــــلة  
لمـــــــرضى العيــــــون 
بالمؤسســــات الصحية 
التابـعة لوزارة الصـــحة 
2021م   عــــام  ــي  فـ
 71,901 بــ  مــقــارنــة 

عام 2017م.

75,074
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أمراض االذنـــ

االمراض النفسية

150,227
ارتــــــــفاع  عـدد مـراضة االذن بمؤسسات 
لوزارة  التابعـة  االولية  الصحــــية  الرعاية 
بــ   مقـــارنة  2021م,  عــام  في  الصحــة 

121,903 في عام 2017م.

محـــــــــــافظة شمــــــــال البــاطنـــــــــة    

األعلــــــــــــــــــــــــــــــــى
بنسبة

  % 22
مراضة  إجمـــالي  من  األذن  مــراضة  في 
االذن بمؤسســات الرعاية الصحــــية االولية 

التابعة لوزارة الصحة خالل عام 2021م.

محافظة 
الوسطى 

ال يوجـــــــــــــــــــــــــــــــد 

بها عـيــــــــــــــــــــــــادات 

لألمــــــــراض النفســــــية    
في مؤســــســــــــــــــات 
وزارة الصحـــــــــــــــــــــــة  
فــي عـــــــــــام 2021م.  

  % 31
الجديدة   الـــزيـــارات  مــن 

ــراض  ــ ــ لـــعـــيـــادات األم

ــت في  ــان الــنــفــســيــة ك

محافــــظة مســـــــــــقط  

وهـــــي  2021م  عــام  

األعلــــــــــــــى
مــن بين  المحـــافظـــات.

  % 18.2
الجديدة  الحـــــاالت  من 

النفســــــية     لألمـــــــراض 

هم في الفــئة العمــــرية
)0 - 11( سنـــــــــــــــــــــة   
فــي عـــــــــــام 2021م.  



20إحصاءات الصحة

األمراض المعدية

الزيارات الجديدة لعيادات األمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة في عام 2021م

مســــقــــــــــــــــط

ظــــــــــفــــــــــــــار

مســـــــــــــــــنـدم 

البـريـمـــــــــــــــي 

الـــــــداخـــليــــــة

شـــمال البــاطـــنة

جنــوب البــاطـــنة

جنــوب الشــــرقية

شــمال الشــــرقية

الظــــــــاهــــــــــرة

الوســطــــــــــــى  

 االجمــــــــالــــــي

4,233
483
209
397
1,145
3,678
1,620
926
293
715
0
13,699

انخفــــــاض

حمى الضنك 

 24              2021

45                   2017

انخفــــــاض

التسمم الغذائي 

  329               2021

 546                    2017

انخفــــــاض

السل الرئوي

 233              2021

268                   2017

انخفــــــاض

المالريا 

 172                     2021

1,078                    2017

انخفــــــاض

الجديري المائي  

 2,385                        2021

18,967                       2017
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فيروس العوز المناعي )اإليدز (

 202
عدد الحـــاالت المسجــلة 

المناعي  العوز  لفيروس 

للعمـانيــين  المكتــســب 
2021م،  ــام  ــ عـ ــي  ــ ف

حـــالة   149 بــــ  مقارنـة 

في عام 2017م.

  % 84
مـــن الــمــصــــــــــــــــــــابــيــن  
ــروس الـــعـــوز  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــف ب
المناعي المكتســب هم

ذكــــــــــــــــــور 
فــي عـــــــــــام 2021م.  

  % 71
من اإلصـــابات تــــركــزت  
في الفــــئة العمـــــــرية

49 سنـــــــــــــــــــة     -  25
فــي عـــــــــــام 2021م.  

اإلصابات بفيروس العوز المناعي المكتسب المسجلة في وزارة الصحة للعمانيين )مرضى اإليدز
وحاملي الفيروس( في عامي 2017-2021م

ذكـــــور 

إنــــــاث 

اإلجمالي 

20172021

106 11 66 27 2

43 3 30 9 1

149 14 96 36 3

169 20 124 24 1

33 3 21 8 1

202 23 145 32 2

50 سنة 25 - 1549 - 024 - 14
فما فوق 

50 سنة 25 - 1549 - 024 - 14 اإلجمالي
فما فوق 

 اإلجمالي
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 أعلى خمسة أسباب للوفيات المسجلة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب المرض
خالل الفترة 2017 - 2021م

األمــــــــــــــــــــــــراض

األمـــراض المعـدية والطـفيـلـية*

أمــــــراض الجـــــــهاز الــــــدوري

أمــــــراض الجـــــــهاز التنفـــسي

االــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورام

حـــــــــــاالت تنـشـــأ في الفـترة
حــــــوالى الــــوالدة

الوفياتــــ

*يشمل بيانات كوفيد - 19 

المسبب األعلى  للوفيات وذلك مع انـتـشـــــار فيــروس 
بالمستشــــفيات  الوفيـــات  )19(، من إجمالي  كــوفيد 

التابعة لوزارة الصحة فــي عام 2021م.  

  % 44
األمــراض المـعــدية 

والطــفيلــية

2021 2020 2019 2018 2017

2,691 1,727 341 422 641

983 895 955 987 979

635 651 630 534 557

379 389 504 381 388

269 279 287 308 309
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 معدل وفيات األطفال الرضع لكل 1000مولود حي ، معدل وفيات األطفال أقل من 5 سنوات 
لكل 1000 مولود حي خالل الفترة 2017-2021م

المــــــؤشـــــــــــــــرات 

األطفـــال  وفيــــات  معــدل 
مولــود   1000 )لــكل  الرضــع 

) حــي

أقل  األطفــال  وفيات  معدل 
 1000 )لــكــل  5 ســنــوات  مــن 

مولود حي(

2021 2020 2019 2018 2017

8.1 7.6 7.9 8.6 9.4

10.2 9.3 10.1 11.1 11.4

انخـفــــــــض مــعـدل وفيـــــات األطفــــال 
الرضع من 9.4 لكل 1000 مولود حي في 

عام2017م إلى

8.1
 في عام 2021م.

انخـفــــــــض مــعـدل وفيـــــات األطفــــال 
في   11.4 من  سنوات  خمس  من  األقــل 

عام2017م إلى

10.2
 في عام 2021م.



الخدمـــــــــــات   
الصــــــــــــــحية

04
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2.7
في  للفـــرد  الــزيارات  ــداد  أع متوســط 

3.5 في عام  بــ  2021م، مقــــارنة  عــــام 

2017م.  

الزيارات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة

4.4
متوســــط عـدد الزيارات للفـــرد العمــــاني 

في السنــة عام 2021م.

% 20
االنخفـــاض في الزيــــــارات الخــارجية في 

مؤســـســــــات وزارة الصحـــــــة بين عامي 

2017 - 2021م.

محـــــــــــافظة شمــــــــال البــاطنـــــــــة    

األعلــــــــــــــــــــــــــــــــى

  % 19
مؤسسات  في  الخارجية  الــزيــارات  في 

في  الزيارات  إجمالي  من  الصحة  وزارة 

عام 2021م.
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التنويمـــ

الوالداتــــ

2.9  )يوم(
متوسط إقامة المريض في مستشــفـيات 

وزارة الصـــــــحة عام 2021م.

% 55
عام  في  االســــرة  اشغــال  معـــدل 

في   % 61.8 بــ  مقــــارنة  2021م 

عام 2017م.  

انخفــــاض الـوالدات 
في مؤسسات وزارة 
الصحـة ما بين عامي 

2017 - 2021م.

 % 22 
نــســبــة الــــوالدات 
الــقــيــصــريــة مــن 
إجمالــي الوالدات 
في مـــؤســـســات 
وزارة الصــــــــــــحة 
في عــام 2021م.

محافظة 
البريمي

ــن  ــي االعــــــلــــــى ب
في  المحـــافظـات 
نــســبــة الـــــوالدات 
الـــقـــيـــصـــريـــة مــن  
الوالدات   إجمالــي 
المحـــافظـات  في 
شكلـــــــــــت  حيث 
29.7 % من إجمالي 
الــوالدات في عام 

2021م.

محافظة 
الوسطى 

لم تــسجــــــــل أي 
والدات قيصــــــرية 
العــــــــــامـين  في 

2017 - 2021م.

% 9 
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نسبة الوالدات القيصرية في المحافظات بمؤسسات وزارة الصحة من إجمالي الوالدات
في المحافظات بين عامي 2017-2021م 

مســــقــــــــــــــــط

ظــــــــــفـــــــــــــــار

مســــــــــــــــــنـدم 

البـريـمــــــــــــــــي 

الـــــــــداخـــليــــــة

شــــمال البــاطـــنة

جنـــوب البــاطـــنة

جنـــوب الشــــرقية

شـــمال الشــــرقية

الظـــــــاهــــــــــرة

الوســطـــــــــــــى  

2021 2017

23.5 19.7

22.9 20.6

24.5 28.7

29.7 27.7

20.0 14.9

23.0 19.9

21.1 18.2

21.1 18.1

20.7 20.9

19.4 17.8

0.0 0.0
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عدد العلميات الجراحية بمؤسسات وزارة الصحة حسب التخصص في عام 2021م

العملياتــــ

% 44
انخفاض العملــــيات الجــراحية بمؤسسات 
وزارة الصحة ما بين عامي 2017 - 2021م.

ثــلـــــــــث  أكثــــــــــــر من 
ــيــة  ـــ ــراحـــ ـــ ـــ ـــ ــجـــ ــات ال ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــل ــعـــ ال
بمؤســـســـــــــــــات وزارة الصــــــــحــــــــة 

جـــــراحــــــــة الجــــــهـــــاز 
البولـــــــي والتناســــــلي 

في عام 2021م.   

جــــــــــــراحــــــــــة العـــــــــــظـــــــــــــــــام 

جــــــــــــراحــــــــــة العــــــــيـــــــــــــــــــــون 

جــــــــــــراحــــــــــة األذن واألنـــــــــــــــف 
والحنــجـــرة والبلعــــــــوم  والفــــــــــــم

جــراحة الجهاز التنفسي والقلب الوعائي 

جــــــــــــراحــــــــــة الجـــــهاز الهــــضــمي 

جــــــراحــة الجـــهـــاز البـــولي والتناســلي

جـــراحة الجـــلد والثــدي ومــا تحت الــجلد 

جــــــــــراحــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــــرى 

اإلجــــــــمــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــي

6,826

5,909

5,510

1,664

391

22,020

5,296

16,388

64,004
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األشعاتــــ

 367 من  المجراة  األشعات  عدد  انخفض 

لكل 1000 من السكان في عام 2017م 

إلى

 361 

لكل 1000 من السكان في عام 2021م.

محافظة الوسطى 
األشعات  عــدد  حيث  مــن  عــدد  ــل  األق
األشعات  نسبة  بلغت  بحيث  المجراة؛ 
األشعات  إجمالي  من   %  0.89 فيها 

التى تمت في عام 2021م.

إجمالي األشعات المجراة في مؤسسات وزارة الصحة خالل الفترة 2017-2021م

الـــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

العــدد لكل 1000 من السكان

2021 2020 2019 2018 2017

1,633,748 1,389,428 1,716,106 1,743,557 1,673,947

361 302  372 379 367

إجمالي األشعات المجراة
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عدد المتبرعين بالدم حسب المحافظات في مؤسسات وزارة الصحة خالل الفترة 2017-2021م

التبرع بالدمــ

  % 22 
ارتفــــــــــــــــاع في  نســــــبة 
عــــدد المتبرعين بالــــــــدم ما 

بين عامي 2017 - 2021م.

محافظـــــــة 
مسقـــــــــط

حيث  من  األعلى  هي   
عدد المتبرعين بالـــــــــدم  
فــي عـــــــــــام 2021م.  

اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجـــد 
بالدم  لتبرع  وحــــــــــدات 

في 

محـــــــافظــة 
الوســـطــــى

 حتى عـــــــــــام 2021م. 

مســــقــــــــــــــــط

ظــــــــــفـــــــــــــــار

مســــــــــــــــــنـدم 

البـريـمــــــــــــــــي 

الـــــــــداخـــليــــــة

شــــمال البــاطـــنة

جنـــوب البــاطـــنة

جنـــوب الشــــرقية

شـــمال الشــــرقية

الظـــــــاهــــــــــرة

2021 2020 2019 2018 2017

32,757 28,617 27,189 26,881 24,782

5,158 4,697 4,731 4,564 4,486

1,118 1,198 895 993 1,006

1,455 1,503 1,670 1,500 1,459

4,878 4,266 4,144 4380 4,478

10,741 10,480 9,124 8,158 7,578

3,202 3,003 2730 2,669 2,757

3,193 2,553 3,198 3,469 3,275

2,826 2,641 2,817 2,924 2,817

2,556 2,721 2,550 3,067 2,895
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غسيل الكلى 

 24 
مؤسسة صحية بها وحدات لغسيل الكلى 

حتى عام 2021م مقارنة بـــ 22 مؤسسة 

صحية في عام 2017م. 

عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة في 2021م

2,275

11.6

315,389

عدد المــرضى الذين تم عالجهم 

متوســط عدد الجلسات للمريض 

إجمـالي عدد جلسات الغســيل 

315,389
الغسيل  جلســــات  عـــــــدد  إجمـــــــــالي 

 239,342 بـــ  مقارنة  2021م  عام  في 

جلسة في عام 2017م. 
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خدمات التأهيلــ 
الرعاية الصحية األولية 

الرعاية الصحية الثانوية  

24,494
إجمالي عدد الزيارات األولى لتلقى خدمة 

التأهـيل في مؤســــســات الــرعاية الصحية 

االولية في وزارة الصحة في عام 2021م.

74,226
إجمالي عـــــدد زيــــارات الـــرعاية الصـــحـية 

الثانوية في وزارة الصحة عام 2021م.

  % 21
مــن الـــــــــــــــــــزيــــارات كــــــانــت فــي

محافظة جنــوب الشرقية، 
عام  في  المحافظات  بين  األعلى  وهي 

2021م .

محــــافــظــة مســـــقـــــط
األعـــلــى فـي عــدد الــــزيـــارات بنــســبة 

  % 44
 من إجمـــالي الزيــارات  في عام 2021م.
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الزيارات األولى لتلقي خدمة التأهيل في مؤسسات الرعاية الصحية األولية ، الثانوية
 بوازة الصحة في عام 2021م 

مســــقــــــــــــــــط

ظــــــــــفـــــــــــــــار

مســــــــــــــــــنـدم 

البـريـمــــــــــــــــي 

الـــــــــداخـــليــــــة

شــــمال البــاطـــنة

جنـــوب البــاطـــنة

جنـــوب الشــــرقية

شـــمال الشــــرقية

الظـــــــاهــــــــــرة

الوســطـــــــــــــى  

اإلجمــــــــــالـــــي

مؤسسة الرعاية
الصحية الثانوية

مؤسسة الرعاية
الصحية األولية

32,709 2,985

6,622 2,367

357 376

3,707 1,404

8,223 2,757

4,309 4,617

2,472 1,434

5,904 5,046

6,161 2,470

2,873 647

889 391

74,226 24,494
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المرضى الموفدون للعالج بالخارج على نفقة وزارة الصحة 

655
مريـــــــــــض تم إيفادهم للعــــالج في 

الخارج في عــام 2021م.

  % 49
لجمهورية  وفدهم  تم  المرضى  من 

الهنـــــــــــد تليها 13 % في جمهورية 

للعالج  الموفدين  إجمالي  من  تركيا 

بالخارج على نفــــقة وزارة الصحة في 

عام  2021م . 

  % 9
الموفـــــــدون  في  االرتفـــــــاع  نسبة 

للعالج في الخارج ما بين عــامــــــــي 

2017 - 2021م .

  % 17
على  بالخارج  للعالج  الموفدين  من 

العقم  لــعــالج  الصحة  وزارة  نفقة 

النسبة األعلى حسب مجموعة  وهي 

األمراض للموفدون في عام 2021م. 

تليها 15.4 % لعالج أمراض العيون.



إحصاءات الصحة 35

اإلجازات المرضية التى تم صرفها في مؤسسات وزارة الصحة 

2،387
التي  المرضية  اإلجــازات  عدد  متوسط 

وزارة  بمؤسسات  اليوم  في  صرفها  تم 

الصحة في عام 2021م. .



05
المؤشرات االقتصادية 

للصـــــــحة
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مساهمة نشاط الصحة في الناتج المحليــ 
االسعار الجارية  

% 3.4
مساهـــمة نشــــاط الصـــــــحة في النــــاتج 
المحــلي االجمالي باألسعار الجــــارية في 

عام 2021م.

  % 3
باألســــعار  المضـــافة  القيــمة  انخـفـــاض 
الجـارية لنشــــاط الصـــحة مـــا بين عـــامي 

2020 - 2021م.

حساب اإلنتاج لنشاط الصحة باألسعار الجارية خالل الفترة 2017-2021م

اإلنتــاج اإلجمـــالي

مسـتلـزمـات اإلنتـاج

القيـمة المـضــافـة

تعويضات العاملين

الــناتــــج المحــلـي 
اإلجــمــالي بسـعـر 
الســوق )باألســعار 
الجــــــــــــــــــاريـــة(

النشاط االقتصادي*

* مليون ر.ع

)1( مبدئي

)1( 2021 2020 2019 2018 2017

1,434.1 1,478.1 1,136.6 1,087.5 1,165.0

285.3 294.0 262.0 230.8 270.2

1,148.9 1,184.0 874.6 856.7 894.8

1,059.8 1,028.4 759.6 738.2 779.3

33,909.8 29,187.2 33,859.4 35,183.8 31,089.2
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االسعار الثابتة  

% 3.2
مساهـــمة نشــــاط الصـــــــحة في النــــاتج 
المحــلي االجمالي باألسعـار الثــــابتة في 

عام 2021م.

  % 21.6
ارتفــــــــــاع القيـــمة المضـــافة باألســــعار 
الثـــابتة  لنشــــاط الصـــحة مـــا بين عـــامي 

2020 - 2021م.

حساب اإلنتاج حسب النشاط الصحي باألسعار الثابتة  )أساس 2018(

اإلنتــاج اإلجمـــالي

مسـتلـزمـات اإلنتـاج

القيـمة المـضــافـة

الــناتــــج المحــلـي 
اإلجــمــالي بسـعـر 
الســوق )باألســعار 
الثــــــــــــــــــــابتــة(

النشاط االقتصادي*

* مليون ر.ع

)1( مبدئي

)1( 2021 2020 2019 2018 2017

1,402.00 1,246.50 1,132.00 1,087.50 1,134.20

297.5 338.2 262.6 230.8 266.7

1,104.50 908.3 869.4 856.7 867.5

34,650.50 33,611.20 34,786.90 35,183.80 34,736.70
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% 17.4
إجمالــي مصـروفــات قــطاع الصحـــة من 

إجمالــي المصروفـــــات الحكـــومـية  في  

الــوزارات المــدنيـة عــام 2021م.

  % 2.4
المــصـــــروفـــــات  إجمــــالــي  ارتفـــــــــاع 

الحكــومية لقطــــاع الصحــة، 88.1 % منها 

مصروفات جارية في عام 2021م.

إجمالي المصروفات للقطاع الصحي خالل الفترة 2017-2021م

القطـــــــــــــاع

الصــــــــــحــــــــــــــة

اإلجــــــــمــــــــــالي

2021 2020 2019 2018 2017

976.7 954.1 734.7 690.1 767.0

5,619.7 5,660.3 5,821.0 5,584.7 5,895.5

* مليون ر.ع
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اإليرداتــــ  

% 1.3
إيــــردات القطــــاع الصـحــي  من إجمـــالي 

اإليرادات الجارية الحكومية )غير النفطية( 
في عام 2021م.

مصروفات قطاع الصحة  

  % 7.8 
نسبة إنفاق قطاع الصحة من 

إجمالـــي اإلنفـاق الحكومي 

في عام 2021م.

195
ريـــال

مصروفــــات وزارة الصـحة 
عـــــام  فــي  فــــرد  لكـــل 

2021م.  

*  مبدئي
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التجارة الخارجية   
حركة السلع والمعدات الطبية

  % 7 
انخفــــــــــــاض الصــــــــادرات 

في السلع والمعدات الطبية 
 -  2020 عــامي  بــيــن  مـــــا 

2021م.

الــــــــــــــــــــواردات 

ثابتة خالل العامين 

2020 - 2021م. 

% 38
ــادة  ــ انــخــفــــــــــــــــــــاض إع
عامي  بين  التصـــديـــــر 

2020 - 2021م.

مصروفات قطاع الصحة )الجارية واإلستثمارية(خالل الفترة 2017-2021م

الجـــــــــــــاريـــــــــة
)مليون ر.ع(

اإلســتثــــمـــاريـــــة
)مليون ر.ع(

)1( 2021 2020 2019 2018 2017

860.4 932.0 711.1 660.8 742.7

 116.3 22.1 23.6 29.3 24.3

)1( مبدئي
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الصادرات والواردات للسلع والمعدات الطبية في عامي 2020-2021م

الصـنــــــــــــــــــف 

الصــــــــــــــادرات 

الــــــــــــــواردات 

إعـــادة تـــصــدير 

20202021

*  القيمة بالريال العماني ، الوزن بالكيلو جرام

الوزن  القيمة  الوزن  القيمة 

38,307,102 33,613,567 10,623,396 36,157,656

51,686,316 301,618,583 57,995,738 301,758,536

1,387,062 9,874,017 1,646,897 15,944,982
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التضخم في مجموعة الصحة )سنة األساس 2012(   

استقــــــرار مؤشـــــر  التضخم في مجموعة 

الصحــة خـالل عــامي 2020 - 2021م. 

الصــــــــــحـــــــــة

المجـــموعـــة
2021 2020 2019 2018 2017

0.0 0.6 -0.3 -2.7 0.3



portal.ecensus.gov.om




