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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 78/ 48 الذي مبوجبة يتم �صرف معا�صات �صهرية لفئات حمددة التى اليتوفر لديها الدخل 

الكايف للمعي�صة واليوجد لها املعيل امللزم القادر على النفقة  

اأهداف خدمة ال�صمان االجتماعي : 

تقدمي امل�ساعدة املالية للأفراد والأ�سر املعوزين ماديا.  .1

توفري حماية اجتماعية للفئات اله�سة اجتماعيا.  .2

حتقيق تكامل يف تغطية �سبكة الأمان الجتماعي بامل�ساركة مع بقية مكوناتها.  .3

 وهناك فئات عده  ي�صملها ال�صمان االجتماعي مثل 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 

املحافظات والواليات وفئات ال�صمان والفئات العمرية واجلن�س ، ويعترب هذا االأ�صدار ال�صابع من �صل�صلة االح�صاءات 

املجتمعية . 
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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 )١(: 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 ثالثة �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: 

 118.582.288 ر.ع   

عــدد اأ�صــــر ال�صمان االجتماعــي :  

        76.377 حالة

عــدد اأفــــراد ال�صمان االجتماعــي :

  143.846 فرد

 ن�صبة االفراد امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي من 

اجمايل ال�صكان العمانيني بال�صلطنة يف عام 2018 م 

77%
 من االأفراد امل�صتفدين من ال�صمان االجتماعي هن اإناث 

�صمال الباطنة هي املحافظة التى يتواجد بها اأكرب عدد من 

اال�صرامل�صتفيدة من ال�صمان االجتماعي بن�صبة %26.1 من 

اجماىل االأ�صر امل�صتفيدة باملحافظات 

 9%
من االإناث العمانيات م�صتفيدات من ال�صمان 

االجتماعي 

6%
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 )%10( 
 ن�صبة انخفا�س حاالت ال�صمان 

االجتماعي خالل ال�صنوات اخلم�س 

املا�صية )2018-2014( 

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

20172018 2016 2015 2014

84.918 84.644 

81.942

 76.377 

 79.487 
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يع الجغرافي ألســـــر الضمان االجتماعي لعام 2018م  شكل )2(:- 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

1,269

3,031

5,785

7,822

5,292

1,706

19950 8,125

7,450

8,641

7,306

مدحاء

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

76,377اإلجمالي

م�سنـــــدم

 ت�صم اأقل عدد لالأ�صر 

امل�صتفيدة من ال�صمان 

االجتماعي حيث بلغت 

رف  ن�صبتهم )%1.6( و�صُ

لهم  )%1.8( من مبالغ 

لل�صمان

 
ارتفع 

عدد املنتفعني من 

ال�صمان االجتماعي يف 

كال من الربميي بن�صبة  

)%5(  و املقيمني خارج 
ال�صلطنة مقارنة بعام 

2017

�سمال الباطنة

 ت�صم اأعلى عدد من االأ�صر 

امل�صتفيدة من ال�صمان االإجتماعي 

بن�صبة )%26.1(   من االأ�صر 

امل�صتفيدة 
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يع النسبي لفئات الضمان االجتماعي شكل )3(:- التوز

0.0
0.1
0.4

3.4

3

6
14

29

43

الفئة الخاصة
األسرة المهجورة

أسرة السجين

بنت غير المتزوجة

األيتام

األرملة

المطلقة

العاجزون

الشيخوخة

%72 من امل�صتفيدين 
من ال�صمان االجتماعي 

هم فئتــي ال�صيخوخة 

والعاجزيـن 
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يع النسبي ألسر الضمان االجتماعي لعام 2018م حسب جنس صاحب العالقة شكل )4(:- التوز

%59%

41%

59.4% 40.6%

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 )2(:- أنواع الفئات المستفيدة من الضمان االجتماعي  حسب عدد األســــر و عدد األفــــــراد والمبالغ 
المصروفة عام 2018م

المبالغ المصروفة ر .ع  عدد األفراد عدد األسر الفئــــــة
8,498.012 11,808 4,686 الأرملــــــة

701,910 978 307  اأ�ســـرة ال�سجيـــن  

3,567.312 307 2,370 الأيتام

2,995.548 3,229 2,638 البنــت غيـر املتزوجــــة

53,174.113 67,984 32,895 ال�سيخوخة 

36,465.132 43,403 22,299    العاجزون

59,319 92 30 الفئة اخلا�ســـة

12,886.546 11,454 11,030  املطلقـــــة 

234,396 281 112  املراأة املهجورة

841,222 1271 535 خارج ال�سلطنة 

118,582.288 143,846 76,377 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 2018م 

      

 

 حمافظة م�سقط

)7450(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

10,584,322 ر.ع

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
المتزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقة األرملةاأليتام

محافظة مسقط

266

1301

2169
2443

468534413
90

) 62% (

من اأ�صر ال�صمان االأجتماعي يف 

حمافظة م�صقط هم من فئتي 

العاجزين وال�صيخوخة .

ولية ال�سيب

ت�صم 50 اأ�صرة �صجني وهي االأعلى ما بني 

جميع الواليات بال�صلطنة .
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شكل )6(:- عدد األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان لعام

 2018م

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

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 حمافظة م�سقط

)11656(    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

    10,584,322  ر.ع

والية ال�سيب هي اأكرث والية 

ت�صم م�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي ،اإذ ي�صكلون ما 

ن�صبته )%37( من اإجمايل 

امل�صتفيدين يف حمافظة 

م�صقط، يف حني انهم ميثلون 

%2 من اجمايل �صكان والية 
ال�صيب 

878
1338

3327

4190

960963

)37%( 
من االأفراد امل�صتفيدين  هم 

يف الفئة العمرية  60 �صنة 

فاأكرث وي�صكلون ما ن�صبته 

%16.2 من اإجمايل امل�صنني 
يف حمافظة م�صقط 

 ) 2%(
ن�صبة االأفراد امل�صتفيدين يف 

حمافظة م�صقط من اإجمايل 

�صكان املحافظة



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

18

شكل )7(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

محافظة ظفار

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
األرملةاأليتاممتزوجة الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

اأعلى 1134والية  �ساللــــة

 حمافظة ظفار

)5.292(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 6,872,028 ر.ع

عدد املطلقات يف والية �ساللة وهو 

العدد االأعلى للمطلقات امل�صتفيدات 

من ال�صمان االجتماعي يف جميع 

واليات ال�صلطنة . 

 ن�صبة للم�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة ظفار هي 

فئة املطلقات اإذ بلغت ن�صبة 35% 

من اإجمايل م�صتفيدين املحافظة . 

 ت�صم ن�سف امل�صتفيدين من 

ال�صمان االجتماعي على 

م�صتوى املحافظة 

23

1863

1

14941402

148170 172
19



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

19

شكل )8(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان لعام 2018م 

 

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

 حمافظة ظفار

)7.195(    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 6,872,028  ر.ع

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

281

1868
21862095

369396

 )3%(

هي ن�صبة االأفراد املنتفعني 

بال�صمان االجتماعــي يف 

حمافظة ظفار من اإجمايل 

�صكان املحافظة.

 )33%( 

من االأفراد امل�صتفيدين بالفئة 

العمرية 60�صنة فاأكرث من 

اجمايل امل�صتفيدين

 ) 37%(

ن�صبة االناث املطلقات 

امل�صتفدات من ال�صمان 

االجتماعي من اجمايل 

امل�صتفيدات باملحافظة وهي 

ن�صبة االأعلى .
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جدول )3(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام 2018م 

اسرة األرملة الواليــة
بنت غير األيتامسجين 

الفئة العاجزونالشيخوخةمتزوجة
المرأة المطلقة الخاصة 

الجملة المهجورة

42813234102381522789  خ�صب     

234149171860371345  دبا   

3147361704072  بخا   

2151222308163  مدحا   

محافظة مسندم

 حمافظة م�سندم

)1269(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 2,132,679 ر.ع
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جدول )4(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان 
والواليات لعام 2018م 

الجملة أخرى المطلقة العاجزونالشيخوخةاأليتاماألرملة الواليــة

952481868957591742  خ�صب     

43403922573722791  دبـا   

41242268597مدحا

6106321414118  بخــا   

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

 حمافظة م�سندم

)2748(    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 2,132,679 ر.ع

خ�ســب

 ت�صم اأعلى ن�صبة لالأفراد 

امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي حيث بلغت 63% 

من اجمايل امل�صتفيدين 

باملحافظة 

يف حمافظة م�سندم

ي�صكل املنتفعون من ال�صمان 

االجتماعي ما ن�صبته )%9( من 

اإجمايل  �صكان املحافظـــــة

ن�سف

ال�صكان  امل�صنني مبحافظة 

م�صندم م�صتفيدون من ال�صمان 

االأجتماعي 
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شكل )9(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

محافظة البريمي

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

األرملةاأليتام الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

اأكرث من ثلثــي الفئات امل�صتفيدة 

من ال�صمان االجتماعـي يف حمافظة 

الربميي هم فئتــي ال�صيخــوخة 

والعـاجــزون بن�صبة بلغت )70%( 

ولية الربميي 

ت�صم ) %80.5 ( من امل�صتفيدين 

بال�صمان االجتماعـــي على م�صتوى 

املحافظـــــة

 حمافظة الربميي

)3031(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 5,173,918  ر.ع

الفئة
 الخاصة

103

418

849

1259

123135
225

9
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شكل )10(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان لعام 
2018م

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

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

ي�صكل امل�سنون

 املنتفعون بال�صمان مان�صبته ) %45.4 ( من 

اجمايل املنتفعني يف حمافظة الربميي لعام 2018

 حمافظة الربميي

)6,852 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 5,173,918  ر.ع

221
450

2167

3117

269
628
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شكل )١١(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام 2018م 

محافظة الداخلية

الفئة
 الخاصة

المرأة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
األرملةاأليتاممتزوجة الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

حوايل ربع  الأ�سر 

امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي يف 

حمافظة الداخلية يتواجدون يف والية 

بهالء

 حمافظة الداخلية

)7822(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 11,421,276 ر.ع

115

1011

2674
3138

18322
424 354
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 شكل )12(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان لعام 
2018م

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

 

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 حمافظة الداخلية

)12334 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 11,421,276 ر.ع

585
1038

3712

5697

356
946

)46%(
 من اإجمايل االأفراد  املنتفعون مبحافظة الداخلية 

من فئة ال�صيخوخة



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

26

جدول )5(:- توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب الواليات وفئات 
الضمان لعام 2018م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقة العاجزون الشيخوخة األيتام األرملة الواليات

851 53 114 195 359 49 81   اآدم

1,465 71 128 382 710 54 120   ازكي

276 1 15 96 134 7 23   اجلبل الأخ�سر

1,187 45 48 379 645 11 59   احلمراء

830 54 93 238 343 37 65   بدبد

3,659 117 221 1,022 1,972 50 277   بهال

1,807 106 192 530 766 73 140   �سمائل

491 27 59 156 176 24 49   منح

1,768 111 168 714 592 51 132 نزوى

*أخرى تشمل : المرأة المهجورة ،أسرة سجين ، بنت غير متزوجة ، الفئة الخاصة .
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جدول )6(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 
2018م 

اسرة األرملة الواليـــة
بنت غير األيتامسجين 

العاجزونالشيخوخةمتزوجة
الفئة 

الخاصة 
المرأة المطلقة 

الجملة المهجورة

2572313515819651329443884317�سحار

198209274155690707102864�سنا�ش

100164126764484011811550لوى
3882313416219651305257534557�سحم

17464950872709021602076اخلابورة
324810512519931248150534312ال�سويق

محافظة شمال الباطنة

حتوي واليات �سحار و�سحم 

مان�صبته %45 من اإجمايل االأ�صر 

امل�صتفيدة من ال�صمان االجتماعي يف 

املحافظة

 حمافظة �سمال الباطنة

)19950(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 32,654,459 ر.ع

اأكرب

ن�صبة للمبالغ امل�صروفة الأ�صر ال�صمان 

االجتماعي حازت عليها حمافظة 

�صمال الباطنة حيث بلغت )27.5%(  
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جدول )7(:- توزيع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان و 
الواليات لعام 2018م

الجملة أخرىالمطلقة العاجزونالشيخوخةاأليتاماألرملة الواليـــة

6492584,0412,6964482978,389�سحار

5541733,3592,2642591736,782�سنا�ش

275961,7001,309118943,592لوى

9762544,5353,0235823029,672�سحم

430871,9891,510221814,318اخلابورة

8372084,1632,5205331888,449ال�سويق
*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .

 )19%( 
بلغ عدد االأفراد 60سنة فأكثر  امل�صتفيدين من 

ال�صمان االإجتماعي  يف �صمال الباطنة )20997 (

وبن�صبة )%67( من اجمايل ال�صكان 60سنة فأكثر 

باملحافظة 

 حمافظة �سمال الباطنة

)41377 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 32,654,459 ر.ع

ن�صبة املطلقات امل�صتفيدات من ال�صمان 

االجتماعي من اجمايل املطلقات امل�صتفيدات 

من ال�صمان االجتماعي بال�صلطنة وهي ن�صبة 

االأعلى بني املحافظات 
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شكل )13(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

محافظة جنوب الباطنة

الفئة
 الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

البنت غير 
المتزوجة الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

 حمافظة جنوب الباطنة

)8125(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 12,425,432 ر.ع

2634211311495
976

2616

3474

ت�سدرت فئتي العاجزون وال�سيخوخةثلـــث

امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي يف املحافظــة 

هم من والية  الر�صتاق 

 اأعلى ن�صبة من االأ�صر امل�صتفيدة من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة جنوب الباطنه حيث 

بلغت ن�صبتهم )%75( من اإجمايل االأ�صر 

امل�صتفيدة .
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شكل )14(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان 
لعام 2018م

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

 

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

)38.5%(

 ن�صبة امل�صنيني امل�صتفيدين من ال�صمان االجتماعي من اجمايل امل�صنني 

باملحافظة 

 حمافظة جنوب الباطنة

)14709 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 12,425,432 ر.ع

48541410051249

4537

7019



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

31

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

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات الشيخوخة األرامــــل األيتـــــام العجـــز الواليــات 
4,700 139 157 2,429 371 139 1,465  الر�ستاق

606 5 32 310 49 14 196  العوابي

4,131 179 358 1,921 351 103 1,219  امل�سنعة

3,849 110 372 1,690 323 132 1,222  بركاء

885 39 44 412 119 21 250  نخل

538 13 42 257 36 5 185  وادي املعاول

14,709 485 1005 7019 1249 414 4537 الجمالـــي 

*أخرى تشمل المرأة المهجورة، أسرة سجين، البنت غير المتزوجة، الفئة الخاصة .
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شكل )15(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

 

محافظة جنوب الشرقية

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

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%(  

 حمافظة جنوب ال�سرقية

)8,641(    

 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 13,944,265 ر.ع

126189185
511

1400

1740

4113



سلسلة ا�حصاءات المجتمعية سلسلة ا�حصاءات المجتمعية

33

شكل )17(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام 2018م

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

 

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى*

 حمافظة جنوب ال�سرقية

)17760 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 13,944,265 ر.ع

253404
12931518

5289

9003
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جدول )9(:-  توزيع األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب الواليات 
وفئات الضمان لعام 2018م

اإلجمالـي  أخــرى*  المطلقات الشيخوخة األرامــــل األيتـــــام العجـــز الواليــات 

1,911 28 143 1,010 162 45 523  الكامل والوايف 

3,363 28 293 1,681 261 49 1,051 جعالن بني بو ح�سن 

6,969 50 518 3,725 543 129 2,004 جعالن بني بو علي 

5,017 133 470 2,419 303 173 1,519 �ســـور 

500 14 94 168 24 8 192 م�سيـــرة 

1,7760 253 1,518 9,003 1,293 404 5,289 الجمالـــي 

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

%81 ن�سف 
ن�صبة االإناث امل�صتفيدات من ال�صمان 

االإجتماعي من اجمايل امل�صتفيدين 

باملحافظة . 

االأفراد امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي هم من فئة ال�صيخوخة
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شكل )17(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان عام 2018م

 

 

محافظة شمال الشرقية

الفئة 
الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتاممتزوجة

41.4%
 ن�صبة امل�صتفيدين بواليــة امل�صيبي من اجمايل م�صتفيدي املحافظة 

وهي االعلى باملحافظة 

 حمافظة �سمال ال�سرقية

)7306(    
 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 11,559,033 ر.ع

278203193
487

1018

1740

3648
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شكل )18(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان 
لعام 2018م

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

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 حمافظة �سمال ال�سرقية

)14429 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 11,559,033 ر.ع

294381
10941280

3663

7717

)% 53.5(
ي�صكل امل�صنون املنتفعون بال�صمان 

االجتماعي  )%66( من اجمايل امل�صنني  

يف املحافظة 

 هم االأفراد امل�صتفيدين هم  يف فئة 

ال�صيخوخة  امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي . 
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شكل )19(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

محافظة الظاهرة

الفئة
 الخاصة

األسرة 
المهجورة

أسرة 
السجين

بنت غير 
متزوجة

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتام

 )% 50( 
من اإجمايل اأ�صر ال�صمان االجتماعي هم من  فئة ال�صيخوخة . 

 حمافظة الظاهرة

)5785(    
 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 8,998,752 ر.ع

2890
1781

473 331
124 169 6 9 2
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شكل )20(:- عدد األفراد المنتفعين من المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات 
الضمان لعام 2018م

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

 

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

)% 56(
بلغت ن�صبة االأفراد امل�صتفيدين من ال�صمان 

االجتماعي  يف  ولية عربي  )%69( من 

اإجمايل واليات املحافظة .  

 حمافظة الظاهرة 

)11104 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 8,998,752 ر.ع

228 289494
840

3065

6188

من االأفراد املنتفعني من ال�صمان 

االجتماعي يف حمافظة الظاهرة هم من 

فئتي ال�صيخوخة 
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شكل )21(:- عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام 2018م

 

 

 

محافظة الوسطى

بنت غير 
األيتاممتزوجة الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملة

�صكلت فئة ال�سيخوخة مان�صبته 

)%46(  من اإجمايل املنتفعني من 
ال�صمان يف حمافظة الو�صطى 

التوجد حاالت لأ�سرة ال�سجني والفئة 

اخلا�سة مبحافظة الو�صطى  

112

351
379

36

789

38

 حمافظة الو�سطى

)1706(    
 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 2,816,724 ر.ع
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شكل )22(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان لعام 
2018م

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

الشيخوخةالعاجزونالمطلقةاألرملةاأليتامأخرى*

بلغت اأكرب ن�صبة لالأفراد املنتفعني بال�صمان 

االجتماعي يف املحافظة )%76.6( وهم 

يتواجدون يف ولية حموت 

�صكل منتفعو ال�صمان االجتماعي من �صكان 

حمافظة الو�سطى

 حمافظةالو�سطى

)3682 (    

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 2,816,724 ر.ع

8566

375375

1072

1790

حوايل )%10( من اإجمايل �صكان 

املحافظة. 
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شكل )23(:- عدد أسر الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 2018م

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

المقيمين خارج السلطنة

األرملةاأليتامأخرى* الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 بلغت ن�صبة االإرتفاع بني عامي ) 2017 و 2018 م ( لالأ�صر 

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

حوايل )12.6 (

35

78
113

215

63

31

املقيمني خارج ال�سلطنة\

)535(    
 اأ�صرة �صمان اجتماعي

املبالغ امل�صروفة

 841,222 ر.ع
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شكل )24(:- عدد األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 
2018م

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

املقيمني خارج ال�سلطنة 

)1271 (   

 فرد م�صتفيد من ال�صمان اجتماعي

 املبالغ امل�صروفة

 841,222 ر.ع

األيتامأخرى* األرملة الشيخوخةالعاجزونالمطلقة

 80%
من امل�صتفدين من ال�صمان االجتماعي 

املقمني خارج ال�صلطنة هن اناث 

52
83

110131

287

608
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