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المقــــدمة
ــون الضمــان  ــذي ينظمــه قان ــات شــبكة األمــان االجتماعــي فــي الســلطنة وال الضمــان االجتماعــي هــو أحــد مكون
االجتماعــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 87/ 84 و الــذي بموجبــه يتــم صــرف معاشــات شــهرية لفئــات 
محــددة وهــي الشــيخوخة، العاجــزون، المطلقــة، األرامــل )النســاء(، األيتــام، البنــت غيــر متزوجــة، أســرة الســجين، 

المــرأة المهجــورة والفئــة الخاصــة.
 

وســيتطرق هــذه اإلصــدار إلــى إبــراز مختلــف البيانــات االحصائيــة المتعلقــة بعــدد أســر وأفــراد الضمــان االجتماعــي 
حســب توزيعهــم الجغرافــي والمبالــغ المصروفــة لهــم. 
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ملخـــــــــــــــــــــــص:

72,836
حالة

عدد أسر
 الضمان اإلجتماعي

ريال عماني

المبالغ المصروفة ألسر 
الضمان اإلجتماعي

2020132,380
فرد

عدد أفراد 
الضمان اإلجتماعي

%4.8
نسبة األفراد المستفيدين
 من الضمان اإلجتماعي

 من إجمالي السكان
 العمانيين بالسلطنة
76.3% في عام 2020م 

نسبة االناث هي األعلى
 من حيث االستفادة من الضمان 
االجتماعي على مستوى األفراد.

 

108,909,979
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28% من المبالغ 
المصروفة 
للمنتفعين 

من الضمان 
االجتماعي كانت 

في محافظة 
شمال الباطنة

مسنـــــدم
 تضم أقل نسبة  لألسر واألفراد 

المستفيدين من الضمان االجتماعي
 وُصرف لهم  نسبة  )1.8%( من مبالغ 

الضمان. 

شكل )1(: أعداد أســـــــــر الضمان االجتماعي خالل  الفترة )2016-2020م( 

 

جدول )1(: أعداد األسر واألفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي والمبالغ المصروفة لهم حسب المحافظات لعام 2020م 

عدد األفرادعدد األسرالمحافظات
 نسبة األفراد

 المستفيدين  من سكان
المحافظة العمانيون

المبالغ المصروفة
)ر ع(

6,89710,2761.99,323,324مسقط
5,0376,7313.16,347,865ظفار

1,1882,4867.31,958,550مسندم
2,5215,3427.34,090,096البريمي
7,15511,0373.01,017,9770الداخلية

19,16737,9936.930,189,253شمال الباطنة
7,83513,6123.911,457,852جنوب الباطنة

8,35116,7167.413,060,734جنوب الشرقية
7,18213,7457.210,832,289شمال الشرقية

5,3829,9376.1808,2018الظاهرة
1,6783,53614.2263,9840الوسطى

748,388-443969خارج السلطنة
72,836132,3804.8108,909,979اإلجمالي

محافظة شمال الباطنة
من  المستفيدة  األسر  من  عدد  أعلى  تضم 
الضمان اإلجتماعي بنسبة 26.4% من إجمالي 

. المستفيدة  األسر 

2016

2017

2018

2019

2020

81,942

79,487

76,377

74,029

72,836

%11
نسبة انخفاض

 حاالت الضمان االجتماعي
 بين عامي )2016 - 2020م( 
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28% من المبالغ 
المصروفة 
للمنتفعين 

من الضمان 
االجتماعي كانت 

في محافظة 
شمال الباطنة

مسنـــــدم
 تضم أقل نسبة  لألسر واألفراد 

المستفيدين من الضمان االجتماعي
 وُصرف لهم  نسبة  )1.8%( من مبالغ 

الضمان. 

 

شكل )1(: أعداد أســـــــــر الضمان االجتماعي خالل  الفترة )2016-2020م( 

 

جدول )1(: أعداد األسر واألفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي والمبالغ المصروفة لهم حسب المحافظات لعام 2020م 

عدد األفرادعدد األسرالمحافظات
 نسبة األفراد

 المستفيدين  من سكان
المحافظة العمانيون

المبالغ المصروفة
)ر ع(

6,89710,2761.99,323,324مسقط
5,0376,7313.16,347,865ظفار

1,1882,4867.31,958,550مسندم
2,5215,3427.34,090,096البريمي
7,15511,0373.01,017,9770الداخلية

19,16737,9936.930,189,253شمال الباطنة
7,83513,6123.911,457,852جنوب الباطنة

8,35116,7167.413,060,734جنوب الشرقية
7,18213,7457.210,832,289شمال الشرقية

5,3829,9376.1808,2018الظاهرة
1,6783,53614.2263,9840الوسطى

748,388-443969خارج السلطنة
72,836132,3804.8108,909,979اإلجمالي

محافظة شمال الباطنة
من  المستفيدة  األسر  من  عدد  أعلى  تضم 
الضمان اإلجتماعي بنسبة 26.4% من إجمالي 

. المستفيدة  األسر 

%28

%14,2

%72,1

للمنتفعين  المصروفة  المبالغ  من 
في  كانت  االجتماعي  الضمان  من 

الباطنة. شمال  محافظة 

من سكان محافظة الوسطى 
مستفيدون من الضمان االجتماعي 

وهي األعلى بين المحافظات.

من األسر المستفيدة من الضمان 
االجتماعي هم فئتــي الشيخوخة 

والعاجزيـن. 
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شكل )2(: التوزيع النسبي لألسر حسب فئات الضمان االجتماعي لعام 2020م 

شكل )3(: التوزيع النسبي لألفراد حسب فئات الضمان االجتماعي لعام 2020م 

تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين االجتماعي ، كما تكفل لهم 
المعونة في حاالت الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وذلك على 

النحو الذي يبينه القانون .
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن 

الكوارث والمحن .

0.1

0.3

104

الفئة الخاصة
األسرة المهجورة

أسرة السجين
األيتام

البنت غير المتزوجة

األرملة

15.1 المطلقة

28.9 العاجزون
43.3 الشيخوخة

3.1
4.2

5.0

0.1

0.1

0.4

104

الفئة الخاصة
األسرة المهجورة

أسرة السجين

األيتام
البنت غير المتزوجة

األرملة

8.6 المطلقة

29.8 العاجزون
47.8 الشيخوخة

2.9

0.2

6.9
3.3
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شكل )2(: التوزيع النسبي لألسر حسب فئات الضمان االجتماعي لعام 2020م 

شكل )3(: التوزيع النسبي لألفراد حسب فئات الضمان االجتماعي لعام 2020م 

تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين االجتماعي ، كما تكفل لهم 
المعونة في حاالت الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وذلك على 

النحو الذي يبينه القانون .
وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن 

الكوارث والمحن .

النظام األساسي للدولة : الفصل الثالث 
) المباديء االجتماعية- المادة 51( يناير 2021

“تكفــل الدولــة للمواطنيــن خدمــات التأميــن االجتماعــي ، كمــا تكفــل لهــم المعونــة فــي حــاالت 
الطــواريء والمــرض والعجــز والشــيخوخة وذلــك علــى النحــو الــذي يبينــه القانــون . وتعمــل الدولــة علــى 

ــاء الناجمــة عــن الكــوارث والمحــن” . تضامــن المجتمــع فــي تحمــل األعب
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 خصائص األسر واألفراد حسب فئات الضمان االجتماعي والتوزيع الجغرافي
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   1- محــــــافــظة مسقـــــط

جدول )2(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م 

            

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

6897
أسرة ضمان 

اجتماعي

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

      

جدول )3(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

3041,1201,2653715743323,966السيب

1114805441832001151,633العامرات

372372156611433702بوشر

1991,18456285205972,332قريات

35297166158553651مسقط

743632907310587992مطرح

7603,6813,0427931,28371710,276اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

من أسر الضمان األجتماعي في 
محافظة مسقط هم من فئتي 

العاجزين والشيخوخة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

9,323,3246,89710,276
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

)62%( من أسر الضمان األجتماعي في محافظة مسقط هم من فئتي العاجزين والشيخوخة بدون المستفيدين من 	 
خارج السلطنة.

 
بالعام 	  مقارنة   )%46( إلى  لتصل  مسقط  محافظة  في  االجتماعي  الضمان  من  المستفيدة  السجين  أسرة  انخفضت 

الماضي .

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

1367718302255552462,763السيب

52321364112197841,130العامرات

171741604611432543بوشر

7759332943200721,314قريات

17189127108542470مسقط

31244190489866677مطرح

3302,2922,0004841,2495426,897اإلجمالي
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جدول )3(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة مسقط حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

3041,1201,2653715743323,966السيب

1114805441832001151,633العامرات

372372156611433702بوشر

1991,18456285205972,332قريات

35297166158553651مسقط

743632907310587992مطرح

7603,6813,0427931,28371710,276اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

من أسر الضمان األجتماعي في 
محافظة مسقط هم من فئتي 

العاجزين والشيخوخة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

)35.8%( من األفراد المستفيدين هم في الفئة العمرية )60سنة فأكثر( ويشكلون ما نسبته )21.3%( من إجمالي 	 
المسنين في محافظة مسقط .

)1.9%( نسبة األفراد المستفيدين في محافظة مسقط من إجمالي العمانيين في المحافظة.  	

إجمالي  )38.5%( من  ما نسبته  إذ يشكلون  االجتماعي  الضمان  أكثر والية تضم مستفيدين من  السيب هي  والية   •
المستفيدين في محافظة مسقط.
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   2- محــــــافــظة ظفـــــــار

جدول )4(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م 

            

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة       

6897
أسرة ضمان 

اجتماعي

من أسر الضمان األجتماعي في 
محافظة مسقط هم من فئتي 

العاجزين والشيخوخة 

جدول )5(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

4739739661110161,027 المزيونة

1712314720643374 ثمريت

7356110427162 رخيوت

16844413706233 سدح

845216351116 شليم وجزر الحالنيات

1157099121911,1341723,233 صاللة

02315239887 ضلكوت

10251160915223605 طاقة

333992182917530884 مرباط

2532,0661,9743411,8212666,721اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

6,347,8655,0376,731
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

211561812411013505 المزيونة

563756643216 ثمريت

232585417145 رخيوت

772376675194 سدح

32420335186 شليم وجزر الحالنيات

665267001061,1341182,650 صاللة

02315139886 ضلكوت

6185134615115497 طاقة

162551661517521648 مرباط

01504010 مقشن

1261,3371,3911721,8201915,037اإلجمالي

والية صاللــــة تضم أكثر من نصف )53%( االسر المستفيدة من الضمان االجتماعي على مستوى المحافظة.	 

الضمان 	  من  المستفيدات  للمطلقات  األعلى  العدد  وهو  صاللة  واليــة  في  المستفيدات  المطلقات  عدد   )1,134(
االجتماعي في جميع واليات السلطنة. 
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جدول )5(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة ظفار حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

4739739661110161,027 المزيونة

1712314720643374 ثمريت

7356110427162 رخيوت

16844413706233 سدح

845216351116 شليم وجزر الحالنيات

1157099121911,1341723,233 صاللة

02315239887 ضلكوت

10251160915223605 طاقة

333992182917530884 مرباط

2532,0661,9743411,8212666,721اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

)3.1%( هي نسبة األفراد المنتفعين بالضمان االجتماعــي في محافظة ظفار من إجمالي سكان المحافظة.	 

)18.4%( نسبة انخفاض النساء األرامل المنتفعات من الضمان االجتماعي مقارنة بعام 2019.  	

)27.1%( نسبة اإلناث المطلقات المستفيدات من الضمان االجتماعي من إجمالي المستفيدات بالمحافظة.  	
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   3- محــــــافــظة مسندم

جدول )6(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملة أخرى*المطلقةالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليــة
423892155739742خصب     

17171702828314دبا   
3301541264بخا   

3282010768مدحا   
6561832099841,186اإلجمالي

                                    *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة       

6897
أسرة ضمان 

اجتماعي

من أسر الضمان األجتماعي في 
محافظة مسقط هم من فئتي 

العاجزين والشيخوخة 

جدول )7(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملة أخرى*المطلقةالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليــة
9975760258641,580خصب     

213921922860693دبا   
563251015118مدحا   

5511741895بخا   
1301,2638361001572,486اإلجمالي

                                    *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

1,985,5501,1882,486
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

)52.1%( من إجمالي ااألسر المستفيدة من الضمان االجتماعي بمحافظة مسندم هم من فئة الشيخوخة.	 

)62.6%( من إجمالي األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي في المحافظة تركزوا في والية خصب.	 



الضمان االجتماعي
2021م
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جدول )7(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة مسندم حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملة أخرى*المطلقةالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليــة
9975760258641,580خصب     

213921922860693دبا   
563251015118مدحا   

5511741895بخا   
1301,2638361001572,486اإلجمالي

                                    *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

والية خصــب تضم أعلى نسبة لألفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي حيث بلغت )63.5%( من إجمالي المستفيدين 	 
بالمحافظة.

في محافظة مسندم يشكل األفراد المنتفعون من الضمان االجتماعي ما نسبته )7.3%(من إجمالي سكان المحافظـــــة.  	

)50%( نسبة االناث المطلقات المستفيدات من الضمان االجتماعي من اجمالي المستفيدات بالمحافظة.  	



19 الضمان االجتماعي18
2021م

   4- محــــــافــظة البريمي

جدول )8(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

142950594923381322,248 البريمي

19602018 السنينة

161346462213255 محضة

1591,093664983621452,521اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة       

من أسر الضمان األجتماعي في 
محافظة مسقط هم من فئتي 

العاجزين والشيخوخة 

جدول )9(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

3862,2901,3641733642104,787 البريمي

242702053 السنينة

5227412672221502 محضة

4402,6061,4971803882315,342اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

4,090,0962,5215,342
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

)12.7%( نسبة انخفاض النساء األرامل المستفيدات من الضمان االجتماعي مقارنة بعام 2019م.	 

والية البريمي تضم )89.2%( من األسر المستفيدة من الضمان االجتماعـــي على مستوى المحافظـــــة.	 



الضمان االجتماعي
2021م
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جدول )9(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة البريمي حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةاأليتامالعاجزونالشيخوخة األرملةالواليـــة

3862,2901,3641733642104,787 البريمي

242702053 السنينة

5227412672221502 محضة

4402,6061,4971803882315,342اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت الغير المتزوجة 

أسرة السجين المستفيدة من الضمان 
االجتماعي في محافظة مسقط لتصل إلى) 

64% ( مقارنة بالعام الماضي .

)65.2%( نسبة األفراد المسنون المنتفعون من الضمان االجتماعي من إجمالي المسنين في المحافظة )60 فأكثر ( .  	



21 الضمان االجتماعي20
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   5- محــــــافــظة الداخلية

جدول )10(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخة البنت غير األرملةالواليـــة

274421612111414536 أدم

373536427212828864 إزكي

1147280164187 الجبل األخضر

2625263205445568 الحمراء

25302141758818550 بدبد

9278908621206391944 بهال

4277451369186361161 سمائل

14161091135410316 منح

4447308455141341,029 نزوى

3183562,9052,4119771887,155اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

10,179,7707,15511,037
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

)43.4%( من األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية يتواجدون في واليتي بهالء وسمائل.	 

 )6%( نسبة انخفاض قيمة المبالغ المصروفة لألسر المنتفعة من الضمان االجتماعي ف محافظة الداخلية مقارنة بعام • 
.2019



الضمان االجتماعي
2021م
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جدول )11(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة الداخلية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

564832015511930728 أدم

8644648354133651,330 إزكي

18412591169263 الجبل األخضر

57345613454481,049 الحمراء

54333252329044778 بدبد

190991,784918209773,277 بهال

12285678498188761,647 سمائل

42311551335523439 منح

11258495633155731526 نزوى

7374365,0913,3591,00940511,037اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام 

)46.1%( من إجمالي األفراد المنتفعين بمحافظة الداخلية هم من فئة الشيخوخة.  	



23 الضمان االجتماعي22
2021م

   6- محــــــافــظة شمال الباطنة

جدول )12(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

13354832678235521,984 الخابورة

2441581,9251,2205431344,224 السويق

159911,531857273993,010 شناص

1862051,8171,2184471634,036 صحار

2892191,9221,2895701504,439 صحم

7936722463126481,474 لوى

1,0907638,7495,7252,19464619,167اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

30,189,25319,16737,993
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 ثلثي األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي )66%( في محافظة شمال الباطنة تركزت في ثالث واليات ) صحم ، • 
السويق ، صحار (.

 )28%( من المبالغ المصروفة ألسر الضمان االجتماعي كانت في محافظة شمال الباطنة.• 



الضمان االجتماعي
2021م
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جدول )13(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة شمال الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

323701,8951,3912391054,023 الخابورة

6381973,83624385702847,963 السويق

4331123,2052,0572742086,289 شناص

48525036412,3564663427,540 صحار

7242874,2282,8625843028,987 صحم

217501,5451,1271261263,191 لوى

2,82096618,35012,2312,2591,36737,993اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام 

	  بلغ عدد األفراد )60 سنة فأكثر( المستفيدين من الضمان االجتماعي في شمال الباطنة )18,350( وبنسبة )65%( من 
إجمالي السكان )60 سنة فأكثر( بالمحافظة.

المطلقات •  اجمالي  الباطنة من  االجتماعي في محافظة شمال  الضمان  المستفيدات من  المطلقات  )20%( نسبة   
المستفيدات من الضمان االجتماعي بالسلطنة وهي النسبة األعلى بين المحافظات.



25 الضمان االجتماعي24
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   7- محــــــافــظة جنوب الباطنة

جدول )14(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

1161131136822170412,398 الرستاق

168152125288337 العوابي

98110890625345602,128 المصنعة

11686805682381892,159 بركاء

28332231563815493 نخل

169129118408320 وادي المعاول

3903593,3352,5281,0022217,835اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

11,457,8527,83513,612
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 انخفضت نسبة األرامل المستفيدات من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة إلى )10.3%( مقارنة بعام • 
2019م.

 )30.6%( من األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي في المحافظــة هم من والية  الرستاق.• 
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جدول )15(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الباطنة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

27014221921,294173914,162 الرستاق

49102671932914562 العوابي

2431221,8451,2033631223,898 المصنعة

2501041,5891,1613991743,677 بركاء

79383752453837812 نخل

3092321704119501 وادي المعاول

9214256,5004,2661,04345713,612اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام 

 )35.2%( نسبة المسنيين المستفيدين من الضمان االجتماعي من إجمالي المسنين بالمحافظة.• 



27 الضمان االجتماعي26
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   8- محــــــافــظة جنوب الشرقية

جدول )16(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

432940522513220854 الكامل والوافي

7926722399245311,502 جعالن بني بو حسن

171331,588810473733,148 جعالن بني بو علي

1041321,121649447812,534 صور

81411290863313 مصيرة

4052343,9482,1731,3832088,351اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

13,060,7348,35116,716
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 ثاني أكبر نسبة للمبالغ المصروفة ألسر الضمان االجتماعي سجلتها محافظة جنوب الشرقية حيث بلغت )11.9%( من • 
إجمالي مبالغ الضمان االجتماعي المصروفة في السلطنة .

 )38%( من األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية هي والية جعالن بني بو علي.• 
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جدول )17(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة جنوب الشرقية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةاأليتام األرملةالواليـــة

13640917468139391,739 الكامل والوافي

197531,604996273323,155 جعالن بني بو حسن

4361373,5301,992523686,686 جعالن بني بو علي

2381852,2301,3484611884,650 صور

1231761938814486 مصيرة

1,0194188,4574,9971,48434116,716اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت غير المتزوجة

 نصف األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي هم من فئة الشيخوخة.• 
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   9- محــــــافــظة شمال الشرقية

جدول )18(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

27293182089125698إبراء

402642019911524824القابل

1871011,388734465742,949المضيبي

7743671257249451,342بدية

1913254894810433بني خالد

75264782459418936دماء والطائين

4252383,5291,7321,0621967,182اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

10,832,2897,18213,745
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 العدد األكبر من األسر المستفيدة من الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية تم تسجيله في والية المضيبي • 
بنسبة )41.2 %( من إجمالي االسر المستفيدة في المحافظة.
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جدول )19(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة شمال الشرقية حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

693752533994481,112إبراء

10337884392126481,590القابل

4151292,8431,2234901565,256المضيبي

225491,359724282722,711بدية

761565719048351,021بني خالد

212331,005664102392,055دماء والطائين

1,1003007,2733,5321,14239813,745اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام

يشكل المسنون المنتفعون بالضمان االجتماعي )66%( من إجمالي المسنين  في المحافظة.	 

)53.3%( من األفراد المستفيدين من الضمان االجتماعي هم  من فئة الشيخوخة.	 
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   10- محــــــافــظة الظاهرة

جدول )20(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

33373752125812727 ضنك

1511531,8671,1723291073,779 عبري

36414642566613876 ينقل

2202312,7061,6404531325,382اإلجمالي
 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام      

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

8,082,0185,3829,937
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 ارتفع عدد البنت الغير متزوجة المستفيدة من الضمان االجتماعي بنسبة )18.5%( في محافظة الظاهرة مقارنة بعام • 
.2019

)50.3%( من إجمالي أسر الضمان االجتماعي هم من  فئة الشيخوخة.	 



الضمان االجتماعي
2021م

31 30

جدول )21(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةأخرى* المطلقةالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

955185445359261,538 ضنك

3822113,8911,7503352006,769 عبري

1005094943074271,630 ينقل

5773125,6942,6334682539,937اإلجمالي

*أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة واأليتام

انخفض عدد األرامل المستفيدات من الضمان االجتماعي بنسبة )20.4%( في محافظة الظاهرة مقارنة بعام 2019.	 

)57.3%( من األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الظاهرة هم من فئة الشيخوخة.	 
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   11- محــــــافــظة الوسطى

جدول )22(: عدد أسر الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةالمطلقة األيتامالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

655325550144الجازر

17713131969264الدقـم

6930576282201901,167محوت

214612141103هيما

9443806350353501,678اإلجمالي

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

2,639,8401,6783,536
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

 شكلت فئة الشيخوخة مانسبته )48%( من إجمالي المنتفعين من الضمان في محافظة الوسطى.• 



الضمان االجتماعي
2021م
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جدول )23(: عدد أفراد الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى حسب فئات الضمان والواليات لعام 2020 م

 البنت غير األرملةالواليـــة
 الجملةالمطلقة األيتامالعاجزونالشيخوخةالمتزوجة

2378949553226الجازر

4611262462070455الدقـم

199411,418817392082,722محوت

616715341133هيما

274601,836927673723,536اإلجمالي

شكل منتفعوا الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى مانسبته )14.2%( من إجمالي سكان المحافظة.	 

 أكثر من ثالثة أرباع األفراد المنتفعين من الضمان االجتماعي في محافظة الوسطى يتواجدون في والية محوت.• 
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   12- المقيمون خارج السلطنة

جدول )24(: عدد أسر وأفراد الضمان االجتماعي حسب فئات الضمان للمقيمين خارج السلطنة لعام 2020 م

أفراد أسرالفئات

194458الشيخوخة

88198العاجزون

5965المطلقة

50111األيتام

2179األرملة

3158أخرى*

443969اإلجمالي
                                                                 *أخرى تشمل أسرة السجين والمرأة المهجورة والفئة الخاصة والبنت غير المتزوجة

أسرة ريال عماني
ضمان اجتماعي

748,3884431,013
فرد مستفيد

 من الضمان االجتماعي

األفراداألسرالمبالغ المصروفة

خارج •  المقيمين  االجتماعي  الضمان  من  المستفيدين  لألفراد  2020م(  و   2019( عامي  بين  االنخفاض  نسبة  بلغت   
السلطنة )%12.1(.

انخفضت بنسبة )8.8%( نسبة األفراد في فئة الشيخوخة المستفيدين من الضمان االجتماعي عن العام الماضي.	 



الضمان االجتماعي
2021م
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مناسبات عامة
15 / مايوالجمعة األولى من إبريل 

3 / ديسمبر

1 / أكتوبر13 / يونيو

اليوم الدولي لألسريوم اليتيم العالمي 

اليوم الدولي لألشخاص ذوي
 اإلعاقة

اليوم الدولي للمسنين اليوم الدولي لألرامل
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األرملــــــة
كل امــرأة لــم تبلــغ الســتين مــن عمرهــا وتوفــي 
عنهــا زوجهــا وبقيــت دون زواج وليــس لهــا مــورد 

للــرزق. كاف 

أسرة
 السجين

األســرة التــي صــدر بحــق عائلهــا حكــم نافــذ بالســجن 
لمــدة ثالثــة شــهور فأكثــر وليــس لهــا مــورد كاف 
للــرزق وال يتوفــر لهــا عائــل ملــزم قــادر علــى إعالتهــا.

األيتام

األوالد الذيــن توفــي عنهــم أبوهــم ولــم تتجــاوز أعمارهم 
ثمانيــة عشــر عامــا ويعتبــر مجهــول األب أو الوالديــن 
عمــره  منهــم  تجــاوز  مــن  وكذلــك  األيتــام  حكــم  فــي 
ــى  ــة إل هــذه الســن ومــا زال منتظمــا بالدراســة النظامي
نهايــة مرحلــة التعليــم الجامعــي أو الملتحــق بالتدريــب 

والتأهيــل للعمــل.

البنت 
الغير

 متزوجة

هــي البنــت يتيمــة األب التــي تجــاوزت ثمانيــة عشــر 
ســنة ولــم تبلــغ األربعيــن مــن عمرهــا ولــم يســبق لهــا 
ــة  ــر ملتحق ــرزق وغي ــي لل ــا مــورد كاف ــس له ــزواج ولي ال
التعليــم  مرحلــة  نهايــة  حتــى  النظاميــة  بالدراســة 
الجامعــي مــا لــم تكــن تعيــش ضمــن أســرة والدتهــا 
األرملــة أو إخوتهــا األيتــام المســتحقين للمعــاش وفــي 
هــذه الحالــة تعتبــر فــي حكــم األيتــام  ، أو البنــت التــي 
ــغ الســتين مــن  عمرهــا  ــم تبل ــن ول بلغــت ســن األربعي
ولــم يســبق لهــا الــزواج وليــس لهــا مــورد كافــي للــرزق 

ســواء كان والدهــا متوفــى او  علــى قيــد الحيــاة.

عدد األسر المستفيدة
 من الضمان االجتماعي

عدد األفراد المستفيدين
 من الضمان االجتماعي

3,6439,110

597

7,316

3,808

185

2,282

3,056

تعـــــاريف الفئــــات المستفيدة من الضمان االجتماعي
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الشيخوخة
كل ذكــر أو أنثــى بلــغ الســتين مــن عمــره وليــس لــه 
معيــل ملــزم قــادر علــى نفقتــه وليــس لــه مــورد 

كاف للــرزق

العاجزون

كل مــن تجــاوز عمــره ثمانيــة عشــر عامــا ولــم يبلــغ الســتين 
وغيــر قــادر علــى القيــام بعمــل والقصــر دون ســن الثامنــة 
ــل  ــات مســتديمة تحّمــ ــراض و إعاق ــون بأم عشــر المصاب
بتقريــر  ذلــك  ويثبــت  إضافيــة  ماليــة  نفقــات  األســرة 
طبــي صــادر مــن لجنــة طبيــة بمؤسســة صحيــة حكوميــة 
ــن يشــترط عــدم وجــود  والبحــث االجتماعــي وفــي الحالتي

ــى النفقــة. ــزم قــادر عل ــل مل ــرزق أو معي مصــدر كاف لل

فئة
 خاصة

للرعايــة  المحتاجيــن  بهــا حــاالت األطفــال  يقصــد 
حــاالت  إلــى  إضافــة  بديلــة   اســر  ترعاهــم  الذيــن 

أســرهم. لرعايــة  مؤهليــن  والغيــر  المدمنيــن 

المطلقة
الســتين مــن عمرهــا طلقهــا  تبلــغ  لــم  امــرأة  كل 
زوجهــا ولــم تتــزوج بعــد )وليــس لهــا معيــل قــادر 

.) نفقتهــا  علــى 

األسرة
 المهجورة

كل امــرأة يهجرهــا زوجهــا لمــكان يتعــذر االتصــال بــه فيــه 
لمــدة ســنة علــى األقــل وال يوجــد لــه موطــن أو إقامــة 
ــة  ــات الهجــر بوثيقــة شــرعية ، وشــملت حال ويكــون إثب
ــا نظــرا ألنهــا توســعت لتشــمل  المهجــورة ذكــورا و إناث
كل قاصــر فــي أســرة المهجــورة تحــت ســن 18 عامــا .

خارج
السلطنة

هــم مواطنيــن مقيمين خارج الســلطنة ومســتحقين 
للضمان االجتماعــــي .

عدد األسر المستفيدة
 من الضمان االجتماعي

عدد األفراد المستفيدين
 من الضمان االجتماعي

31,51263,276

39,497

118

11,438

969

220

21,022

40

11,010

443

86
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