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بيانات : 2020

لمحة إحصائية
حـــــــــــــول المسجــــــــلـون   

في صنـــــــاديق التقاعد



تولــي الســلطنة بقيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق حفظــه هللا 

ورعــاه اهتمامــا ملحوظــا فــي توفيــر الحمايــة االجتماعيــة للمتقاعديــن والمؤمــن عليهــم 

داخــل أرجــاء الســلطنة وخارجهــا، وذلــك مــن خــالل ســن القوانيــن واألنظمــة التــي تكفــل 

لهــم تلــك الحمايــة فــي ظــل نظــام تأمينــي قائــم علــى التكافــل االجتماعــي.

للمتقاعديــن  التفصيليــة  البيانــات  بعــض  علــى  الضــوء  ليلقــي  هــذا اإلصــدار  جــاء  وقــد 

معاشــات  لقانــون  الخاضعيــن  عليهــم  والمؤمــن  التقاعــد  صناديــق  فــي  المســجلين 

ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة للقطاعيــن الحكومــي والخــاص وغيرهــا مــن البيانــات األخــرى 

العالقــة. ذات 

التقديم

د. خليفه بن عبدالله بن حمد البرواني 

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحصاء والمعلومات



رقم 
الصفحة م الموضــــــــــــــــوع

8 1 الملخص التنفيذي

3 الفصل األول : المؤمن عليهم  10

18 الفصل الثاني: المتقاعدون 4

23 المصطلحات والمفاهيم 5

24 ملحق الجداول 5

الفهرس
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المسجلون 
في صناديق التقاعد

الملخص 
التنفيذي

448,393

119,830

المؤمن عليهم

المتقاعدون

568 , 223



9

111,007

82,560

187,386

17,460

82,632

16,525

67,368

3,285

193,639

99,085

قطاع حكومي

من المسجلين في صناديق التقاعد هم ذكور عمانيين

قطاع حكومي

254,754

20,745

قطاع خاص

قطاع خاص

% 70
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الفصل األول 

المؤمن 
عليهم

المؤمن عليهم
448,393

298,393

150,000

2020
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453,015
303,226149,789

306,091147,836
453,927

نسبة التغيير بين عامي 2019 - 2020 -1.02

-0.2 نسبة 
التغير

2019

2018
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-0.02-0.34

خاصحكومي

193,639254,754

251,146

252,014

201,869

201,913

توزيع المؤمن عليهم النشطون حسب القطاع خالل الفترة )2018 - 2020(

نسبة 
التغير

نسبة 
التغير

2020

2019

2018

-4.081.44

نسبة المؤمن عليهم في القطاع الحكومي من 
إجمالي المؤمن عليهم لعام 2020 % 43
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نسبة المؤمن عليهم في القطاع الحكومي من 
إجمالي المؤمن عليهم لعام 2020

توزيع المؤمن عليهم النشطون حسب فئات العمر والجنس حتى عام 2020

نسبة الفئات العمرية األعلى لدى المؤمن عليهم ) سنة(

متوسط أعمار 

الذكور من المؤمن 
عليهم 

متوسط أعمار 
اإلناث من المؤمن 

عليهم 

36
) سنة(

38
 ) سنة(

% 40

% 39

% 34

% 60

% 61

% 66

%22 

%17 

%23 
39 - 35

34 - 30

44 - 40

معدل اإلنخفاض عن عام 2019 في
ية ) 15 - 19( 66 الفئة العمر



14

نسبة اإلنخفاض عن عام 2019 من إجمالي المؤمن 
عليهم الذي تزيد سنوات الخدمة لديهم عن 30 سنة

توزيع المؤمن عليهم النشطون حسب سنوات الخدمة والجنس حتى عام 2020

سنوات الخدمة

% 43 %57 
أقل من 5

% 36 %64 
10 - 5

15 - 11

20 - 16

25 - 21

30 - 26

+ 31

%71 

%70 % 30

%84 % 16

%91 % 9

%80 % 20

% 55

% 29
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توزيع المؤمن عليهم النشطون حسب فئات األجر والجنس حتى عام 2020 

% 35

% 37

% 16

% 65

% 63

% 84

ثلث

%13 

معدل اإلنخفاض عن عام 2019 في فئة األجر 
) أكثر من 400 الى 500(  ريال عماني

نسبة اإلرتفاع 

لدى المؤمن 

عليهم في فئة 

األجور ) أكثر من 

2000 ( ريال 

عماني مقارنة 

بعام 2019

المؤمن عليهم 
يتقاضون أجر

 500 ريال عماني 
فأقل

نسبة الفئات األعلى حسب فئات األجر لدى المؤمن عليهم ) ريال عماني(

%21 

%20 

%12 

325 الى 400

 أكثر من 1,000 الى 2,000

 أكثر من 400 الى 500

% 11
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فــي  والمســجلون  بالخــارج  العامليــن  نظــام  فــي  النشــطون  عليهــم  المؤمــن  عــدد 
 2020 عــام  حتــى  والجنــس  الدولــة  حســب  التقاعــد  صناديــق 

معدل زيادة العمانيين 

في السعودية 

معدل انخفاض العمانيين 

في البحرين 

% 72

% 18

% 6

% 3

% 1

%89  

% 39

% -62

نسبة العمانيون المؤمن 

عليهم العاملون في 

اإلمارت وقطر من إجمالي 

العمانيين العاملين في 

الخارج 

اإلمارات

قطر

السعودية

الكويت

البحرين
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الفصل الثاني 

المتقاعدون

المتقاعدون
119,830

100,020

19,810

2020
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نسبة 
التغير

101,871
85,08716,784

82,51915,058
97,577

نسبة التغيير بين عامي 2019 - 2020 17.6

4.4

2019

2018
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5.5-0.3

خاصحكومي

99,08520,745

18,881

18,932

82,990

78,645

نسبة 
التغير

نسبة 
التغير

2020

2019

2018

19.49.9

توزيــع المتقاعديــن المســجلين فــي صناديــق التقاعــد حســب القطــاع خــالل الفتــرة 

 )  2020 -  2018(

إجمالي المعاشات المستحقة للمتقاعدين حتى نهاية 2020 )ريال عماني(

2020

552,357,345110,806,870
خاصحكومي
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توزيــع المتقاعــدون المســجلين فــي صناديــق التقاعــد  حســب أســباب إنتهــاء الخدمــة 

والجنــس حتــى عــام 2020

% 14 % 86

% 18 % 82

بلوغ سن التقاعد

 التقاعد المبكر

اإلستقالة

% 92

النسب األعلى ألسباب انتهاء الخدمة لدى المتقاعدين

معدل إرتفاع عدد المتقاعدين بسبب إلغاء 
الوظيفة  مقارنة بعام 2019

%33 

%21 

%20 

% 159

% 8



22

توزيــع المتقاعديــن المســجلين فــي صناديــق التقاعــد حســب فئــات األجــر الخاضــع 

لإلشــتراك 

معدل إرتفاع 

الذكور المتقاعين 

في فئة األجر

 )  أكثر من 1000 (

ريال عماني مقارنة 

ب 2019

% 14

% 11

% 26

% 86

% 89

% 74

نسبة الفئات األعلى حسب فئات األجر لدى المتنقاعدين) ريال عماني(

%91 

%73 
معدل إرتفاع 

المتقاعدين في 
فئة األجر 

) أكثر من 1000 (
ريال عمانب

200 الى أقل من 400  

400 الى أقل من 600 

أكثر من 1000

%50 

%16 

%16 

من إجمالي المتقاعدين تبلغ رواتبهم
) من 200 - 400( لاير عماني % 50



23

يقصــد بــه االفــراد العاملــون لــدى منشــأة مملوكــة للدولــة وتشــمل 
والمستشــفيات  والمــدارس  الحكوميــة  واالدارات  الــوزارات 

الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة االخــرى.

يقصــد بــه االفــراد العاملــون لــدى منشــأة مملوكــة لفــرد أو أكثــر 
قامــوا بإنشــائها بغــرض الربــح وتكــون المنشــأة فــي هــذه الحالــة 

لهــا ســجل تجــاري وترخيــص بلــدي. 

قانــون  أحــكام  بموجــب  تقاعديــاً  أســتحق معاشــاً  الــذي  الموظــف 
لمــد  الموحــد  والنظــام  الخدمــة  بعــد  مــا  والمكافــآت  المعاشــات 
الحمايــة التأمينيــة لمواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة.

يشــمل: -صاحــب العمــل الــذي يباشــر نشــاطه خــارج الســلطنة )فــي 
غيــر دول مجلــس التعــاون(

- الجهــات الحكوميــة أو القطــاع الحكومــي بالخــارج )فــي غيــر دول 
التعــاون( مجلــس 

- السفارات والقنصليات العاملة بالسلطنة

نظــام التأمينــات االجتماعيــة علــى الُعمانييــن العامليــن لحســابهم 
الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرة وأصحــاب األعمــال والشــركاء فــي 

الشــركات ومــن فــي حكمهــم.

المؤمن عليهم في القطاع الحكومي

المؤمن عليهم في القطاع الخاص

المتقاعد

نظام العاملين في الخارج ومن في حكمهم

نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

المصطلحات 
والمفاهيم
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جــدول رقــم )1( :  عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق التقاعــد الخاضعــون لقانــون معاشــات ومكافــآت مــا بعــد 
الخدمــة حســب فئــات الســن والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورفئات السن

15 - 19538169707

24 - 2018,6734,75923,432

29 - 2546,19922,92069,119

34 - 3059,19138,73397,924

39 - 3563,59040,474104,064

44 - 4050,42225,87576,297

49 - 4529,74010,41840,158

54 - 5016,9454,39521,340

59 - 5510,6701,75012,420

64 - 601,8704342,304

65+55573628

298,393150,000448,393الجملة

المجموعاناثذكورمدة الخدمة

58,22043,292101,512 أقل من 5 سنوات

 5 - 1095,09754,502149,599

15 - 1166,69427,34994,043

20 - 16 37,89216,39454,286

25 - 21 21,7715,38827,159

30 - 26 14,3502,64216,992

4,3694334,802 31 فاكثر

298,393150,000448,393الجملة

جــدول رقــم )2( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق التقاعــد الخاضعــون لقانــون معاشــات ومكافــآت مــا بعــد 
الخدمــة حســب مــدة الخدمــة والجنــس حتــى عــام 2020

المؤمن عليهم ملحق جداول
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جــدول رقــم )3( :  عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق التقاعــد الخاضعــون لقانونمعاشــات ومكافــآت مــا بعــد 
الخدمــة حســب فئــات األجــر والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

32557,84534,22992,074 الى 400

45,2048,84254,046 اكثر من 400 الى 500

39,3778,18247,559 اكثر من 500 الى 600

26,42714,09140,518 اكثر من 600 الى 700   

25,66925,17150,840 اكثر من 700 الى 800   

19,45520,07639,531 اكثر من 800 الى 900  

9,6694,90214,571  اكثرمن 900 الى 1000

57,10131,24988,350  اكثر من 1000 الى 2000  

17,6463,25820,904  اكثر من 2000

298,393150,000448,393الجملة

جــدول رقــم )4( :  عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق تقاعــد القطــاع الحكومــي الخاضعــون لقانــون معاشــات 
ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة حســب فئــات الســن والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورفئات السن

15 - 19303

24 - 201,6936422,335

29 - 257,3548,13015,484

34 - 3020,32121,65541,976

39 - 3526,20227,76053,962

44 - 4024,94316,81041,753

49 - 4516,2675,40221,669

54 - 508,9511,68010,631

59 - 554,8335045,337

64 - 6035037387

65+9012102

111,00782,632193,639الجملة



26

المجموعاناثذكورمدة الخدمة

8,92510,09919,024 أقل من 5 سنوات

 5 - 1034,79432,63867,432

15 - 1123,96519,76843,733

20 - 16 17,98113,66031,641

25 - 21 11,6404,02915,669

30 - 26 10,7722,11512,887

2,9303233,253 31 فاكثر

111,00782,632193,639الجملة

جــدول رقــم )5( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق تقاعــد القطــاع الحكومــي الخاضعــون لقانــون 

معاشــات ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة حســب مــدة الخدمــة والجنــس حتــى عــام 2020  

جــدول رقــم )6( : عــدد المؤمــن عليهــم المســجلون فــي صناديــق القطــاع الحكومــي حســب فئــات األجــر الخاضــع لالشــتراك 

والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

32516,4952,00218,497 الى 400

3,0554693,524 اكثر من 400 الى 500

13,0463,33516,381 اكثر من 500 الى 600

11,3078,63119,938 اكثر من 600 الى 700   

15,48122,13937,620 اكثر من 700 الى 800   

12,64017,60430,244 اكثر من 800 الى 900  

3,7883,0896,877  اكثرمن 900 الى 1000

32,46324,37256,835  اكثر من 1000 الى 2000  

2,7329913,723  اكثر من 2000

111,00782,632193,639الجملة
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جــدول رقــم )7( :  عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق تقاعــد القطــاع الخــاص الخاضعــون لقانــون معاشــات 
ومكافــآت مــا بعــد الخدمــة حســب فئــات الســن والجنــس حتــى عــام 2020 

المجموعاناثذكورفئات السن

15 - 19535169704

24 - 2016,9804,11721,097

29 - 2538,84514,79053,635

34 - 3038,87017,07855,948

39 - 3537,38812,71450,102

44 - 4025,4799,06534,544

49 - 4513,4735,01618,489

54 - 507,9942,71510,709

59 - 555,8371,2467,083

64 - 601,5203971,917

65+46561526

187,38667,368254,754الجملة

المجموعاناثذكورمدة الخدمة

49,29533,19382,488 أقل من 5 سنوات

 5 - 1060,30321,86482,167

15 - 1142,7297,58150,310

20 - 16 19,9112,73422,645

25 - 21 10,1311,35911,490

30 - 26 3,5785274,105

1,4391101,549 31 فاكثر

187,38667,368254,754الجملة

جــدول رقــم )8( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي صناديــق تقاعــد القطــاع الخــاص الخاضعــون لقانــون معاشــات ومكافــآت 

مــا بعــد الخدمــة حســب مــدة الخدمــة والجنــس حتــى عــام 2020
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جــدول رقــم )9( : عــدد المؤمــن عليهــم المســجلون فــي صناديــق القطــاع الخــاص حســب فئــات األجر الخاضع لالشــتراك والجنس 
حتــى عام 2020

المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

32541,35032,22773,577 الى 400

42,1498,37350,522 اكثر من 400 الى 500

26,3314,84731,178 اكثر من 500 الى 600

15,1205,46020,580 اكثر من 600 الى 700   

10,1883,03213,220 اكثر من 700 الى 800   

6,8152,4729,287 اكثر من 800 الى 900  

5,8811,8137,694  اكثرمن 900 الى 1000

24,6386,87731,515  اكثر من 1000 الى 2000  

14,9142,26717,181  اكثر من 2000

187,38667,368254,754الجملة

المجموعاناثذكورالدولة

3,6528534,505اإلمارات

7863321,118قطر

13185216الكويت

593089البحرين

29278370السعودية

4,9201,3786,298الجملة

 جــدول رقــم )10( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي نظــام العامليــن بالخــارج والمســجلون فــي صناديــق التقاعــد حســب الدولــة 

والجنــس حتــى عــام 2020
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جــدول رقــم )11( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي نظــام العامليــن بالخــارج والمســجلون فــي صنــدوق تقاعدالخدمــة المدنيــة 
حســب الدولــة والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورالدولة

2,8795613,440اإلمارات

620269889قطر

6770137الكويت

369البحرين

11133144السعودية

3,6809394,619الجملة

المجموعاناثذكورالدولة

7732921,065اإلمارات

16663229قطر

641579الكويت

562480البحرين

18145226السعودية

1,2404391,679الجملة

جــدول رقــم )12( : عــدد المؤمــن عليهــم النشــطون فــي نظــام العامليــن بالخــارج والمســجلون فــي صنــدوق تقاعــد الهيئــة العامــة 

للتأمينــات االجتماعيــة حســب الدولــة والجنــس لعــام 2020
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 جــدول رقــم )13( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق التقاعــد  حســب أســباب انتهــاء الخدمــة  والجنــس حتــى عــام 

2020

المجموعاناثذكورأسباب إنتهاد الخدمة

36,9873,01239,999 بلوغ سن التقاعد

14,8291,09015,919الوفاة 

7,1571,5238,680عدم اللياقة الصحية

4,1572234,380إلغاء الوظيفة

13,61710,30223,919االستقالة

21,7853,63025,415التقاعد المبكر  

1,488301,518أسباب أخرى

100,02019,810119,830الجملة

المجموعاناثذكورأسباب إنتهاد الخدمة

31,9121,77933,691 بلوغ سن التقاعد

8,3497459,094الوفاة 

4,3088255,133عدم اللياقة الصحية

4,1572234,380إلغاء الوظيفة

13,61710,30223,919االستقالة

18,7362,62121,357التقاعد المبكر  

1,481301,511أسباب أخرى

82,56016,52599,085الجملة

جــدول رقــم )14( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق تقاعــد موظفــي القطــاع الحكومــي حســب أســباب انتهــاء 

الخدمــة والجنــس حتــى عــام 2020

المتقاعدون ملحق جداول
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جــدول رقــم )16( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق التقاعــد حســب فئــات األجــر الخاضــع 

لالشــتراك والجنــس حتــى عــام 2020

المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

20053,5456,53760,082 أقل من 400 

40016,9152,69919,614 أقل من  600

6009,9721,31111,283 أقل من  800

8005,6334,3399,972 أقل من  1000

13,9554,92418,879  1000 فأكثر

100,02019,810119,830الجملة

المجموعاناثذكورأسباب إنتهاد الخدمة

5,0751,2336,308 بلوغ سن التقاعد

6,4803456,825الوفاة 

2,8496983,547عدم اللياقة الصحية

000إلغاء الوظيفة

000االستقالة

3,0491,0094,058التقاعد المبكر  

707أسباب أخرى

17,4603,28520,745الجملة

جــدول رقــم )15( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق تقاعــد موظفــي القطــاع الخــاص حســب أســباب 

انتهــاء الخدمــة والجنــس حتــى عــام 2020
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المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

20041,4094,19145,600ـ أقل من 400 

40015,0212,43517,456ـ أقل من  600

6008,9271,12410,051ـ أقل من  800

8004,9974,1749,171ـ أقل من  1000

12,2064,60116,807  1000 فأكثر

82,56016,52599,085الجملة

المجموعاناثذكورفئات األجر )ر.ع(

20012,1362,34614,482ـ أقل من 400 

4001,8942642,158ـ أقل من  600

6001,0451871,232ـ أقل من  800

800636165801ـ أقل من  1000

1,7493232,072  1000 فأكثر

17,4603,28520,745الجملة

جــدول رقــم )17( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق تقاعــد موظفــي القطــاع الحكومــي حســب فئــات األجــر الخاضــع 
لالشــتراك والجنــس حتــى عــام 2020

جــدول رقــم )18( : عــدد المتقاعديــن المســجلون فــي صناديــق تقاعــد موظفــي القطــاع الخــاص حســب 

فئــات األجــر الخاضــع لالشــتراك والجنــس حتــى عــام 2020
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