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1المسجلون في صناديق التقاعد

تولي ســـلطنة ُعمان بقيـــادة حضرة صاحب الجاللة الســـلطان 

هيثـــم بـــن طـــارق  حفظه اللـــه ورعـــاة اهتمامـــا ملحوظا في 

توفيـــر الحمايـــة االجتماعيـــة للمتقاعديـــن والمؤمـــن عليهـــم 

داخـــل أرجـــاء ســـلطنة ُعمـــان وخارجهـــا، وذلـــك من خالل ســـن 

القوانيـــن واألنظمة التـــي تكفل لهم تلـــك الحماية في ظل 

نظـــام تأمينـــي قائم علـــى التكافـــل االجتماعي.

وقـــد جـــاء هـــذا اإلصـــدار ليلقـــي الضوء علـــى بعـــض البيانات 

التفصيليـــة للمتقاعديـــن المســـجلين فـــي صناديـــق التقاعـــد 

والمؤمـــن عليهـــم الخاضعيـــن لقانـــون معاشـــات ومكافـــآت 

مـــا بعـــد الخدمـــة للقطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص وغيرها من 

البيانـــات األخـــرى ذات العالقـــة. 

المـــقـــدمـــــة 
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الفــهـــــــــــــــــــــرس

الفصل األول : المؤمن عليهم

الفصل الثاني : المتقــاعـــدون

المصطلحـــــــات والمــفاهــــيم

ملـــحـــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــداول



المـــؤمـــــــــــنالفصل الـأول 

عليــهـــــــــــــــم
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4المسجلون في صناديق التقاعد

المؤمن عليه

هـــو فـــرد عامـــل فـــي القطـــاع الحكومـــي أو 
الخاص ويساهم باشـــتراكات شهرية لصناديق 

عد. لتقا ا

يســـتعرض هذا الفصـــل اإلحصائيات التالية المتعلقة بالمؤمن عليهم المســـجلين 
خالل عامي 2020 و2021:

٢٣
ــع الــمــؤمــن  ــوزيـ تـ
عــلــيــهــم حــســب 
وحسب  الــقــطــاع 
الجنـــــــــــــــــــــــــس

تـــوزيـــع الــمــؤمــن 
عـــلـــيـــهـــم حــســب 
ــة الــعــمــريــة  ــئ ــف ال
ومــــــدة الــخــدمــة 
ــئـــات األجــــــــــــــر  وفـ
الخاضع لالشــتراك

تــــطــــور أعـــــــداد 
الــــــــمــــــــؤمــــــــن 
عـــلـــيـــهـــم خـــالل 
العــــــــــــــــــــامـيـن

2020 و2021

١



6المسجلون في صناديق التقاعد

2021 2020

متوسط أعمار  المؤمن عليهم

أعداد المؤمن عليهم

2021

اإلجمالي

  37 سنة

إناثذكور
36 سنة37 سنة

448,393436,026
نسبة التغير بين
)2021-2020(

% -2.76



المسجلون في صناديق التقاعد 7

20202021

متوسط سنوات الخدمة 

توزيع المؤمن عليهم حسب الجنس

2020

اإلجمالي

2021

اإلجمالي

1111

% 67% 33% 66% 34

إناثذكور إناثذكور

286,387 298,393149,639 150,000

إناثذكور إناثذكور

12 119 9



8المسجلون في صناديق التقاعد

20202021

توزيع المؤمن عليهم حسب القطاعات

% 43% 44 % 57% 56

خاصحكوميخاصحكومي

193,639254,754192,145243,881

2021

خاصحكومي

% -0.77% -4.27

نسب التغير بين
)2021-2020(

نسب التغير في أعداد المؤمن عليهم حسب القطاعات



المسجلون في صناديق التقاعد 9
توزيع المؤمن عليهم

حسب فئات العمــــــر والجــنـــس حتى عـام 2021: 

468
15,079
44,126
54,573
63,355
51,970
31,052
15,953

8,309
1,093

409

205
5,272
22,747
37,116
40,866
27,076
10,592
4,007
1,345
338

75
إناثذكور

19 - 15

24 - 20

29 - 25

34 - 30

39 - 35

44 - 40

49 - 45

54 - 50

59 - 55

64 - 60

65+

% 45
عليهــــــم  المؤمــــــن  مــــــن 

ــــا  ــــة مــ ــ ــــة العمري ــ فــــــي الفئ

ــنة. ــ ــى 39 ســ ــ ــ ــن 30 ال ــ ــ بي

تشــــــكل الفئــــــة العمريــــــة 65 ســــــنة فأعلــــــى 

ــــــة مــــــا  ــــــة العمري النســــــبة األقــــــل وتليهــــــا الفئ

ــــــى  19 ســــــنة. ــــــن 15 ال بي



10المسجلون في صناديق التقاعد
توزيع المؤمن عليهم

حسب سنوات الخدمة حتى عـام 2021: 

% 46
%39
%30
%29
%18
%15
%10

% 54
% 61
%70
%71
%82
%85
%90

إناثذكور

أقل من 5 سنوات 

5 - 10 سنوات

11 - 15 سنة

 16 - 20 سنة

 21 - 25 سنة

 26 - 30 سنة

 31 سنة فاكثر

% 75
مــــــن المؤمــــــن عليهــــــم لديهــــــم 

ــن  ــ ــ ــد ع ــ ــ ــة ال تزي ــ ــ ــنوات خدم ــ ســ

ــنة. ــ 15 ســ

أكثــــــر المؤمــــــن عليهــــــم لديهــــــم ســــــنوات 

ــــــى 10 ســــــنوات حيــــــث  خدمــــــة مــــــا بيــــــن 5 ال

يشــــــكلون 32 % مــــــن إجمالــــــي المؤمــــــن 

ــم. ــ عليهــ
وزادت  فئــــــة المؤمــــــن عليهــــــم الذيــــــن تزيــــــد 

ســــــنوات الخدمــــــة لديهــــــم عــــــن 30 ســــــنة 

ــابق. ــ ــام الســ ــ ــة بالعــ ــ ــ ــدل 7 % مقارن ــ بمعــ



المسجلون في صناديق التقاعد 11
توزيع المؤمن عليهم

حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك حتى عـام 2021: 

% 62
%82
% 78
%64
%49
%57
%49
% 65
%83

%38
%18
%22
%36
%51
%43
%51
%35
%17

إناثذكور

325 الى 400 ريال

 اكثر من 400 الى 500 ريال

 اكثر من 500 الى 600 ريال

 اكثر من 600 الى 700  ريال  

 اكثر من 700 الى 800 ريال

 اكثر من 800 الى 900 ريال

  اكثرمن 900 الى 1000 ريال

  اكثر من 1000 الى 2000 ريال

  اكثر من 2000 ريال

% 31
مــــــن المؤمــــــن عليهــــــم تتــــــراوح رواتبهــــــم 

مــــــن 325 الــــــى 500 ريــــــال ُعمانــــــي.

ارتفعــــــت فئــــــة المؤمــــــن عليهــــــم الذيــــــن تبلــــــغ 

ــــــي  ــــال ُعمان ــ ــــن 2000 ري ــــر مــ ــ رواتبهــــــم أكث

ــــــام الســــــابق.  ــــــة بالع بمعــــــدل 4.1 % مقارن



12المسجلون في صناديق التقاعد
عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام العاملين بالخارج

والمسجلون في صناديق التقاعد 
حسب الدولة والجنس حتى عـام 2021: 

اإلمارات

قطر

الكويت

البحرين

السعودية

إناثذكور

             3,649

       774

       132

       64

       295

       889

       343

       89

       46

       91

% 20

% 31

% 40

% 42

% 24

إناثذكور

% 89
نســــــبة العمانييــــــن العامليــــــن فــــــي دولــــــة االمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة 

ودولــــــة قطــــــر مــــــن إجمالــــــي العمانييــــــن العامليــــــن فــــــي الخــــــارج. 

% 69

% 60

% 58

% 76

% 80
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المتقــاعــدون الفصل الثانــي 



14المسجلون في صناديق التقاعد

الموظف الذي أستحق معاشـــًا تقاعديًا بموجب 
أحـــكام قانـــون المعاشـــات والمكافـــآت ما بعد 
الخدمـــة والنظام الموحد لمـــد الحماية التأمينية 
لمواطنـــي دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 

العربية.

يســـتعرض هـــذا الفصـــل اإلحصائيـــات التاليـــة المتعلقـــة بالمتقاعديـــن األحيـــاء 
و2021:  2020 عامـــي  خـــالل  والمتوفيـــن 

تــــــــــــوزيــــــــــــع 
الــمــتــقــاعــديــن 
بــحــســـــــــــــــــــــــب 
الـــــــجـــــــنـــــــس 
والقـــــــــــــــطاع

المتقاعدين  توزيع 
لعام 2021 حسب 
ــة الــعــمــريــة  ــئ ــف ال
ومــــــدة الــخــدمــة 
وفـــــئـــــات األجـــــر 
وأسباب التقــــاعد

تــــطــــور اعـــــــداد 
المتقاعدين خالل 
العــــــــــــــــــــامـيـن

2020 و2021

المتقــاعــد

٢٣ ١



16المسجلون في صناديق التقاعد

2021 2020

إجمالي المعاشات المستحقة للمتقاعدين 

عدد المتقاعدين

ريال ُعماني

نسبة التغير بين
)2021-2020(

ريال ُعماني

774,613,400 663,164,215

2021 2020

119,830131,337

% 9.6
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20202021

20202021

توزيع المتقاعدين حسب القطاعات

توزيع المتقاعدين حسب الجنس

إناثذكور إناثذكور

107,324 100,02024,013 19,810

خاصحكوميخاصحكومي

99,08520,745107,44423,893

% 83% 82 % 17% 18

% 83% 82 % 17% 18
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20202021

إجمالي المعاشات المستحقة للمتقاعدين حسب القطاعات 

نسب التغير في أعداد المتقاعدين حسب القطاعات 

2021

خاصحكومي

% 8.4% 15.2

نسب التغير بين
)2021-2020(

خاصحكومي

636,917,622137,695,778
ريال ُعماني ريال ُعماني

خاصحكومي

552,357,345110,806,870
ريال ُعماني ريال ُعماني
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توزيع المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد

حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس حتى عـام 2021: 

بلوغ سن التقاعد 

الوفاة 

عدم اللياقة الصحية

إلغاء الوظيفة

االستقالة

التقاعد المبكر 

أسباب أخرى

% 92
% 93
% 83
% 95
% 54

      % 85
% 97

% 8
% 7

% 17
% 5

% 46
      % 15

% 3

إناثذكور

% 54
إنهــــــاء  تــــــم  المتقاعديــــــن  مــــــن 

ــن  ــ ــوغ ســ ــ ــ ــبب بل ــ ــم  بســ ــ خدمتهــ

واألســــــتقالة. التقاعــــــد 

ارتفــــــع معــــــدل انهــــــاء الخدمــــــة بســــــبب 

ــــــام  ــــــة بع ــــــي 22.3 % مقارن اإلســــــتقالة بحوال

.2020
المبكــــــر  التقاعــــــد  معــــــدل  ارتفــــــع  كمــــــا 

ــابق. ــ ــام الســ ــ ــة بالعــ ــ ــ ــــي 8.4 % مقارن ــ بحوال
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توزيع المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد  

حسب فئة األجر الخاضع لالشتراك والجنس حتى عـام 2021: 

% 12
% 14
% 12
% 49

      % 28

% 88
% 86
% 88
% 51

      % 72

إناثذكور

200 إلى أقل من 400 ريال

400 إلى أقل من  600 ريال

600 إلى أقل من  800 ريال

800 إلى أقل من  1000 ريال

  1000 ريال فأكثر

% 48
مــــــن المتقاعديــــــن، تتــــــراوح 

إلــــــى   200 مــــــن  رواتبهــــــم 

أقــــــل مــــــن 400 ريــــــال ُعمانــــــي.

ــــي  ــ ــال ُعمان ــ ــ ــر 1000 ري ــ ــة األجــ ــ ــ ــــت فئ ارتفعــ

ــــدل  ــــع معــ ــــث ارتفــ ــ ــــدل 17 % حي ــر بمعــ ــ ــ فأكث

ــــــي 13.6 %  ــــــة حوال الذكــــــور فــــــي هــــــذه الفئ

ــــابق. ــــام الســ ــــة بالعــ ــ مقارن
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المصطلحـــات

والمفــــاهـيم
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المصطلحـــــــات والمــفاهــــيم

يقصد به االفراد العاملون لدى منشأة مملوكة للدولة وتشمل 
والمستشفيات  ــدارس  ــم وال الحكومية  واالدارات  الــــوزارات 
تقاعد  )صندوق  االخرى  الحكومية  الجهات  من  وغيرها  الحكومية 
البنك  السلطاني،  البالط  ــوان  دي المدنية،  الخدمة  موظفي 

المركزي الُعماني(.

عليهم  المؤمـــن 
القطـــــــــاع  فـــي 
العــــــــــــــــــــــــــام:

أكثر  أو  لفرد  مملوكة  منشأة  لدى  العاملون  االفــراد  به  يقصد 
قاموا بإنشائها بغرض الربح وتكون المنشأة في هذه الحالة لها 
سجل تجاري وترخيص بلدي )الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، 

شركة تنمية نفط ُعمان(. 

عليهم  المؤمـــن 
القطـــــــــاع  فـــي 

الخـــــــــــــــــــــــاص:

قانون  أحكام  بموجب  تقاعديًا  معاشًا  أستحق  الــذي  الموظف 
المعاشات والمكافآت ما بعد الخدمة والنظام الموحد لمد الحماية 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  لمواطني  التأمينية 
)الحرس السلطاني الُعماني، شرطة ُعمان السلطانية، صندوق 
تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ديوان البالط السلطاني، البنك 
شركة  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  الهيئة  الُعماني  المركزي 

تنمية نفط ُعمان(.

المتقـــــــــــــــاعــد:

يشمل:
- صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج سلطنة ُعمان )في دول 

مجلس التعاون(.
مجلس  دول  )في  بالخارج  العام  القطاع  أو  الحكومية  الجهات   -

التعاون(.

نظـــام العامليـــن 
في الخــــارج ومن 
في حكمــــــــــهم:

لحسابهم  العاملين  الُعمانيين  على  االجتماعية  التأمينات  نظام 
في  والشركاء  األعمال  وأصحاب  الحرة  المهن  وأصحاب  الخاص 

الشركات ومن في حكمهم.

نظـــام العامليـــن 
لحســــــــــــــــــابهم 
الخـــاص ومن في 
: حــكــــمــــــــــــــهم



04
المــالحـــــــــــــــــــــــق



24المسجلون في صناديق التقاعد
  جدول رقم )1( : عدد المؤمن عليهم النشطون في صناديق التقاعد الخاضعون لقانون 

معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب فئات السن والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  فئات السن 

673 205 468 15 - 19 سنة

20,351 5,272 15,079 20 - 24 سنة

66,873 22,747 44,126 25 - 29 سنة

91,689 37,116 54,573 30 - 34 سنة

104,221 40,866 63,355 35 - 39 سنة

79,046 27,076 51,970 40 - 44 سنة

41,644 10,592 31,052 45 - 49 سنة

19,960 4,007 15,953 50 - 54 سنة

9,654 1,345 8,309 55 - 59 سنة

1,431 338 1,093 60 - 64 سنة

484 75 409 +65 سنة

436,026 149,639 286,387 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 25
جدول رقم )2( : عدد المؤمن عليهم النشطون في صناديق التقاعد الخاضعون لقانون 

معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  مدة الخدمة

92,373 42,226 50,147 أقل من 5 سنوات 

140,243 54,098 86,145 5 - 10 سنوات

95,637 28,554 67,083 11 - 15 سنة 

58,499 16,682 41,817  16 - 20 سنة

27,870 5,086 22,784  21 - 25 سنة

16,272 2,500 13,772  26 - 30 سنة

5,132 493 4,639  31 سنة فاكثر

436,026 149,639 286,387 الجملة



26المسجلون في صناديق التقاعد
جدول رقم )3( : عدد المؤمن عليهم النشطون حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس

حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور       فئة قيمة المعاش  

78,592 29,979 48,613 325 إلى 400 ريال

57,077 10,093 46,984  اكثر من 400 إلى 500 ريال

55,562 12,167 43,395  اكثر من 500 إلى 600 ريال

40,156 14,334 25,822  اكثر من 600 إلى 700 ريال

49,379 25,341 24,038  اكثر من 700 إلى 800 ريال

20,841 9,005 11,836  اكثر من 800 إلى 900 ريال

33,202 17,043 16,159   اكثرمن 900 إلى 1000 ريال

79,459 27,990 51,469   اكثر من 1000 إلى 2000  ريال

21,758 3,687 18,071   اكثر من 2000 ريال

436,026 149,639 286,387 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 27
  جدول رقم )4( : عدد المؤمن عليهم المسجلون في صناديق تقاعد القطاع العام الخاضعون 

لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب فئات السن والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  فئات السن 

7 5 2 15 - 19 سنة

2,208 1,149 1,059 20 - 24 سنة

15,256 8,597 6,659 25 - 29 سنة

38,373 20,419 17,954 30 - 34 سنة

55,151 28,359 26,792 35 - 39 سنة

44,271 18,261 26,010 40 - 44 سنة

22,644 5,724 16,920 45 - 49 سنة

10,150 1,615 8,535 50 - 54 سنة

3,820 441 3,379 55 - 59 سنة

183 26 157 60 - 64 سنة

82 14 68 +65 سنة

192,145 84,610 107,535 الجملة



28المسجلون في صناديق التقاعد
جدول رقم )5( : عدد المؤمن عليهم المسجلون في صناديق تقاعد القطاع العام الخاضعون 

لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  مدة الخدمة

20,253 12,330 7,923 أقل من 5 سنوات 

63,412 32,583 30,829 5 - 10 سنوات

45,083 20,194 24,889 11 - 15 سنة

32,023 13,481 18,542  16 - 20 سنة

15,980 3,679 12,301  21 - 25 سنة

11,718 1,955 9,763  26 - 30 سنة

3,676 388 3,288  31 سنة فاكثر

192,145 84,610 107,535 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 29
جدول رقم )6( : عدد المؤمن عليهم المسجلون في صناديق القطاع العام حسب فئات األجر 

الخاضع لالشتراك والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور       فئة قيمة المعاش  

20,539 2,201 18,338 325 إلى 400 ريال

6,097 648 5,449  اكثر من 400 إلى 500 ريال

23,858 7,811 16,047  اكثر من 500 إلى 600 ريال

19,130 8,582 10,548  اكثر من 600 إلى 700 ريال

35,801 22,067 13,734  اكثر من 700 إلى 800 ريال

11,233 6,376 4,857  اكثر من 800 إلى 900 ريال

25,222 15,132 10,090   اكثرمن 900 إلى 1000 ريال

47,055 20,782 26,273   اكثر من 1000 إلى 2000  ريال

3,210 1,011 2,199   اكثر من 2000 ريال

192,145 84,610 107,535 الجملة



30المسجلون في صناديق التقاعد
  جدول رقم )7( :  عدد المؤمن عليهم النشطون في صناديق تقاعد القطاع الخاص الخاضعون 

لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب فئات السن والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  فئات السن 

666 200 466 15 - 19 سنة

18,143 4,123 14,020 20 - 24 سنة

51,617 14,150 37,467 25 - 29 سنة

53,316 16,697 36,619 30 - 34 سنة

49,070 12,507 36,563 35 - 39 سنة

34,775 8,815 25,960 40 - 44 سنة

19,000 4,868 14,132 45 - 49 سنة

9,810 2,392 7,418 50 - 54 سنة

5,834 904 4,930 55 - 59 سنة

1,248 312 936 60 - 64 سنة

402 61 341 +65 سنة

243,881 65,029 178,852 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 31
جدول رقم )8( : عدد المؤمن عليهم النشطون في صناديق تقاعد القطاع الخاص الخاضعون 

لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  مدة الخدمة

72,120 29,896 42,224 أقل من 5 سنوات 

76,831 21,515 55,316 5 - 10 سنوات

50,554 8,360 42,194 11 - 15 سنة

26,476 3,201 23,275  16 - 20 سنة

11,890 1,407 10,483  21 - 25 سنة

4,554 545 4,009  26 - 30 سنة

1,456 105 1,351  31 سنة فاكثر

243,881 65,029 178,852 الجملة



32المسجلون في صناديق التقاعد
جدول رقم )9( : عدد المؤمن عليهم النشطون في صناديق القطاع الخاص حسب فئات األجر 

الخاضع لالشتراك والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور       فئة قيمة المعاش  

58,053 27,778 30,275 325 إلى 400 ريال

50,980 9,445 41,535  اكثر من 400 إلى 500 ريال

31,704 4,356 27,348  اكثر من 500 إلى 600 ريال

21,026 5,752 15,274  اكثر من 600 إلى 700 ريال

13,578 3,274 10,304  اكثر من 700 إلى 800 ريال

9,608 2,629 6,979  اكثر من 800 إلى 900 ريال

7,980 1,911 6,069   اكثرمن 900 إلى 1000 ريال

32,404 7,208 25,196   اكثر من 1000 إلى 2000  ريال

18,548 2,676 15,872   اكثر من 2000 ريال

243,881 65,029 178,852 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 33
جدول رقم )10( : عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام العاملين بالخارج والمسجلون 

في صناديق التقاعد حسب الدولة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  الدولة

4,538 889 3,649 اإلمارات

1,117 343 774 قطر

221 89 132 الكويت

110 46 64 البحرين

386 91 295 السعودية

6,372 1,458 4,919 الجملة



34المسجلون في صناديق التقاعد
جدول رقم )11( : عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام العاملين بالخارج والمسجلون في 

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حسب الدولة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  الدولة

3,460 581 2,879 اإلمارات

890 270 620 قطر

140 73 67 الكويت

25 18 7 البحرين

152 41 111 السعودية

4,667 983 3,684 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 35
جدول رقم )12( : عدد المؤمن عليهم النشطون في نظام العاملين بالخارج والمسجلون 

في صندوق تقاعد الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية حسب الدولة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث  ذكور  الدولة

1,078 308 770 اإلمارات

227 73 154 قطر

81 16 65 الكويت

85 28 57 البحرين

234 50 184 السعودية

1,705 475 1,230 الجملة



36المسجلون في صناديق التقاعد
 جدول رقم )13( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق التقاعد حسب أسباب انتهاء 

الخدمة  والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور أسباب انتهاء الخدمة  

41,904 3,409 38,495 بلوغ سن التقاعد 

17,377 1,231 16,146 الوفاة 

9,620 1,674 7,946 عدم اللياقة الصحية

4,440 227 4,213 إلغاء الوظيفة

29,261 13,418 15,843 االستقالة

27,556 4,023 23,533 التقاعد المبكر 

1,179 31 1,148 أسباب أخرى

131,337 24,013 107,324 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 37
 جدول رقم )14( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 

حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور أسباب انتهاء الخدمة  

35,005 1,840 33,165 بلوغ سن التقاعد 

9,727 808 8,919 الوفاة 

5,787 920 4,867 عدم اللياقة الصحية

4,440 227 4,213 إلغاء الوظيفة

29,261 13,418 15,843 االستقالة

22,045 2,631 19,414 التقاعد المبكر 

1,179 31 1,148 أسباب أخرى

107,444 19,875 87,569 الجملة



38المسجلون في صناديق التقاعد
 جدول رقم )15( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 

حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور أسباب انتهاء الخدمة  

6,899 1,569 5,330 بلوغ سن التقاعد 

7,650 423 7,227 الوفاة 

3,833 754 3,079 عدم اللياقة الصحية

0 0 0 إلغاء الوظيفة

0 0 0 االستقالة

5,511 1,392 4,119 التقاعد المبكر  

0 0 0 أسباب أخرى

23,893 4,138 19,755 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 39
جدول رقم )16( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق التقاعد حسب فئات األجر الخاضع 

لالشتراك والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور       فئة قيمة المعاش  

62,897 7,253 55,644 200 إلى أقل من 400 ريال

21,112 2,964 18,148 400 إلى أقل من  600 ريال

12,804 1,498 11,306 600 إلى أقل من  800 ريال

12,444 6,073 6,371 800 إلى أقل من  1000 ريال

22,080 6,225 15,855   1000 ريال فأكثر

131,337 24,013 107,324 الجملة



40المسجلون في صناديق التقاعد
جدول رقم )17( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 

حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور فئة قيمة المعاش  

46,844 4,309 42,535 200 إلى أقل من 400 ريال

18,521 2,634 15,887 400 إلى أقل من  600 ريال

11,319 1,261 10,058 600 إلى أقل من  800 ريال

11,461 5,870 5,591 800 إلى أقل من  1000 ريال

19,299 5,801 13,498   1000 ريال فأكثر

107,444 19,875 87,569 الجملة



المسجلون في صناديق التقاعد 41
جدول رقم )18( : عدد المتقاعدين المسجلون في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 

حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس حتى عام 2021

المجموع إناث ذكور       فئة قيمة المعاش  

16,053 2,944 13,109 200 إلى أقل من 400 ريال

2,591 330 2,261 400 إلى أقل من  600 ريال

1,485 237 1,248 600 إلى أقل من  800 ريال

983 203 780 800 إلى أقل من  1000 ريال

2,781 424 2,357   1000 ريال فأكثر

23,893 4,138 19,755 الجملة
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