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Introduction المقدمة
In its endeavor to develop the administrative 
statistics and with the aim of strengthening the 
center›s statistics publications and expanding the 
data and information base, it gives the National 
Center for Statistics and Data great pleasure to 
issue a number of specialized bulletins which are 
availed to all users, on the one hand, and publish 
the different statistical data possessed by the 
different government entities on the other hand. 
This publications, which presents Registered 
Statistical in pensions, Funds is considered one  of 
these publications .

ــعيه إىل  ــن س ــات ، ضم ــاء واملعلوم ــي لإلحص ــز الوطن ــر املرك ي

ــز  ــدارات املرك ــز إص ــدف تعزي ــة وبه ــاءات اإلداري ــر اإلحص تطوي

اإلحصائيــة وتوســيع قاعــدة البيانات واملعلومــات ، إصدار مجموعة 

ــا  ــك مــن أجــل تقدميه ــة وذل ــة التخصصي مــن النــرات اإلحصائي

وإتاحتهــا لكافــة املســتخدمني مــن جهــة  وإبــراز مختلــف البيانات 

اإلحصائيــة املتوفــرة لــدى الجهــات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى ، 

وتعــد هــذه النــرة التــي بــني أيدينــا واحــدة مــن تلــك النــرات ، 

والتــي تختــص بنــرة إحصــاءات املســجلني يف صناديــق التقاعــد  .

Embodying tables and data pertinent to the 
Numbers of pensioners registered with some 
Pension Funds pension entitlements according to 
reasons of end of service and category of pension 
value together with the number of employees 
governed by the Pension and After – Service 
Gratuity Law and other relevant data.  

حيــث تتضمن  جــداول وبيانات تتعلق بعدد املتقاعدين املســجلني 

يف بعض صناديق التقاعد واملعاشــات املســتحقة لهم حسب أسباب 

انتهــاء الخدمة وحســب فئــة قيمة املعاش التقاعــدي ، وكذلك عدد 

املوظفــني الخاضعــني لقانــون معاشــات ومكافآت ما بعــد الخدمة ، 

وغريهــا مــن البيانــات األخــرى ذات العالقــة .

The cooperation of Government units responsible 
for this data, and the provision of such data has 
the primary role in the release of this bulletin in 
the required form and at the specified time for 
which they deserve our thanks. We would also 
like to thank all the persons who have contributed 
toward the preparation of this bulletin.

وقــد كان لتعاون الجهات املســؤولة عن هــذه البيانات والتي قامت 

مشــكورة بتوفريهــا الــدور األكــر  يف ظهــور هــذه النــرة بالشــكل 

املطلــوب ويف الوقــت املحــدد ، فلهــا الشــكر الجزيــل كــا نتوجــه 

بالشــكر لــكل مــن ســاهم يف إعــداد وتجهيــز هــذه النرة

We pray to Almighty Allah to grant us success 
to serve our beloved country under the wise 
leadership of His Majesty Sultan Qaboos Bin Said.

نســأل اللــه العــي القديــر أن يوفقنــا جميعــا لخدمــة هــذا الوطــن 

العزيــز يف ظــل القيــادة الحكيمــة لحرضة صاحب الجاللة الســلطان 

قابــوس بن ســعيد املعظم حفظه اللــه ورعاه. 
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 (الريال العماني) المعاشات المستحقة %معدل التغيرعدد المتقاعدين

Number of pensionersRate of change(%)Pension entitlements (RO) 

 .Noعدد

201577,5407.1%357,112,2862015

201684,4798.9%399,244,6642016

201791,7458.6%414,391,7462017

 (1)جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد  والمعاشات المستحقة لهم

Yearالسنة 

Table No (1): Number of pensioners registered in pension funds and their pension entitlements.
2017

92 ألف متقاعــــــــــــــــــــــــد

يادة وقدرها %9 مقارنة مع عــــــــــــــــــــــــــــامبز
2016

2017
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كال الجنسين إناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes

 .Noعدد

  Reaching retirement age 33,1272,69535,822بلوغ سن التقاعد 

Death 13,28389414,177الوفاة 

 lack of health fitness 4,0657184,783عدم اللياقة الصحية

Job cancellation 1,557911,648إلغاء الوظيفة

Resignation 9,1436,27115,414االستقالة

Early retirement-Normal 11,8192,21014,029التقاعد المبكر االختياري  

4,1405754,715Early retirement-Forcedالتقاعد المبكر اإلجباري

1,123341,157Othersأسباب أخرى

78,25713,48891,745Totalالجملة

(2) جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد  حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس

2017

Retirement Reasons أسباب انتهاء الخدمة  

Table No (2): Number of pensioners registered in the pension fund by retirement reasons  and sex

%85

%42

من إجمالي المتقاعدين

بلوغ سن التقاعد

فئة
المتقاعدين

من الذكور
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 Pension range كال الجنسين إناثذكور      فئة قيمة المعاش  

 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

 2,8403863,226Less than 200 200أقل من 

Less than 400 ـ 38,4923,54542,037200 400ـ أقل من 200

Less than 600 ـ 60023,1853,62826,813400ـ أقل من  400

Less than 800ـ 8005,9121,1257,037600ـ أقل من  600

Less than 1000 ـ 10003,1993,0736,272800ـ أقل من  800

 and above 1000 4,6291,7316,360 فأكثر1000  

78,25713,48891,745Totalالجملة

(3)جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس

2017

Table No (3): Number of pensioners registered in the pension fund by pension range and sex

من المتقاعدين 
يحصلون على
 راتب أقل من 
 400 لاير 

من المتقاعدين
 يحصلون على 
راتب أعلى من 
 1000 لاير 

%49%7
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كال الجنسيناناثذكور
MaleFemaleBoth Sexes

.Noعدد

2015283,940132,083416,0232015

2016285,748134,565420,3132016

2017296,993141,869438,8622017

Table No (1): Number of pensioners registered in pension funds and their pension entitlements.

(4)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق التقاعد حسب الجنس والسنوات

2017

Yearالسنة  Number of pensioners
عدد المؤمن

ارتفاع عدد المؤمن عليهم

 بين عامي 2016 و 2017
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 الجنسين كالإناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

15 - 194,7368295,56515 - 19

20 - 2432,1328,46240,59420 - 24

25 - 2953,30031,74785,04725 - 29

30 - 3465,08440,705105,78930 - 34

35 - 3954,93532,15987,09435 - 39

40 - 4435,09716,16451,26140 - 44

45 - 4922,7626,66129,42345 - 49

50 - 5415,5863,25618,84250 - 54

55 - 5911,1851,60612,79155 - 59

60 - 642,0472552,30260 - 64

65+1292515465+

296,993141,869438,862Totalالجملة

Table No (5): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service gratuities 
law by  age group and sex

2017

 (5)  جدول رقم 
  عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق التقاعد الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب فئات السن والجنس

No.                                                                                                       عدد  

Age group فئات السن 

 في الفئة العمرية من )20-39( سنة
 53% من المؤمن عليهم

8% من المؤمن عليهم
 في الفئة العمرية من 50 سنة فأكبر
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .No   عدد

Less than 5 years    87,23361,019148,252 سنوات5أقل من 

10 - 5 75,08235,893110,97510 - 5 

11 - 1556,39721,35877,75511 - 15

 16 - 2030,62711,04841,675 16 - 20

 21 - 2522,8596,02828,887 21 - 25

 26 - 3011,3301,76213,092 26 - 30

and above 31 7,7166208,336 فاكثر31 

291,244137,728428,972Totalالجملة

 (6)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق التقاعد الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة والجنس

2017

 past Service Yearsمدة الخدمة

Table No (6): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service 
gratuities law by  past service years and sex

ال يشمل العاملين لحسابهم في القطاع الخاص 

%35%12
من العاملين المؤمن

 عليهم 
يعملون منذ أقل من 

خمس سنوات 

من العاملين المؤمن
 عليهم 

يعملون منذ أكثر من 
20 سنة
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Age group فئات السن

المجموع فأكثر50+49 - 3040 - 39 29 - 20  سنة 20أقل من 

    Less than 20 
years 29 - 20 30 - 3949 - 40 50 and aboveTotal

 .Noعدد   
Less than 5 years    5,43990,35928,7879,7253,644137,954 سنوات 5أقل من 

10 - 5 341,85075,25810,1404,587131,83810 - 5 

11 - 1503,01059,9719,2433,45275,67611 - 15

 16 - 200517,45618,2543,46539,180 16 - 20

 21 - 25001,89518,2743,62523,794 21 - 25

 26 - 3000137,0965,50512,614 26 - 30

and above 31 0007957,1217,916 فاكثر31 

5,442135,224183,38073,52731,399428,972Totalالجملة

 (7)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق التقاعد الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة وفئات العمر

Table No (7): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service gratuities law by  past service years 
and age group

2017

 past Service Yearsمدة الخدمة

ال يشمل العاملين لحسابهم في القطاع الخاص 
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 Pension range كال الجنسين إناثذكور      فئة قيمة المعاش  

 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

to 400 325 40075,67035,342111,012 الى 325

More than 400 to 500  50054,79620,26375,059 الى 400 اكثر من 

More than 500 to 600  60036,11624,31860,434 الى 500 اكثر من 

More than 600 to 700  30,98922,46353,452   700 الى 600 اكثر من 

More than 700 to 800  13,6616,19319,854   800 الى 700 اكثر من 

More than 800 to 900  18,88412,59331,477  900 الى 800 اكثر من 

More than 900 to 1000  100016,1127,80623,918 الى 900  اكثرمن 

More than 1000 to 2000  36,87010,82347,693  2000 الى 1000  اكثر من 

More than 2000  200013,8952,06815,963  اكثر من 

296,993141,869438,862Totalالجملة

 (8)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق التقاعد  حسب فئات األجرالخاضع لالشتراك والجنس

Table No (8): Number of pensioners registered in the pension fund by pension range and sex

2017

مقابل حوالي
 

 منهم يتقاضون
 أجرا يقل عن
 400 لاير

15 % يتقاضون
 بأكثر من

ً
أجرا

1000 لاير
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .No   عدد

4,1198534,972UAEاإلمارات

200174374Qatarقطر

8423107Kuwaitالكويت

716194910Bahrainالبحرين

35682438K.S.Aالسعودية

5,4761,3256,801Totalالجملة

 (9)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين بالخارج والمسجلون في صناديق التقاعد حسب الدولة والجنس

Table No (9):  number of insured workers active in the system from abroad and registered in the 
pension fund by country and sex

2017

Countryالدولة

%73

من المؤمن عليهم
 النشطين في نظام 
العاملين في الخارج

 يعملون في

اإلمارات
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الريال ) المعاشات المستحقة %معدل التغيرعدد المتقاعدين
(العماني

Number of pensionersRate of change(%)Pension entitlements (RO) 

 .Noعدد

201563,3496.1%307,272,8522015

201669,2029.2%342,049,1022016

201774,5867.7%346,346,4172017

(10)جدول رقم 
عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام والمعاشات المستحقة لهم

Yearالسنة 

Table No (10): Number of pensioners registered in pension funds employees in public sector and their 
pension entitlements.

2017

انخفض معدل نمو المتقاعدين في صناديق القطاع 
العام لعام 2017 عن العام الماضي بحوالي ) 1.5 % ( 
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كال الجنسين إناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes
 .Noعدد

  Reaching retirement age 26,8341,44028,274بلوغ سن التقاعد 

Death 7,4966148,110الوفاة 

 lack of health fitness 3,7826824,464عدم اللياقة الصحية

Job cancellation 1,557911,648إلغاء الوظيفة

Resignation 9,1436,27115,414االستقالة

-Early retirement 9,2191,59810,817التقاعد المبكر االختياري  
Normal

4,1275754,702Early retirement-Forcedالتقاعد المبكر اإلجباري

1,123341,157Othersأسباب أخرى

63,28111,30574,586Totalالجملة

Table No (11): Number of pensioners registered in the pension fund employees in public sector by  
retirement reasons and sex.

2017

 (11) جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس

Retirement Reasons أسباب انتهاء الخدمة  

شكلت النسبة األكبر في ) بلوغ سن التقاعد( لدى الذكور
 في القطاع العام حوالي ) 42 % ( بينما شكلت النسبة االعلى 

لدى االناث في ) االستقالة ( وبلغت حوالي ) 55 % (
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 Pension range كال الجنسين إناثذكورفئة قيمة المعاش  

 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

200أقل من   1,8573182,175Less than 200 

Less than 400 ـ 37,5133,47440,987200 400ـ أقل من 200

Less than 600 ـ 60012,4292,03714,466400ـ أقل من  400

Less than 800ـ 8004,7859145,699600ـ أقل من  600

Less than 1000 ـ 10002,6682,9525,620800ـ أقل من  800

 and above 1000 4,0291,6105,639 فأكثر1000  

63,28111,30574,586Totalالجملة

 (12)جدول رقم 
عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام حسب فئات األجرالخاضع لالشتراك والجنس

2017

Table No (12): Number of pensioners registered in the pension fund employees in public sector 
by pension range and sex.

أغلب المتقاعدين في 

القطاع العام رواتبهم 

ال تتجاوز 
400لاير

-بحوالي 58 % من 
إجمالي المتقاعدبن 

ويشكل الذكور حوالي  
  % 91
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كال الجنسيناناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes
.No           عدد 

2015118,96780,997199,9642015

2016116,76880,482197,2502016

2017118,97281,202200,1742017

 (13)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق القطاع العام حسب الجنس والسنوات

Table No (13): Number of pensioners registered in pension funds and their pension entitlements.
2017

السنة 

عدد المؤمن
Number of pensioners

Year

ارتفع عدد المؤمن عليهم في 
القطاع العام  لعام 2017  إلى 

حوالي )2924(

مؤمن عليه عن العام الماضي
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .No   عدد
15 - 1944166015 - 19

20 - 244,8551,3176,17220 - 24

25 - 2915,36415,21630,58025 - 29

30 - 3425,52726,90852,43530 - 34

35 - 3926,46722,34748,81435 - 39

40 - 4419,20210,06629,26840 - 44

45 - 4913,1343,35316,48745 - 49

50 - 548,2371,2529,48950 - 54

55 - 595,6446466,29055 - 59

60 - 643695642560 - 64

65+1292515465+

118,97281,202200,174Totalالجملة

 (14)  جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع العام الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة 

حسب فئات السن والجنس
Table No (14): Number of insured workers active in the pension fund in public sector subject to the 

pensions and after service gratuities law by age group and sex.

2017

Age group فئات السن 

    

من  إجمالي المؤمن عليهم ية   في الفئة العمر 39 - 20  % 69 

يتركزون في القطاع 
العام 
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .No   عدد
Less than 5 years    32,25831,44363,701 سنوات 5أقل من 

10 - 5 24,94720,44545,39210 - 5 

11 - 1518,25514,58932,84411 - 15

 16 - 2014,4068,24822,654 16 - 20

 21 - 2514,6844,71819,402 21 - 25

 26 - 308,2921,2849,576 26 - 30

and above 31 6,1304756,605 فاكثر31 

118,97281,202200,174Totalالجملة

 (15)جدول رقم 
عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع العام الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة 

حسب مدة الخدمة والجنس

 past Service Yearsمدة الخدمة

2017

Table No (15):Number of insured workers active in the pension fund in public sector subject to 
the pensions and after service gratuities law by  past service years and sex.

أغلب المؤمن عليهم
 في القطاع العام 

مدة خدمتهم
 ال تتجاوز عشر سنوات

بنسبة %54 
من إجمالي

 المؤمن عليهم في
 القطاع العام
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فئات السن
 Age group

أقل من 
20

 سنة 
 

20
 - 

29
 39 - 30

40
 - 

49
+

50
 فأكثر

المجموع

    
Less than 20

 
years

 
29

 - 
20

 30 - 39
49

 - 
40

 
50 

and above
Total

عدد   
No. 

أقل من 
5

 سنوات 
125

35,861
14,753

2,335
329

53,403
    

Less than 5 years

10 - 5 
1

13,006
48,559

4,111
578

66,255
10 - 5 

11
 - 

15
0

124
25,549

4,326
766

30,765
11

 - 
15

 
16

 - 
20

0
5

6,493
12,286

1,375
20,159

 
16

 - 
20

 
21

 - 
25

0
0

426
11,890

1,993
14,309

 
21

 - 
25

 
26

 - 
30

0
0

12
5,040

4046
9,098

 
26

 - 
30

 
31

 فاكثر
0

0
0

590
5595

6,185
 

31 
and above

الجملة
126

48,996
95,792

40,578
14,682

200,174
Total

جدول رقم 
(

16)
 

 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع العام الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة وفئات العمر
Table No (16): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service gratuities law by  past service 

years and age group
2017

مدة الخدمة
past Service Years 
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 Pension range كال الجنسين إناثذكور      فئة قيمة المعاش  

 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

to 400 325 40029,2515,27034,521 الى 325

More than 400 to 500  50010,26111,03921,300 الى 400 اكثر من 

More than 500 to 600  60015,95520,54736,502 الى 500 اكثر من 

More than 600 to 700  70016,22217,64833,870 الى 600 اكثر من 

More than 700 to 800  8005,2283,7358,963 الى 700 اكثر من 

More than 800 to 900  90012,99210,63823,630 الى 800 اكثر من 

More than 900 to 1000  100010,6626,26916,931 الى 900  اكثرمن 

More than 1000 to 2000  200015,7525,43421,186 الى 1000  اكثر من 

More than 2000  20002,6496223,271  اكثر من 

118,97281,202200,174Totalالجملة

 (17)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق القطاع العام حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس

Table No (17): Number of pensioners registered in the pension fund by pension range and sex
2017

 ) 46 % (  أعلى نسبة من المؤمن عليهم 
في القطاع العام رواتبهم اقل من

 ) 600 ( لاير
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .Noعدد   

3,3815963,977UAEاإلمارات

8210Qatarقطر

325Kuwaitالكويت

649162811Bahrainالبحرين

13434168K.S.Aالسعودية

4,1767954,971Totalالجملة

(18)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين بالخارج والمسجلين في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حسب الدولة والجنس

Table No (18):  number of insured workers active in the system from abroad and registered in the pension fund by country 
and sex

2017

Countryالدولة

اإلمارات تشكل أعلى نسبة من المؤمن 
عليهم في القطاع العام العاملين خارج 

السلطنة بحوالي 80 % من إجمالي 
المؤمن عليهم في القطاع العام 
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الريال ) المعاشات المستحقة %معدل التغيرعدد المتقاعدين
(العماني

Number of pensionersRate of change(%)Pension entitlements 
(RO) 

 .Noعدد

201514,19111.7%49,839,4342015

201615,2777.7%57,195,5622016

201717,15912.3%68,045,3292017

(19)جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص والمعاشات المستحقة لهم

Table No (19): Number of pensioners registered in pension funds employees in private sector 
and their pension entitlements.

Yearالسنة 

2017

متوسط الراتب الشهري 
للمتقاعدين في القطاع الخاص 

حوالي )330( لاير  

20
ارتفع عدد المتقاعدين في القطاع الخاص 17

عن عام 2016

20
15

نسبة النمو بين عامي 
2015-2017 في 

القطاع الخاص حوالي 
  )% 21(
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كال الجنسين إناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes

 .Noعدد

  Reaching retirement age 6,2931,2557,548بلوغ سن التقاعد 

Death 5,7872806,067الوفاة 

 lack of health fitness 28336319عدم اللياقة الصحية

Job cancellation 000إلغاء الوظيفة

Resignation 000االستقالة

Early retirement-Normal 2,6006123,212التقاعد المبكر االختياري  

13013Early retirement-Forcedالتقاعد المبكر اإلجباري

000Othersأسباب أخرى

14,9762,18317,159Totalالجملة

2017

(20) جدول رقم 
عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص حسب أسباب انتهاء الخدمة والجنس

Table No (20): Number of pensioners registered in the pension fund employees in private sector by retirement 
reasons and sex.

Retirement Reasons أسباب انتهاء الخدمة  

أسباب انتهاء 
الخدمة

 في 
القطاع الخاص

بلوغ سن التقاعد الوفاة

ويشكالن 
ما نسبته )80%( من إجمالي 
المتقاعدين في القطاع الخاص
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 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

 983681,051Less than 200 200أقل من 

Less than 400 ـ 979711,050200 400ـ أقل من 200

Less than 600 ـ 60010,7561,59112,347400ـ أقل من  400

Less than 800ـ 8001,1272111,338600ـ أقل من  600

Less than 1000 ـ 1000531121652800ـ أقل من  800

 and above 1000 600121721 فأكثر1000  

14,9762,18317,159Totalالجملة

 Pension range كال الجنسين 

Table No (21): Number of pensioners registered in the pension fund employees in private sector by 
pension range and sex.

 (21)جدول رقم 
 عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس

2017

إناثذكورفئة قيمة المعاش  

أغلب رواتب المتقاعدين في القطاع 
الخاص أقل من أربعمائة لاير في 
القطاع الخاص وتشكل ما نسبته 

) 84 %( من إجمالي المتقاعدين في 
القطاع الخاص    
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كال الجنسين إناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes

 .Noعدد

2015164,97351,086216,0592015

2016168,98054,083223,0632016

2017178,02160,667238,6882017

(22)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق القطاع الخاص حسب الجنس والسنوات

Table No (22): Number of pensioners registered in pension funds and their pension entitlements.
2017

السنة 

عدد المؤمن

Year
Number of pensioners

ارتفع عدد المؤمن عليهم 
في القطاع الخاص بحوالي 
ستة عشر ألف مؤمن عليه 

عن عام 2016  

20
17

ثالثة ارباع من المؤمن عليهم 
في القطاع الخاص هم من 

الذكور    
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

15 - 194,6928135,50515 - 19

20 - 2427,2777,14534,42220 - 24

25 - 2937,93616,53154,46725 - 29

30 - 3439,55713,79753,35430 - 34

35 - 3928,4689,81238,28035 - 39

40 - 4415,8956,09821,99340 - 44

45 - 499,6283,30812,93645 - 49

50 - 547,3492,0049,35350 - 54

55 - 595,5419606,50155 - 59

60 - 641,6781991,87760 - 64

65+00065+

178,02160,667238,688Totalالجملة

(23)  جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع الخاص الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب فئات السن والجنس

Table No (23): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service gratuities law 
by  age group and sex

2017

Age group فئات السن 

No.                                                                                                  عدد
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .Noعدد   

Less than 5 years    54,97529,57684,551 سنوات 5أقل من 

10 - 5 50,13515,44865,58310 - 5 

11 - 1538,1426,76944,91111 - 15

 16 - 2016,2212,80019,021 16 - 20

 21 - 258,1751,3109,485 21 - 25

 26 - 303,0384783,516 26 - 30

and above 31 1,5861451,731 فاكثر31 

172,27256,526228,798Totalالجملة

(24)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع الخاص الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة والجنس

Table No (24): Number of insured workers active in the pension fund in private sector subject to the pensions and after service 
gratuities law by  past service years and sex.

 past Service Yearsمدة الخدمة

2017

ال يشمل العاملين لحسابهم في القطاع الخاص 

أغلب المؤمن عليهم في القطاع 
الخاص ال تتجاوز مدة خدمتهم عن 

عشر سنوات بنسبة وقدرها 
) 66 %( من إجمالي المؤمن 

عليهم في القطاع الخاص.  
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Age group فئات السن

المجموع فأكثر50+49 - 3040 - 39 29 - 20  سنة 20أقل من 

    Less than 20 
years 29 - 20 30 - 3949 - 40 50 and aboveTotal

 .Noعدد   

Less than 5 years    5,31454,49814,0347,3903,31584,551 سنوات 5أقل من 

10 - 5 228,84426,6996,0294,00965,58310 - 5 

11 - 1502,88634,4224,9172,68644,91111 - 15

 16 - 200010,9635,9682,09019,021 16 - 20

 21 - 25001,4696,3841,6329,485 21 - 25

 26 - 300012,0561,4593,516 26 - 30

and above 31 0002051,5261,731 فاكثر31 

5,31686,22887,58832,94916,717228,798Totalالجملة

 (25)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين في صناديق تقاعد القطاع الخاص الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب مدة الخدمة وفئات العمر

Table No (25): Number of insured workers active in the pension fund subject to the pensions and after service gratuities law by  past service 
years and age group

2017

 past Service Yearsمدة الخدمة

ال يشمل العاملين لحسابهم في القطاع الخاص 
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 Pension range كال الجنسين إناثذكور      فئة قيمة المعاش  

 MaleFemaleBoth Sexes(R.O)(ع.ر)

 .Noعدد

to 400 325 40046,41930,07276,491 الى 325

More than 400 to 500  50044,5359,22453,759 الى 400 اكثر من 

More than 500 to 600  60020,1613,77123,932 الى 500 اكثر من 

More than 600 to 700  70014,7674,81519,582 الى 600 اكثر من 

More than 700 to 800  8008,4332,45810,891 الى 700 اكثر من 

More than 800 to 900  9005,8921,9557,847 الى 800 اكثر من 

More than 900 to 1000  10005,4501,5376,987 الى 900  اكثرمن 

More than 1000 to 2000  200021,1185,38926,507 الى 1000  اكثر من 

More than 2000  200011,2461,44612,692  اكثر من 

178,02160,667238,688Totalالجملة

 (26)جدول رقم 
عدد المؤمن عليهم المسجلين في صناديق القطاع الخاص حسب فئات األجر الخاضع لالشتراك والجنس

Table No (26): Number of pensioners registered in the pension fund by pension range and sex
2017

من المؤمن عليهم في القطاع الخاص 
يتقاضون راتبا أقل من500 لاير . 

 
% 51
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اإلمارات العربية المتحدة تأتي األعلى 
نسبة من بين المؤمن عليهم في 
القطاع الخاص في الخارج بحوالي 

.% 54

كال الجنسین إناثذكور

MaleFemaleBoth Sexes

 .Noعدد   

738257995UAEاإلمارات

192172364Qatarقطر

8121102Kuwaitالكویت

673299Bahrainالبحرین

22248270K.S.Aالسعودیة

1,3005301,830Totalالجملة

جدول رقم (27)
عدد المؤمن علیھم النشطین في نظام العاملین بالخارج والمسجلین في صندوق تقاعد الھیئة العامة للتأمینات االجتماعیة حسب الدولة والجنس

Table No (27):  number of insured workers active in the system from abroad and registered in the pension fund by country and sex

2017

Countryالدولة
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes
 .Noعدد

10834142Transferring from the Fundالمنتقلون من الصندوق

1,5482921,840Transferring to the Fundالمنتقلون إلى الصندوق

 (28)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين المنتقلين من وإلى  صندوق تقاعد الخدمة المدنية من الصناديق األخرى والخاضعون لقانون معاشات 

ومكافآت ما بعد الخدمة حسب الجنس

Sexالجنس

2017

Table No (28)  Number of insured workers active transferring to and from retired Civil Service Retirement Fund 
from other funds and subject to the law of pension fund and bonuses after service by sex.

كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .Noعدد

20652252290Transferring from the Fundالمنتقلون من الصندوق

451863Transferring to the Fundالمنتقلون إلي الصندوق

(29)جدول رقم 
 عدد المؤمن عليهم النشطين المنتقلين من وإلى الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ومن الصناديق األخرى 

والخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة حسب الجنس

Sexالجنس

2017

Table No (29):  Number of insured workers active transferring to and from the PASI of other funds 
and subject to the law of pensions and benefits after service by sex
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كال الجنسين إناثذكور

Male FemaleBoth Sexes

 .Noعدد   

12517Foreign Embassies in Omanالسفارات األجنبية في عمان

909United Arab Emiratesدولة اإلمارات العربية المتحدة

101Iraqالعراق

505Kuwaitدولة الكويت

101Bahrainمملكة البحرين

28533Totalالجملة

Countryالدولة

(30)جدول رقم 
حسب الدولة والجنس (الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ) عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية 

2017

Table No (30): Number of active insured pensioners in the extension insurance protection system (Public 
Authority for Social Insurance) by country and sex.   
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