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“إن المواطــن الُعمانــي هــو المقصــود بحــق 
رافــع  أرضــه  تــراب  علــى  الكريــم  العيــش 
الــرأس موفــور الكرامــة فــي ظــل العدالــة 
االجتماعيــة المنبثقــة مــن التعاليم اإلســامية 

الســمحاء.”

من خطاب صاحب الجالة السلطان 
قابوس بن سعيد 

طيب اهلل ثراه 
9 سبتمبر 1973 م

“وإننــا ماضــون بعــون اهلل على طريق البناء والتنمية، نواصـــل مســيرة النهضة 
المباركــة، كمــا أراد لها الســلطان الراحل رحمه اهلل، مستشــعرين حجم األمانة 
وعظمتهــا، مؤكديــن علــى أن تظــل ُعمــان الغاية األســمى فــي كل ما نقدم 
ــاء الوطــن دون اســتثناء  عليــه، وكل مــا نســعى لتحقيقــه، داعيــن كافــة أبن
إلــى صــون مكتســبات النهضــة المباركــة، والمشــاركة الفاعلــة فــي إكمــال 

المســيرة الظافــرة، متوكليــن علــى اهلل عــز وجــل، راجيــن عونــه وتوفيقه.”

من خطاب حضرة صاحب الجالة السلطان
هيثم بن طارق 

حفظه اهلل ورعاه
 11 يناير  2020م



ضمــان حمايــة اجتماعيــة للفــرد واألســـــــــــرة والمجتمــع فــي ظــل نظــام تأمينــي قائــم علــى 
مبــادئ العدالــة والتكافــل االجتماعــي، ويتســم بالشــمولية والديمومــة.

العدالــــة االجتماعية
المرونـة والشـفافية 
الشــــــــــراكة البناّءة

التميـــــز والريــــــادة
الكفــاءة والفاعليــة
التعّلــم المؤسســي

التأمين االجتماعي، وتعزيز الشـراكة بين األطراف ذات العالقة بما يحقق سهولة  تقديم خدمات 
ومرونة وجودة ومالئمة هذه الخدمات لطبيعة واحتياجات المستفيدين منها، ورفع مستوى الوعي 
التأميني بالمجتمع، كل ذلك من خالل أداء مؤسسي عالي الكفاءة والفاعلية مواكب للتطورات 

االجتماعية واالقتصادية والتقنية في المجتمع.

رسالتنا

رؤيتنا

قيمنا
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1 . مؤشرات المنشآت المسجلة في نظام التأمينات االجتماعية

101جدول )1.1(: عدد المنشآت )النشطة والجديدة( لعامي 2018 و 2019م

101جدول )1.2(: عدد المنشآت الجديدة حسب الشهر خال عام 2019م

جدول )1.3(: عدد المنشآت وفقًا لتصنيف وزارة التجارة والصناعة للمنشآت، وعدد المؤّمن عليهم النشطين حسب تصنيف المنشآت، 
101والنوع حتى نهاية عام 2019م

101جدول )1.4(: أكبر عشر منشآت من حيث عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حتى نهاية عام 2019م

2. مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية

102جدول )2.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب النوع حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

جدول )2.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل( في نظام التأمينات االجتماعية حسب النوع خال 
102عامي 2018 و 2019م

جدول )2.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية والنوع ومتوسط أجر االشتراك حتى 
102نهاية عام 2019م

جدول )2.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 
2019102م

103جدول )2.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المحافظة والنوع حتى نهاية عام 2019م

103جدول )2.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

103جدول )2.7(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

103جدول )2.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

104جدول )2.9(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية والنوع خال عام 2019م

104جدول )2.10(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب السبب والنوع خال عام 2019م

104جدول )2.11(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الشهر والسبب خال عام 2019م

104جدول )2.12(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر االشتراك والنوع خال عام 2019م

105جدول )2.13(: مؤشرات الشكاوي والمتابعة حسب العمل المنجز خال عام 2019م

105جدول )2.14(: مؤشرات التفتيش التأميني حسب العمل المنجز خال عام 2019م

105جدول )2.15(: مؤشرات إصابات العمل واألمراض المهنية حسب العمل المنجز خال عام 2019م

3. مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية

105جدول )3.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الدولة والنوع حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

جدول )3.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام مد 
106الحماية التأمينية، حسب النوع خال عام 2019م

106جدول )3.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام  2019م

جدول )4.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام  
2019106م

106جدول )3.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

107جدول )3.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

4. مؤشرات المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

جدول )4.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب الدولة 
107والنوع حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

جدول )4.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام 
107التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، حسب النوع خال عام 2019م

جدول )4.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب الفئة 
107العمرية والنوع حتى نهاية عام  2019م

جدول )4.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب 
108المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام  2019م

جدول )4.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب مدة 
108الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )4.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب األقسام 
108المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

5. مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

جدول )5.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
108النوع  حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

جدول )5.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام 
109التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حسب النوع خال عام 2019م

جدول )5.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
109الفئة العمرية  والنوع حتى نهاية عام 2019م

قائمة الجداول اإلحصائية

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية10



جدول )5.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
109المستوى التعليمي  والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )5.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
109المحافظة  والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )5.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
110مدة الخدمة  والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )5.7(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
110فئة دخل االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )5.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب 
110األقسام المهنية  والنوع حتى نهاية عام 2019م

6. مؤشرات المنافع التأمينية

111جدول )6.1(: عدد المعاشات المصروفة الجديدة حسب نوع المعاش والنوع خال عامي 2018 و2019م

111جدول )6.2(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والنوع  بنهاية عامي 2018 و2019م

111جدول )6.3(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب  نوع المعاش وفئة قيمة المعاش )ر.ع( والنوع بنهاية عام 2019م

112جدول )6.4(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والفئات العمرية )عند استحقاق المعاش( والنوع بنهاية عام 2019م

112جدول )6.5(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب  المحافظة والنوع بنهاية عام 2019م

جدول )6.6(: عدد المعاشات المصروفة )تراكميًا( والمتحولة إلى معاشات الوفاة بعد االستحقاق حسب  نوع المعاش النوع بنهاية 
113عامي 2018 و2019م

جدول )6.7(: عدد المستحقين عن المؤّمن عليه المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى حسب فئة القرابة والنوع خال عامي 2018 
113و2019م

113جدول )6.8(: عدد حاالت صرف التعويضات ذات الدفعة الواحدة حسب نوع المنفعة والنوع  خال عامي 2018 و 2019م

113جدول )6.9(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب الفئة العمرية والنوع خال عامي 2018 و2019م

114جدول )6.10(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب سبب  اإلصابة والنوع خال عامي 2018 و2019م

114جدول )6.11(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب نوع االستحقاق والنوع خال عامي 2018 و2019م

114جدول )6.12(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب مركز اإلصابة بالجسم والنوع خال عامي 2018 و2019م

7. المؤشرات المالية

115جدول )7.1(: التوزيع النسبي إليرادات االشتراكات خال عامي 2018 و 2019م

115جدول )7.2(: توزيع مبالغ النفقات التأمينية خال عامي 2018 و 2019م

8. مؤشرات خدمة المراجعين

115جدول )8.1(: عدد المكالمات التي تم استقبالها في خدمة المراجعين حسب نوع االستفسار خال عامي 2018 و2019م

9. مؤشرات اإلعالم والثقافة التأمينية

115جدول )9.1(: أنشطة اإلعام والثقافة التأمينية خال عام 2019م

116جدول )9.2(: مؤشرات حسابات الهيئة في وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني خال عامي 2018 و2019م

10. مؤشرات الموارد البشرية في الهيئة

116جدول )10.1(: عدد موظفي الهيئة حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

116جدول )10.2(: عدد موظفي الهيئة حسب مدة الخدمة والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

117جدول )10.3(: عدد موظفي الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

117جدول )10.4( : عدد المعينين في الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع خال عام 2019م

117جدول )10.5( : عدد موظفي الهيئة تاركي الخدمة حسب السبب والجنسية والنوع خال عام 2019م

117جدول )10.6(:  البرامج وحلقات العمل التدريبية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج خال عامي 2018 و2019م

118جدول )10.7(:  البرامج التعاقدية الداخلية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج خال عامي 2018 و2019م

118جدول )10.8(: عدد المتدربين في الهيئة من طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل خال عامي 2018 و2019م
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ــة ُعمــان 2040م لتكــون الســلطنة فــي  استرشــادًا برؤي
ــر مجموعــة مــن المؤشــرات  مصــاف الــدول المتقدمــة عب
العامــة  الهيئــة  ورؤيــة  رســالة  مــن  وانطاقــًا  الدوليــة، 
ــن  ــم خدمــات التأمي ــاعية نحــو تقدي ــة الس ــات االجتماعي للتأمين
تعــزز  مؤسســية  قيــم  وفــق  اســتدامتها  وضمــان  االجتماعــي 
مبــادئ الشــراكة والشــفافية، تتشــرف الهيئــة بــأن ُتطلــع شــركائها 
ـــــــ مــن خــال التقريــر الســنوي الســادس والعشــرين ـــــــ علــى أهــم 

إنجــازات ومؤشــرات أداء عــام 2019م.

البنــاء  مســيرة  علــى  الزمــن  مــن  عقديــن  مــن  أكثــر  مــرور  فبعــد 
رئيســًا  مكونــًا  باعتبارهــا  ـــــ  الهيئــة  بــأن  المتتبــع  يجــد  والعطــاء، 
لمنظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي الســلطنة ــــــــ قــد نجحــت فــي 
تحقيــق تقــدم ملمــوس لعــدد مــن األهــداف الوطنيــة والدوليــة 
ــع،  ــات المجتم ــم فئ ــمل معظ ــة لتش ــا التأميني ــد مظلته ــال م ــن خ م
جانــب  إلــى  االجتماعــي  واالزدهــار  الرفــاه  مســتويات  وتحســين 
ــل  ــة للعم ــة الحديث ــا أن المنظوم ــي. كم ــاد الوطن ــز أداء االقتص تعزي
المؤسســي التــي تنتهجهــا إدارة الهيئــة قــد ســاهمت فــي الوصــول 
ــر مجموعــة مترابطــة مــن المراحــل اإلســتراتيجية.  لهــذه األهــداف عب

-  مســتوى  المختلفــة  التحديــات  مــن  بالُرغــم   - التقريــر  يســتعرض 
التقــدم فــي كافــة خدمــات وتوجهــات الهيئــة؛ يأتــي فــي مقدمتهــا 

ارتفــاع معــدل األداء االســتثماري العــام ليصــل إلــى نحــو )%7(نتيجــة 
ارتفــاع عوائــد أصــول المحافــظ االســتثمارية الداخليــة والخارجيــة. 
ــن عليهــم المســجلين  ــذي شــهده مؤشــر أعــداد المؤّم ــه؛ النمــو ال يلي
)النشــطين( فــي  المؤمــن عليهــم  إجمالــي  ارتفــع  بالهيئــة، حيــث 
جميــع أنظمــة التأمينــات االجتماعيــة بنســبة )%4( عّمــا كان عليــه 
فــي عــام 2018م ليبلــغ )256,978( مؤّمنــًا عليــه، فــي حيــن شــّكلت 
نســبة المنشــآت الجديــدة المســجلة خــال عــام 2019م )%8( مــن 
إجمالــي المنشــآت النشــطة. أمــا فيمــا يتعلــق بمؤشــرات المســتفيدين 
ــطة  ــات النش ــاالت المعاش ــدد ح ــغ ع ــد بل ــة فق ــع التأميني ــن المناف م
إجمالــي  وبلــغ  حالــة،   )16,908( العــام  نهايــة  حتــى  المصروفــة 
ــال  النفقــات التأمينيــة المصروفــة للمســتحقين )114,021( مليــون ري
التوالــي  علــى   )19.6%( و   )11.5%( بلغــت  نمــو  بنســب  عمانــي 

مقارنــة بعــام 2018م. 

ــا  ــرات بم ــف المتغي ــع مختل ــل م ــي التفاع ــة ف ــج الهيئ ــتمرارًا لنه واس
يخــدم فئــات المجتمــع، فقــد أولــت جانــب تحديــث منظومتهــا التأمينية 
اهتمامــًا كبيــرًا وعملــت علــى تمكيــن المؤّمــن عليهــم مــن الحصــول 
علــى المعــاش التقاعــدي مــن خــال تطبيــق عــدد مــن المبــادرات 

ــة. منهــا إصــدار قــرار القواعــد المنظمــة لشــراء المــدد االعتباري

وعلــى الجانــب التقنــي، فقــد بلغــت نســبة التحــول الرقمــي للخدمــات 

المســتحقات  بصــرف  يتعلــق  مــا  منهــا   64% والخارجيــة  الداخليــة 
التأمينيــة، وســداد االشــتراكات وعمليــات التفتيــش التأمينــي إلــى 
ــة وخاصــة. ــر مــن 20 مؤسســة حكومي ــط مــع أكث ــل الرب ــب تفعي جان

كمــا واصلــت الهيئــة خــال عــام 2019م االســتثمار فــي رأس مالهــا 
البشــري ووضعــه علــى ُســلم أولوياتهــا مــن حيــث التدريــب والتطويــر 
ــة  ــة عمــل مثالي ــى إيجــاد بيئ ــة، باإلضافــة إل ــة القــدرات القيادي وتنمي
جــذب  فــي  وتســاهم  االبتــكار  روح  وتشــجع  المهــارات  تصقــل 

الكفــاءات وتمّكــن الموظفيــن ليكونــوا قــادة  المســتقبل. 

ــة وتفــاؤل وثقــة، مواصليــن العمــل  ــا نتطلــع إلــى المســتقبل بروي إنن
الــدؤوب فــي ابتــكار وســائل وأدوات حديثــة تمكننــا مــن تقويــة 

أواصــر الشــراكة والوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه المتعامليــن.

وختامــًا نتوجــه بجزيــل الشــكر والعرفــان لــكل مــن ســاهم فــي تحقيــق 
أهــداف عــام 2019م، وإنجــاح إصــدار هــذا التقريــر، ســائلين المولــى 
عــز وجــل أن يكلــل مســاعينا بالتوفيــق فــي خدمــة هــذا الوطــن تحــت 
ظــل القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان 

المعظــم – حفظــه اهلل و رعــاه - . 

واهلل ولي التوفيق.

مرحبًامرحبًا
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الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

ُأنشئت بموجب
المرسوم السلطاني
رقم )72/91(
بدأ سريان تطبيق أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية اعتبارًا من

1 يوليو 1992م

انتهجـــت الهيئة مبدأ التدرج 
األنظمــة  تطبيـــــــق  فــي 
والبرامـــــج التأمينيــــة وفقــا 
لمتطلبــات كل مرحلــــــــــة 
مــــــن مراحـــــــــل التنميــة

نبذة عن الهيئة
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الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةالهيئة

نظام التأمينات 
االجتماعية

نظام التأمينات االجتماعية على الُعمانيين العاملين في القطاع الخاص 
داخل السلطنة، وهو نظام إلزامي.

نظام مد الحماية 
التأمينية

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية للعاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، 

وهو نظام إلزامي.

نظام التأمين على 
الُعمانيين العاملين 

في الخارج ومن في 
حكمهم

نظــام التأمينــات االجتماعيــة علــى الُعمانييــن العامليــن بالخــارج والذيــن ال 
تشــملهم أنظمــة التأميــن اإللزاميــة، والُعمانييــن العامليــن لــدى:

صاحــب العمــل الــذي يباشــر نشــاطه خــارج الســلطنة )في غير 	 
دول مجلــس التعــاون الخليجي(.

الجهــات الحكوميــة أو القطــاع العــام بالخــارج )فــي غيــر دول 	 
مجلــس التعــاون الخليجــي(. 

السفارات والقنصليات العاملة بالسلطنة.	 
وهو نظام اختياري

نظام التأمين على 
الُعمانيين العاملين 

لحسابهم الخاص ومن 
في حكمهم

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

حكمهم، وهو نظام اختياري.

كل من يستخدم عامًا أو أكثر من المشمولين بأحكام قانون التأمينات صاحب العمل 
االجتماعية سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

المنشأة التي لديها عامل واحد نشط على األقل ومقيدة في نظام المنشأة النشطة
التأمينات االجتماعية لغاية آخر موقف يتم استخراج البيانات فيه.

العامل أو صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام قانون التأمينات المؤّمن عليه
االجتماعية أو األنظمة التأمينية األخرى ومسجل في الهيئة.

المؤّمن عليه المسجل في أنظمة التأمينات االجتماعية ولم تنتِه خدماته المؤّمن عليه النشط
ألي سبب كان لغاية آخر موقف يتم استخراج البيانات فيه.

حاالت التسجيل 
تشمل المؤّمن عليهم المسجلين ألول مرة )الجدد( في أنظمة التأمينات 
االجتماعية، والمؤّمن عليهم المسجلين مسبقًا وتم التحاقهم بالعمل من 

جديد )إعادة االلتحاق بالعمل(.

حاالت المنتهية 
خدماتهم

تشمل حاالت المنتهية خدماتهم ألسباب: االستقالة، وإنهاء الخدمة، 
والعجز والوفاة، واالنتقال إلى منشأة أخرى، وإنتهاء مدة العقد، 

وأسباب أخرى.

أجر االشتراك
األجر الشامل )األساسي + مجموع العاوات األساسية( الذي يتقاضاه 

المؤّمن عليه في نظامي "التأمينات االجتماعية" و"مد الحماية التأمينية" 
وتحسب على أساسه نسبة االشتراك والمنافع المستحقة.

الدخل الشهري الذي يختاره المؤّمن عليه في األنظمة االختيارية، وتحسب دخل االشتراك
على أساسه نسبة االشتراك والمنافع المستحقة.

إصابة العمل
اإلصابة بأحد األمراض المهنية المبينة في قانون التأمينات االجتماعية أو 
اإلصابة نتيجة حادث وقع للمؤّمن عليه أثناء العمل أو بسببه، ويعتبر في 

حكم اإلصابة كل حادث يقع للمؤّمن عليه أثناء فترة ذهابه لمباشرة عمله 
أو عودته منه.

تشمل المؤّمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.الُمستفيدون

المنافع المنصوص عليها مسبقًا وفق القانون ومحدد لها معادلة المنافع المحددة
الحتسابها وال تستحق بناء على حصيلة االشتراكات المسددة عنها.

محدد االشتراكات 
االشتراكات تكون محددة ويتم احتساب معاش التقاعد على أساس 

رصيد الحساب المتراكم لكل مؤّمن عليه من االشتراكات مضافًا له عائد 
االستثمار.

التمويل الجزئي
عبارة عن االشتراكات المقرر دفعها والتي ال تغطي كلفة المنافع 
التأمينية للجيل الحالي، لذلك يتم االعتماد في التمويل على أجيال 

المشتركين الجدد في المستقبل، باإلضافة -وبشكل جزئي- االعتماد على 
عوائد االستثمار بناًء على نسبة تمويل النظام.

التعريفالمصطلحالتعريفالمصطلح

المصطلحات
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الملخص التنفيذي

التأمينات االجتماعية 
تحصد جائزة أفضل 
صندوق استثماري

المشاركة في المنتدى العالمي 
الخامس للضمان االجتماعي 

)اإليسا( في العاصمة البلجيكية 
)بروكسل(

قرار ضم مدد الخدمة
)االعتبارية-السابقة(

تدشين األجهزة 
الكفية للمفتشين

التخطيط االستراتيجي

إجمالي الجهود، أبرزها: إنجازًا وفعالية، أبرزها:

التعاون المحلي واإلقليمي والدولياإلنجازات والفعاليات

62.22%
معدل اإلنجاز السنوي 

للمرحلة الثانية من الخطة 
اإلستراتيجية للعام 2019م

 26 12

* نتيجة مساهمة 50% من اكتمال المشروعات 
االستراتيجية + 50% من المؤشرات المؤسسية 

الخاصة بالعمليات والخدمات.

82.09%
المعدل التراكمي

لألداء في المرحلة اإلستراتيجية حتى 
العام الرابع )2019( من إجمالي 
المخطط تنفيذه بنهاية 2020م*
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الملخص التنفيذي

أهم المؤشرات اإلحصائية لعام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في جميع األنظمة التأمينيةمؤشرات المنشآت النشطة في نظام التأمينات االجتماعية

مؤشرات المؤّمن عليهم في جميع األنظمة التأمينية

16,554
عدد المنشآت 

النشطة

8%
نسبة المنشآت

الجديدة النشطة

532,485
)نشط وغير نشط(

67,807
عدد حاالت المنتهية خدماتهم

73,752
عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم

69,973 187,005

256,978
 عدد المؤّمن

عليهم النشطين

4.5%
نســـبة االرتفاع في عدد المؤّمن عليهم 
األنظمـــة  مختلـــف  فـــي  المســـجلين 

التأمينيـــة مقارنة بعـــام 2018م
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الملخص التنفيذي

المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية

المؤّمن عليهم النشطين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

63,186
عدد حاالت المنتهية خدماتهم

67,185
عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم

363
عدد حاالت المنتهية خدماتهم

393
عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم

64,625

453

179,234

1,356

243,859
 عدد المؤّمن

عليهم النشطين

1,809
 عدد المؤّمن

عليهم النشطين

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية20



الملخص التنفيذي

المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

14
عدد حاالت المنتهية خدماتهم

27
عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم

4,244
عدد حاالت المنتهية خدماتهم

5,881
عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم

4

4,891

56

6,359

60
 عدد المؤّمن

عليهم النشطين

11,250
 عدد المؤّمن

عليهم النشطين
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2,086
عدد المعاشات 

المصروفة الجديدة
خال العام 2019م

418
عدد حاالت إصابات 

العمل المصروفة
خال العام 2019م

2,755
عدد المستحقين عن المؤّمن عليه 

المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى
خال العام 2019م

9,744
عدد حاالت صرف التعويضات 

ذات الدفعة الواحدة
خال العام 2019م

16,908
إجمالي عدد المعاشات 

المصروفة النشطة
بنهاية العام 2019م

23,952
إجمالي المستفيدين من 
معاشات الوفاة النشطة

بنهاية العام 2019م

6.86%
معدل العائد العام 

لالستثمارات

1,547
عدد المعاشات المصروفة تراكميًا 

والمتحولة إلى معاشات وفاة بعد 
االستحقاق حتى نهاية العام 2019م

114,021
مليون ريال ُعماني

اإلجمالي الكلي
للنفقات التأمينية

مؤشرات المنافع التأمينية

707
بدل انقطاع عن العمل 

و”تعويض مقطوع” 
بسبب إصابة عمل

6,096
مكافأة

نهاية الخدمة

2,941
منحة

االستثمارات الخارجيةاالستثمارات المحلية والخليجية

التوزيع النسبي الجغرافي الستثمارات الهيئة
حتى نهاية 2019م

مؤشرات األداء االستثماري

76.5%23.5%

الملخص التنفيذي

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية22



الملخص التنفيذي

21,782
مكالمة تم استقبالها عبر 

قسم خدمة المراجعين
خال العام 2019م

378
عدد

موظفي الهيئة
خال العام 2019م

96.8%
نسبة

التعمين في الهيئة
خال العام 2019م

مؤشرات الموارد البشرية في الهيئةمؤشرات خدمات المراجعين

مؤشرات اإلعالم والثقافة

 أكثر من

119 ألف
 زائر لحساب الهيئة

على تويتر في عام 
2019م

 أكثر من

64 ألف
 متابع لحساب الهيئة

على تويتر في عام 
2019م

430
إعجابًا جديدًا 

لحساب الهيئة
على اإلنستجرام
في عام 2019م

2,164
إجمالي المتابعين 

حتى نهاية العام

210,485
عدد زوار 

الموقع اإللكتروني
في عام 2019م

18.7%
نسبة ارتفاع 

عدد زوار الموقع
عن العام السابق

253
 نشاط

تم تنفيذه
في مجال اإلعالم 
والثقافة التأمينية

21
 نشاط

بمعدل شهري
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الحـوكـمـة

الحـوكـمـةالحـوكـمـة

تواصــل الهيئــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة باعتبارهــا أحــد الممكنــات 
بيــن  الموائمــة  خــالل  مــن  اإلســتراتيجية  أهدافهــا  لتحقيــق  الرئيســة 
المتطلبــات الحاليــة والتطلعــات المســتقبلية وضمــان االســتمرار فــي 

التأمينيــة تطويــر منظومــة خدماتهــا 

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية24



الحـوكـمـة
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معالي الشيخ
عبداهلل بن ناصر البكري

وزير القوى العاملة
رئيس مجلس إدارة الهيئة

سعادة
حمـد  بن خميس العامري  

وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة 
محسـن بن خميــس البلوشي
مستشار بوزارة التجـارة والصناعة

عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ الدكتور 
عبدالملك بن عبداهلل الهنائي

المستشار بوزارة المالية
عضو مجلس اإلدارة

سعادة
قيس بن محمد اليوسف 

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ُعمان
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية26



الفاضل
سيف بن محمد النبهاني
مستشار بمكتب وزير الصحـة

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
رضا بن جمعة بن محمد آل صالح

عضو مجلس اإلدارة
ممثل أصحاب األعمال

الفاضل
خلفان بن حارب الجابري

مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية بوزارة 
التنمية االجتماعية

عضو مجلس اإلدارة

الفاضل
راشد بن سيف الراجحي

عضو مجلس اإلدارة
ممثل أصحاب األعمال

الدكتور
فيصل بن عبداهلل الفارسي

مدير عام الهيئة
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل
علي بن عامر أمبوسعيدي

عضو مجلس اإلدارة
ممثل المؤّمن عليهم

الفاضل
نبهان بن أحمد البطاشي

رئيس االتحاد العام لعمال السلطنة
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل
جاسم بن حمود المالكي

عضو مجلس اإلدارة
ممثل المؤّمن عليهم

أعضاء مجلس اإلدارة
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االجتماعات واللجان

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

مجلس اإلدارة
يتكون من 13 عضوًا

اللجان المنبثقة
تتكون من 5 لجان

تتكون من 

6
أعضاء

7
أعضاء

يمثلون الحكومة

لجنة
التدقيق

لجنة االستثمار
أنشئت في عام 1992م

لجنة
االستثمار

لجنة
المناقصات

لجنة
إدارة المخاطر

لجنة
تنمية الموارد البشرية

3
أعضاء

يمثلون أصحاب 
األعمال

3
أعضاء

يمثلون العَمال 
)المؤّمن عليهم(

4
أعضاء

من أعضاء 
المجلس

تستند اللجنة في أعمالها إلى الائحة التنفيذية الستثمار أموال كًا من الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة عن وزارة المالية، وإلى قرارات مجلس اإلدارة.

2
أعضاء

من خارج الهيئة 
من ذوي الخبرة

4
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

28
اجتماعًا لمجلس اإلدارة 

واللجان المنبثقة منه

7
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

تتمتــع الهيئــة بتكويــن ثاثــي لمجلــس إدارتهــا يعكــس صــورة مثالية ألحــد نمــاذج الحوار 
االجتماعــي بيــن أطــراف اإلنتــاج الثاثــة )الحكومــة، أصحــاب األعمــال، العّمــال المؤّمــن 
عليهــم(. مــارَس المجلــس مهامــُه، وعقــد اجتماعــات دوريــة ســواء علــى مســتوى 

المجلــس أو اللجــان المنبثقــة منــه خــال العــام 2019 م، وفقــًا للتفصيــل اآلتــي:

1
الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية28



االجتماعات واللجان

تستند اللجنة في أعمالها 
التدقيق  لجنة  ميثاق  إلى 
المعتمد من قبل  مجلس 

إدارة الهيئة.

تستند اللجنة في أعمالها 
لجنة  عمل  نظام  إلى 
من  المعتمد  المناقصات 

قبل  مجلس إدارة الهيئة.

تعتمد اللجنة في أعمالها 
إدارة  لجنة  ميثاق  على 
المخاطر المعتمد من قبل  

مجلس إدارة الهيئة.

تتكون من 

5
أعضاء

لجنة التدقيق
أنشئت في عام 2003م

لجنة المناقصات
أنشئت في عام 2009م

لجنة إدارة المخاطر
أنشئت في عام 2009م

لجنة  تنمية 
الموارد البشرية
أنشئت في عام 2011م

4
أعضاء

جميعهم من أعضاء المجلس

3
أعضاء

جميعهم من أعضاء المجلس

3
أعضاء

جميعهم من أعضاء المجلس

3
أعضاء

من أعضاء 
المجلس

تعتمد اللجنة في أعمالها على ميثاق لجنة تنمية الموارد البشرية المعتمد من قبل  مجلس إدارة الهيئة.

2
أعضاء

من  اإلدارة 
التنفيذية بالهيئة

4
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

5
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

5
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

3
اجتماعات

عدد االجتماعات 
المنعقدة

2

3

4

5
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التحول الرقمي 

التحول الرقمي 

الخدمات اإللكترونية

إيمانــا مــن الهيئــة بأهميــة التطويــر  فــي 
المســتمر  والتحســين  المؤسســي  األداء 
للكفــاءة التشــغيلية والخدمــات التــي تقدمها 
للمســتفيدين وحســب الجاهزيــة الفنيــة فــي 

الســلطنة فإنهــا تعمــل علــى: 

1.  الدفع اآللي عبر مواقع وتطبيقات الهواتف 
الذكية )بنك مسقط – بنك ظفار – بنك ُعمان 

العربي – تطبيق تسديد- تطبيق ثواني(.

2.  الربط مع وزارة اإلسكان عوضَا عن طلب بيان 
التسجيل من الهيئة. 

3.  الربط مع غرفة تجارة وصناعة ُعمان الستجاب 
درجة المنشأة. 

4.  الربط مع وزارة التجارة في استجاب بيانات 
الشركاء والمخولين. 

5.  الربط مع جهاز الضرائب لتفعيل إلزام الشركات 
باستيفاء مطالبات الهيئة.

البنكية  للتحويات   HSBC بنك  مع  الربط    .6
الخارجية – الحسابات االفتراضية.

للتأمين االجتماعي  العامة  الهيئة  الربط مع    .7

المؤّمن  بيانات  لتبادل  البحرين  مملكة  في 
عليهم في نظام مد الحماية التأمينية.

الخدمة  موظفي  تقاعد  صندوق  مع  الربط    .8
ديوان  موظفي  تقاعد  وصندوق  المدنية 
السلطاني في خدمة االستعام عن  الباط 

المؤّمن عليهم والمستحقين.

9.  تقديم 4 خدمات للعاملين لحسابهم الخاص 
عبر مراكز سند.

الخدمات التي تم اإلنتهاء من تحويلها إلكترونيا في عام 2019 م

زيـــادة الفاعليـــة واإلنتاجيـــة التـــي تخـــدم 
ــول  ــبة التحـ ــل. حيـــث بلغـــت نسـ ــير العمـ سـ
الخدمـــات  إجمالـــي  مـــن   %64 الرقمـــي 

التـــي تقدمهـــا الهيئـــة بنهايـــة 2019م.

 64%
نسبة التحول الرقمي من إجمالي الخدمات التي 

تقدمها الهيئة بنهاية 2019م

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية30



رقم الهاتفالفرع/ المنفذم

24123630 968+فرع البريمي1

24123650 968+فرع عبري2

24123750 968+فرع الرستاق3

24123710 968+فرع نزوى4

24123390 968+فرع إبراء5

24123290 968+فرع صور6

24123550 968+فرع صاللة7

24123570 968+فرع صحار8

24123710 968+منفذ الدقم9

26833542 968+منفذ خصب10

فروع ومنافذ الهيئة

65

3

8

10

1

2

4

9

7

الفرع الرئيس - مسقط
+968 24123075

تنويه: هذه الخريطة اليعتد بها من ناحية 
الحدود الدولية واإلدارية

فروع ومنافذ الهيئة

31 التقرير السنوي 2019



البرنامج
التأميني

الخدمة
المؤسسية

الثقافة
التأمينية

بناء القدرات 
اإلدارية والفنية

األداء
االستثماري

إستراتيجية الهيئة

محاور المرحلة الثانية من الخطة اإلستراتيجية )2016 - 2020م(

تسعى الهيئة للوصول إلى رؤيتها وتعزيز رسالتها وقيمها المؤسسية من خالل:

آخذًة في االعتبار
تهيئة وتعزيز 

قدراتها الداخلية 
التنموية

توسعة تغطيتها التأمينية 
لتشمل الفئات غير 

المشمولة بالحماية 
التأمينية في المجتمع

تعزيز كفاءة جهازها 
االستثماري 

تحسين جودة خدماتها 
المقدمة ورفع مستوى 
المعرفة بأهمية التأمين 

االجتماعي

1

1

2

245

3

3

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية32



 التعّلم المؤسسيالكفاءة والفاعلية    التميز والريادةالشراكة البناّءة المرونة والشفافية                  العدالة االجتماعية

شمول جميع فئات 
المجتمع العاملة غير 
المشمولة في نظام 
آخر بنظام التأمينات 

االجتماعية،  وتحديث 
البرنامج التأميني 
الحالي من خال 

تقييم ومراجعة المزايا 
والمنافع المقدمة

تقديم خدمات 
عالية الجودة 

والكفاءة للمتعاملين 
والمستفيدين

مجتمع أكثر ثقافة 
بالتأمينات االجتماعية

وجود أنظمة 
إدارية و فنية 

متكاملة حسب 
أفضل الممارسات 

العالمية

بناء القدرات الثقافة التأمينيةالخدمة المؤسسيةالبرنامج التأميني
اإلدارية والفنية

الوصول إلى توزيع 
مناسب وتنوع 

نموذجي لألصول 
االستثمارية يتناسب 
مع توجهات الهيئة 

ويحافظ على 
ديمومة صندوقها 
على المدى الطويل

األداء االستثماري

العمالء 
والشركاء

المالي

العمليات 
الداخلية

التعلم والنمو

ضمــان حمايــة اجتماعيــة للفــرد واألســرة والمجتمــع فــي ظــل نظــام تأمينــي قائــم علــى مبــادئ العدالة 
والتكافــل االجتماعــي، ويتســم بالشــمولية والديمومة.

تقديــم خدمــات التأميــن االجتماعــي ، وتعزيــز الشــراكة بيــن األطــراف ذات العاقــة بمــا يحقق ســهولة 
ومرونــة وجــودة ومائمــة هــذه الخدمــات لطبيعــة واحتياجــات المســتفيدين منهــا، ورفــع مســتوى 
الوعــي التأمينــي بالمجتمــع ، كل ذلــك مــن خــال أداء مؤسســي عــاٍل الكفــاءة والفاعليــة مواكــب 

للتطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتقنيــة فــي المجتمــع.

رسالتنا

رؤيتنا

استراتيجية الهيئة
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إستراتيجية الهيئة

أداء المرحلة الثانية من الخطة اإلستراتيجية )2016 - 2020م( في العام 2019م

62.22%
معدل اإلنجاز السنوي

للمرحلة الثانية من الخطة اإلستراتيجية 
خال 2019م

* نتيجة مساهمة 50% من اكتمال المشروعات االستراتيجية + 50% من المؤشرات 
المؤسسية الخاصة بالعمليات والخدمات.

82.09%
المعدل التراكمي

لألداء في المرحلة اإلستراتيجية حتى 
العام الرابع )2019( من إجمالي 
المخطط تنفيذه بنهاية 2020م*

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية34
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قانون التأمينات االجتماعية

صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم )91 /72(
تاريخ التطبيق 1 / 7 / 1992م

نظام التأمينات االجتماعية
على الُعمانيين العاملين في الخارج

ومن في حكمهم  

صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم )32/2000(
تاريخ التطبيق 1 / 7 / 2000م

األنظمة التأمينية

الُعمانيون العاملون في القطاع الخاص داخل السلطنة  المستهدفون

الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل واألمراض المهنيةالمخاطر المغطاة

إلزامي، ممول تمويًا جزئيًا، منافع محددةالمواصفات

نسب االشتراك 

صاحب العمل: )%11.5( من أجر االشتراك، )%10.5( الشيخوخة والعجز والوفاة 
+)%1( إصابات العمل واألمراض المهنية

المؤّمن علـيه: )%7( من أجر االشتراك
الحكومة: )%5.5( من أجر االشتراك

معاشات، منح، مكافآت نهاية الخدمة، بدالت االنقطاع عن العمل+ تعويضاتالمنافع التأمينية

يكون الحد األدنى )325( ريال ُعماني والحد األقصى ألجر االشتراك للمؤّمن أجر االشتراك 
عليه )3000( ريال ُعماني شهريًا

معامل االحتساب 
%3 لمعاش الشيخوخة 

طريقة احتساب 
معاش الشيخوخة

X 3%متوسط األجر آلخر 5 سنوات X عدد سنوات االشتراك

معاش العجز 
والوفاة بسبب غير مهني

معاش الشيخوخة أو %50من األجر األخير )أيهما أكبر(

معاش العجز الكلي
%75 من أجر االشتراك أو معاش الشيخوخة )أيهما أكبر(والوفاة بسبب مهني

المؤّمن عليهم والمستحقون عنهم المستفيدون 

الُعمانيون العاملون خارج السلطنة وخارج دول مجلس التعاون الخليجي ومن المستهدفون
في حكمهم )السفارات، القنصليات، الهيئات الدولية العاملة في السلطنة( 

الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهنيالمخاطر المغطاة

اختياري، ممول تمويًا جزئيًا، منافع محددةالمواصفات

معاشات، منح، مكافآت نهاية الخدمةالمنافع التأمينية

أجر االشتراك
االشتراك بأجر ال يقل عن 200 ريال ُعماني كما ال يسمح باالشتراك عن األجر 

الذي يتجاوز 800 ريال ُعماني عند االشتراك ألول مرة )ويمكن زيادته كحد 
أقصى 1000ريال ُعماني(

)%16( من الدخل، تساهم الحكومة بنسبة )%2(نسبة االشتراك

%3 معامل االحتساب

طريقة احتساب 
X 3% متوسط دخل االشتراك آلخر 5 سنوات  Xعدد سنوات االشتراك معاش الشيخوخة

معاش العجز 
معاش الشيخوخة أو %50 من دخل االشتراك األخير )أيهما أكبر(والوفاة بسبب غير مهني

المؤّمن عليهم والمستحقون عنهمالمستفيدون
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النظام الموحد لمد الحماية التأمينية
لمواطني دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم )5/2006(
تاريخ التطبيق 1 / 1 / 2006م

نظام التأمينات االجتماعية
على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص

ومن في حكمهم  

صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم )44/2013(
تاريخ التطبيق 1 / 12 / 2013م

األنظمة التأمينية

*تسري في شأنهم ذات المنافع المنصوص عليها في قانون التأمينات االجتماعية.

الُعمانيون العاملون لدى أصحاب العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج المستهدفون
العربية  

الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهنيالمخاطر المغطاة

إلزامي، ممول تمويًا جزئيًا، منافع محددةالمواصفات

معاشات، منح، مكافآتالمنافع التأمينية*

يكون الحد األدنى )325( ريال ُعماني والحد األقصى ألجر االشتراك للمؤّمن أجر االشتراك
عليه )3000( ريال ُعماني شهريًا

صاحب العمل+ المؤّمن عليهنسبة االشتراك
النسبة تختلف بحسب كل دولة من دول المجلس

%3 معامل االحتساب

طريقة احتساب 
X 3% متوسط األجر آلخر 5سنوات X عدد سنوات االشتراكمعاش الشيخوخة

معاش العجز 
معاش الشيخوخة أو %50 من أجر االشتراك األخير )أيهما أكبر(والوفاة بسبب غير مهني

المؤّمن عليهم والمستحقون عنهمالمستفيدون

الُعمانيون العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب األعمال وأصحاب المهن الحرة المستهدفون
ومن في حكمهم  

الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهنيالمخاطر المغطاة

اختياري، ممول تمويًا جزئيًا، منافع محددةالمواصفات

معاشات، منح، مكافآتالمنافع التأمينية

الحد األدنى 225 والحد األعلى 3000 ر.ع شهريًادخل االشتراك

موزعة بين المؤّمن عليه+ الحكومة )بحسب شرائح الدخل(نسبة االشتراك

%3 معامل االحتساب

طريقة احتساب 
X 3% متوسط دخل االشتراك لــ 5سنوات  Xعدد سنوات االشتراكمعاش الشيخوخة 

معاش العجز 
معاش الشيخوخة أو %50 من دخل االشتراك )أيهما أكبر(والوفاة بسبب غير مهني

المؤّمن عليهم والمستحقون عنهمالمستفيدون
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المحور األول

تسعى الهيئة من خالل محور البرنامج التأميني إلى: 

شمول جميع فئات 
المجتمع العاملة غير 

المشمولة في نظام آخر 
بنظام التأمينات االجتماعية  

تحديث البرنامج التأميني 
الحالي من خال تقييم 

ومراجعة المزايا والمنافع  
التأمينية المقدمة 

12

توسعة التغطية التأمينية. 1

تحديث البرنامج التأميني الحالي. 2

تعظيم العائد من االشتراكات. 3

ــور أهدافه: ــن المح ــتراتيجي م ــدف االس ــق اله ــم تحقي ــث ت حي
ــرار  ــذ ق ــر تنفي ــتراكات” عب ــن االش ــد م ــم العائ "تعظي
قواعــد ضم مدد الخدمــة )االعتبارية-الســابقة(، وتحقيق 
نســب متقدمــة مــن األهــداف اإلســتراتيجية األخــرى.
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البرنامج التأميني

قرار القواعد المنظمة 

لشراء المدد االعتبارية

هــدف إلــى تمكيــن المؤّمــن عليهم النشــطين 
جهــة  أي  فــي  العامليــن  النشــطين  وغيــر 
حكوميــة أو خاصــة داخــل الســلطنة وخارجهــا 
مــن ضــم مــدة خدمــة ســابقة أو غيــر حقيقيــة 
للحصــول علــى المــدة الكافيــة الســتحقاق 
معــاش الشــيخوخة وليــس لزيــادة مكافــأة 
ــارًا مــن األول مــن  ــك اعتب ــة الخدمــة وذل نهاي

ينايــر 2020م.

اجتماع اللجنة الفنية

 للتقاعد ببرلين

ناقشــت محفــزات االســتمرار فــي ســوق العمــل 
بعــد ســن التقاعــد، والحمايــة االجتماعيــة لعّمال 
المنصــات االفتراضيــة والمهاجريــن، والفجــوة 
االجتماعيــة،  الحمايــة  فــي  الجنســين  بيــن 

ــة. ــم الخدم ــدات تقدي ووح

التأمينات االجتماعية تستضيف االجتماع 
الثاني لخطة عمل اللجنة الفنية لنظام 

مد الحماية التأمينية 

تمــت مناقشــة إعــداد خطــة عمــل اللجنــة والتي 
شــملت علــى تحديــد القيــم المؤسســية والرؤية 
والرســالة واألهــداف اإلســتراتيجية والمبــادرات 
والوقــوف علــى مؤشــرات قيــاس األداء، وذلــك 
ــاء  ــة ألبن ــة التأميني فــي إطــار نظــام مــد الحماي

دول المجلــس.

مشاركة الهيئة في االجتماع الـ 41 
للجنة الفنية الدائمة ألجهزة التقاعد 
المدني والتأمينات االجتماعية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

والذي استضافته السلطنة 

ركز االجتماع على:
مراجعة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االجتماع	 

دراسة اإلصاح على األنظمة وخطة عملها	 
النظام 	  لتطوير  آليات  وبحث  لتقييم  دراسة   

بأعداد  وإحصائيات  التأمينية  الحماية  لمد  الموحد 
التعاون  مجلس  دول  مواطني  من  المستهدفين 
العاملين بالدولة مقر العمل وفق التنسيق المباشر 

مع األجهزة المختصة.

يناير 
2019

يناير
2019

فبراير
2019

ديسمبر 
2019

إنجازات وفعاليات

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 
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البرنامج التأميني

اجتماع فريق االتصال الدولي  ألجهزة 
التقاعد المدني والتأمينات االجتماعية 

لدول مجلس التعاون في مسقط

ناقش االجتماع: 
ــة  ــي للمرحل ــال الدول ــق االتص ــل فري ــة عم خط
عمــل  ورقــة  تحديــث  جانــب  إلــى  المقبلــة، 
أنظمــة التقاعــد المدني والتأمينــات االجتماعية 
بمجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة – الواقع 

ــات. والتحدي

المنتدى العالمي الخامس للضمان 
االجتماعي )اإليسا( في العاصمة 

البلجيكية )بروكسل(

ــم )118(  ــاع رق ــال االجتم ــي أعم ــاركة ف المش
تــم  والــذي  للجمعيــة  التنفيــذي  للمكتــب 
عقــده خــال الفتــرة )24 ـــــ 25 يونيــو 2019م( 
فــي مدينــة )جنيـــف( السويسريــــة كمــا تــم 
ــو 2019م( عقــد  ــرة )26 ـــــ 27 يوني خــال الفت
أعمــال المنتــدى الثالــث عشــر للجــــان الفنيـــــة 
بالجمعيــــة، والــذي ناقــش عــدة موضوعــات 

مهمــة.

االجتماع الثامن عشر ألجهزة التقاعد 
المدني و التأمينات االجتماعية لدول 

مجلس التعاون والذي استضافته 
السلطنة

اســتعرض آخــر تطورات تطبيــق النظــام الموحــد 
الدراســة  ومناقشــة  التأمينيــة  الحمايــة  لمــد 
 الخاصــة بتقييــم وبحــث آليــات تطويــر هــذا 

النظام.

التأمينات االجتماعية تنفذ الربط الثنائي 
مع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

بمملكة البحرين 

واالشـتراكات  التسـجيل  بيانـات  تبـادل  بهـدف 
ومتغيـرات األجـور الخاصـة بالُعمانييـن العاملين 
العامليـن   والبحرينييـن  البحريـن  مملكـة  فـي 

السـلطنة. داخـل 

سبتمبر 
2019

أكتوبر
2019

أكتوبر
2019

نوفمبر
2019

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 
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2,912 منشأة جديدة
خال عام 2019م

بواقع )243( منشأة جديدة شهريًا

بينما جاء شهر يونيو
كأقل األشهر في التسجيل

بمقدار )151( منشأة، يليه شهر 
أغسطس بمقدار )154( منشأة، 

وشهر نوفمبر بمقدار )187( منشأة

شهر يناير
األعلى تسجياًل للمنشآت الجديدة

بمقدار )372( منشأة، يليه شهر مارس 
بمقدار )345( منشأة، ثم شهر أكتوبر 

بمقدار )274( منشأة

جدول )1.1(: عدد المنشآت )النشطة والجديدة( لعامي 2018 و2019م

جدول )1.2(: عدد المنشآت الجديدة حسب الشهر خالل عام 2019م

11
منشأة جديدة

في كل يوم عمل
خال عام 2019م

األعلى تسجيًا
للمنشآت الجديدة 

كان في
الربع األول

بمقدار 

989
منشأة

16,554 منشأة
إجمالي المنشآت النشطة حتى 

نهاية العام 2019م

بشكل عام، انخفاض ملحوظ في 
عدد المنشآت النشطة والمنشآت 
الجديدة خال عام 2019 مقارنًة 

بعام 2018م 

1,393 
منشأة

ظلت نشطة حتى 
نهاية العام 2019م

8%
المنشآت الجديدة 

%0.4النشطة
انخفاض في عدد 

المنشآت النشطة

2.4%
انخفاض في عدد 

المنشآت الجديدة

نوفمبر

أغسطس

يونيو

يناير

مارس

أكتوبر

األقل تسجياًل للمنشآت الجديدة

372 األعلى تسجياًل للمنشآت الجديدة

345

274

187

154

151

)التفاصيل في جدول 1.1 و 1.2(
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جدول )1.3(: عدد المنشآت وفقًا لتصنيف وزارة التجارة والصناعة للمنشآت، وعدد المؤّمن عليهم النشطين حسب تصنيف المنشآت، والنوع حتى نهاية عام 2019م

15
مؤّمن عليه

لكل منشأة خال 
عام  2019 في 

المتوسط

14.6%
من المؤّمن عليهم 

النشطين
يتواجدون في عشر 
منشآت بنهاية عام 

2019م

)التفاصيل في جدول 1.3 و 1.4(

79%

19%

2%

منشآت
ُصغرى

منشآت
صغيرة ومتوسطة

منشآت
كبيرة

أعلى نسبة للمؤّمن عليهم
في فئة المنشآت الكبيرة

64%

14.6%
من المؤّمن عليهم

منشــآت  عشــر  يتبعــون 
فقــط مــن بيــن أكثــر مــن 
ــف منشــأة نشــطة  16 أل
حتــى نهاية عــام2019م، 
طفيــف)0.3%(  بارتفــاع 

عــن عــام 2018م.

حافظــت “مؤسســة خدمــات األمــن والســامة” علــى ترتيبهــا األعلــى مــن حيــث 
ــاءت  ــن 2018 و2019م.  ج ــي كا العامي ــبة )%4( ف ــم بنس ــن عليه ــدد المؤّم ع
بعدهــا “شــركة جلفــار للهندســة والمقــاوالت” فــي المرتبــة الثانية بنســبة )1.6%(، 

ثم “بنك مسقط” بنسبة )%1.5(، للعام 2019م.   

وأقل نسبة لهم
في فئة المنشآت الصغرى

9%

جدول )1.4(: أكبر عشر منشآت من حيث عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حتى نهاية عام 2019م

مؤسسة خدمات األمن والسالمة

جلفار للهندسة والمقاوالت

بنك مسقط 1.5%
1.6%

4%
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1,145
1,516
1,546
1,726
3,809
4,949
5,796
6,158
6,712
7,320
7,520
8,171
9,151
10,577
11,628
12,381
13,750
11,764
11,148
11,130
14,116
15,471
16,462
16,672
16,617
16,554

3
أضعاف 

ارتفع عدد المنشآت 
خال السنوات العشرين 

الماضية

الشكل )1( : عدد المنشآت النشطة في نظام التأمينات االجتماعية خالل الفترة )1994 - 2019(

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية44
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73.5%
من المؤّمن عليهم

ذكور

جدول )2.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب النوع حتى نهاية عامي 2018م و2019م

في كل
يوم عمل
خالل عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية

8,532
صافي الزيادة في

عدد المؤّمن عليهم
بنهاية عام 2019

بالمقارنة مع العام 
الماضي

711
صافي الزيادة في

عدد المؤّمن عليهم

شهريًا
خال عام 2019م

243,859
عدد المؤّمن عليهم

لعام 2019م

مرتفعًا بمعدل
3.6%

عن عام 2018م

304407

بواقع حوالي  277 ذكر لكل 100 أنثى

32
صافي الزيادة

في عدد المؤّمن 
عليهم

)التفاصيل في جدول 2.1(

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية46
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مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

16,790
20,014
25,223
25,731
29,122
34,004
46,171
50,660
55,671
60,487
65,878
74,816
87,064
98,537
114,311
131,775
147,194
158,315
177,716
174,441
172,066
181,860
197,510
209,620
214,558
222,186
235,327
243,859

أكثر من

4
أضعاف

تضاعف عدد المؤّمن عليهم 
خال السنوات )1999-2019م(

الشكل )2( :عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية خالل الفترة )1992-2019م(
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جدول )2.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل( في نظام التأمينات االجتماعية حسب النوع خالل عامي 2018 و 2019م

جدول )2.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية والنوع ومتوسط أجر االشتراك حتى نهاية عام 2019م

عدد حاالت التسجيل
خال عام 2019م

 36
في كل ساعة عمل 

 254
في كل يوم عمل

5,599
شهريًا

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية 2

67,185
إجمالي عدد حاالت 

التسجيل للمؤّمن 
عليهم خال عام 

2019م

نصف المؤّمن 
عليهم تقل 

أعمارهم
عن )33( سنة

بشكل عام، هناك
انخفاض في 

إجمالي عدد حاالت 
التسجيل للمؤّمن 

عليهم عن العام 
السابق

 6.2%
انخفاض في نسبة 

الجدد

 4.6%
انخفاض في نسبة 

إعادة االلتحاق 
بالعمل

 31.9%
منها للمؤّمن عليهم الجدد

38%

59%

3%

30 سنة فأقل
متوسط أجر اشتراكهم 
556 ريااًل ُعمانيًا

متوسط أجر اشتراكهم 
783 ريااًل ُعمانيًا

متوسط أجر اشتراكهم 
642 ريااًل ُعمانيًا

بين
31 - 55 سنة

56 سنة فأكبر

 أعلى نسبة للذكور 
21%

في الفئة العمرية
)31 - 35( سنة 

أعلى نسبة لإلناث
27%

في الفئة العمرية
)26 - 30( سنة

7 من كل 10
من المؤّمن عليهم، 
أعمارهم تقع في

الفئة العمرية
)21 - 40( سنة

)التفاصيل في جدول 2.2 و 2.3(

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية48



جدول )2.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )2.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المحافظة والنوع حتى نهاية عام 2019م *  

19.7%
من المؤّمن عليهم، 

لديهم مستوى 
تعليمي 

الدبلوم الجامعي 
فأعلى

50.4%
من المؤّمن عليهم 
النشطين يتواجدون 

في محافظتي 
مسقط وشمال 

الباطنة
خال عام 2019م

2مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية
41.1%

من المؤّمن عليهم 
مستواهم التعليمي

دون دبلوم التعليم العام

39.2%
من المؤّمن عليهم 

مستواهم التعليمي
دبلوم التعليم العام

وما يعادله

المحافظات األعلى
في عدد المؤّمن عليهم

محافظة مسقط
32.3%

محافظة شمال الباطنة 
18.1%

 محافظة الداخلية
12.4%

المحافظات األقل
في عدد المؤّمن عليهم

محافظة مسندم
0.5%

محافظة الوسطى 
0.7%

 محافظة البريمي
1.8%

من كل 10 من المؤّمن عليهم الذكور
هناك 2  لديهم مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

من كل 10 من المؤّمن عليهن اإلناث
هناك 3 لديهن مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

 * بيانات المؤّمن عليهم النشطين حسب المحافظة
كما يظهر في عنوان البطاقة الشخصية تنويه: هذه الخارطة اليعتد بها من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
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جدول )2.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )2.7(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية 2

59%

34%

7%

5-20 سنة

أقل
من 5 سنوات

20 سنة فأكثر

28.7%
من إجمالي الذكور 

 مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

49%
من إجمالي اإلناث

 مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

58.5%
من المؤّمن عليهم 

تتراوح مدة خدمتهم 
ما بين 5 إلى أقل 

من 20 سنة

47.4%
من إجمالي الذكور 51%

من المؤّمن عليهم
لديهم أجر اشتراك

بين 325 إلى أقل
من 500 ريااًل ُعمانيًا

60.6%
من إجمالي اإلناث

)2( من كل )10(
من المؤّمن عليهم
 لديه أجر اشتراك 

1,000
ريال ُعماني أو أكثر

51%
 لديهم اجر اشتراك

بين )325 - 500( ريال
 

)التفاصيل في جدول 2.6 و 2.7(

نصف المؤّمن 
عليهم ال تتجاوز 

مدة خدمتهم
الـ )7( سنوات

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية50



جدول )2.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )2.9(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية والنوع خالل عام 2019م

المهن الكتابية
أكثر المهن استقطابًا 

لإلناث 
42.2%

2مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية

22%
من المؤّمن عليهم 

في فئة
المهن الكتابية

22%
من المؤّمن عليهم في فئة

المهن الهندسية 
األساسيــــة والمساعدة

أقل المهن استقطابًا للذكور واإلناث المراتب األولى للمهن التي توزع فيها المؤّمن عليهم

0.2%
من المؤّمن عليهم 

في فئة
مهن الزراعة وتربية 

الحيوانات والطيور والصيد

المهن الهندسية 
األساسية والمساعدة
أكثر المهن استقطابًا 

للذكور 
 29%

نصف
حاالت المنتهية خدماتهم

تقل أعمارهم عن )30( سنة

12.6%
من حاالت المنتهية خدماتهم

تتجاوز أعمارهم )45( سنة

20 سنة وأقل

25 - 21

30 - 26

35 - 31

40 - 36

45 - 41

50 - 46

55 - 51

60 - 56

أكبر من 60

3,674

11,830

8,308

5,630

4,143

2,808

1,960

1,357

1,446

622

799

3,508

5,575

4,104

2,875

1,990

1,143

836

451

127

الهرم العمري لحاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية خالل عام 2019م

7 من كل 10
من حاالت المنتهية 

خدماتهم هم من
الذكور
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جدول )2.10(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب السبب والنوع خالل عام 2019م

جدول )2.11(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الشهر والسبب خالل عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية 2

56.2%
من حاالت المنتهية 

خدماتهم كانت بسبب 
“االستقالة”

شهر أكتوبر
هو األعلى من بين 

األشهر في عدد حاالت 
المنتهية خدماتهم

الربع الرابع
هو األعلى في العام 

2019م بنسبة 

26.6%

18.2%
من حاالت المنتهية 

خدماتهم كانت بسبب
“إنهاء خدمة”

53%
من إجمالي الذكور

20.1%
من إجمالي الذكور

62.6%
من إجمالي اإلناث

14.4%
من إجمالي اإلناث

“إنهاء خدمة”  السبب الثاني لحاالت المنتهية خدماتهم “االستقالة” السبب األول لحاالت المنتهية خدماتهم
االستقالة

هي السبب األول 
لحاالت إنتهاء الخدمة 
بين اإلناث والذكور 

بمعدل 

2,961
حالة استقالة

شهريًا

5,266 
 متوسط عدد حاالت 
المنتهية خدماتهم 

شهريًا 
خال عام 2019م

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

5,7194,5165,4135,3105,0534,8125,6884,0405,8096,7024,2855,839

)التفاصيل في جدول 2.10 و 2.11(
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جدول )2.12(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر االشتراك والنوع خالل عام 2019م

جدول )2.13(: مؤشرات الشكاوي والمتابعة حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

2مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية

69.5%
من إجمالي الذكور

80.7%
من إجمالي اإلناث

73.3%
من حاالت المنتهية 
خدماتهم تقل أجور 

اشتراكهم عن
)500( ريال ُعماني

)1( من كل )10( من المنتهية خدماتهم
لديه أجر اشتراك )1,000( ريال ُعماني أو أكثر

)5( من كل )10( حاالت المنتهية خدماتهم
نصفلديهم أجر اشتراك بين "325 إلى أقل من 400" 

 المنتهية خدماتهم
 يقل أجر اشتراكهم عن 

330
ريااًل ُعمانيًا

أكثر من

6,000
معاملة مستلمة
خال عام 2019م

11%
إصابات عمل

89%
تفتيش تأميني

من كل )10( معامالت مستلمة
هناك )9( معامات للتفتيش التأميني

27%
من معامات التفتيش 

التأميني كانت لـ
 “تعديل األجر”

وهي األعلى من بين 
باقي المعامات

)التفاصيل في جدول 2.12 و 2.13(
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بشكل عام
وبمعدل شهري

هناك

58
طلب خاص

بإصابات العمل
واألمراض المهنية

جدول )2.14(: مؤشرات التفتيش التأميني حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

جدول )2.15(: مؤشرات إصابات العمل واألمراض المهنية حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمينات االجتماعية 2

أكثر من

8,000
زيارة تفتيش تأميني 

خال عام 2019م

بمعدل

691
زيارة شهريًا

699
عدد الطلبات الخاصة 

بإصابات العمل 
واألمراض المهنية

إصدار

644
إشعار بمعدل شهري

تنوعت بين:

مخالفة 	 
مراجعة	 

توفير بيانات	 

2,400
مؤّمن عليه تم شملهم 
في الزيارات التفتيشية

بمعدل

200
مؤّمن عليه شهريًا

31
زيارة تفتيش 

تأميني

29
إشعار

12
منشأة يتم 

حظرها

3
منشآت ُيرفع 

عنها الحظر

بشكل عام وبمعدل كل يوم عمل، هناك:

من كل )10(
طلبات خاصة

7
طلبات خاصة 
بإصابات العمل

2
طلب خاص 

بالحوادث المرورية

1
 طلب خاص 

باألمراض المهنية

73%

24%

3%

 إصابات عمل

 حوادث مرورية

أمراض مهنية

)التفاصيل في جدول 2.14 و 2.15(

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية54
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جدول )3.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الدولة والنوع حتى نهاية عامي 2018م و2019م

)30( ذكرًا
لكل )10( أنثى

مؤّمن عليهم في نظام 
مد الحماية التأمينية 

خال عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية 3

أكثر من 

7
أضعاف 

تضاعف عدد المؤّمن 
عليهم النشطين في نظام 
مد الحماية التأمينية خال 

الفترة )2006 - 2019(

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

238
857
947
895
1,006
1,122
1,279
1,409
1,552
1,716
1,810
1,830
1,744
1,809

الشكل )3( : عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية خالل الفترة )2006 - 2019(

1,809
مؤّمن عليهم

في هذا النظام

بزيادة مقدارها

3.7%
يمثل الذكور حوالي ثالثة أرباع المؤّمن عليهم في هذا النظامعن العام السابق

16%
انخفاض في عدد 

المؤّمن عليهم في 
الكويت

3%
انخفاض في عدد 

المؤّمن عليهم في 
البحرين

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية56



جدول )3.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام مد الحماية التأمينية، حسب النوع خالل عام 2019م

جدول )3.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام 2019م

3مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية

بمعدل شهري 
هناك

33
حالة تسجيل 

30
 حالة انتهاء خدمة

8 من كل 10
من المؤّمن عليهم 
في هذا النظام 

أعمارهم في الفئة
)45-21( سنة

393
إجمالي عدد 

حاالت التسجيل 
للمؤّمن عليهم خال 

عام 2019م

يشكل الذكور
ثاثة أرباع هذا العدد 

75%

362
إجمالي عدد 

حاالت المنتهية خدماتهم
للمؤّمن عليهم خال

عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

71%

بشكل عام، هناك
ارتفاع طفيف في 

عدد حاالت التسجيل

وانخفاض ملحوظ 
في حاالت المنتهية 

خدماتهم
مقارنة بالعام السابق

0.5%
ارتفاع طفيف في عدد 

حاالت التسجيل

29%
انخفاض ملحوظ في 

حاالت المنتهية 
خدماتهم

81%
من إجمالي الذكور 83%

من المؤّمن عليهم
في هذا النظام تتراوح 

أعمارهم بين )21( سنة 
إلى )45( سنة

91%
من إجمالي اإلناث

)التفاصيل في جدول 3.2 و 3.3(

نصف المؤّمن 
عليهم تقل 

أعمارهم عن 
)36( سنة
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جدول )3.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )3.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

64%
من المؤّمن عليهم 

تتراوح مدة خدمتهم 
ما بين 5 إلى أقل 

من20 سنة

مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية 3
18.7%

من المؤّمن عليهم 
مستواهم التعليمي

دون دبلوم التعليم العام

46.4%
من المؤّمن عليهم 

مستواهم التعليمي
دبلوم التعليم العام

وما يعادله

من كل 10 من المؤّمن عليهم الذكور
هناك 2  لديهم مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

من كل 10 من المؤّمن عليهن اإلناث
هناك 4 لديهن مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

35%
من المؤّمن عليهم، 

لديهم مستوى 
تعليمي 

الدبلوم الجامعي 
فأعلى

28%
من إجمالي الذكور

32%
من المؤّمن عليهم

تبلغ مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

43%
من إجمالي اإلناث

)التفاصيل في جدول 3.4 و 3.5(

نصف المؤّمن 
عليهم ال تتجاوز 

مدة خدمتهم
الـ )7( سنوات
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جدول )3.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

3مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام مد الحماية التأمينية

31%
من المؤّمن عليهم 

في فئة
المهن الكتابية

20%
من المؤّمن عليهم في فئة

مديري اإلدارة العامة 
واألعمال

أقل المهن استقطابًا للذكور واإلناث المراتب األولى التي توزع فيها المؤّمن عليهم

% 0.4
من المؤّمن عليهم 

في فئة
مهن الزراعة وتربية 

الحيوانات والطيور والصيد

“المهن الكتابية”
29%

“مديرو اإلدارة 
العامة واألعمال“

22%

“المهن الكتابية”
38%

االختصاصيون في 
الموضوعات العلمية 

والفنية واإلنسانية”

21%

أكثر المهن استقطابًا 
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جدول )4.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب الدولة والنوع حتى نهاية عامي 2018 و2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم 4
شهد العام 2019م 

تسجيل أعلى عدد 
للمؤّمن عليهم في 
هذا النظام منذ بدء 

تطبيقه، حيث بلغ

60
مؤّمنًا عليه

ويمثل الذكور  

93%
من اإلجمالي

ثلث المؤّمن عليهم  
يعملون في 

“السفارات األجنبية 
والهيئات والمنظمات 

الدولية” داخل 
السلطنة

بانخفاض  طفيف 
وقدره

4.8%
عن العام السابق

95%
من المؤّمن عليهم

في هذا النظام 
يعملون في

4
دول خليجية

دولة اإلمارات العربية المتحدة	 
مملكة البحرين	 
دولة الكويت	 
دولة قطر	 

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الشكل )4( : عدد المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم خالل الفترة )2001-2019م(

48
41
47
48
51
11
4
3
6
40
37
38
48
46
41
39
33
53
60

3 من كل 10
من المؤّمن عليهم في

هذا النظام، يعملون في
السفارات األجنبية 

والهيئات والمنظمات 
الدولية داخل السلطنة

منذ عام 2008م
وحتى 2019م
تضاعف عدد

المؤّمن عليهم
في هذا النظام 

بمقدار

20
ضعفًا
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جدول )4.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، حسب النوع خالل عام 2019م

4مؤشرات المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

19
حالة تسجيل

مقابل كل 

10
حاالت انتهاء خدمة

27
إجمالي عدد 

حاالت التسجيل 
للمؤّمن عليهم 

خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

93% 

14
إجمالي عدد 

حاالت المنتهية خدماتهم
للمؤّمن عليهم

خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

86%

بشكل عام، هناك
انخفاض في

عدد حاالت التسجيل

وارتفاع
في حاالت المنتهية 

خدماتهم
مقارنة بالعام السابق

4%
انخفاض في عدد 
حاالت التسجيل

27%
ارتفاع في

حاالت المنتهية 
خدماتهم

جدول )4.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام 2019م

7 من كل 10
من المؤّمن عليهم 
في هذا النظام 

أعمارهم في الفئة
)45-21( سنة

50%
من إجمالي الذكور 53%

من المؤّمن عليهم
في هذا النظام
تتراوح أعمارهم 

بين )40-21( سنة
100%

من إجمالي اإلناث

)التفاصيل في جدول 4.2 و 4.3(
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جدول )4.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )4.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

مؤشرات المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم 4
85%

من المؤّمن عليهم 
مستواهم التعليمي
دبلوم التعليم العام

وما دون

15%
من المؤّمن عليهم 

مستواهم التعليمي
الدبلوم الجامعي فأعلى

من كل 10 من المؤّمن عليهم الذكور
هناك 1 لديهم مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

9 من كل 10
من المؤّمن عليهم، 

لديهم مستوى 
تعليمي 

دبلوم التعليم العام 
فما دون

37%
من المؤّمن عليهم 

تتراوح مدة خدمتهم 
ما بين 5 إلى أقل 

من20 سنة

64%
من إجمالي الذكور

63%
من المؤّمن عليهم

تبلغ مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

50%
من إجمالي اإلناث

)التفاصيل في جدول 4.4 و 4.5(

نصف المؤّمن 
عليهم ال تتجاوز 

مدة خدمتهم
الـ )3( سنوات
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جدول )4.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

4مؤشرات المؤّمن عليهم النشطين  في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

مديرو اإلدارة
العامة واألعمال

أكثر المهن استقطابًا 
لإلناث 
50%

22%
من المؤّمن عليهم 

في فئة
المهن الكتابية

22%
من المؤّمن عليهم 

في فئة
مهن الخدمات

المراتب األولى التي توزع فيها المؤّمن عليهم

0%
ال يوجد مؤّمن عليهم في هذا النظام يعملون في:

مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد	 
الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية اإلنسانية	 
مهن البيع	 

المهن الكتابية
أكثر المهن استقطابًا 

للذكور 
 22%

23%
من المؤّمن عليهم في هذا النظام يعملون في:

المهن الهندسية األساسية والمساعدة	 
مهن العمليات الصناعية والكيميائية   	 

والصناعات الغذائية
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جدول )5.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب النوع حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

5 مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

11,250
إجمالي المؤّمن 
عليهم في هذا 

النظام حتى نهاية 
2019م

الذكور  يشّكلون أكثر من النصف في هذا النظام

16%
ارتفاع في عدد 

الذكور 
مقارنًة بالعام 

2018م

12%
ارتفاع في عدد 

اإلناث
مقارنًة بالعام 

2018م

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

223 2,526 6,387 10,786 9,810 9,845 11,250

الشكل )5( : عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم  خالل الفترة )2013-2019م(

منذ عام 2013م
ولغاية 2019م
تضاعف عدد

المؤّمن عليهم
في هذا النظام 

بأكثر من

50
ضعفًا

)10( ذكرًا
لكل )8( أنثى

مؤّمن عليهم في 
نظام التأمين على 
الُعمانيين العاملين 

لحسابهم الخاص ومن 
في حكمهم خال عام 

2019م
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5 مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
جدول )5.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حسب النوع خالل عام 2019م

14
حالة تسجيل

مقابل كل 

10
حاالت انتهاء خدمة

5,881
إجمالي عدد 

حاالت التسجيل 
للمؤّمن عليهم 

خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

57% 

4,244
إجمالي عدد 

حاالت المنتهية خدماتهم
للمؤّمن عليهم

خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

56%

بشكل عام، هناك
ارتفاع في

عدد حاالت التسجيل

وانخفاض
في حاالت المنتهية 

خدماتهم
مقارنة بالعام السابق

12%
ارتفاع في عدد
حاالت التسجيل

19%
انخفاض في

حاالت المنتهية 
خدماتهم

جدول )5.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام 2019م

8 من كل 10
من المؤّمن عليهم 
في هذا النظام 

أعمارهم في الفئة
)21 - 45( سنة

79%
من إجمالي الذكور 78%

من المؤّمن عليهم
في هذا النظام
تتراوح أعمارهم 

بين )21 - 45( سنة
75%

من إجمالي اإلناث

)التفاصيل في جدول 5.2 و 5.3(
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جدول )5.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

5 مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
27%

من المؤّمن عليهم 
مستواهم التعليمي

دون دبلوم التعليم العام

57%
من المؤّمن عليهم 

مستواهم التعليمي
دبلوم التعليم العام

وما يعادله

من كل 10 من المؤّمن عليهم الذكور
هناك 2 لديهم مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

من كل 10 من المؤّمن عليهن اإلناث
هناك 1 لديها مستوى تعليمي “الدبلوم الجامعي فأعلى”

17%
من المؤّمن عليهم، 

لديهم مستوى 
تعليمي 

الدبلوم الجامعي 
فأعلى

جدول )5.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب المحافظة والنوع حتى نهاية عام 2019م *  

65%
من المؤّمن عليهم 
النشطين يتواجدون 

في محافظتي 
مسقط وشمال 

الباطنة
خال عام 2019م

المحافظات األعلى
في عدد المؤّمن عليهم

محافظة مسقط
28%

محافظة شمال الباطنة 
20%

 محافظة الداخلية
17%

المحافظات األقل
في عدد المؤّمن عليهم

محافظة مسندم
1%

محافظة الوسطى 
1%

 محافظة البريمي
2.5%

 * بيانات المؤّمن عليهم النشطين حسب المحافظة
كما يظهر في عنوان البطاقة الشخصية تنويه: هذه الخارطة اليعتد بها من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
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5 مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

28%
من المؤّمن عليهم 

تتراوح مدة خدمتهم 
ما بين 5 إلى أقل 

من20 سنة

60%
من إجمالي الذكور

71%
من المؤّمن عليهم

تبلغ مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

84%
من إجمالي اإلناث

جدول )5.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

50%
من إجمالي الذكور 75.1%

من المؤّمن عليهم
لديهم دخل اشتراك

بين 225-250 
ريااًل ُعمانيًا

50%
من إجمالي اإلناث

92%
من المؤّمن عليهم 

في هذا النظام يقل 
دخل اشتراكهم عن

600
ريااًل ُعمانيًا

جدول )5.7(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب فئة دخل االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

)التفاصيل في جدول 5.6 و 5.7(

نصف المؤّمن 
عليهم ال تتجاوز 

مدة خدمتهم
الـ )2( سنة
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جدول )5.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام2019م

5 مؤشرات المؤّمن عليهم في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

93%
من المؤّمن عليهم في فئة

مديري اإلدارة العامة 
واألعمال

وهذا يعزى إلى أن أغلب 
المؤّمن عليهم هم من 

أصحاب األعمال والشركاء

9.1%
من المؤّمن عليهم في فئة

المهن الهندسية األساسية 
والمساعدة

0.7%
من المؤّمن عليهم في فئة

مهن العمليات الصناعية 
والكيميائية والصناعات الغذائية

المرتبة الثانية التي توزع فيها المؤّمن عليهمالمرتبة األولى التي توزع فيها المؤّمن عليهم

90%
الذكور

96%
اإلناث

ال يوجد
مؤّمن عليهم 

في هذا النظام 
يمارسون

المهن الكتابية
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6مؤشرات المنافع التأمينية
جدول )6.1(: عدد المعاشات المصروفة الجديدة حسب نوع المعاش والنوع خالل عامي 2018 و 2019م

2,086
إجمالي عدد 

المعاشات
المصروفة الجديدة 

خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

79% 

بشكل عام، هناك

ارتفاع في
معاشات الشيخوخة

ومعاشات الوفاة

وانخفاض في 
معاشات العجز 

مقارنة بالعام السابق

3.4%
ارتفاع في عدد

معاشات الوفاة

21.5%
ارتفاع في عدد

معاشات الشيخوخة

5.8%
انخفاض في

معاشات العجز

709 491 332 248 43 62 957 534 394 838 502 310 325 50 61 1,163 552 371

أنثىأنثى

20192018

المجموعالمجموع ذكرذكر

إجمالي معاشات الشيخوخة إجمالي معاشات الوفاة إجمالي معاشات العجز 

التوزيع العددي للمعاشات المصروفة الجديدة حسب نوع المعاش والنوع خالل عامي 2018 و2019م

من كل 10
من المعاشات المصروفة 

الجديدة، هناك 
6

 معاشات شيخوخة

174
المتوسط الشهري 
لعدد المعاشات 

المصروفة الجديدة 
خال عام 2019م
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جدول )6.2(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والنوع بنهاية عامي 2018 و 2019م

لكل )10( معاشات 
مصروفة نشطة 

مؤشرات المنافع التأمينية 6
16,908

إجمالي عدد 
المعاشات

المصروفة النشطة 
خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

84% 
أي بمعدل )2( أنثى 

لكل )10( ذكور

78%
من المعاشات النشطة 

في فئة المعاش 
)202.5-400(

ريال ُعماني

68%
من معاشات الشيخوخة 

في فئة المعاش
أقل من 400

ريال ُعماني

مقارنة بالعام السابق، 
هناك

ارتفاع في
معاشات الشيخوخة

و معاشات العجز 
ومعاشات الوفاة

10%
ارتفاع في عدد
معاشات العجز

16%
ارتفاع في عدد

معاشات الشيخوخة

12%
ارتفاع في عدد

المعاشات المصروفة النشطة
مقارنة بالعام السابق

7%
ارتفاع في عدد

معاشات الوفاة

معاشات شيخوخة

معاشات وفاة

معاشات عجز 

جدول )6.3(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش وفئة قيمة المعاش )ر.ع( والنوع بنهاية عام 2019م

800 ريال ُعماني فأكثر400-800 ريال ُعمانيأقل من 400 ريال ُعماني 

معاشات العجز معاشات الوفاة معاشات الشيخوخة 

1 من كل 10
من المعاشات

المصروفة النشطة، 
 قيمته 600

ريال ُعماني فأكثر

)التفاصيل في جدول 6.2 و 6.3(

68%

17.9%

14.1%2.1%3.9% 6%8.6%

91.9%87.5%
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جدول )6.4(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والفئات العمرية اًلصحاب المعاشات )عند استحقاق المعاش( والنوع  بنهاية عام 2019م
لكل )10(

من أصحاب المعاشات 
الذين أعمارهم

)50 سنة فأكثر(  

6مؤشرات المنافع التأمينية
47.7%

من أصحاب المعاشات 
المصروفة النشطة

تقل أعمارهم
عن 50 سنة

28%
من أصحاب المعاشات 

المصروفة النشطة
تقل أعمارهم
عن 40 سنة

18%
من المعاشات 

المصروفة النشطة 
كانت ألسباب مهنية:

الوفاة والعجز

30.2%
من أصحاب

معاشات الوفاة
في الفئة العمرية
أقل من 30 سنة

28.3%
من أصحاب

معاشات العجز
في الفئة العمرية

30 - 40 سنة

معاشات شيخوخة

معاشات وفاة

معاشات عجز 

جدول )6.5(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب المحافظة* والنوع بنهاية عام 2019م

50%
من أصحاب المعاشات 
المصروفة النشطة  

موجودون في 
محافظتي مسقط 

وشمال الباطنة
خال عام 2019م

المحافظات األعلى
في عدد المعاشات المصروفة 

النشطة لعام 2019م

محافظة مسقط
34%

محافظة شمال الباطنة 
15.6%

 محافظة الداخلية
15.5%

المحافظات األقل
في عدد المعاشات المصروفة 

النشطة لعام 2019م

محافظة الوسطى
0.3%

محافظة مسندم 
0.4%

 محافظة البريمي
1.3%

 * بيانات المؤّمن عليهم النشطين حسب المحافظة
كما يظهر في عنوان البطاقة الشخصية تنويه: هذه الخارطة اليعتد بها من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
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جدول )6.6(: عدد المعاشات المصروفة )تراكميًا( والمتحولة إلى معاشات الوفاة بعد االستحقاق حسب نوع المعاش والنوع بنهاية عامي 2018 و 2019م 

جدول )6.7(: عدد المستحقين عن المؤّمن عليه المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى حسب فئة القرابة والنوع خالل عامي 2018م و2019م

مؤشرات المنافع التأمينية 6

1,547
إجمالي عدد 

المعاشات
المصروفة )تراكميًا( 

والمتحولة إلى 
معاشات الوفاة
بعد االستحقاق

مقارنة بالعام السابق، 
معاشات العجز غير 

المهني هي األعلى في 
االرتفاع، تليها معاشات 

شيخوخة لبلوغ السن 
القانونية ومعاشات 

الشيخوخة المبكرة

مقارنة بالعام السابق، 

ارتفاع عدد المستحقين 
عن المؤّمن عليه 

المتوفى أو صاحب 
المعاش المتوفى

أكثر من نصف المستحقين
عن المؤّمن عليه المتوفى 

أو صاحب المعاش 
المتوفى هم من فئة

“األبناء والبنات” 

ويشكلون ما نسبته 

52%
 من إجمالي الفئات

وبمعدل
)8( ذكور لكل )10( إناث

التوزيـــع النســـبي لعـــدد المعاشـــات المصروفـــة 
)تراكميـــًا( والمتحولـــة إلـــى معاشـــات الوفـــاة بعـــد 

ـــام 2019م ـــة ع ـــى نهاي ـــتحقاق حت االس

9.6%
ارتفاع في عدد

معاشات شيخوخة 
لبلوغ السن القانونية

10.2%
ارتفاع في عدد

معاشات العجز غير 
المهني

من كل )100(
معاش متحول
)96( معاش

تم صرفه
للذكور

و
)4( معاشات

لإلناث

7.3%
ارتفاع في عدد

معاشات الشيخوخة 
المبكرة

40.4%
معاشات شيخوخة لبلوغ السن القانونية

40.6%
معاشات العجز غير المهني

19%
معاشات الشيخوخة المبكرة

2,755
إجمالي عدد 

المستحقين من 
معاشات الوفاة 
خال عام 2019م

تشكل اإلناث
ثلثي المستحقين

67% 

39.2%
ارتفاع في عدد

المستحقين عن المؤّمن 
عليه المتوفى أو صاحب 

المعاش المتوفى

من كل )10( 
معاشات متحولة 

معاشات الشيخوخة 
لبلوغ السن القانونية

معاشات العجز 
غير المهني

معاشات 
الشيخوخة المبكرة

230
مستفيدًا شهريًا

من
معاشات الوفاة
خالل عام 2019

)التفاصيل في جدول 6.6 و 6.7(
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جدول )6.8(: عدد حاالت صرف التعويضات ذات الدفعة الواحدة حسب نوع المنفعة والنوع خالل عامي 2018م و2019م

6

جدول )6.9(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب الفئة العمرية والنوع خالل عامي 2018 و2019م

812
حالة صرف شهريًا

37
في كل يوم عمل

للتعويضات ذات 
الدفعة الواحدة 
خالل عام 2019م

35
حالة إصابة شهريًا

2
حالة إصابة 

في كل يوم عمل

خالل عام 2019م

9,744
حالة صرف للتعويضات 

ذات الدفعة الواحدة 
خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

63% 

418
حالة إصابة

عمل مصروفة 
خال عام 2019م

يشكل الذكور
النسبة األعلى

90% 

64%
من حاالت إصابات العمل المصروفة

تركزت في الفئة العمرية
)26 - 40 سنة(

تقل هذه النسبة مع التقدم في العمر	 

الذكور هم األكثر تعرضًا إلصابات العمل	 

مكافأة نهاية الخدمة 
للتفرغ لشؤون األسرة 

)لإلناث فقط(

28%
مَثلت النسبة األعلى 

من بين أنواع المنفعة 
األخرى

المنح

30.2%
من  حاالت صرف 
التعويضات ذات 
الدفعة الواحدة

11%
ارتفاع في نسبة

حاالت صرف التعويضات
ذات الدفعة الواحدة
مقارنة بالعام السابق

7.9%
انخفاض في عدد

حاالت إصابات العمل
مقارنة بالعام السابق

مؤشرات المنافع التأمينية

)التفاصيل في جدول 6.8 و 6.9(
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جدول )6.10(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب سبب اإلصابة والنوع خالل عامي 2018م و2019م

جدول )6.11(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب نوع االستحقاق والنوع خالل عامي 2018م و2019م

شهريًا
خال عام 2019م

11
حالة إصابة عمل بسبب
الحوادث المرورية 

8
حالة إصابة عمل بسبب
انزالق ووقوع العامل 

3
حالة إصابة عمل بسبب
انحشار بين أجسام 

صلبة

مؤشرات المنافع التأمينية 6

75%
من إجمالي 

الذكور

24%
من إجمالي 

الذكور

76%
من الحاالت المصروفة كانت عبارة عن 

استحقاق لـ“بدل انقطاع عن العمل” 

33%
من حاالت إصابات العمل

“الحوادث المرورية” 

22%
“انزالق ووقوع العامل” 

10%
“ انحشار بين أجسام صلبة”

23%
“لـتعويض مقطوع بسبب إصابة عمل”

للعجز الناتج بسبب مهني
بمختلف أنواعه الثاثة 

82%
من إجمالي 

اإلناث

18%
من إجمالي 

اإلناث

 المرتبة األولى

السبب 
األول

السبب 
الثاني

السبب 
الثالث

 المرتبة الثانية

كل )1( أنثى
يقابلها )10( ذكور

في حاالت إصابات العمل المصروفة

26
حالة صرف شهريًا

لـ "بدل انقطاع
عن عمل"

خال عام 2019م

)التفاصيل في جدول 6.10 و 6.11(
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جدول )6.12(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب مركز اإلصابة بالجسم والنوع خالل عامي 2018م و2019م

6
األقل انتشارًا بين المؤّمن عليهماألعلى انتشارًا بين المؤّمن عليهم 

34%
من إصابات العمل في

“األطراف العلوية”

34%
من إصابات العمل في

“األطراف السفلية”

1.7%
من إصابات العمل في

“الصدر”

4.6%
من إصابات العمل في

“الظهر”

24
حالة إصابة شهريًا

في كال من
"األطراف العلوية"  

و
"األطراف السفلية”

خالل عام 2019م

مؤشرات المنافع التأمينية
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جدول )7.1(: التوزيع النسبي إليرادات االشتراكات خالل عامي 2018 و2019م

جدول )7.2(: توزيع مبالغ النفقات التأمينية خالل عامي 2018 و2019م

)47%(

المؤشرات المالية 7

97%
من إجمالي النفقات 

التأمينية للهيئة تركزت في
فرع التأمين ضد الشيخوخة 

والعجز والوفاة

3%
 لفرع التأمين ضد إصابات 
العمل واألمراض المهنية

35%
من إجمالي النفقات 

التأمينية للهيئة تمثلت في
 معاشات الشيخوخة

16%
لمعاشات الوفاة

)المهنية وغير المهنية(

19.6%
ارتفاع في

إجمالي النفقات 
التأمينية للهيئة

مقارنة بالعام السابق

7.9%
ارتفاع في

إيرادات االشتراكات
مقارنة بالعام السابق

37%
ارتفاع ملحوظ في نسبة 
مساهمة المؤّمن عليهم 
المسجلين في نظام مد 

الحماية التأمينية
مقارنة بالعام السابق

47%
من إيرادات االشتراكات خال عام 2019م

مساهمة صاحب العمل

28%
مساهمة المؤّمن عليه

23%
مساهمة الحكومة

2%
أخرى

35%
أكثر من ثلث 

نفقات الهيئة كانت 
لمعاشات الشيخوخة 

خال عام 2019م

47%
مساهمة أصحاب 

العمل في إيرادات 
االشتراكات

خال عام 2019م

)التفاصيل في جدول 7.1 و 7.2(
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الوصول إلى توزيع مناسب وتنوع نموذجي لألصول االستثمارية، هي غاية 
مهمة تسعى الهيئة إلى تحقيقها في استراتيجيتها الحالية ألجل:

الحفاظ على ديمومة 
واستمرارية صندوق الهيئة

ضمان أداء 
استثماري عال 12

األداء االستثمارياألداء االستثماري

المحور الثاني

حصدت الهيئة
جائزة أفضل صندوق استثماري

في 2019م
مؤكدة الحفاظ على أداء استثماري عال

تنويع التوزيع الجغرافي لاستثمارات. 1

زيادة االستثمارات في أصول النمو. 2

االستقالية التشغيلية للنشاط االستثماري. 3

أهدافه:

79 التقرير السنوي 2019



زيارات ميدانية لمديري محافظ الهيئة
على العمليات االستثمارية

التأمينات االجتماعية تحصد جائزة أفضل 
صندوق استثماري

جائــزة  علــى  االجتماعيــة  التأمينــات  حصلــت 
أفضــل صنــدوق اســتثماري، ضمــن جوائــز ســوق 
مســقط لــألوراق الماليــة لإلجــادة فــي أعمــال 
الوســاطة لعــام 2019م، حيــث تعــد واحــدة 
مــن أفضــل المؤسســات أداًء مــن ناحيــة أحجــام 
ــة ــألوراق المالي ــداول فــي ســوق مســقط ل الت

مؤتمر الصناديق االستثمارية السيادية 
بالواليات المتحدة األمريكية

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي ــر أب ــش المؤتم ناق
الصناديق االســتثمارية خصوصــا تأثير التكنولوجيا 

علــى اقتصاديــات الــدول

مؤتمر إقليمي عن عمليات األسواق
THE NETWORK FORUM  في مسقط

آليــات عمليــات األســواق  اســتعرض المؤتمــر 
المتقدمــة والصاعــدة ومتطلباتهــا، وتطــرق إلــى 
ــض  ــات بع ــة متطلب ــة بتغطي ــات المرتبط التحدي
األســواق الماليــة لاســتثمار فيهــا بمــا يتناســب 
مــع اإلجــراءات والقوانيــن التشــريعية ووضــع 
الحلــول المناســبة التــي قــد تســاهم فــي تيســير 

ــواق. ــذه األس ــي ه ــتثمار ف ــات االس عملي

مايو
2019

سبتمبر
2019

أكتوبر
2019

أبريل 
2019

إنجازات وفعاليات

إنجازات وفعاليات

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

إنجازات وفعاليات

ركزت الزيارة على:
لمديــري  والعمليــات  االســتثمارية  األنشــطة  تحليــل 

األداء. فعاليــة  مــن  للتأكــد  المحافــظ 
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المؤشرات االحصائية

* االستثمارات في صناديق التملك الخاص

االستثمارات المحلية 
والخليجية

االستثمارات الخارجية

أما من حيث
التوزيع النسبي الجغرافي

ألصول الهيئة فقد كان كاآلتي:

توزيع األصول والعائد االستثماري للهيئة كان كاآلتي: 

76.5%79.7%

23.5%20.3%

20192018

أسهم  محلية   وخارجية 

صناديق االستثمار المشترك

أدوات الدخل الثابت

استثمارات بديلة *

استثمار عقاري

أصول قصيرة األجل

26%

6%

26%

1%

4%

37%

6.86%
معدل العائد العام 

لالستثمارات
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تسعى الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة،
تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين وتتسم بالمرونة والشفافية

تحسين الخدمات المقدمة من الهيئة  .1

تفعيل الربط اإللكتروني مع الجهات ذات العاقة  .2

 الخدمة المؤسسية الخدمة المؤسسية

المحور الثالث

أهدافه:

تم تدشين الحساب االفتراضي لاشتراكات مع بنك HSBC عمان

83 التقرير السنوي 2019



إنجازات وفعاليات

تدشين األجهزة
الكفية للمفتشين

ــي،  ــع فــي التحــول اإللكترون تماشــيًا مــع النهــج المتب
تــم اســتخدام األجهــزة الكفيــة فــي عمليــات التفتيــش 
التأمينــي وذلــك لدقــة وســرعة إنجــاز األعمــال ميدانيــا 

ومواكبــة التطــورات فــي المجــال التقنــي

يوليو
2019

إنجازات وفعاليات

تدشين مشروع الحساب االفتراضي لالشتراكات
مع بنك HSBC -ُعمان

ترتكز آلية العمل على:

فتــح حســابات بنكيــة تابعــة للهيئــة فــي بنــك HSBC-ُعمــان لجميــع . 1
دول الخليــج )بعملة الدولة( 

ــة . 2 ــي الهيئ ــجلة ف ــركات المس ــدد الش ــة بع ــابات افتراضي ــدار حس إص
لــكل شــركة حســاب واحــد فقــط،  بحيث تتمكــن الهيئة من التعــرف على 
الشــركة عــن طريــق حســابها االفتراضــي مــع إمكانيــة دفــع االشــتراكات 

عــن طريــق التحويل المباشــر.

يوليو
2019

إنجازات وفعاليات

تدشين الفاتورة المحدثة
لنظام العاملين في مد الحماية التأمينية

تتميــز الفاتــورة المحدثــة  ألصحــاب العمــل بــدول الخليــج بالوضــوح  
ــر تخــدم صاحــب العمــل  ــل أكث ــى وجــود تفاصي والســهولة باإلضافــة إل

ــل ــر العم ــة مق ــد بالدول ــاز التقاع وجه

يونيو 
2019

إنجازات وفعاليات
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توقيع مذكرة تفاهم مع بنك مسقط
لتعزيز التعاون والعالقات المشتركة

يأتــي ذلــك لتفعيــل خدمــة الدفــع اإللكترونــي عبــر 
الموقــع اإللكترونــي لبنــك مســقط، وتماشــيًا مع خطة 
ــا  ــة لتقديمه ــعى الهيئ ــي تس ــي الت ــول اإللكترون التح
فــي مختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا لضمــان جــودة 
ترتبــط  ال  للمســتفيد  متاحــة  منافــذ  ووجــود  الخدمــة 

ــن ــان محددي ــكان وزم بم

مايو
2019
تعاون محلي

وإقليمي ودولي 

جدول )8.1(: عدد المكالمات التي تم استقبالها في خدمة المراجعين حسب نوع االستفسار خالل عامي 2018 و2019م

21,782
مكالمة تم استقبالها

في خدمة المراجعين
خال عام 2019م

بارتفاع 
32%

عن عام 2018م.

8 مؤشرات خدمات المراجعين

ارتفاع في عدد المكالمات
والنسب األعلى

كانت الستفسارات التي تخص 
"المستحقات التأمينية"
"التسجيل واالشتراكات"

34.7%
من المكالمات 

كانت لالستفسار 
عن المستحقات 

التأمينية

31.8%
من المكالمات 
كانت للتسجيل 
واالشتراكات 

2.2%
من المكالمات 

كانت لالستفسار 
عن التفتيش

83
مكالمة

في كل يوم عمل 
تم استقبالها في 
خدمة المراجعين

خالل عام 2019م

)التفاصيل في جدول 8.1(

زيارة استطالعية لتبادل المعرفة
في الجودة والتميز مع وزارة النقل 
واالتصاالت، ووزارة التربية والتعليم

قــام بهــا بعــض المختصيــن فــي الهيئــة وذلــك 
ــي  ــات ف ــك الجه ــة تل ــى تجرب ــاع عل ــرض االط بغ

تطبيــق اآليــزو 9001 إصــدار 2015م

الربط مع غرفة تجارة وصناعة ُعمان
باألجــر  المنشــأة  درجــة  ربــط  فــي  ويتمثــل 
لحســابهم  العامليــن  نظــام  فــي  المســجل 
الخــاص والتأكــد مــن توافــق األجــر مــع درجــة 

المنشــأة

مارس
2019

أبريل
2019

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 

تعاون محلي
وإقليمي ودولي 
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تسعى الهيئة من خالل هذا المحور إلى تعزيز مستوى 
المعرفة والثقافة للتأمينات االجتماعية

إنطاق النسخة الثانية من جائزة الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية للبحوث العلمية

الثقافة التأمينيةالثقافة التأمينية

المحور الرابع

ترسيخ الثقافة التأمينية في المجتمع. 1

تعزيز التعاون األكاديمي بين الهيئة والمؤسسات األكاديمية المختلفة في السلطنة. 2

دعم عمليات البحث العلمي في مجال الدراسات االجتماعية والضمان االجتماعي. 3

أهدافه:
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المشاركة
في مهرجان مسقط 2019

ــع  ــة  ورف ــات االجتماعي ــة التأمين ــز ثقاف ــل تعزي ــن أج م
مســتوى المعرفــة باألنظمــة التأمينيــة  لــدى الجمهــور 

المســتهدف مــن مختلــف فئــات المجتمــع

يناير 
2019

إنجازات وفعاليات

المشاركة في معرض الوظائف

بجامعة السلطان قابوس

بهــدف نشــر الثقافــة التأمينيــة للطلبــة فــي مختلــف 
المؤسســات التعليميــة واألكاديميــة وللباحثيــن عن عمل 
ــدء العمــل  ــل ب لتكــون هــذه الثقافــة حاضــرة لديهــم قب

فــي القطــاع الخــاص

مارس
2019

إنجازات وفعاليات

تنظيم
أسبوع التخطيط

تحــت شــعار )بنــاء(،  وفــي دورتــه الرابعــة هــدف إلــى 
مشــاركة موظفــي الهيئــة فــي بنــاء وصياغــة المرحلــة 

الثالثــة مــن الخطــة اإلســتراتيجية )2021-2025م(

مارس
2019

إنجازات وفعاليات

االحتفال باليوم العالمي
للسالمة والصحة المهنية

االحتفــال باليــوم العالمــي للســامة والصحــة المهنيــة 
ــل  ــة، وتفعي ــات المهتم ــات والهيئ ــة المنظم ــع كاف م
الســامة  عناصــر  كافــة  توفيــر  بأهميــة  المعرفــة 
ــى  ــة، إل ــل المختلف ــة العم ــي بيئ ــة ف ــة المهني والصح
ــر  ــن مخاط ــد م ــراءات الح ــن بإج ــف العاملي ــب تعري جان
ــدى  ــة م ــأة ومعرف ــا المنش ــي توفره ــل الت ــة العم بيئ
كفاءتهــا فــي الحــد مــن اإلصابــات واألمــراض المهنيــة.

أبريل
2019

إنجازات وفعاليات

"هيا نكتب لألطفال" حلقة عمل لترسيخ 
مفهوم التأمينات لدى الناشئة بالتعاون مع 

مكتبة األطفال العامة

الهيئــة  بيــن  المشــترك  التعــاون  لمســتوى  تعزيــزًا 
وإلثــراء  واألكاديميــة،  التعليميــة  والمؤسســات 

التأمينيــة  الثقافــة  ونشــر  المعرفــة 

أبريل
2019

إنجازات وفعاليات

إنجازات وفعاليات
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المشاركة في مبادرة )بناء قدرات المبادرات( 
التي تقدمها اللجنة الوطنية للشباب خالل 
مشاركتها بمهرجان صاللة السياحي 2019

التعريــف بالنظــام ومــا يتضمنــه مــن التأمين ضــد مخاطر 
الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ومخاطر التعــرض إلصابات 

العمــل واألمــراض المهنية للمنتســبين للنظام.

أغسطس 
2019

إنجازات وفعاليات

"القانون، ثقافة والتزام"

حلقة عمل من تنظيم الدائرة القانونية

لجميع موظفي الهيئة

لنشــر الثقافــة القانونية في مجــال التأمينــات االجتماعية 
مــن خــال المحاضــرات وحلقــات العمــل، ترســيخ الثقافــة 

القانونيــة داخــل الهيئــة أو خارجها

نوفمبر
2019

إنجازات وفعاليات

تنظيم حلقة عمل
حول دور المالية والحسابات

هدفت إلى:
بالماليــة  العاقــة  ذات  العمــل  إجــراءات  توضيــح 

بات لحســا وا

نوفمبر
2019

إنجازات وفعاليات

انطالق النسخة الثانية من جائزة
"التأمينات االجتماعية للبحوث العلمية"

ُتقــدم كل ســنتين  العلميــة  للبحــوث  الهيئــة  جائــزة 
ألفضــل المشــروعات البحثيــة فــي مجــاالت التأمينــات 
ميداًنــا خصًبــا  العلمــي  البحــث  باعتبــار  االجتماعيــة، 

ودعامــة أساســية القتصــاد الــدول وتطورهــا

يونيو
2019
تعاون محلي

وإقليمي ودولي 

التأمينات تشارك في ندوة
أحكام قانون العمل   

ــكام  ــف بأح ــى التعري ــة إل ــدوة 22 التعريفي ــت الن هدف
قانــون العمــل لمديــري المــوارد البشــرية ومــن فــي 

حكمهــم بمنشــآت القطــاع الخــاص

مارس
2019
تعاون محلي

وإقليمي ودولي 

تعاون
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جدول )9.2(: مؤشرات حسابات الهيئة في وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني خالل عامي 2018 و2019م

جدول )9.1(: أنشطة اإلعالم والثقافة التأمينية خالل عام 2019م

مؤشرات اإلعالم والثقافة التأمينية 9

253
 نشاطًا

تم تنفيذه
في مجال اإلعالم 
والثقافة التأمينية

119 ألف
 زائر

لحساب الهيئة
على تويتر

في عام 2019م

64 ألف
 متابع

لحساب الهيئة
على تويتر

في عام 2019م

7
 متابع جديد

 كل 8 ساعات،
أي ما يعادل 

21  متابع جديد يوميًا

21
 نشاطًا

بمعدل شهري

أكثر من

46%
من األنشطة كانت

»اللقاءات التعريفية«

19%
من األنشطة كانت

»اإلعالم المقروء«

 21
نشاطًا شهريا

في مجال اإلعالم 
والثقافة التأمينية 

خال عام 2019م

ارتفاع ملحوظ 

في أداء مؤشرات 
حسابات الهيئة في 

وسائل التواصل 
االجتماعي

في العام 2019م 
مقارنة بالعام الماضي 

)التفاصيل في جدول 9.1 و 9.2(
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9 مؤشرات اإلعالم والثقافة التأمينية

206
إعجابًا جديدًا 

لحساب الهيئة
على الفيسبوك

في عام 2019م

مؤشرات
حساب الهيئة

على الفيسبوك

6
إعجابات جديدة 

لحساب الهيئة
على الفيسبوك

في كل )10( أيام

مؤشرات
حساب الهيئة

على اإلنستجرام

430
متابعًا جديدًا 
لحساب الهيئة

على اإلنستجرام
في عام 2019م

12
متابعًا جديدًا 
لحساب الهيئة

على اإلنستجرام
في كل )10( أيام

مؤشرات
حساب الهيئة

على اليوتيوب

46
مقطعًا مرئيًا 

منشور
على اليوتيوب

في عام 2019م

39
مقطعًا مرئيًا 

مقدار االرتفاع 
عن العام السابق

مؤشرات
الموقع اإللكتروني 

للهيئة

210,485
زائرًا 

عدد زوار 
الموقع اإللكتروني

في عام 2019م

18.7%
نسبة ارتفاع 

عدد زوار الموقع
عن العام السابق

خال عام 2019م

 69
تغريدة

عن طريق تويتر
شهريًا

 17
إعجابًا جديدًا

للهيئة عن طريق 
الفيس بوك شهريًا

 18
مشاهدة جديدة 
للهيئة عن طريق 
اليوتيوب يوميًا

)التفاصيل في جدول 9.2(
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يعمل المحور على إيجاد منظومة إدارية وفنية متكاملة حسب أفضل الممارسات الدولية

من خالل التركيز على 
األهداف اآلتية:

توفير بيئة عمل جاذبة 
وُمستبِقية للموارد البشرية 

المؤهلة والممكنة

تأهيل  الممارسات الحالية 
للهيئة لتتماشى مع أفضل 

الممارسات الدولية

 تطوير الهيكل التنظيمي العام 
والهياكل الفرعية

استكمال أتمته أنظمة 
الموارد البشرية

زيادة كفاءة موظفي الهيئة، 
وتشجيعهم على التفكير اإلبداعي

تكاملية الربط بين األنظمة 
الداخلية في الهيئة

تعزيز البنية األساسية لتقنية 
المعلومات

استكمال وأتمتة أدلة وإجراءات 
العمل وتعزيز االلتزام بها  1

4

8 67

35

2

بناء القدرات الفنية واإلداريةبناء القدرات الفنية واإلدارية

المحور الخامس
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تنفيذ برنامج االستراتيجيات
حول االبتكار للموظفين

يقــوم البرنامج بتزويد المشــاركين بالمفاهيــم واألدوات 
اســتراتيجيات  وقيــادة  صياغــة  أجــل  مــن  األساســية 
جديــدة لبرامــج النمــو واالبتــكار داخــل المؤسســة، كمــا 
يميــز الفــرد ويجعلــه قائــدًا اســتراتيجيًا فــي عملــه قــادرًا 
علــى تحديــد وقيــادة موجــات النمــو والتطــور فــي 

المؤسســة.

مارس 
2019

إنجازات وفعاليات

هدفت حلقة العمل إلى:
تحديد التوجه االستراتيجي الجديد للهيئة ووضع األولويات يما يحقق رؤيتها ويعزز رسالتها  	

تعزيز مستوى التركيز االستراتيجي في الهيئة بما يخدم التنفيذ االستراتيجي الفعال  	
تكامل األنظمة اإلدارية المختلفة في الهيئة في منظومة عمل موحدة  	

ربط جميع المستويات اإلدارية في الهيئة مع بعضها البعض بالرؤية المؤسسية.  	

مايو
2019

إنجازات وفعاليات

اإلفطار السنوي

بهدف:
    تفعيــل قيــم الهيئــة الراميــة إلــى تعزيــز المشــاركة 
البنــاّءة وتدعيــم أواصــر المحبــة واإلخــاء بيــن مختلــف 

المســتويات الوظيفيــة.

مايو
2019

إنجازات وفعاليات

تنفيذ
"برنامج إدارة المشروعات"

ضمن برنامج اإلنماء الوظيفي
والتطوير القيادي )إعداد(

بهدف: 
تطوير إدارة المشروعات اإلستراتيجية  	

توفير أساس متين ألفضل الممارسات إلدارة المشروعات   	
رفع المهارة في إدارة المشروعات اإلستراتيجية للهيئة  	

توفير مقدمة إلى عالم إدارة المشروعات  	

سبتمبر
2019

إنجازات وفعاليات

حلقة عمل تدريبية لموظفي الهيئة
 حول إدارة المخاطر

وتأثير تطبيق معيار رقم )9( 
كمعيار دولي للتقارير المالية

بهــدف تنميــة قــدرات الموظفيــن وإثــراء معرفتهم بتقييم 
ــة،  ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــًا للمعايي ــتثمارات طبق االس
وتنميــة قدراتهــم بالمفاهيــم الحديثــة الضروريــة إلدارة 
المخاطــر وتزويدهــم بالخلفيــات المتعلقــة بطبيعــة إدارة 
المخاطــر، وتتناولــت الحلقــة كذلــك كيفيــة اســتخدام 
الدوليــة  الممارســات  النشــاط طبقــًا ألفضــل  نمــوذج 

المرتبطــة بنمــوذج إدارة المخاطــر.

يونيو
2019

إنجازات وفعاليات

إنجازات وفعاليات

حلقة عمل
بناء المرحلة الثالثة

من الخطة اإلستراتيجية 2021 - 2025م
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البطولة الرياضية
لموظفي الهيئة

هدفت فعاليات البطولة الرياضية إلى:
توســيع قاعــدة مشــاركة الموظفيــن فــي الرياضــة   	

البدنــي  والنشــاط 
زيادة معدالت المشاركة الفاعلة في الهيئة  	

سبتمبر 
2019

إنجازات وفعاليات

المؤتمر الوطني

لرؤية ُعمان 2040  

للرؤيــة  الوطنــي  المؤتمــر  أعمــال  فــي  المشــاركة 
منجــزات  اســتعرض  الــذي   2040 ُعمــان  المســتقبلية 
وذلــك   2040 لرؤيــة  الرئيســة  والتوجهــات  الســلطنة 
ــاع الخــاص  ــي الحكومــة والقط ــدد مــن ممثل بحضــور ع

المدنــي. المجتمــع  ومؤسســات  واألكاديميــة 

يناير
2019

إنجازات وفعاليات

استكمال شبكة األلياف البصرية
بين المبنى الرئيس وموقع االستعادة

من الكوارث في وزارة التقنية واالتصاالت

ــن مركــز المعلومــات ومركــز االســتعادة  ــط بي ــم الرب ت
مــن الكــوارث عــن طريــق األليــاف البصرية لتوفيــر نطاق 
عريــض لاتصــاالت حيــث يخــدم الســرعة فــي عمليــات 
االســتعادة واالنتقــال بيــن األجهــزة والمعــدات بســرعة 

ممــا يقلــل الجهــد والوقــت.

أبريل
2019

إنجازات وفعاليات

المشاركة المجتمعية الواسعة في إعداد   	
اإلستراتيجية من قبل المتخصصين لضمان 
إثرائها بالخبرات والدروس المستفادة من 

التجارب الناجحة
مشاركة سير العمل في المشروع، ومناقشة   	
مخرجات دراسة تحليل الوضع الحالي للبحث 

العلمي والتطوير وتحديد الثغرات

إبراز ما تم إنجازه من مراحل ترتيب األولويات   	
الوطنية ومواءمتها مع رؤية ُعمان 2040 

والخطط الوطنية األخرى طويلة األمد
مناقشة مجمل التصورات واألهداف الخاصة   	
بهذه األولويات، ووضع خارطة طريق للخطة 

التنفيذية والبرامج

سبتمبر
2019
تعاون محلي

وإقليمي ودولي 

منتدى "التقنيات الناشئة 
للثورة الصناعية الرابعة"   

أبريل
2019
تعاون محلي

وإقليمي ودولي 

تعاون

تمثيل الهيئة في حلقة العمل الثانية
ضمن مشروع إعداد اإلستراتيجية الوطنية 

للبحث العلمي والتطوير
بتنظيم من مجلس البحث العلمي

ــة  ــة واالتصــاالت )هيئ ــه وزارة التقني ــذي نظمت ــدى ال المشــاركة فــي المنت
تقنيــة المعلومات-ســابقًا( بجامعــة الســلطان قابــوس وتــم طــرح عــدة 

ــام. ــاع الع ــياء للقط ــت األش ــال إنترن ــبيل المث ــى س ــدة عل ــات جدي تقني
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مؤشرات الموارد البشرية في الهيئة 10
جدول )10.1(: عدد موظفي الهيئة حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )10.2(: عدد موظفي الهيئة حسب مدة الخدمة والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

378
موظفًا في 

الهيئة حتى نهاية 
عام 2019م

2.4%
ارتفاع في العدد

عن العام الماضي

97%
نسبة التعمين

في الهيئة
في عام 2019م

نصف موظفي الهيئة تقل 
أعمارهم عن 36 سنة،

وأعلى تمركز لهم في الفئة 
العمرية )31 - 35( سنة.

37%
نسبة اإلناث
في الهيئة

63%
نسبة الذكور

في الهيئة

حوالي ثلث
 موظفي
الهيئة هم
من اإلناث

38%3%
56%

من موظفي الهيئة 
مدة خدمتهم

أقل من 10 سنوات
80%0%

24%
من موظفي الهيئة

مدة خدمتهم
أقل من 5 سنوات

)التفاصيل في جدول 10.1 و 10.2(

من إجمالي
الذكور

من إجمالي
اإلناث
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10 مؤشرات الموارد البشرية في الهيئة

جدول )10.3(: عدد موظفي الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

جدول )10.4(: عدد المعينين الجدد في الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع خالل عام 2019م

26
موظفًا ُعمانيًا تم 

تعيينهم في الهيئة 
خال عام 2019م

77%
منهم من ذوي 

المستوى التعليمي 
الجامعي فأعلى 

بشكل عام، )%65( نصيب اإلناث في التعيين مقابل )%35( للذكور

27%
من موظفي الهيئة

هم من حملة مؤهل 
دبلوم التعليم العام

وما دون

65%
من موظفي الهيئة

هم من حملة مؤهل 
التعليمي الجامعي 

فأعلى

8%
انخفاض في النسبة 
عن العام الماضي

7%
ارتفاع في النسبة 
عن العام الماضي

)5( من كل )10( 
من موظفي الهيئة

لديهم مستوى 
تعليمي جامعي

بشكل عام:
حوالــي ثلــث موظفــي الهيئــة الذكــور لديهــم  

مؤهــل دبلــوم التعليــم العــام ومــا دون

59%
من الذكور لديهم 
مستوى تعليمي 

جامعي فأعلى

74%
من اإلناث لديهم 
مستوى تعليمي 

جامعي فأعلى

83%
من الوافدين لديهم 

مستوى تعليمي 
جامعي فأعلى

من كل )10(
معينين جدد هناك:

)3( ذكور
مقابل

)7( إناث
خال عام 2019م

)التفاصيل في جدول 10.3 و 10.4(
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مؤشرات الموارد البشرية في الهيئة 10
جدول )10.5(: عدد موظفي الهيئة تاركي الخدمة حسب السبب والجنسية والنوع خالل عام 2019م

جدول )10.6(: البرامج وحلقات العمل التدريبية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج خالل عام 2019م

الذكور
هم األكثر تركًا 

للخدمة عن اإلناث

"االستقالة"
هي السبب 

الرئيس لترك الخدمة

ارتفاع البرامج 
وحلقات العمل 

التدريبية
بأكثر من الثلث

ونتيجة لذلك هناك 
ارتفاع في عدد 

المشاركين

17
موظفًا تركوا
الخدمة خال

هذا العام

14 ُعماني
3 وافدين

455
مشاركًا 

من الهيئة في

123
برنامجًا وحلقة عمل تدريبية 

خال عام 2019م

58%
من البرامج

وحلقات العمل التدريبية
كانت داخلية

شارك فيها

79%
من إجمالي المشاركين

82%
الذكور 

هم األكثر تركًا للخدمة 

76%
“االستقالة” 

هي السبب األعلى من بين باقي األسباب 

ارتفاع ملحوظ
في عدد البرامج

وحلقات العمل التدريبية 
وعدد المشاركين فيها
مقارنة بالعام الماضي

داخلية

)التفاصيل في جدول 10.5 و 10.6(

الهيئة العامة للتأمينا ت االجتماعية98



10 مؤشرات الموارد البشرية في الهيئة

جدول )10.7(: البرامج التعاقدية الداخلية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج خالل عام 2019م

جدول )10.8(: عدد المتدربين في الهيئة من طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل خالل عام 2019م

 4
متدربين

تستقبلهم 
الهيئة شهريًا

من طلبة التعليم 
العالي والباحثين 

عن عمل

50
متدربًا من طلبة 

وباحثين عن عمل 
تم استقبالهم في 
الهيئة في مختلف 

الدوائر واألقسام 
من كل )10( متدربين هناك متدرب ذكر واحد فقطخال عام 2019م

8.7%
ارتفاع في العدد

عن العام الماضي

ما يقارب
ثلثي المشاركين 

التحقوا ببرامج 
تعاقدية خاصة

38%
بالمشروعات
اإلستراتيجية

26%
بالوعي

المؤسسي

 من إجمالي 
البرامج التعاقدية

ارتفاع ملحوظ
في عدد البرامج 

التعاقدية 
ونتيجة لذلك ارتفع 

عدد المشاركين بنسبة 

69%
مقارنة بالعام الماضي

)التفاصيل في جدول 10.7 و 10.8(

5
برامج خاصة  
بالمشروعات 
اإلستراتيجية

4
برامج خاصة

بالوعي
المؤسسي

6
برامج خاصة   

باحتياجات
تدريبية أخرى

15
مجموع
البرامج

100
مشاركًا

68
مشاركًا

97
مشاركًا

265
مجموع

المشاركين

99 التقرير السنوي 2019



اإلصدارات اإلعالمية

ملحق تكافل تأميني

التقرير السنوي 2018 

كتاب )جائزة الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية للبحوث العلمية(

ــة بالتعــاون مــع  ــات االجتماعي ــة العامــة للتأمين ملحــق شــهري تصــدره الهيئ
مؤسســة ُعمــان للصحافــة والنشــر واإلعــان، يتضمــن مختلــف الموضوعــات 
المتعلقــة باألنظمــة التأمينيــة، كمــا يركــز علــى عــدد كبيــر مــن قصــص النجــاح 

ألطــراف اإلنتــاج الثاثــة والذيــن يعتبــرون أهــم فئــات المجتمــع التأمينــي.

ــات  ــى البيانـ ــة إلـ ــة باإلضافـ ــات الهيئـ ــطة وفعاليـ ــازات وأنشـ ــن إنجـ يتضمـ
والمؤشـــرات اإلحصائيـــة.

صــدر عــن الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة فــي عــام 2019م، واحتــوى 
الكتــاب علــى البحــوث الخمســة الفائــزة بجائــزة الهيئــة للبحــوث العلميــة فــي 
نســختها األولى، إلــى جانــب بحثيــن آخريــن أوصــت اللجنــة الرئيســة علــى 

نشــرهما.

1

3

4

نشرة الغد
نشـــرة إلكترونيـــة شـــهرية داخليـــة لموظفـــي الهيئـــة، تتضمـــن مختلـــف 

والعلميـــة. الثقافيـــة  الموضوعـــات 
2
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الجداول اإلحصائية
جدول )1.2(: عدد المنشآت الجديدة حسب الشهر خالل عام 2019م

% من المجموععدد المنشآت الجديدةالشهر
%37212.8يناير

%2729.3فبراير
%34511.8مارس
%2187.5أبريل
%2247.7مايو
%1515.2يونيو
%2217.6يوليو

%1545.3أغسطس
%2679.2سبتمبر
%2749.4أكتوبر
%1876.4نوفمبر
%2277.8ديسمبر

%2,912100.0المجموع     

جدول )1.1(: عدد المنشآت )النشطة والجديدة( لعامي 2018 و 2019م

البيان
العام    

% التغير
20182019

%0.4-16,61716,554المنشآت النشطة حتى نهاية العام*

%2.4-2,9852,912المنشآت الجديدة خالل العام

%23.8-1,8271,393المنشآت الجديدة النشطة حتى نهاية العام

* تشمل المنشآت الجديدة النشطة

 جدول )1.4(: أكبر عشر منشآت من حيث عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات 
االجتماعية حتى نهاية عام 2019م

% من مجموع المؤّمن عدد المؤّمن عليهماسم المنشاةم
عليهم

%10,3074.2مؤسسة خدمات األمن والسالمة ش م م 1

%3,9941.6جلفار للهندسة والمقاوالت ش م ع ع2

%3,5371.5بنك مسقط ش م ع ع3

%2,9191.2شركة الخدمات الفنية الخاصة ش م م4

%2,8701.2الطيران الُعماني ش م ع م5

%2,7721.1لولو مسقط للتسوق السريع ) القيد مرهون ( ش م م6

%2,5061.0شركة النفط الُعمانية للمصافي والصناعات البترولية ش م ع م7

%2,3211.0الطاؤوس للخدمات الصناعية ش م ع م8

%2,3110.9التسنيم للمشاريع المحدودة ش م م9

%2,0920.9الُعمانية للمناولة األرضية ش م م10

%35,62914.6المجموع 

جدول )1.3(: عدد المنشآت وفقًا لتصنيف وزارة التجارة والصناعة للمنشآت، و عدد المؤّمن عليهم 
النشطين حسب تصنيف المنشآت، والنوع حتى نهاية عام 2019م

تصنيف 
المنشأة

فئة عدد المؤّمن 
عليهم 

عدد 
المنشآت 

متوسط عدد عدد المؤّمن عليهم 
المؤّمن عليهم  في 

كل منشأة المجموعأنثىذكر

13,0859,39912,41921,8182)1 - 5(ُصغرى

2,25014,72911,52126,25012)6 - 25(صغيرة

83528,13012,65040,78049)26 - 99(متوسطة

384126,97628,035155,011404)100 فأكثر(كبيرة

16,554179,23464,625243,85915المجموع
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جدول )2.2(:  عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل( في نظام 
التأمينات االجتماعية حسب النوع خالل عامي 2018 و 2019

النوع البند
العام    

% التغير
20182019

عدد حاالت التسجيل 
للمؤّمن عليهم 

)الجدد(

%13.8-13,60011,719ذكر

%9,2249,6875.0أنثى

%6.2-22,82421,406المجموع 

عدد حاالت التسجيل 
للمؤّمن عليهم )إعادة 

االلتحاق بالعمل(

%11.1-34,60430,755ذكر

%13,39415,02412.2أنثى

%4.6-47,99845,779المجموع 

إجمالي عدد حاالت 
التسجيل للمؤّمن 

عليهم

%11.9-48,20442,474ذكر

%22,61824,7119.3أنثى

%5.1-70,82267,185المجموع 

جدول )2.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب النوع حتى نهاية 
عامي 2018 و2019م

النوع

العام    

% التغير

20182019

%175,588179,2342.1ذكر

%59,73964,6258.2أنثى

%235,327243,8593.6المجموع 

جدول )2.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المستوى 
التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

المستوى التعليمي
النوع  

% من المجموعالمجموع
أنثىذكر

دون دبلوم التعليم 
%83,91416,275100,18941.1العام

دبلوم التعليم العام 
%65,13330,53695,66939.2وما يعادله

%14,2156,28120,4968.4الدبلوم الجامعي

%14,52411,20925,73310.6جامعي

%1,4483241,7720.7الدراسات العليا

%179,23464,625243,859100المجموع 

جدول )2.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية 
والنوع ومتوسط أجر االشتراك حتى نهاية عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

النوع  
متوسط أجر االشتراك المجموع

)ر.ع( أنثىذكر

203,9831,0565,039361 سنة وأقل

25 - 2126,2856,81733,102467

30 - 2637,45817,28454,742627

35 - 3137,58815,12452,712744

40 - 3631,40610,59942,005799

45 - 4119,1707,06126,231827

50 - 4610,1103,58213,692805

55 - 516,7921,9458,737770

60 - 565,0579165,973665

1,3852411,626556أكبر من 60

179,23464,625243,859710المجموع 

353435متوسط العمر

333333وسيط العمر
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جدول )2.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب مدة  الخدمة 
والنوع حتى نهاية عام 2019م

مدة الخدمة
)سنة(

النوع
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%51,38431,66983,05334أقل من 5 سنوات

%548,62918,56167,19027.6 وأقل من 10 سنوات

%1043,4448,69152,13521.4 وأقل من 15 سنة

%1520,1803,27023,4509.6 وأقل من 20 سنة

%2010,6321,64412,2765.0 وأقل من 25 سنة

%253,6046644,2681.8 وأقل من 30 سنة

%301,3611261,4870.6 سنة فأكثر

%179,23464,625243,859100المجموع

968متوسط مدة الخدمة

847وسيط مدة الخدمة

 جدول )2.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب المحافظة1 
والنوع حتى نهاية عام 2019م

المحافظة
النوع  

% من المجموعالمجموع 
أنثىذكر

%50,47328,35478,82732.3 مسقط
%10,7265,93916,6657 ظفار

%1,0932271,3200.5 مسندم
%3,2441,1254,3691.8 البريمي
%25,0745,06330,13712.4 الداخلية

%12,6192,53315,1526.2جنوب الشرقية 
%12,8603,04115,9016.5شمال الشرقية 
%18,2895,47123,7609.7جنوب الباطنة 
%33,34610,67944,02518شمال الباطنة

%9,8291,87211,7014.8 الظاهرة
%1,5232951,8180.7 الوسطى
%158261840.1غير مبين

%179,23464,625243,859100المجموع
1  بيانات المؤّمن عليهم النشطين حسب المحافظة كما يظهر في عنوان البطاقة الشخصية

جدول )2.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب األقسام المهنية 
والنوع خالل عام 2019م

األقسام المهنية
النوع

% من المجموعالمجموع 
أنثى ذكر 

%10,2414,00914,2505.8مديرو اإلدارة العامة واألعمال 

%15,59710,78126,37810.8االختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%15,4317,49722,9289.4الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%27,15527,27754,43222.3المهن الكتابية

%7,5225,99113,5135.5مهن البيع

%37,0076,65943,66618مهن الخدمات

%3791255040.2مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

%12,95787813,8355.7مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

%52,7621,35754,11922.2المهن الهندسية األساسية والمساعدة

%183512340.1غير مبين

%179,23464,625243,859100المجموع 

 جدول )2.7(:  عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر 
االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

فئة أجر االشتراك
)ر .ع(

النوع  
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%38,79529,96268,75728.2 325 إلى أقل من 400

%46,1389,22755,36522.7 400 إلى أقل من 500

%50024,1983,97728,17511.6 إلى أقل من 600

%16,1316,62122,7529.3 600 إلى أقل من 700

%9,7383,00112,7395.2 700 إلى أقل من 800

%6,4922,3248,8163.6 800 إلى أقل من 900

%9005,5031,7747,2773.0 إلى أقل من 1000

%21,4646,13627,60011.3 1000 إلى أقل من 2000

%10,7751,60312,3785.1 2000 فأكثر

%179,23464,625243,859100المجموع 

710 749601متوسط أجر االشتراك للمجموع )ر .ع(

509417495وسيط أجر االشتراك للمجموع )ر .ع(
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جدول )2.10(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب السبب والنوع 
خالل عام 2019م

السبب
النوع  

% من المجموعالمجموع 
أنثى ذكر 

%22,14113,39335,53456.2استقالة

%8,4023,09111,49318.2إنهاء الخدمة

%184332170.3عجز

%352443960.6وفاة

%2,8009093,7095.9نقل إلى منشأة أخرى

%3,8532,1506,0039.5إنتهاء مدة العقد

%3094938021.3تسجيل وهمي

%92231150.2بطالن تأمين

%3,0626273,6895.8اإلنتهاء من التدريب

%5836451,2282أخرى

%41,77821,40863,186100المجموع

جدول )2.9(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الفئة العمرية 
والنوع خالل عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

النوع 
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 
%203,6747994,4737.1 سنة وأقل

25 - 2111,8303,50815,33824.3%
30 - 268,3085,57513,88322.0%
35 - 315,6304,1049,73415.4%
40 - 364,1432,8757,01811.1%
45 - 412,8081,9904,7987.6%
50 - 461,9601,1433,1034.9%
55 - 511,3578362,1933.5%
60 - 561,4464511,8973.0%

%6221277491.2أكبر من 60
%41,77821,40863,186100المجموع 

323332متوسط العمر
293230وسيط العمر

 جدول )2.12(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب فئة أجر 
االشتراك والنوع خالل عام 2019م

فئة أجر االشتراك
)ر.ع(

النوع  
% من مجموع حاالت المجموع 

المنتهية خدماتهم أنثى ذكر 

%19,08614,13933,22552.6 325 إلى أقل من 400

%9,9603,15513,11520.8 400 إلى أقل من 500

%5003,4486274,0756.4 إلى أقل من 600

%2,8151,7934,6087.3 600 إلى أقل من 700

%1,4024661,8682.9 700 إلى أقل من 800

%1,0263061,3322.1 800 إلى أقل من 900

%9005571737301.2 إلى أقل من 1000

%2,1455822,7274.3 1000 إلى أقل من 2000

%1,3391671,5062.4 2000 فأكثر

%41,77821,40863,186100المجموع 

572436535متوسط أجر االشتراك للمجموع )ر.ع(

401329330وسيط أجر االشتراك للمجموع )ر.ع(

جدول )2.11(: عدد حاالت المنتهية خدماتهم في نظام التأمينات االجتماعية حسب الشهر والسبب خالل عام 2019م

الشهر
السبب

% من المجموع
المجموع نقل إلى وفاةعجزإنهاء خدمةاستقالة

منشأة أخرى
إنتهاء

مدة العقد
تسجيل 
وهمي

بطالن 
تأمين

اإلنتهاء من 
أخرىالتدريب

%3,541942221002804149817290155,7199.1يناير

%2,8148692227100315102625294,5167.1فبراير

%3,4461,01520302372677614276325,4138.6مارس

%3,146772152025233774172943835,3108.4أبريل

%2,6401,25114331714646416384165,0538.0مايو

%2,45088813271109491124243164,8127.6يونيو

%2,8971,1452425707555671025085,6889.0يوليو

%2,4196422131310405406151154,0406.4أغسطس

%3,1938111230645551509480285,8099.2سبتمبر

%3,4471,09815255215873674265406,70210.6أكتوبر

%2,4908351422162435265273234,2856.8نوفمبر

%3,0511,22525262147245743701435,8399.2ديسمبر

%35,53411,4932173963,7096,0038021153,6891,22863,186100المجموع
المتوسط 
2,961958183330950067103071025,266الشهري
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جدول)2.14(: مؤشرات التفتيش التأميني حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

العددالعمل الُمنجز

8,293مجموع الزيارات التفتيشية )شكوى/ بيان/دوري(

2,400  مجموع المؤّمن عليهم المشمولين بالزيارات التفتيشية )شكوى/ بيان/دوري(

43عدد المعامالت إلثبات العالقة التأمينية والمصنفة على أنها صحيحة 

7,725مجموع عدد اإلشعارات )مخالفة / مراجعة/ توفير بيانات(

3,072عدد المنشآت المحظورة

892عدد المنشآت التي تم رفع الحظر عنها

جدول)2.13(: مؤشرات الشكاوى والمتابعة حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

العددالعمل الُمنجز

1693. مجموع عدد المعامالت المستلمة - إصابات العمل

25,664. مجموع عدد المعامالت المستلمة - تفتيش تأميني

2.11,210 عدد المعامالت لتعديل تاريخ االلتحاق

2.2497 عدد المعامالت لتعديل تاريخ انهاء خدمة )االستقالة(

2.31,019عدد المعامالت لطلب تسجيل عقد

2.4872 عدد المعامالت إللغاء عقد

2.5235 عدد المعامالت لطلب استقالة

2.6321 عدد المعامالت إلضافة أجر

2.71,510 عدد المعامالت لتعديل أجر

جدول )3.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الدولة والنوع 
حتى نهاية عامي 2018 و 2019م 

الدولة

العام

20182019

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

7552931,0488232951,118دولة اإلمارات العربية المتحدة

672996642993مملكة البحرين

1787225019171262دولة قطر

2124525721543258المملكة العربية السعودية

781593631578دولة الكويت

1,2904541,7441,3564531,809المجموع

%100%25%75%100%26%74% النوع من المجموع

جدول)2.15(: مؤشرات إصابات العمل واالمراض المهنية حسب العمل المنجز خالل عام 2019م

العدد العمل الُمنجز

507عدد الطلبات الخاصة بإصابات العمل

168عدد الطلبات الخاصة بالحوادث المرورية

24عدد الطلبات الخاصة باألمراض المهنية

125عدد الزيارات التفتيشية للتحقق من إصابات العمل

322 عدد الطلبات التي تم اعتبارها إصابة عمل

66 عدد الطلبات التي لم يتم اعتبارها إصابة عمل

61 عدد الطلبات التي تم تحويلها للجنة الطبية

323مجموع عدد اإلشعارات )مخالفة /مراجعة/ توفير بيانات(

61عدد المنشأت المحظورة

15عدد المنشأت التي تم رفع الحظر عنها
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جدول )3.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب الفئة العمرية 
والنوع حتى نهاية عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

النوع 
%المجموع 

من المجموع أنثى ذكر 
%206280.4 سنة وأقل

25 - 215740975.4%

30 - 2623310834118.9%

35 - 3129713142823.7%

40 - 362989138921.5%

45 - 412094325213.9%

50 - 46116211377.6%

55 - 51607673.7%

60 - 56588663.6%

%222241.3أكبر من 60

%1,3564531,809100المجموع 
383437متوسط العمر
373336وسيط العمر

جدول )3.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت 
المنتهية خدماتهم في نظام مد الحماية التأمينية، حسب النوع خالل عام 2019م 

المجموعأنثىذكرالبند

 عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم
29499393)الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(

257106363عدد حاالت المنتهية خدماتهم

جدول )3.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب مدة الخدمة 
والنوع حتى نهاية عام 2019م

مدة الخدمة
)سنة(

النوع
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%37919457331.7أقل من 5 سنوات

%539815555330.6 وأقل من 10 سنوات

%104519654730.2 وأقل من 15 سنة

%15613643.5 وأقل من 20 سنة

%20434472.6 وأقل من 25 سنة

%25171181 وأقل من 30 سنة

%307070.4 سنة فأكثر

%1,3564531,809100المجموع

968متوسط مدة الخدمة

857وسيط مدة الخدمة

جدول )3.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب المستوى 
التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

المستوى التعليمي

النوع  

% من المجموعالمجموع

أنثىذكر

%2944433818.7دون دبلوم التعليم العام

%63820284046.4دبلوم التعليم العام وما يعادله

%79251045.8الدبلوم الجامعي

%18913932818.1جامعي

%159241.3الدراسات العليا

%141341759.7غير مبين

%1,3564531,809100المجموع 
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جدول )4.1(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج 
ومن في حكمهم حسب الدولة والنوع حتى نهاية عامي 2018 و2019م

الدولة

العام    

20182019

المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثى ذكر

سلطنة ُعمان 
)السفارات األجنبية والهيئات

والمنظمات الدولية داخل السلطنة(
1562117320

1811924024دولة اإلمارات العربية المتحدة

101000مملكة البحرين

606707دولة الكويت

505606دولة قطر

011011الجمهورية اإليرلندية

000202الواليات المتحدة االمريكية

4585356460المجموع
%100%7%93%100%15%85% النوع من المجموع

جدول )3.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية حسب األقسام المهنية 
والنوع حتى نهاية عام 2019م

األقسام المهنية
النوع

% من المجموع 
المجموع

أنثى ذكر 

%2937636920.4مديرو اإلدارة العامة واألعمال 

%2539434719.2االختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%116561729.5الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%39217356531.2المهن الكتابية

%3623593.3مهن البيع

%88251136.2مهن الخدمات

%8080.4مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

%420422.3مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

%11931226.8المهن الهندسية األساسية والمساعدة

%93120.7غير مبين

%1,3564531,809100المجموع 

جدول )4.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج 
ومن في حكمهم حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

النوع 
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 
%200000 سنة وأقل

25 - 213146.7%

30 - 26911016.7%

35 - 313258.3%

40 - 361301321.6%

45 - 411101118.3%

50 - 4660610.0%

55 - 514046.7%

60 - 5670711.7%

%000 أكبر من 60

%56460100المجموع 
413040متوسط العمر
413040وسيط العمر

جدول )4.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم 
في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم، حسب النوع خالل عام 2019م

المجموعأنثىذكرالبند

عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم
25227)الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(

12214عدد حاالت المنتهية خدماتهم
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جدول )4.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج 
ومن في حكمهم حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

مدة الخدمة
)سنة(

النوع
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%3623863.4أقل من 5 سنوات

%581915.0 وأقل من 10 سنوات

%1071813.3 وأقل من 15 سنة

%155058.3 وأقل من 20 سنة

%200000.0 وأقل من 25 سنة

%250000.0 وأقل من 30 سنة

%300000.0 سنة فأكثر

%56460100المجموع

555متوسط مدة الخدمة

333وسيط مدة الخدمة

جدول )4.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج 
ومن في حكمهم حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

المستوى التعليمي
النوع  

% من المجموعالمجموع
أنثىذكر

%1701728.3دون دبلوم التعليم العام

%3313456.7دبلوم التعليم العام وما يعادله

%2023.3الدبلوم الجامعي

%3146.7جامعي

%1235.0الدراسات العليا

%56460100المجموع 

جدول )5.1(:  عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب النوع حتى نهاية عامي 2018 و 2019م

النوع

العام    

% التغير20182019

%5,4916,35915.8ذكر

%4,3544,89112.3أنثى

%9,84511,25014.3المجموع 

جدول )4.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين في الخارج 
ومن في حكمهم حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

األقسام المهنية
النوع

% من المجموع 
المجموع أنثى ذكر 

%2246.6مديرو اإلدارة العامة واألعمال 

%81915.0االختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%0000.0الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%1301321.7المهن الكتابية

%0000.0مهن البيع

%1211321.7مهن الخدمات

%0000.0مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

%80813.3مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

%60610.0المهن الهندسية األساسية والمساعدة

%70711.7غير مبين

%56460100المجموع 
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جدول )5.3(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب الفئة العمرية والنوع حتى نهاية عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

النوع 
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%20136431791.6 سنة وأقل

25 - 215912388297.4%

30 - 261,0066841,69015%

35 - 311,2269732,19919.5%

40 - 361,2969212,21719.7%

45 - 419288671,79516.0%

50 - 464775431,0209.1%

55 - 513113886996.2%

60 - 562782084864.3%

%110261361.2أكبر من 60

%6,3594,89111,250100المجموع 

373938متوسط العمر

363837وسيط العمر

جدول )5.2(: عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم )الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(، وعدد حاالت المنتهية خدماتهم 
في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حسب النوع خالل عام 2019م

المجموعأنثىذكرالبند

عدد حاالت التسجيل للمؤّمن عليهم  
)الجدد وإعادة االلتحاق بالعمل(

3,3262,5555,881

2,3581,8864,244عدد حاالت المنتهية خدماتهم

جدول )5.5(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب المحافظة والنوع حتى نهاية عام 2019م

% من المجموعالمجموع النوع  المحافظة أنثى ذكر 
%1,8291,2653,09427.5 مسقط

%3621995615.0 ظفار

%1941600.5 مسندم

%184992832.5 البريمي

%8971,0021,89916.9 الداخلية

%3702185885.2جنوب  الشرقية

%3753867616.8شمال  الشرقية 

%4843968807.8جنوب الباطنة

%1,4827982,28020.3شمال الباطنة

%2824467286.5 الظاهرة

%72321040.9 الوسطى

%39120.1غير مبين

%6,3594,89111,250100المجموع

 جدول )5.4(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب المستوى التعليمي والنوع حتى نهاية عام 2019م

المستوى التعليمي
النوع  

% من المجموعالمجموع
أنثىذكر

%1,5791,4303,00926.7دون دبلوم التعليم العام

%3,4952,8906,38556.8دبلوم التعليم العام وما يعادله

%4592236826.1الدبلوم الجامعي

%7003051,0058.9جامعي

%126431691.5الدراسات العليا

%6,3594,89111,250100المجموع 
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جدول )5.8(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب األقسام المهنية والنوع حتى نهاية عام 2019م

األقسام المهنية

النوع

% من المجموع 
المجموع

أنثى ذكر 

% 5,8674,63710,50493.4مديرو اإلدارة العامة واألعمال 

% 567630.5االختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

%3550850.8الفنيون في الموضوعات العلمية والفنية واإلنسانية

% 0000.0المهن الكتابية

% 570750.7مهن البيع

% 0110.0مهن الخدمات

% 196292252.0مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد

% 375780.7مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

% 197222191.9المهن الهندسية األساسية والمساعدة

%6,3594,89111,250100المجموع 

جدول )5.6(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب مدة الخدمة والنوع حتى نهاية عام 2019م

مدة الخدمة
)سنة(

النوع
% من المجموعالمجموع 

أنثى ذكر 

%3,8424,1137,95570.7أقل من 5 سنوات

%51,4185401,95817.4 وأقل من 10 سنوات

%106991498487.5 وأقل من 15 سنة

%15268703383.0 وأقل من 20 سنة

%20112171291.1 وأقل من 25 سنة

%25171180.2 وأقل من 30 سنة

%303140.1 سنة فأكثر

%6,3594,89111,250100المجموع

523متوسط مدة الخدمة

312وسيط مدة الخدمة

جدول )5.7(: عدد المؤّمن عليهم النشطين في نظام التأمين على الُعمانيين العاملين لحسابهم 
الخاص ومن في حكمهم حسب فئة دخل االشتراك والنوع حتى نهاية عام 2019م

فئة دخل اإلشتراك
)ر.ع(

النوع  
% من المجموع المجموع 

أنثى ذكر 

%2254,2454,2028,44775.1 إلى أقل من 250

%2507784071,18510.5 إلى أقل من 400

%4005151586736.0 إلى أقل من 600

%600245402852.5 إلى أقل من 800

%800271523232.9 إلى أقل من 1000

%100090111010.9 إلى أقل من 1200

%1200335380.3 إلى أقل من 1500

%1500182161981.8 إلى 3000

%6,3594,89111,250100المجموع 

378259326متوسط دخل االشتراك للمجموع )ر.ع(
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جدول )6.2(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والنوع بنهاية عامي 
2018 و 2019م

نوع المعاش

العام

% التغير 20182019

% من المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثى ذكر
المجموع

%15.9%15,0991,3656,4645,8201,6697,48944.3.إجمالي معاشات الشيخوخة

1.1 معاشات الشيخوخة لبلوغ 
%12.3%3,1457053,8503,4608654,32525.6السن القانونية

%21.0%1.21,9546602,6142,3608043,16418.7 معاشات الشيخوخة المبكرة

%7.2%25,3542805,6345,7283136,04135.7. إجمالي معاشات الوفاة

%7.6%2.14,7782585,0365,1292905,41932 معاشات الوفاة غير المهنية

%4.0%2.257622598599236223.7 معاشات الوفاة المهنية

3.إجمالي إعانة فقد صاحب 
%100-%1010000معاش بسبب غير مهني

%10.1%42,4765933,0692,7306483,37820.إجمالي معاشات العجز 

%11.3%2,0595632,6222,3036162,91917.3 4.1معاشات العجز غير المهني

4.2معاشات العجز المهني 
%3.3%56460584620.4)كلي(

4.3معاشات العجز المهني 
%2.6%36126387369283972.3)جزئي(

%11.5%12,9302,23815,16814,2782,63016,908100المجموع )1+2+3+4(

جدول )6.1(: عدد المعاشات المصروفة الجديدة حسب نوع المعاش والنوع خالل عامي 2018 
و2019م

نوع المعاش

العام

% التغير 20182019

% من المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثى ذكر
المجموع

%21.5%17092489578383251,16355.7.إجمالي معاشات الشيخوخة

1.1 معاشات الشيخوخة لبلوغ السن 
%6.9%38613852438617456026.8القانونية

%39.3%1.232311043345215160328.9 معاشات الشيخوخة المبكرة

%3.4%2491435345025055226.5. إجمالي معاشات الوفاة

%0.8%2.1468415094644951324.6 معاشات الوفاة غير المهنية

%56.0%2.223225381391.9 معاشات الوفاة المهنية

%5.8-%3332623943106137117.8.إجمالي معاشات العجز 

%0.6-%3.1301573582966035617.1معاشات العجز غير المهني

%60.0-%3.25052020.1معاشات العجز المهني )كلي(

%58.1-%3.326531121130.6معاشات العجز المهني )جزئي(

%10.7%1,5323531,8851,6504362,086100.0المجموع)1+2+3(
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جدول )6.4(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش والفئات العمرية والنوع 
بنهاية عام 2019م

النوعنوع المعاش

فئة العمر )سنة(

% من المجموع
المجموع

أقل
من 30 سنة

 )40 - 30(
سنة

 )50 - 40(
سنة

 )60 - 50(
سنة

60 سنة 
فأكثر

معاشات شيخوخة لبلوغ السن 
القانونية

%00003,4603,46020.5ذكر

%0005962698655.1أنثى 

معاشات الشيخوخة المبكرة
%4371,0211,29802,36014.0ذكر

%01956022508044.8أنثى 

معاشات الوفاة غير المهنية
%1,3981,0217621,1138355,12930.3ذكر

%691116634102901.7أنثى 

معاشات الوفاة المهنية
%3381296048245993.5ذكر

%202100230.1أنثى 

معاشات العجز غير المهني
%35564558372002,30313.6ذكر

%4914625216906163.6أنثى 

معاشات العجز المهني 
)الكلي(

%2823511580.3ذكر

%4000040.0أنثى 

معاشات العجز المهني 
)الجزئي(

%166126393353692.2ذكر

%816301280.2أنثى 

المجموع
%2,2891,9812,4703,2134,32514,27884.4ذكر

%1502948821,0242802,63015.6أنثى 

%2,4392,2753,3524,2374,60516,908100.0المجموع الكلي

%100.0%27.2%25.1%19.8%13.5%14.4% من المجموع

48المتوسط

50الوسيط

جدول )6.3(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب نوع المعاش وفئة قيمة المعاش )ر.ع( 
والنوع بنهاية عام 2019م

النوعنوع المعاش

فئة المعاش )ر.ع(

% من المجموع
المجموع

أقل من 
202.5 ر.ع

 )400 - 202.5(
ر.ع

 )600 - 400(
ر.ع

 )800 - 600(
ر.ع

 )1000 - 800(
ر.ع

1000 ر.ع
فأكثر

معاشات شيخوخة 
لبلوغ السن القانونية

%02,573380169712673,46020.5ذكر

%0651605034708655.1أنثى 

معاشات الشيخوخة 
المبكرة

%01,2963342021303982,36014.0ذكر

%0568984937528044.8أنثى 

معاشات الوفاة غير 
المهنية

%04,7212317034735,12930.3ذكر

%0265161442901.7أنثى 

معاشات الوفاة 
المهنية

%05463211645993.5ذكر

%0211100230.1أنثى 

معاشات العجز غير 
المهني

%01,9671665927842,30313.6ذكر

%054838141246163.6أنثى 

معاشات العجز 
المهني )الكلي(

%0503113580.3ذكر

%03000140.0أنثى 

معاشات العجز 
المهني )الجزئي(

%3332663013692.2ذكر

%2620000280.2أنثى 

المجموع
%33311,1791,15251526983014,27884.4ذكر

%262,058213115871312,63015.6أنثى 

%35913,2371,36563035696116,908100المجموع الكلي

%100.0%5.7%2.1%3.7%8.1%78.3%2.1% من المجموع
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جدول )6.6(: عدد المعاشات المصروفة )تراكميًا( والمتحولة إلى معاشات وفاة بعد االستحقاق 
حسب نوع المعاش والنوع بنهاية عامي 2018 و2019م 

نوع المعاش
% التغير بين 20182019

العامين % من المجموعإناث ذكور المجموعإناث ذكور 
المجموع

معاشات الشيخوخة لبلوغ السن 
%9.6%552185706061962540.4القانونية

%7.3%2713274290429419معاشات الشيخوخة المبكرة

%10.2%535355705884062840.6معاشات العجز غير المهني

%9.4%1,358561,4141,484631,547100.0المجموع

جدول )6.5(: عدد المعاشات المصروفة النشطة حسب المحافظة والنوع بنهاية عام 2019م

المحافظة
النوع  

% من المجموعالمجموع
أنثىذكر 

%4,4491,3035,75234.0مسقط

%4942036974.1 ظفار

%5313660.4 مسندم

%172442161.3 البريمي

%2,3692592,62815.5 الداخلية

%801708715.2جنوب  الشرقية 

%1,0422471,2897.6شمال  الشرقية 

%1,5001661,66610جنوب الباطنة 

%2,4052392,64415.6شمال الباطنة

%938841,0226.0 الظاهرة

%552570.3 الوسطى

%14,2782,63016,908100المجموع 

جدول )6.8(: عدد حاالت صرف التعويضات ذات الدفعة الواحدة حسب نوع المنفعة والنوع خالل 
عامي 2018 و 2019م

نوع المنفعة

العام    
% التغير 

بين 
العامين

20182019

% من المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثى ذكر
المجموع

%1.8-%55598653579626416.6بدل انقطاع عن العمل بسبب إصابة عمل

%37.5%47148597660.7تعويض مقطوع بسبب إصابة عمل 

مكافاة نهاية الخدمة لاللتحاق بجهات ال 
%278.2%2674271959661,02510.5تطبق نظام تحويل االشتراكات مع الهيئة

مكافأة نهاية الخدمة بسبب المرض المقلل 
%8.7-%1,015291,044911429539.8من القدرة على العمل

مكافأة نهاية الخدمة بسبب بلوغ السن 
%6.6%7701068767951399349.6القانونية

مكافأة نهاية الخدمة للتفرغ لشؤون األسرة 
%3.5-%2,8392,83902,7412,74128.1--)لإلناث(

%9.6-%46426490428154434.5مكافآت نهاية الخدمة )أخرى(

%22.9%1821019222972362.4منحة زواج إبنة متوفى

%16.3%33631367392354274.4منحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء

%38.4%34830378471525235.4منحة الوفاة

%8.4%1,2913281,6191,3484071,75518.0منحة نهاية الخدمة

%11.0%5,2753,5028,7776,1713,5739,744100.0المجموع

يصرف البدل بواقع %100 من أجر االشتراك بشكل شهري طول فترة انقطاع المصاب عن العمل بسبب إصابة العمل )وفق شروط االستحقاق(

جدول )6.7(: عدد المستحقين عن المؤّمن عليه المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى حسب فئة 
القرابة والنوع خالل عامي 2018 و2019م

فئة القرابة

20182019
% التغير بين 

العامين
% من المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور 

المجموع

%35.2%4486111,0596357971,43252.0األبناء والبنات

%30.2%2379381049649618.0زوج/زوجة المتوفى

األب واألم واألخوة 
%53.4%15938053926356482730.0واألخوات

%39.2%6091,3701,9798981,8572,755100.0المجموع 
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جدول )6.10(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب سبب اإلصابة والنوع خالل عامي 2018 و2019م

سبب اإلصابة
% التغير بين 20182019

العامين % من المجموع أنثى ذكرالمجموع أنثى ذكر
المجموع

%13.9-%136221581142213632.5الحوادث المرورية

%22.7-%1061311979139222.0إنزالق ووقوع العامل

%24.5-%51253382409.6انحشار بين أجسام صلبة

%15.6%30232352379سقوط أشياء على المصاب

%4.5-%22022201215.0سقوط من أعلى

%6.7%15015151163.8اصطدام باآلت متحركة

%107.1%13114281296.9اصطدام بأجسام أخرى

%11.1%819100102.4دخول أجسام حادة أو غريبة

%50.0%4046061.4 حمل أو نقل أشياء ثقيلة

%75.0%4047071.7قطع بسبب آالت حادة يدوية/ ميكانيكية

%0.0%23124222245.7أخرى

% 7.9-%4124245437444418100المجموع 

جدول )6.9(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب الفئة العمرية والنوع خالل عامي 2018 و2019م

الفئة العمرية
)سنة(

% التغير بين 20182019
العامين % من المجموعأنثى ذكرالمجموعأنثى ذكر

المجموع

%42.9-%20140148081.9 سنة وأقل

25 - 21698775946315.1%-18.2%

30 - 2696131098569121.8%-16.5%

35 - 31991211180129222.0%-17.1%

40 - 366456974118520.3%23.2%

45 - 4125227314358.4%29.6%

50 - 4613114163194.5%35.7%

55 - 5116016103133.1%-18.8%

60 - 561111291102.4%-16.7%

%60.0-%5052020.5أكبر من 60

%7.9-%4124245437444418100المجموع 

جدول )6.12(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب مركز اإلصابة بالجسم والنوع خالل عامي 2018 و2019م

مركز اإلصابة
20182019%

التغير بين 
العامين % من المجموع أنثى ذكرالمجموع أنثى ذكر

المجموع

%28.1%28432383419.8الرأس

%12.5-%6286171.7الصدر

%4.5%27431172194.6الظهر

%34.2%154121661271614334.2األطراف العلوية

%34.4%146121581311314434.4األطراف السفلية

%15.3%518595596415.3أماكن متعددة في الجسم

%104.1%4124245437444418100المجموع 

جدول )6.11(: عدد حاالت إصابات العمل المصروفة حسب نوع االستحقاق والنوع خالل عامي 2018 و2019م

نوع االستحقاق

20182019
% التغير بين 

العامين
% من المجموع أنثى ذكرالمجموع أنثى ذكر

المجموع

بدل انقطاع عن العمل بسبب إصابة 
%8.9-%312353472803631675.6عمل

تعويض مقطوع بسبب إصابة عمل 
%33.3%471485866415.3)عجز جزئي أقل من 30%(

معاش عجز جزئي من 
%55.9-%30434132153.6)%30( إلى ٌأقل من)100%(

%260.0%505180184.3معاش عجز كلي )100 %(

%75.0-%182205051.2معاش وفاة مهني

%7.9-%4124245437444418100المجموع 
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جدول )7.2(: توزيع مبالغ النفقات التأمينية خالل عامي 2018 و 2019م

فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

نوع النفقات

العام

20182019

المبلغ 
)ألف ر.ع(

% من مجموع 
نفقات الفرع

المبلغ
)ألف ر.ع(

% من مجموع 
نفقات الفرع

%38,49334.8%31,20833.9معاشات الشيخوخة

%10,3289.3%8,9149.7معاشات العجز غير المهني

%16,26914.6%14,87016.1معاشات الوفاة غير المهنية

%9,6938.8%10,39211.3مكافأة نهاية الخدمة بسبب التفرغ لشؤون األسرة )لإلناث(

%5470.5%5300.6منحة الوفاة

%3470.3%3190.3منحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء

%9,3758.5%8,4109منحة نهاية الخدمة

%3100.3%1990.2منحة زواج ابنة صاحب معاش متوفى

%25,32522.9%17,34318.8مكافآت نهاية الخدمة )أخرى(

%110,687100%92,185100مجموع مصروفات فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة

فرع التأمين ضد إصابات العمل واألمراض المهنية

نوع النفقات

العام

20182019

المبلغ
)ألف ر.ع(

% من مجموع 
نفقات الفرع

المبلغ
)ألف ر.ع(

% من مجموع 
نفقات الفرع

%2487.4%2387.5معاشات العجز المهني )كلي(

%52615.8%50015.7معاشات العجز المهني )جزئي(

%1,96959.1%1,89159.6معاشات الوفاة المهنية

%1574.7%1203.8تعويض مقطوع بسبب إصابة عمل

%43413.0%42413.4بدل انقطاع عن العمل  بسبب إصابة عمل

%00.0%0.70.0أخرى

%3,334100%3,174100مجموع مصروفات فرع التأمين ضد  إصابات العمل واألمراض المهنية

95,359114,021اإلجمالي الكلي للنفقات التأمينية

جدول )7.1(: التوزيع النسبي إليرادات االشتراكات خالل عامي 2018 و 2019م

إيرادات االشتراكات

%العام    
التغير بين العامين 

لمبالغ إيرادات 
االشتراكات

20182019

%7.2%47.11%47.09مساهمة صاحب العمل

%7.1%28.44%28.66مساهمة المؤّمن عليهم العاملين في القطاع الخاص

مساهمة المؤّمن عليهم المسجلين في نظام مد الحماية 
%36.6%0.30%0.58التأمينية

مساهمة المؤّمن عليهم المسجلين في نظام التأمين على 
%13.7%0.60%0.57الُعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

مساهمة المؤّمن عليهم المسجلين  في نظام التأمين على 
%34.2%0.01%0.01الُعمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

%7.4%23.13%23.25مساهمة الحكومة

%73.8-%0.18-%0.75-صافي المحول إلى / من صناديق التقاعد

%6.4%0.59%0.60إيرادات أخرى

%7.9%100%100المجموع

جدول )8.1(: عدد المكالمات التي تم استقبالها في خدمة المراجعين حسب نوع االستفسار خالل 
عامي 2018 و2019م

% التغير2019م2018منوع االستفسار

%4,5087,56268المستحقات التأمينية

% 5- 7,3096,922التسجيل واالشتراكات

%1,5111,85923.0اإلشعارات البنكية

%239486103.3التفتيش

%1,2101,65937.1البوابة اإللكترونية

%1,6763,29497موقع الهيئة / أخرى

%16,45321,78232.4المجموع
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جدول )9.2(: مؤشرات حسابات الهيئة في وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني خالل 
عامي 2018 و2019م

وسائل التواصل 
% التغير20182019البياناالجتماعي

تويتر

%56,80864,41913.4مجموع المتابعين حتى نهاية العام 

%13.8-8,8277,611المتابعون الجدد خالل العام 

%37.7-192,400119,915 الزيارات للحساب 

%24.1-1,087825 التغريدات 

فيس بوك
%2,6582,8647.8مجموع عدد اإلعجاب للصفحة حتى نهاية العام 

%55.4-462206اإلعجابات الجديدة 

انستجرام
%1,7342,16424.8مجموع عدد المتابعين حتى نهاية العام 

%25.5-577430المتابعين الجدد 

يوتيوب

%23,98630,48227.1مجموع عدد المشاهدات حتى نهاية العام 

%2,1086,496208.2المشاهدات الجديدة

%746557.1المقاطع المرئية المنشورة

%177,345210,48518.7عدد زوار الموقعالموقع اإللكتروني

جدول )9.1(: أنشطة اإلعالم والثقافة التأمينية خالل عام 2019م

% من المجموعالعددالنشاطم

%4718.6اإلعالم المقروء1

%2811.1اإلصدارات2

%4417.4اإلعالم المسموع3

%62.4اإلعالم المرئي4

%11645.8اللقاءات التعريفية5

%52.0المهرجانات والمعارض6

%72.8حلقات العمل7

% 253100المجموع

جدول )10.2(: عدد موظفي الهيئة حسب مدة الخدمة والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

مدة الخدمة
)سنة(

الوافدينالُعمانيين
% من المجموع 

المجموع اإلجماليأنثى ذكر اإلجماليأنثى ذكر 

%3849872028923.5أقل من 5 سنوات

%5526311560612132.0 وأقل من 10 سنوات

%103716533145715.1 وأقل من 15 سنة

%1512921000215.6 وأقل من 20 سنة

%20641650006517.2 وأقل من 25 سنة

%2524125000256.6 سنة وأقل من 30 سنة

%22713936611112378100المجموع 

14710810810متوسط مدة الخدمة

125881088وسيط مدة الخدمة

جدول )10.1(: عدد موظفي الهيئة حسب الفئة العمرية والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

الفئة العمرية
)سنة(

الوافدينالُعمانيين
%المجموع 

من المجموع اإلجماليأنثى ذكر اإلجماليأنثى ذكر 

25 - 2120200020.5%

30 - 262643690006918.3%

35 - 31545310710110828.6%

40 - 364229712137419.6%

45 - 416814822028422.2%

50 - 4628028202307.9%

55 - 51617303102.6%

60 - 5600010110.3%

%22614036611112378100المجموع 

39343747374637متوسط العمر

36 393336483747وسيط العمر
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جدول )10.4(: عدد المعينين الجدد في الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع خالل عام 2019م

المستوى التعليمي

 الجنسية

% من 
المجموع

ُعماني
المجموع

وافد
المجموع

المجموع

المجموعأنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكر

% 0000000000 دون دبلوم التعليم العام

% 21300021311.5دبلوم التعليم العام وما يعادله

%11.5 213000213الدبلوم الجامعي

%69.2 4141800041418 جامعي

% 1120001127.7 ماجستير

%0 000000000 دكتوراه

% 9172600091726100المجموع

 %100% الُعمانيين من المجموع

جدول )10.3(: عدد موظفي الهيئة حسب المستوى التعليمي والجنسية والنوع حتى نهاية عام 2019م

المستوى التعليمي

 الجنسية

% من المجموع
المجموع

ُعماني
المجموع

وافد
المجموع

المجموع

أنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكر

%9090009092.4 دون دبلوم التعليم العام  

%64269010165269124.1  دبلوم التعليم العام وما يعادله

%2211331012311349.0  الدبلوم  الجامعي

%108881965051138820153.2   جامعي

%23143731426154110.8ماجستير

%1011012020.5دكتوراه

%22713936611112238140378100المجموع

%96.8% الُعمانيين من المجموع

جدول )10.6(: البرامج وحلقات العمل التدريبية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج 
خالل عامي 2018 و2019م

نوع البرامج

20182019

عدد البرامج / 
عدد البرامج / عدد المشاركين وحلقات العمل

عدد المشاركين وحلقات العمل

1521015195. البرامج الخارجية 

228681227. البرامج الداخلية 

815715256البرامج التعاقدية الداخلية

11311. حلقات العمل التدريبية الخارجية

2224467. حلقات العمل التدريبية الداخلية

91331123455المجموع

جدول )10.5(: عدد موظفي الهيئة تاركي الخدمة حسب السبب والجنسية والنوع خالل عام 2019م

سبب ترك الخدمة

 الجنسية

ُعماني
المجموع

وافد
المجموع

أنثى ذكرأنثى ذكر

101000بلوغ سن الـ 60 سنة

9312101اإلستقالة

000000عدم اللياقة الصحية

000000   الوفاة

101000النقل إلى وحدة حكومية أخرى

000000اإلنقطاع عن العمل

000202 )انهاء التعاقد لغير الُعمانيين(

11314303المجموع
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جدول )10.7(:  البرامج التعاقدية الداخلية التي شارك فيها موظفو الهيئة حسب نوع البرامج خالل 
عامي 2018 و2019م

نوع البرامج

20182019

عدد البرامج / حلقات 
عدد البرامج / حلقات عدد المشاركين العمل

عدد المشاركين العمل

1245100برامج خاصة  بالمشروعات اإلستراتيجية

118468برامج خاصة بالوعي المؤسسي

510300برامج خاصة بالكفاءات الوظيفية

112697برامج خاصة باحتياجات تدريبية أخرى

815715265المجموع

جدول )10.8(: عدد المتدربين في الهيئة من طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل خالل عامي 
2018 و2019م

20182019النوع

35ذكور

4345إناث

4650المجموع
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معك.. ومن أجلك



www.pasi.gov.om

80077600

taminatoman taminatoman taminatoman taminatoman

التأمينات االجتماعية..
معك.. ومن أجلك

+968 91777060


