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 وزارة العمل
تقرير الربع األول لعام ٢٠٢١

#التوطين ــ يعزز ــ االستثمار



الـــمــحـــتــوى

- كـلـمــة الـــوزارة

- القوى العاملة العمانية 

- القوى العاملة غير العمانية

- فرص العمل واإلحالل في القطاع الحكومي

- سياسة تنمية الموارد البشرية

- المبادرات وقرارات توطين المهن

- الرعاية العمالية

- نظام األمان الوظيفي

١



كـلــمــة الــــــوزارة

٢

نفذت الوزارة خالل الربع األول من عام 2021م مجموعة من اإلجراءات المختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية التـــي أعلنت عنها

 الوزارة من خالل خطتها التنفيذية لعام 2021م.

 ويوضح التقرير أعداد القوى العاملة العمانية وغير العمانية ، وإجـــــراءات فرص العمل واإلحالل فـي القطاع الحكـــومي واالستراتيجيات 

المتعــلقة بسياسة تنمية المــــوارد البشرية ، وأهم المبادرات وقرارات توطين المهــــن باإلضافة إلى األعمال المتعلقة بالرعاية العمالية

والتفتيش ، ومتابعة أحكام قانون العمل ، كـــما يستعرض التقرير مـــؤشرات المستفيدين مـــن نظام األمــــان الـــوظيفي ، والـخــــــدمات 

اإللكترونية المقدمة للمستفيدين.



القوى العاملة العمانية

3

فرص العمل  المعلن عنها خالل الربع األول لعام ٢٠٢١

الخاصالحكومي

عدد الفرصعدد الفرص

المتقدمون 

٤٠٥١

١٧٦٤٢

وظائف لم 
يتقدم لها تحت اإلجراءات 

629 ٣٤٢2
العقود المبرمةالمتقدمون 

 في الربع األول
٣٥٣٤٣9,717

٢٢٥٠

المعينون 
ألول مرة
٣٠١٠

مازال تحت إجراء االختبار و المقابالت  *

**

عدد العقود المسجلة أكثر من الفرص المتاحة عن طريق الوزارة *
بسبب اإلعالن المباشر من قبل الشركات
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القوى العاملة غير العمانية 

محافظة مسقط

محافظة ظفار 

محافظة مسندم 

محافظة الظاهرة

محافظة الداخلية

محافظة شمال الباطنة

محافظة جنوب الباطنة

محافظة شمال الشرقية

محافظة جنوب الشرقية

محافظةالوسطى

القطاعات المهن  المحافطات

على حسب المحافظات والمهن والقطاعات

٦٠٤,١٦٣

20٤,٣٨١

16٥,٦٤٧

٩٥,٢٢٦

9٤,٦٧٣

8٣,١٣٤

7٤,٩٧٨

٤٠,٣٠١

٤٧,٥٩٧

٢٣,٠٠٤

١١,٠٨١

مديرو اإلدارة العامة 
والمستثمرون

االختصاصيون في المواضيع
 العلمية والفنية واإلنسانية

الفنيون في المواضيع العلمية
 والفنية واإلنسانية

المهن الكتابية

مـهــن البيـع

مهن الخدمات

مهن الزراعة وتربية الحيوانات

مهن العمليات الصناعية 
والكيميائيةوالصناعات الغذائية

المهن الهندسية األساسية
 المساعدة

1,403,287المجموع 

1,403,287المجموع 1,444,185المجموع 

31,254

60,451

40,759

1,070

95,497

416,123

83,593

102,122

572,418

التشييد

تجارة الجملة والتجزئة
 وإصالح المركبات

الصناعة التحويلية

أنشطة اإلقامة والخدمات
 الغذائية

أنشطة الخدمات اإلدارية 
وخدمات الدعم

النقل والتخزين

أنشطة الخدمات األخرى

األنشطة المهنية والعلمية 
والتقنية

التعدين واستغالل المحاجر

٣٨٢,٥٦٨

2٠٥,٥٥١

١٧٤,١١٥

١٠٢,٥٩٠

٦٥,٥٨٩

٥٩,٧٩٥

٥٥,٢٤٩

٢٢,٠٦٣

١٣,٨٢٨

التعليم

قطاعات أخرى

13,٨٩٣

٣٠٨,٠٤٦

محافظة البريمي

**  العاملين  بالقطاع الخاص ( التجاري + العائلي )  العاملين بالقطاع الخاص ( التجاري - العائلي ) + الحكومي  
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مادون  دبلوم التعليم العام

 دبلوم التعليم العام وما يعادله

 الدبلوم الجامعي

جــــامعـــــــــــــــــــــــي

ماجستير ودكتوراه

دوران وظيفيأول مرة

دوران وظيفيأول مرة

اإلجمــــــــالـــي

المستوى التعليمي

التوزيع  النسبي 677

909

390

1,011

٢٣

3,010

2,855

3,0106,707

2,254

516

998

٨٤

6,707

9,717

9,717

القوى العاملة العمانية
خصائص عقود العمل للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص المعتمدة بالوزارة

 خالل الفترة من 1 يناير - 31 مارس 2021

ذكور

المجموع

إنـــاث
٤0.0 ٪

١٠٠ ٪

1,657

1,353

60.0 ٪
4,176

2,531



محافظة مسقط

محافظة شمال الباطنة

محافظة جنوب الباطنة

محافظة الداخلية

محافظة ظفـار

دوران وظيفيأول مرة

محافظة شمال الشرقية

الـمـحــافــظـــات

994

433

334

385

٢٦٤

174

2,010

1,319

878

693

439

443

محافظة جنوب الشرقية 196386

محافظة الظاهـرة 124289

محافظة البريمي 59١٥٠

محافظة الوسطى 30٦٦

محافظة مسندم ١٧٣٤

اإلجمــــــــالـــي 3,0106,707 9,717

مديرو اإلدارة العامة

االختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية
واإلنسانية

الفنيون في المواضيع العلمية والفنية
واإلنسانية

المهن الكتابية

مهن البيع

دوران وظيفيأول مرة

مهن الخدمات

المجموعة المهنية

142

٦٧٣

٣٨٢

٨٤٩

٣٤٦

٢٨٢

٤٨٦

٦٩٦

٥٩٨

1,334

٦١٤

1,110

مهن الزراعة وتربية الحيوانات ٢١١١٣
مهن العمليات الصناعية والكيميائية

والصناعات الغذائية ٧٨١٦٥

المهن الهندسية األساسية المساعدة ٢٣٧1,591

اإلجمــــــــالـــي 3,0106,707 9,717

القوى العاملة العمانية
خصائص عقود العمل للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص المعتمدة بالوزارة

 خالل الفترة من 1 يناير - 31 مارس 2021
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الوظائف التي تم اإلعالن عنها

وزارة الصحة

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد المياه

وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية وموارد المياه

مكتب وزير الدولة 
ومحافظ مسندم

وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي واالبتكار

جامعة التقنية
 والعلوم التطبيقية

مسنشفى جامعة
 السلطان قابوس

3 

١,٣٣٠

115 

92 

2
 

١٢
 

٥
 

 إعالن الوظائف 
باإلدعاء العام

2469وزارة التربية والتعليم

الهيئة العمانية لالعتماد 
األكاديمي وضمان جودة التعليم

االتحاد العماني 
لسباقات الهجن

فرص العمل واإلحالل في القطاع الحكومي 

درجات مالية حديثةإحالل 

1
 

2 

٧

فرصة عمل ٢٠



٨

مؤشر األداء المستهدف  والمنجز  خالل الربع األول لعام ٢٠٢١ 

المستهدفالقطاع  المنجز

 إحالل في القطاع الخاص

القطاعات التي تشرف عليها 
الهيئات والوحدات الحكومية

مبادرات الوزارة

الفرص  الوظيفية الناتجة عن التدريب 
والتأهيل من قطاع تنمية الموارد البشرية

٥٢٠٢وحدات الجهاز اإلداري للدولة

٢٤٠٠

٤٠٥١

١٢٠٠٠ ٣٠١٠

٥١

٣٦٦٥ ١١٠

٩٠٠٠ ٢٩٧٤

٣٢٢٦٧ ١٠١٩٦ المجموع

النسبة المئوية
 للمنجز

(٪٣١.٦) 



إعداد
 المنظومة الوطنية 

لبناء القدرات 
وإدارة المواهب

 وضع منهجية 
لحوكمة وإدارة 

العملية التدريبية  

إعداد سياسة عامة
لتنمية الموارد البشرية

بالتعاون مع
 القطاعات المختلفة 

بالسلطنة

السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية

سـيـاســة تـنـمـيــــة  الــمـــوارد البـشــرية 

٩



دعم تشغيل وحدات المهارات القطاعية 

القطاع اللوجستي:

التعاون مع  وزارة التراث والسياحة
 بشأن األدلة الفنية المطورة 

قطاع السياحة:

سـيـاســة تـنـمـيــــة  الــمـــوارد البـشــرية 

استكمال دليل تطوير  المعايير المهنية الوطنية بجزئية: 

الجزء األول (تطوير المعيار المهني)  

الجزء الثاني (تطوير هيكيلية المؤهل) 

العمل على تطوير دليل اختبارات الكفاءة المهنية بأجزائة الثالثة  :

إجراءات تطبيق نظام الترخيص المهني 

مـــراكـــز االختـــبــــارات

مــعــايـيـر المقيـميـــن

١- توقيع برنامج تعاون بين وزارة العمل والجمعية الُعمانية 
للقطاع اللوجستي

٢ - تطوير حزم المعايير المهنية الوطنية ضمن التخصصات ذات 
األولوية  المطلوبة   

٣ - تطوير تطبيقات المعايير المهنية كهيكل المؤهل واختبار 
الكفاءة المهنية 

٤ - تنفيذ نظام الترخيص المهني
٥ - تطوير حزمة المعيار المهني الوطني لمهنة (موصل طلبات 

األطعمة) ،

١٠



سـيـاســة تـنـمـيــــة  الــمـــوارد البـشــرية القوى العاملة الغير عمانية 

دعم تشغيل وحدات المهارات القطاعية 

التعاون مـــع الجمعية الُعمانية للمهـــندسين 
لتوقيع برنامج لتطبيق نظام التصنيف المهني 

للعاملين بمهنة مهندس    

قطاع اإلنشاءات:قطاع الطاقة والمعادن:

١ - التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن من خالل:
تخصص  في  وطنية  مهنية  معايير  حزم   (7) عدد  تطوير   -  

الحفر والتنقيب  
- تفعيل اختبارات الكفاءة المهنية لتطبيق نظام  الترخيص 

المهني 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  التعاون   -  ٢
والصحة  السالمة  مجال  في  تدريبية  برامج  لطرح  واالبتكار، 

المهنية وفق المعايير المهنية الوطنية

١١



١٢

القوى العاملة الغير عمانية المبادرات وقرارات توطين المهن 

الرقم 

دعم القطاعات المختلفة ببرامج التدريب المقرون 
بالتشغيل والتدريب على رأس العمل

دعم  برامج ريادة األعمال 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

توفير وتمويل برامج تعزيز المهارات الوظيفية التي
 يتطلبها سوق العمل في جميع المحافظات (خبرات)

١

٢

٣

سـيـاســة تـنـمـيــــة  الــمـــوارد البـشــرية 

مــــــــا تــــــــم إنــــــجـــــــازه

البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين اإلدارات
٤ العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد)

المنجزالمستهدفالهدف 

٦٠٠٠١٨٨٢

٣000١٢٩

١٠.٠٠٠٩٦٣

تأجيل البدء في تدريب الفوج الثاني وعددهم
 250 متدربا وذلك بسبب جائحة كوفيد 19  



قرار رقم (4/2021) بتعيين مشرف 
عماني على أعمال السالمة والصحة 

المهنية في المنشآت التي يعمل 
بها 50 عامال فاكثر 

قرار رقم ( 3/2021) بتعمين :
المهن المتعلقة بأنشطة 

وأعمال البصريات وبيع النظارات 
مهنة مدير محطة وقود

تدشين مبادرة تمويل التأهيل 
التربوي بالتعاون بين وزارة العمل 

و وزارة التربية والتعليم مع بنك نزوي 

قرار رقم (9/2021)  بتعمين
 سياقة المركبات 

نقل الوقود
نقل المواد الزراعية 
نقل المواد الغذائية 

قرار رقم ( 8/2021)  بتعمين 
- المهن المالية واإلدارية في شركات التأمين والشركات 

   العاملة في انشطة وساطة التأمين 
- مهن البيع والمحاسبة والصرافة واإلدارة وترتيب البضائع

   في المحالت العاملة في المجمعات التجارية االستهالكية 
- مهن تدقيق الحسابات في وكالت السيارات 

- جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة
- جميع مهن المحاسبة في انشطة بيع المركبات الجديدة 

   والمستعملة في وكاالت السيارات 
- نشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكاالت السيارت

قرار رقم (12/2021) بتعــــديل رســــــــــوم 
إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة

 غير العمانية ومزاولة عملها 

قرار رقم (20/2021) بتعمين عدد من المهن 
في مؤسسات التعليم العالي 

المهن االدارية والمالية
المهن المتعلقة بدوائر واقسام عمادة القبول والتسجيل 

المهن المتعلقة بشؤون الطلبة والخدمات الطالبية
المهن المتعلقة باالرشاد الطالبي  واالرشاد االجتماعي 

المهن المتعلقة بالتوجيه  الوظيفي 

٢٠٢١/١/٦
٢٠٢٢/١/١

٢٠٢١/١/٦
٢٠٢١/١/٧

٢٠٢١/١/١٢
٢٠٢١/١/١٢

٢٠/ ٢٠٢١/١
٢٠/ ٢٠٢١/٧

٢٠/ ٢٠٢١/٧
٢٠٢١/١/٢٠ ١/٢٨/ ٢٠٢١

٤/٢٩/ ٢٠٢١
٢٠٢١/٢/١٠
٢٠٢٢/١/١

المبادرات وقرارات توطين المهن 

١٣

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 

صدر في
ويعمل به 



" العمل الذي تقل فيه عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل الدائم أو العمل المحدد بمدة زمنية معينة 
أو العمل أو النشاط الذي يتم تنفيذه من خالل التعاقد مع شخص بعينه ال ينتمي الي مؤسسة ذات كيان محدد" 

العمل الجزئي ال يؤثر على أحقية التنافس 
في الوظائف الدائمة سواء في القطاع 

العام أو الخاص

ال يحرم الطالب في مؤسسات التعليم العالي 
من المخصصات المالية المقررة له من قبل 

المؤسسة التعليمية أثناء العمل الجزئي.

يمكن لكافة الشرائح االستفادة من العمل 
الجزئي ( العاملون – الباحثون عن عمل – الطلبة 

-المتقاعدون – ربات البيوت والمشاريع
 المنزلية )

يسهم في تنمية مهارات جديدة 
واكتساب الخبرة بجانب الدراسة للطالب

 أو حتى البدء في مشروع شخصي

يساعد في تنويع و تعزيز مصادر الدخل 
وتمكين ذوي الخبرات من العمل بعقود 

مختلفة مع أكثر من جهة.

فرصة للعاملين بالعمل الجزئي إلدارة الوقت
 والتحكم بعدد ساعات العمل وتحقيق 

التوازن بين متطلبات الوظيفة الحياة االسرية
 والصحية الخاصة بالموظف أو العامل.

المبادرات وقرارات توطين المهن 

فعالية اقتصاد العمل الجزئي

١4



بعض منصات العمل الجزئي

منصة رقمية تربط بين صـناع المحتوى 
اإلعــالمي والتعـــليمي والترفيهي والتطوير
 التكنولوجي مــن أفـــراد العـمل المسـتـقل

 بأصحاب الطلب من أفراد وجماعات 
ومؤسسات حكومية وخاصة

 منصة عمانية تجمع بين أصحاب األعمال 
والباحثين عن عمل، حيث بإمكان صاحب العمل 

أن يعرض الوظائف (الدائمة أو المؤقتة)  الشاغرة 
لديه في المنصة، وكذلك الباحث عن عمل يقوم 

بالتقدم على الوظائف المعروضة في المنصة 

منصة توفر فرصًا تدريبية ، وعمال جزئيًا أو 
دائمًا في السلطنة ودول مجلس التعاون 

الخليجي حيث تربط بين طلبة التعليم العالي 
الراغبين في التدريب في منشآت القطاع الخاص

 وبين الفرص التي توفرها المنشآت

منصة إلكترونية لربط مقدمي خدمات
 الصيانة(ماهر)  خاصة صيانة وإصالح

 المكيفات والخدمات الكهربائية وخدمات 
فحص الكهرباء وخدمات السباكة مع 

المستخدمين من أصحاب المنازل والعقارات 

متخصصون في إنترنت األشياء والذكاء
 االصطناعي بدعم من الصناديق المحلية 

واإلقليمية مثل تصميم األجهزة ، تطوير
 البرمجيات ، تطوير تطبيقات الهاتف 

المحمول ،برمجيات قابلة للتطوير

 شركة نول لخدمات التوصيل هي منصة 
تربط بين العمالء و المتاجر اإللكترونية 
لتوصيل الطلبات بشكل فوري في أرجاء
 السلطنة عن طريق العمانيين بالدوام

 الجزئي أو بالساعة

شركة عمانية توفر   فرص عمل للسائقين 
العمانيين من خالل خدمات توصيل الطلبات 

من المطاعم ومتاجر البقالة

شركة عمانية تعنى بتوفير فرص عمل بأجر
 يومي لمسؤول توصيل من خالل خدمات

 توصيل الطلبات من المطاعم 

تهدف المبادرة إلى توفير وظيفة سائق 
بنظام جزئي أو كلي  في مؤسسات وشركات 

القطاع الخاص بأسلوب مبتكر وبتكلفة
 معقولة من خالل تدريب وتأهيل وتمكين

 الشباب الباحثين عن عمل في االلتحاق بأعمال
 السياقة  في مؤسسات القطاع الخاص 

 توفير تمويل للسائق لشراء مركبته الخاصة 
والتدريب الالزم واألدوات التي تمكنه من

 البقاء في العمل..

منصة إلكترونية توفر فرص عمل للسائقين 
العمانيين من خالل خدمات توصيل الطلبات 

من المطاعم ومتاجر البقالة

شركة ناشئة معنية  بتوصيل جميع المنتجات 
والبضائع إلى كافة واليات السلطنة مدعومة
 بطاقة شبابية عمانية  بأعمال جزئية تهدف 

لتقديم مزايا وخدمات لعمالئه

شركة شبابية عمانية %100، توفر الفرص 
الوظيفية  للشباب الراغبين في فرص عمل 

جزئية – ككابتن توصيل – بالمكان والوقت 
الذي يناسبهم باإلضافة إلى خدمات لفئة 

المتاجر العمانية ورواد األعمال في العمليات
 اللوجستية والتخزين والتسويق

منصة رخاء 
نول لخدمات التوصيلتطبيق اي مشرف تطبيق مصلح لخدمات الصيانةمنصة انترشبمنصة دوام(شركة تنمية نفط عمان)

مبادرة سائقيأكيد للتوصيل مندوب للتوصيلشركة شباب للتوصيلطلبات للتوصيلشركة التمدن للتطوير تم دن

جـيـنــاكـم

١5

المبادرات وقرارات توطين المهن 

عمل  فرص  توفر   100% عمانية  شركة 
خدمات  خالل  من  للعمانيين  جزئية 
والبضائع  والمنتجات  الطلبات  توصيل 
الزبون  وبين  بالزبون  التاجر  تربط  حيث 

والزبون

٠



الـــرعــايــة الـعـمــالــيــــة

فرق التفتيش المشتركة 

 القــوى العـــاملة غير العمانية  المسجلين للمغادرة خالل 
فترة تصحيح األوضاع ( فترة السماح )  حتى نهاية 

٢٠٢١/٠٣/٣١م :

القــوى العـــاملة غير العمانية التي تم ضبطها مخالفة ألحكام قانون العمل والقرارات المنفذة 
له حســــب محافظـــات السلطنــــة:

عدد المغادرين عدد المسجلين
للمغادرة

٦٩٤٦٧٤٨٨٦٣

١٦٢١٣١٣٣٢٩٦٩٢٣٦٥٠١١

محافظة 
مسقـط

محافظة 
شمــال الباطنــة

محافظة 
جنوب الباطنــة

محافظة 
 ظـــفـــــار

محافظة 
الداخليـــــــة

محافظة 
شمال الشرقية

محافظة 
جنوب الشرقية

محافظة 
الظاهــــــــرة

محافظة 
البريمــــــي

محافظة 
مسنــدم

محافظة 
الوسطـــى

٦١٧١6المجموع

١١٢
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الـــرعــايــة الـعـمــالــيــــة

 التــفـــتـــيــــش

إجمالي عدد المنشآت التي تم 
التفتيش عليها بمحافظة ( ٧٣٦) منشآت

إجمالى عدد العاملين بتلك المنشآت (٩٧053)

عدد (٢٨٩٢٠) 
قوى عاملة وطنية

عدد (٦٨١٣٣) 
قوى عاملة غير عمانية

(٢٢٣)
 زيارات

 أول مرة

 (٢٠١)
زيارات 

متابعة

 (٦٧)
بناء
 على

 شكوى

 الــــزيارات التفتيشيـــة (التفتيـــش الشامـــل)



الـــرعــايــة الـعـمــالــيــــة

 التــفـــتـــيــــش

إحالة 
لإلدعاء  مخالفة

إنذار 
 كتابي

توجيه 
وإرشاد 

٩ ٥٣

٥٦

تنبيه 
شفهي 

١٤٢ ٢٩٧

اإلجراءات المتخذة بشأن المنشآت غير الملتزمة ( نتائج الزيارات):
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الـــرعــايــة الـعـمــالــيــــة

التــفـــتـــيــــش

بالغات ترك
 العمل المسجلة

التظلمات 
من بالغ

 ترك العمل

طلبات إلغاء 
بالغات ترك العمل

البالغات 
التي تم إلغاؤها

٤٢٤٥

١٧٨

٩١٩

٦٣٨

 بــــــالغــــات تـــــــرك العــــمــــل:



الرعاية العمالية
 التــفـــتـــيــــش

الئحة الجزاءاتالئحة نظام العمل
نظام

 الشكاوى والتظلمات

المعتمدةالواردة المعتمدةالواردة 

المعتمدةالواردة 

لـــــــــــوائــــــح الــــــعـــمـــــــــــل

٣٣

٣٢٣٩

٣٨٢٥٣٤

٧١٥٩ ٧١

٢0



٢1

الرعاية العمالية
 السالمة والصحة المهنية

 حســـب الدرجــــات االقتصـــادية

 الــــزيارات التفتيشيــــة ( فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية ) :
نتـــــائــــــج الــــــــزيــــــارات 

اإلجمالي
450

العالميــة

الممتــازة

االستشارية

األولـــى

الثانيـــة

الثالثــة

الرابعــة

13

234

4

135

33

3

28

اإلجمالي
269

إحالة لإلدعاء 

مخالفة

مهلة إضافية

إنذار كتابي

تنبيه كتابي

توجيه وإرشاد

إعادة زيارة بطلب 
من اإلدعاء العام

٩

١١

٥١

٣٧

٢٧

١٤

١٥

١٠٥ملتزمة



٢2

الرعاية العمالية
 تسوية منازعات العمل

محافظـــــــة مسقـــــــــــــــط

محافظـــــــة  شمال الباطنة

محافظـــــــة الوسطى

محافظـــــــة الداخلية

محافظـــــــة جنوب الباطنة

محافظـــــــة جنوب الشرقية

محافظـــــــة ظفار

محافظـــــــة  الظاهرة

محافظـــــــة  شمال الشرقية

محافظـــــــة البريمي

محافظـــــــة مسندم

اإلجمالي

قيد البحثالمحافظة الشكاوي 
المقدمة

إحالة 
تسوية وديةإلى المحكمة

٢٧٩٠

٦٨٧

١٣٤

١٠٢

١٨٠

١٤٧

٢٢٥

٧٩

١٧٧

١٠٧

١١

٤٦٣٩

٥٩٨

١١٦

١٣

٣٦

٦٢

٤٣

٢٤

١٦

٥٧

٤٤

١

١٠١٠

٤٧٩

١١٣

٢٩

٤٢

٩٤

٣٣

٣٠

٣٠

٣٥

١٩

٧

٩١١

١٧١٣

٤٥٨

٩٢

٢٤

٢٤

٧١

١٧١

٣٣

٨٥

٤٤

٣

٢٧١٨

1 - المطـــالبــة باألجـــور الشـهريـــة.

2 - المطالبة بالترحيل (بالنسبـــة لألجـانب).

٣ - تذكــرة السفـر (بالنسبة لألجـانـب).

٤ - التعويـض عــن الفصــل التعســفــي.

٥ - مكافأة نهاية الخدمة (بالنسبة لألجانب).

٦ - إلغـــــــاء قــــــرار الــفـــصـــل.

٧ - أجــــــر العامــــل اإلضــــــافي.

٨ - نقل خدمات (بالنسبة لألجــانــب).

٩ - جــواز السفـــــر (بالنسبـــة لألجــانب).

  أبــرز المطـالب فـي الشكاوى العمالية

عــــدد الشكاوى العماليـــــة واإلجراءات المتخذة بشأنها :



الرعاية العمالية
 الخــدمــــات الـعمـاليــة

التوعية الفردية

679٤

101

التوعية الجماعية

١٤6

٣

 التوعيـــــة العماليــــــة الفردية والجماعية وعدد المستفيدين منها :
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الـــرعــايــة الـعـمــالــيــــة
القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتهم خالل الربع السنوي األول من عام 2021م

 (2021/1/1 حتى 2021/3/31)بالمحافظات

٩١
إجمالي المنشآت التي تم التفاوض معها

عدد المنشآت الراغبة في االنهاء 
الجماعي للقوى العاملة الوطنية 

عدد المنشآت الراغبة في تخفيض
 أجور القوى العاملة الوطنية

(٥٨)
منشأة

إجمالي القوى العاملة الوطنية في 
المنشآت الراغبة في االنهاء الجماعي 

العدد الذي تم
المحافظة عليه

(16٦٧١)
 عامل عماني

(١٥٣٨٦)
عامل عماني

(٣٣)
منشأة

إجمالي القوى العاملة الوطنية في 
المنشآت الراغبة في تخفيض األجور 

العدد الذي تم
 المحافظة عليه 

(9٢١٢)
 عامل عماني

(6١٤٢)
عامل عماني

إجمالي القوى العاملة الوطنية التي تمت المحافظة على استقرارهم في وظائفهم(عدم االنهاء الجماعي للقوى العاملة الوطنية +أو بتخفيض أجورها بنسب محدده)

(2١٥٢٨)



 الدبلوم الجامعي

مادون  دبلوم
 التعليم العام

 دبلوم التعليم العام
 وما يعادله

بكالوريوس

ماجستير 

نظام األمــــان الـــوظيــفـــــي 

المستفيدون من  (نظام األمان الوظيفي )  حسب المستوى التعليمي

١٤٤٢٤٩١٣١٥١٩٦

٠١ ٥٣٣١٦٢٠

١٩٣٢١٨
١١٨٥٤٥٢٦

٥٧١١٢5المجموع



محافظة 
جنوب الشرقية

محافظة 
مسندم

محافظة 
الداخلية

محافظة 
شمال الباطنة

محافظة 
الظاهرة

محافظة 
مسقط

محافظة 
الوسطى

محافظة 
جنوب الباطنة

محافظة 
البريمي

محافظة 
ظفاز

محافظة 
شمال الشرقية

المستفيدون من ( األمان الوظيفي )   حسب المحافظات

المجموع ٤526١١85 ٥٧١١

٥86

9542034٤6408٤60٥28٧9١٦9221465٣83
٣68167336130١٦٣45٦3٣84٧6٤80٤٨٧4٥١21٤٨١62٥9376٨9٥٢ ٣31
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نظام األمــــان الـــوظيــفـــــي 


