
نحــو طيـــران آمـــن ومنـــاخ مستـــدام
بقــــدرات متميــــزة 



تسعى هيئة الطيران المدني بسلطنة ُعمان إلى تمكين قطاع الطيران المدني نحو إثبات دوره الجوهري والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة 

جنًبا إلى جنب مع كافة القطاعات األخرى التي تشهد طفرة وتسارع في النمو وتحقيًقا ألهداف رؤية عمان 2040، إذ أصبحنا اليوم منافًسا 

المدني  الطيران  لقطاع  األساسية  والبنى  البيئة  وحماية  الطيران  وسالمة  بأمن  يتعلق  ما  كل  في  والعالمي  اإلقليمي  المستوى  على  قوًيا 

وخدمات األرصاد والمالحة الجوية.

حيث تتولى هيئة الطيران المدني عدد من الصالحيات واالختصاصات، أهمها: تنظيــم إنشــاء وتشــغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية 

العـام  والطيران  التجاري  الجـوي  النقـل  وتسهيالت  المدني  الطيـران  وأمـن  سـالمة  ومراقبـة  وتنظيـم  عليها،  والرقابة  واإلشراف  ومرافقها 

والمشغلين الجويين وخدمات المالحة واألرصاد الجوية وكافة أنشـطة الطيران المدني األخرى، وإصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني ألمــن 

الطيـران المدني والبرنامج الوطني لتسـهيالت النقـل الجـوي والبرنامـج الدولـي للسـالمة، وأي برامج وطنية أخـرى ومتابعـة تنفيذهـا، وتنظيم 

إنشاء وتشغيل وإدارة المسـاعدات المالحيـة وخدمات األرصاد والشؤون المناخية والحركــة الجوية بسلطنة ُعمان. إلى جانب تنظيم إنشاء 

وتشغيل وصيانة وتحديـث محطات الرصد الجوي، وتفتيش الطائرات وحجـز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران، وإصدار 

القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني وكافة خدمات المالحة واألرصاد الجوية، 

وإصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة باألنواء المناخية، وحظـر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سالمة وأمن الطيران المدني، وفرض 

وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السـلطة المختصة، وإصدار النظـم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات 

الطيران المدني وذلك وفًقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في سلطنة ُعمان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإصدار النظم الخاصة 

بإنشاء كافة شـركات النقل الجوي التجاري والطيران العام .



من خطاب حضرة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه-

11 يناير 2022م

من خطاب صاحب الجاللة
السلطان قابوس بن سعيد -طّيب اهلل ثراه-

15 نوفمبر 2015م

بِه من تحدياٍت، تعاملنا معها  ُتدركون ما مَرْرَنا  أنكم جميعًا،  وإننا واثقون 

االقتصاديِة  وبراِمِجَنا  ُخَطِطَنا  تنفيِذ  في  ُقُدمًا  ومضينا  وصبٍر،  بحكمٍة 

ُعمان  برؤيِة  ُمسترشديَن  وتعالى،  سبحانه  اهلِل  من  بتوفيٍق  واالجتماعيِة، 

َن أَداؤَنا االقتصادُي والمالي، وبدأنا ُنْكِمُل لكم ومعكم طريَق  2040، فتحسَّ

النماِء واالزدهار.

إّن َما تحقق على أرِض ُعمان من ُمنجزات في ُمختلف المجاالت، لهي َمبعث 

فخٍر ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلُع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة، بإرادٍة 

وعزيمٍة أكبر، وَلن َيتأتى تحقيُق ذلك إال بتكاتِف الجهود وَتَكاملها لِما فيه 

مصلحة الجميع.
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األسس  وضع  على  المدني  الطيران  بهيئة  ممثلة  ُعمان  سلطنة  حرصت 
الالزمة لبناء قطاع طيران مدني يحظى برؤية واضحة واستراتيجية طموحة 
وداعمة لخطط التنمية المستدامة المتوائمة مع أهداف رؤية ُعمان 2040، 
وقد حقق هذا القطاع الواعد مكانة رائدة على الصعيد اإلقليمي والدولي 
في مجاالت األمن والسالمة والمالحة واألرصاد الجوية باإلضافة إلى تطوير 
في  يجعلنا  مما  التحتية  والبنية  الجوي،  النقل  شبكات  وتوسعة  األنظمة 

مصاف الدول المتنافسة.

الوطني،  االقتصاد  دعم  في  رئيسًيا  محوًرا  المدني  الطيران  قطاع  ويمثل 
لما له من تأثير مباشر في الناتج المحلي للدولة، فضًلا عن دوره المحوري 
في دعم القطاعات االقتصادية األخرى ذات العالقة، وبالتالي فإننا نسعى 
ومستدامة  ومتكاملة  آمنة  الطيران  لقطاع  متطورة  ُبنية  توفير  نحو 

تستجيب لمتطلبات المستقبل ومواكبة للتطور الرقمي والتقني.

أرقى  وفق  ومتميزة  رائدة  مدني  طيران  منظومة  لبناء  نهدف  إننا  كما 
وأفضل السياسات والمعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، بقيادة 
مشرق،  وتفكير  طموحة  ورؤية  العمل  بشغف  تتحلى  وطنية  كفاءات 
والذين بدورهم يساهمون في خلق منظومة متكاملة قائمة على الثقة 
المستجدات  لمواكبة  ممكنة  أساسية  ُبنية  ووضع  واالبتكار،  والكفاءة 
االقتصادي،  التنويع  تحقيق  في  تساهم  داعمة  عمل  وبيئة  والمتغيرات، 

وتأهيل الكفاءات الوطنية، وحوكمة القطاع ككل.

وختاًما نؤكد على أهمية مواصلة العطاء ودعم مسيرة التنمية بما يساعد 
 ،2040 عمان  لرؤية  المنشودة  األهداف  تحقيق  نحو  قدًما  المضي  في 
هذا  لخدمة  خطانا  ويسدد  جميًعا  يوفقنا  أن  القدير  العلي  اهلل  سائلين 
الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  الحكيمة  القيادة  ظل  تحت  العزيز  الوطن 

السلطان هيثم بن طارق -حفظه اهلل ورعاه-.

من  العديد  تحقيق  من  عمان  بسلطنة  المدني  الطيران  هيئة  تمكنت 
اإلنجازات النوعية التي تخطت من خاللها مستوى الشغف والطموح الذي 
مالمح  رسم  في  الواسعة  وخطانا  الظافرة  لمسيرتنا  نهًجا  وضعناه 
المكانة  أعيننا  نصب  ولنضع  ُعمان،  بسلطنة  المدني  الطيران  مستقبل 
إليها القطاع في ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة  التي وصل  المرموقة 
السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه اهلل ورعاه- وحكومته التي 
كونه  المدني  الطيران  قطاع  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  نحو  تحذو 
أحد القطاعات األكثر فعالية وتأثيًرا على مكونات االقتصاد الوطني والذي 
رؤوس  وجذب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز  في  عالية  بنسبة  يساهم 
األموال واالستثمارات، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وإنعاش 

حركة التجارة والسياحة والصناعة وغيرها من المجاالت ذات العالقة.

الهيئة  اآلن والتي ترسيها استراتيجية  التي نقف عليها  المتينة  القواعد  إن 
واعد  مستقبل  إلى  تشير  االستثمارية  ومشاريعها  السنوية  وخططها 
وتطلعات  أهداف  يخدم  بما  ُعمان،  سلطنة  في  المدني  الطيران  لقطاع 
التكنولوجية  التطورات  نواكب  تجعلنا  كما   ،2040 ُعمان  رؤية  وطموحات 
واالبتكار.  الرقمي  التحول  عملية  تسريع  في  تساعد  بدورها  التي  الحديثة 
وبال شك فإن استثمار رأس المال البشري له دور فّعال في خلق بيئة عمل 
النهوض  في  بدورها  تساهم  والتي  متنوعة،  وخبرات  عالية  كفاءات  ذات 

بقطاع الطيران والتعافي السريع بعد جائحة كوفيد - 19. 

اإلدارة ولجميع موظفي هيئة  والثناء لمجلس  بالشكر  أتوجه  أن  ويسرني 
فة في جميع  الطيران المدني على ما تحقق بفضلهم من إنجازات مشرِّ
واإلقليمية  المحلية  المستويات  وبمختلف  المدني  الطيران  مجاالت 
صلبة  بإرادة  العمل  في  وتفانيهم  الجبارة  جهودهم  وعلى  والدولية، 
وعزيمة وشغف؛ حيث إننا نؤمن بالعمل الجاد نحو تحقيق تنمية اقتصادية 
مستدامة بالتعاون مع شركائنا في القطاع واالرتقاء بمكانة سلطنة عمان 
على الساحة الدولية، متمنين لهم مواصلة مسيرة التقدم والنمو، سائلين 

المولى أن يكلل مساعينا بالتوفيق والسداد. 

كلمــة
سعادة المهندس/ نايف بن علي العبري

رئيـس هيئـة الطيـران المدنـي

كلمــة
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معالي المهندس/سعيد بن حمود المعولي
وزير  النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني
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حصول  الهيئـة على شهـادة نظـام إدارة  الجـودة
  )ISO90001/2015(  في األرصاد والمالحة الجوية

حسب المتطلبات الدولية

الفوز برئاسة لجنة النقل الجوي
 بالمنظمة العربية للطيران المدني

كأول دولة في الشرق األوسط، تم تنفيذ  برامج 
الحزمة التدريبية المتخصصة في إدارة مخاطر سالمة 

الطيران وأثرها مع جائحة كوفيد-19 بالتعاون
مع منظمة الطيران الدولي

التأشير )باألحرف األولى( على 
االتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين
سلطنة ُعمان ودول االتحاد األوروبي

تلقي خطاب إشادة وتقدير من 
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

  إلدارة الحالة المدارية )شاهين(

فوز سلطنة ُعمان بعضوية المجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للطيران المدني للفترة القادمة،

)2023 - 2021(

تحقيق نسبة 100% في مؤشر منظمة الطيران
المدني الدولي الخاص بالتقارير العالمية لتقييم

حالة مدارج المطارات المرتبط بسالمة الطيران

استكمال 75%  من متطلبات
أكاديمية ُعمان للطيران
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ترؤس وفد سلطنة ُعمان في مؤتمر األطراف 
السادس والعشرين التفاقية األمم المتحدة

)COP26( لتغير المناخ

تقديم المساهمات المحددة
 وطنًيا )NDC( التفاقية األمم المتحدة

بشأن التغّير المناخي

تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية
 وحماية طبقة األوزون

إصدار الموافقة المبدئية لتأسيس
وتشغيل الطيران البرمائي

إطــالق برنامــج كفاءات أشرفت الهيئـة على تنفيـذ تمرين الطــوارئ
 "الترس المشترك" في مطار مسقط الدولي بمشاركة

 مختلف الجهات األمنية والمدنية ذات العالقة

التوقيع على مذكرة تعاون في مجال
 الطيران المدني بين سلطنة ُعمان

 والمملكة العربية السعودية

نحـو              أرحـب
Toward Wider Horizons

)AirGo( التوقيع على اتفاقية مع شركة
الُعمانية لتطوير وإجراء تجارب اختبار نظام
إدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيارة

اإلستمرار في تحديث وتنفيذ خطة عمل شاملة
إلدارة النقل الجوي في ظل جائحة كوفيد-19

وإصدار الدليل اإلرشادي للمسافر

إطــالق برنامــج آفــــاق
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خلق بيئة عمل تتسم بالتكاملية وروح الفريق الواحد وتضمن مشاركة 
فاعلة لكفاءات الهيئة.

التوجهات  يحقق  بما  الواعد  الهيئة  لمستقبل  الطريق  خارطة  رسم 
االستراتيجية لرؤية عمان 2040.

 2040 عمان  رؤية  مع  المواءمة  يضمن  بما  بالهيئة  الخطط  تكامل 
ومتطلبات االمتثال للمعايير الدولية.

بأعمال  الصلـة  ذات  المعنية  الجهـات  مع  المشتـرك  التنسيق  تعزيـز 
الهيئة.

تطويــر الوظــائف الرئيسيـة بالهيئـة والعمـل المـؤسسي ليتالءم مع 
األهداف االستراتيجية.

القدرات  وتقييـم  الكتشــاف  بالهيئــة  الوظيفـي  المجتمـع  إشـراك 
المؤسسية.

إيجــاد وتطويـــر ثـم تنفـــيــذ قائمـة بأولويـــات البـرامــج والمبـادرات 
بالهيئة  الواعدة  والفرص  التحديات  تحليل  خالل  من  والمشاريع 

بكفاءة عالية.

مـا هـو بـرنــامـج "آفـــــــاق"

رؤيــــة ُعمــــان 
2040

التحول الرقمي 
واالبتكار

تعافي قطاع 
الطيران أثناء
وبعد حدث 
 كوفيد-19

استثمار رأس المال 
البشري والثقافة

 المؤسسية

الحوكمــة

البنى األساسية
وتنفيذ المشاريع

االستدامة المالية 
والبيئية والتنوع 

االقتصادي

الشركاء
اإلستراتيجيين

مواءمة استراتيجية
 الهيئة

تبسيط اإلجراءات 
والرقمنة وحلول

 التكنولوجيا

الرقابة والتنظيم /
 النظرة المستقبلية

تعزيز الهوية  وتطوير 
رأس  المال البشري

مراجعة وتحديث
السياسات والقوانين

 والتشريعات واللوائح 
وذات الصلة 

المشاريع الجاري 
تنقيذها  والجديدة

اكتشاف الفرص 
االستثمارية وتعظيم

 اإليرادات

التواصل والتنسيق 
والشراكة 

مـرتكــزات برنـــامج آفـــــاق

أهـــداف البـرنـامـــج

عــدد المشاريـــع

عــدد المشاريـــع

إطـــــالق برنــامـــــــج آفـــــــاق

إحـدى البرامـج التنفيذيـة للهيئــة، تم تدشينه بتاريخ 5 سبتمبر 2021م.   

يحمل رؤية طموحة بشعار "نحو آفاق أرحب".

تم تنفيذه خالل مرحلتين  رئيسيتين هما: “التقييم والتطوير” و “التنفيذ”.

ممّكـن رئيسـي وداعــم لتحقيـق األولوية الوطنية لرؤية ُعمان 2040.

تهيئـة قطاع الطيـران كممّكن رئيسي وفاعل للقطاعات الحيوية األخرى.

دعـــم التحـــول الـرقمـــي واالبتكـــار.

يساهم في تطوير القطاع وتعظيم االستفادة من بنيته األساسية 
وتمكين  رأس المال البشري.

دفــع عجلــة التنميــة والنهــوض بمستوى السالمة واألمـن والنقـل
الجـوي وبيئـة الطيـران والمنـاخ.

االرتقـاء بمستوى الخدمـات المقدمة في مجالي األرصاد والمالحة الجوية.

نحـو              أرحـب
Toward Wider Horizons

132718

1931136

16





235,020

96,077 108,846

2020 20212019

ــطـمــــطـــار  الدول�يمـــــــســــ�ق

2020 20212019

16,079,786

1,394 744

7,487

4,076,154 3,751,355

2020 2021

125,727

40,730 40,889

20192020

2020

2021

2021

14,930

5,594

10,076

2019

2019

2020 20212019

1,366,153

386,774

906,272
  2019 - 2021     

  2019 - 2021       2020 - 2021    

  67.5%   33% 

  34% 

  54% 

  77%   8% 

2020 - 20212020 - 2021

2020 - 2021

2020 - 2021

  0.4%   80% 

  134% 

 13%  437% 

حــركـة  الطائــرات القادمــة  والمغــادرةحــركـة  الطائــرات القادمــة  والمغــادرة

حــركـة  الشحـــن بالطــــن
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عــــدد الطائـــــرات العابــــــرة 2017 -2021
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550,323

590,861

264,489
315,035

عدد الرحالت
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إجمالي عدد الدول التي توجد معها اتفاقيات النقل الجوي
)2021-2017( 

اتفاقيات األجواء المفتوحةعدد الدول
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تعامل معها 
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تجديد شهادة
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الراديوية

تصاريح عوائق 
الطيران لألراضي 

المجاورة للمطارات
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تم إلغاوها
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إحصائيـــات تنظيــم الطيــران المدنــي

24



التقرير السنوي 2021التقرير السنوي 202127

     إجمالي إيرادات الهيئة المستحقة والمصروفات )أساس االستحقاق(
2017م - 2021م

األعوام

ريال ُعماني

مقارنة   18% بنسبة  ارتفاًعا   2021 عام  الهيئة  إيرادات  شهدت 
بإيرادات عام 2020؛ وذلك بسبب إعادة تشغيل المطارات والزيادة 
التدريجية لحركة الطيران تحديًدا في  الربع األخير من عام 2021

بالعام  مقارنة   22% الجوية  المالحة  رسوم  زيادة  نسبة  بلغت 
  2021 الربع األخير من عام  ارتفعت عدد رحالت  المنصرم، فقد 
بنسبة %54 مقارنة بعدد رحالت الربع األخير من العام المنصرم

ارتفعت رسوم امتياز مرافق المطارات بنسبة %29 نتيجة إعادة 
النسبي  والتعافي  بالطيران  المتعلقة  المطارات واألنشطة  فتح 
التي   )COVID-19( كورونا  جائحة  تأثيرات  من  الطيران  لحركة 

نتجت عنها تعطيل حركة الطيران عام 2020 

انخفضت إيرادات مطارات أخرى بنسبة %22؛ بسبب تراجع عدد 
رسوم  إيرادات  في  انخفاض  عنه  نتج  والمغادرين  المسافرين 

سالمة الركاب وسالمة البضائع    

بالعام  مقارنة   4.20% بنسبة  انخفاًضا  المصروفات  سجلت 
الرواتب  بندي  على  الصرف  في  االنخفاض  تمّثل  المنصرم، 
للتقاعد   الهيئة  %10.33إلحالة بعض موظفي  بنسبة  والبدالت 

على ضوء التعميم )2020/6/5(

حكومية  خدمات  مصروفات  حساب  على  الصرف  انخفض 
انخفاض  بسبب  وذلك  المنصرم؛  مقارنةبالعام   2.90% بنسبة 

قيمة المطالبات بعقد المعايرة الجوية

بالمشاريع،  مرتبطة  غير  مصروفات  حساب  على  الصرف  ارتفع 
حيث بلغ اإلجمالي 132,323.733ريال عماني،  وبنسبة 42.43% 
المساهمات   على  الصرف   زيادة  بسبب  المنظمات؛  حساب  في 
الدولية المرتبطة بالشؤون المناخية، وذلك بعد إسناد مهامها 

واختصاصاتها للهيئة حسب المرسوم السلطاني 2021/85

االنخفاض في اإليرادات 2019-2021
)45,450,645-( ريال عماني

  58% 

الزيادة في اإليرادات 2020-2021
 %18  )6,818,921( ريال عماني

صـــافـــي الـــفــائــض 2021
%79)18,197,612( ريال عماني

26

اإليــــــــــــــرادات

إيـــــرادات المــالحـة الجــويــة:

إيــــرادات األرصــــاد الجــويــة:

بـــاقــــــــــي اإليــــــــــــــرادات:

35,469,837

1,589,632

8,553,005

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

المصـروفــــــــــــات  أســـــاس االستحقــــاق/ 31 ديسمبر 2021 م

18,916,589

4,800,441

334,121

2,534,083

0

109,930

28,871

1,890,830

16,961,927

4,661,783

498,855

2,488,535

5,700

156,578

132,324

2,509,161

-10.3%

-2.9%

49.3%

-1.8%

100.0%

42.4%

358.3%

32.7%

نسبة التغيير 20202021التفـاصيـــــل
 رواتــب أسـاسيـــة وبـــدالت

مصرفات خدمـات حكومـة

مستلــزمـــــــات سلـعيـــــــــة 

مستلــزمـــــــات خــدميـــــــــة

مساعـــــدات وتعـويضــــات

الـــمنظـمــــــــــــــــــــــــــــــات

مصروفات غير مرتبطة بالمشاريع

مستحقـــــــــــــات أخـــــــــــــــرى

28,614,86527,414,862-4.20% إجـمـــالــــي المصـــروفات

 أســـــاس االستحقــــاق/ 31 ديسمبر 2021 م

رســــوم امتيــــاز مـرافــــق مطـــــارات

إيـــــــــــــرادات مطـــــــــــارات أخــــــــــــرى

إيـــــــــــــرادات الــمـالحــــــة الـجــويــــــــة

إيـــــــــرادات خدمـات األرصاد الجوية 

إيـــــــــرادات أراضــــــــي حـكــوميـــــــــة

إيـــــــــــــــرادات مســـــــــــــــــــــــــــــــــــاكن 

إيـــــــــــــرادات الحســابـــات الجــاريـــــة

إيـــــــــــــرادات الـغرامــــات والجـــــزاءات 

إيرادت إيجارات المكاتب والمحالت التجارية 

إيــــــــــــــرادات أخـــــــــــــــــــرى
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29%
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22%

-3%
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-6.6%
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0%
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نسبة التغيير 20202021التفـاصيـــــل

%38,793,55345,612,47418إجـمـــالــــي اإليــــــرادات
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األعوام

يوضـح الرسـم اإلنجاز الذي حققته السلطنة خالل األعوام من 2013 إلى2021م من حيث 
قدرتها على تخفيض استهالك المواد المستنفدة لطبقة االوزون )HCFCs( إلى مستويات 

أقل مما يتطلبه بروتوكول مونتريال مع المحافظة على احتياجات السوق المحلي

متطلبات بروتوكول مونتريال لتخفيض المواد المستنفدة لطبقة األوزون
الهيدروفلوروكربونات )HCFCs( ووضع التزام سلطنة عمان في كمية استهالكها

عـــدد تـراخيـــص حـمـايــــة طبقـــة األوزون

ترخيــص استيــراد األجهــزة والمعـدات المحتويــة 

على المـواد المستنفـذة لطبقـة األوزون أو البدائـل

3615

19

224

224 تـرخيـــصاإلجمـالــــي:

ترخيــص استيــراد المــواد المستنفــدة لطبقــة األوزون

ترخيـــــص استيـــــراد البدائـــــل

عــدد 
التقاريــر

1

عــدد 
التحذيرات

8

عدد اللغات
 المستخدمـة

بيانات وتقارير حاالت الطقس
 للجهات الحكومية والخاصة

بيانات وتقارير  للطلبة في مختلف
الكليات والجامعات

النشـرات العامـة

محطـــات  الرصـــد الجــوي

النشـرات الخاصـة

النشـرات 
 البحريـة

6

بيـان 
انتهـاء الحالة 

المدارية 

عــدد
التغريدات

عــدد 
التنبيهات

3

1

60

117

75

730

2555

730

إحصائيــات األرصــاد الجويــة

اإلصــدارات خــالل إعصــار شاهيـــن
1- 4  أكتوبر 2021م

44

28

إحصائيـــات المنــــاخ
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www

@CAAOMN
294.1K

CAAOMN
716

www.caa.gov.om

CAAOMN
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@OmanMeteorology
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بريد الهيئة االلكتروني لألسئلة واالستفسارات بريـد الهيئــة االلكتــروني للتواصــل اإلعالمــي 

الـقنـوات اإلعـالمـيـة
للهيئة 

الـقنـوات اإلعـالمـيـة
لألرصاد الجوية 

إحصائيـات المـوارد البشــريــة

30

عدد الموظفين الذين تركوا الخدمة ) بدرجة مالية( :  13عــدد الموظفيـن  المعينيـن :  13

عـــــدد موظفــــــي مكتــب الهيئــــــة بظفــــار  :   240

عـــــدد الموظفيـــــن المنقوليــــن مـــن الهيئــــة :  5 عــدد العقــــود المؤقتــــة :  34

عدد موظفي الهيئة بمسقط :  805

المجمـــوع الكلــــي لموظفيـــن  :   1079

خطــــة القــــوى العـاملــــة )الــــدورات الحضوريـــــة(

المنــح الداخليـــة )عن ُبعد(

المنــح الخارجيـــة )عن ُبعد(

الخطة التدريبية )عن ُبعد(

الخطة التدريبية )الدورات الداخلية الجماعية الحضورية(

خارج نطاق الخطة )الدورات الخارجية -عن ُبعد(
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التكلفة )بالريال الُعماني( الدوراتالموظفينالمــــــــــوازنـــــــات

8625126,556 اإلجــــــــــمالـــــــي
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