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فنحـن مطالبـون بـأن نضيـف إلـى تلـك المعارف معـارف جديدة، 
بـأن نبحـث، ونسـتنبط، ونفكـر، ونتدبـر، وعلينـا أيضـًا أن نصحـح 
والنظريـات  نظريـات  منهـا  كثيـر  فـي  ألنـه  سـبقنا  مـن  معـارف 
تكـون متجـددة، فـا نقـول إن مـا وصلـوا إليـه فـي الماضـي هـي 

متجـددة. المعرفـة  مطلقـة،  ليسـت  المعرفة..ال..فالمعرفـة 
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حصاد 
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بتحقيــق  الحمــد  وللــه  2018م،  عــام  انقضــى 
أجندتــه  فــي  المركــز  وضعهــا  التــي  األهــداف 
الســنوية مــن خطــط وبرامــج، والتــي اندرجــت 
تحــت شــعار مــن البيــان إلــى الخدمــة، حيث ســعى 
المركــز بكافــة تقســيماته إلــى وضــع هــذا الشــعار 
موضــع التنفيــذ كاًل فــي مجــال اختصاصــه. كمــا 
حــرص المركــز بمــا أوتــي مــن إمكانيــات لتوظيــف 
الكــم الهائــل مــن المعلومــات المتوفــرة لديــه 
إلتاحتهــا للجمهــور بشــكل تقني يلبــي احتياجاتهم 

ــة مــن المعلومــة. اليومي
ــه علــى ثــالث  ويحــق للمركــز أن يفخــر بحصول
ــز عالميــة خــالل عــام 2018م، والتــي تمثــل  جوائ
اعترافــًا دوليــًا بالمســتوى المتقــدم الــذي حققتــه 
الســلطنة ممثلــة فــي المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
المعلومــات  فــي مجــال قطــاع  والمعلومــات، 
جائــزة  علــى  المركــز  حصــل  حيــث  الجغرافيــة؛ 
ــة عــن برنامــج  ــة المكاني ــادة العالمي ــز والقي التمي
البنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة، كأحــد 
االقتصــادي.  النمــو  لتعزيــز  المحــركات  أفضــل 
وجائــزة اإلجــادة فــي مجــال بنــاء تطبيقــات نظــم 
البنيــة  مشــروع  عــن  الجغرافيــة  المعلومــات 
البرمجيــة المشــتركة لبنــاء تطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة. كمــا حصــل المركــز أيضــًا علــى جائــزة 
التطبيقــات  تقنيــات  فــي  المتميــزة  اإلنجــازات 
الوطنيــة  البنيــة  بوابــة  تطبيــق  عــن  المكانيــة 

الجغرافيــة.  للمعلومــات 
العــام  اإللكترونــي  التعــداد  مشــروع  وفــي 
تــم  2020م،  والمنشــآت  والمســاكن  للســكان 
لنجــاح  الالزمــة  اإلجــراءات  مــن جملــة  االنتهــاء 

القواعــد  بنــاء  بينهــا  مــن  اإللكترونــي  التعــداد 
اإلحصائيــة األوليــة المعتمــدة علــى الســجالت 
اإلداريــة، ومطابقــة معظــم البيانــات المرجعيــة 
علــى مســتوى الرقــم المدنــي والســجل التجــاري. 
كمــا تــم إنشــاء مختبــرات تحليــل وتصحيــح قواعــد 

البيانــات. 
وعلــى مســتوى ملــف التنافســية فــإن المركــز 
بصفتــه عضــٌو فــي اللجنــة الوطنيــة للتنافســية، 
ومســتضيٌف للمكتــب الوطنــي للتنافســية كانت 
اإلنجــازات  فــي  كبيــرة  ومســاهمة  بصمــة  لــه 
المحققــة فــي تقريــر التنافســية العالمــي لعــام 
2018م، الــذي يصــدر عــن المنتــدى االقتصــادي 
حيــث قفــزت الســلطنة فــي هــذا التقاريــر أربــع 

ــًة. عشــرة مرتب
الوطنيــة  النــدوة  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر 
المركــز  نظمهــا  التــي  المفتوحــة  للبيانــات 
بالتعــاون مــع هيئــة تقنيــة المعلومــات خــالل 
الفتــرة مــن 1 - 3 أكتوبــر والتــي شــارك فيهــا نخبة 
مــن المعنييــن والمختصيــن فــي مجــال البيانــات 
المفتوحــة مــن داخــل الســلطنة وخارجهــا، والتــي 
تمخضــت بعــدد مــن التوصيــات وتشــكيل فريــق 
عمــل لمتابعــة هــذه التوصيــات فــي مختلــف 

بالبيانــات المفتوحــة. الجهــات ذات العالقــة 
وختامــًا ؛ إن مــا تحقــق ويتحقــق مــن إنجــازات 
ومــا يحصــده المركــز مــن جوائــز يعــود إلــى الجهود 
التــي يبذلهــا موظفــو المركــز فــي تأديــة مهامهــم 
بهــا،  يتمتعــون  التــي  والقــدرات  الوظيفيــة، 

فشــكرًا لهــم جميعــًا.
وفقنا لله جميعًا لخدمة هذا الوطن الغالي. 

د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

الرئيــس التنفيذي: يحق 
للمركــز أن يفخر بحصوله 
علــى ثاث جوائز عالمية 

خال عام 2018م.

كلمة الرئيس التنفيذي
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقـــد مجلـــس إدارة المركز اجتماعين خالل العام 2018م، برئاســـة ســـعادة ناصر بن خميس بن علي 
الجشـــمي وكيـــل وزارة الماليـــة نائب رئيـــس مجلـــس اإلدارة وبحضور أصحاب الســـعادة واألفاضل 

األعضاء. 
ناقـــش مجلـــس اإلدارة مجموعـــة مـــن المواضيـــع المدرجـــة علـــى جـــداول االجتماعـــات واتخـــذ 

القـــرارات المناســـبة بشـــأنها. 
وتضمـــن االجتمـــاع الثاني لمجلس اإلدارة الـــذي ُعقد في 1 /10 /2018م، تدشـــين تطبيق مزيد 

علـــى الهواتـــف الذكية والـــذي يعد منصة لكافـــة التطبيقات التي يوفرها المركـــز  للجمهور .
أمســح الكود وشــاهد الفيلم



موظفو المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات

كــم نحن فخــورون بانتماِئنا إلى المركز 
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومات، حيث إن ما 
نقــوم بإنتاجــه من أعمال أصبحت تامس 

الممارســات اليومية، وتســاهم في مختلف 
جوانب الحياة
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أمســح الكود وشــاهد الفيلم



حصـــل المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات فـــي 13 /7 /2018م علـــى 
جائـــزة )اإلنجـــازات المتميـــزة( في تقنيـــات التطبيقـــات المكانية عـــن تطبيق 
)بوابـــة البنية الوطنية للمعلومـــات الجغرافية( والتي يمنحهـــا معهد األبحاث 
األمريكـــي للنظــــم الجغرافيـــة )ESRI( خـــالل فعاليـــات المؤتمـــر العالمـــي 
لمســـتخدمي نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة 2018 الـــذي انعقـــد في ســـان 
دييغـــو بالواليـــات المتحدة األمريكية خالل الفترة مـــن 9 - 13 يوليو 2018م.

توجـــت الســـلطنة فـــي 19 /1 /2018م ممثلة فـــي المركز الوطني 
لإلحصـــاء والمعلومات بجائـــزة )التميز والقيادة العالميـــة المكانية( 
والتـــي حصل عليهـــا برنامج البنيـــة الوطنية للمعلومـــات الجغرافية 
كأفضل الوســـائل لتعزيز النمو االقتصـــادي حيث تمنح هذه الجائزة 
للجهـــات التي توظـــف أفضل السياســـات والتقنيـــات الحديثة على 
مســـتوى العالم بهـــدف خدمة المجتمعـــات المحليـــة والمواطنين 
فـــي بلدانهـــم, وتســـلم المركـــز الجائـــزة خـــالل الحفـــل الـــذي أقيم 
 Geospatial بمناســـبة ختام المنتـــدى العالمي للجغرافيـــا المكانية
World Forum2018 المنعقـــد فـــي مدينـــة حيـــدر آبـــاد بجمهورية 

الهنـــد خالل الفترة مـــن 16 حتى19 ينايـــر 2018م. 

للعام الثاني على التوالي المركز 
مستمر في أيزو 2015:9001

أوصـــت الشـــركة األلمانيـــة "تي يو فـــي انتـــر" التي تعد 
مـــن أفضـــل المؤسســـات علـــى مســـتوى العالـــم فـــي 
مجال منح شـــهادات األيزو باســـتمرار منح شهادة األيزو 
9001: 2015 للمركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات 
للعـــام الثانـــي بعـــد أن نجـــح المركـــز فـــي اجتيـــاز عملية 

الخارجية. التدقيـــق 

حصــاد
2 0 1  يـولـيـو813

جـائزة )اإلنـجـازات 
المتميزة( في تقنيات 

التطبيقات المكانية

10 19
 يناير

 يونيوجائزة )التميز والقيادة العالمية المكانية( 
جائزة اإلجادة في مجال بناء تطبيقات 

نظم المعلومات الجغرافية

واصـــل المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات خالل عـــام 2018م 
نهجـــه في التميـــز والتفـــوق وحصـــاد الجوائـــز العالمية.
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أمســح الكود وشــاهد الفيلم

حصـــدت الســـلطنة فـــي 10 /5 /2018م ممثلـــة فـــي المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات جائزة اإلجـــادة في مجـــال بنـــاء تطبيقات نظم 
المعلومـــات الجغرافيـــة عن مشـــروع البنيـــة البرمجية المشـــتركة لبناء تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة )NSDI Mobile Framework( والتي تمنح 
تقديـــرًا لإلنجـــاز والمســـاهمة المتقدمـــة والفاعلة التـــي تقدمها المؤسســـات والمنظمات فـــي مجال تطبيقات واســـتخدام نظـــم المعلومات 
الجغرافيـــة. وتســـلم المركـــز الجائزة خالل مؤتمـــر وورش نظم المعلومـــات الجغرافيـــة )GISWORX18( الذي تنظمه شـــركة )GISTEC( والذي 
عقـــد فـــي مدينـــة دبي بدولـــة اإلمارات العربية المتحـــدة خالل الفترة مـــن 8 - 10 مايو 2018م، حيث يعتبـــر هذا المؤتمر أكبر حـــدث لتكنولوجيا 

المعلومـــات الجغرافية في منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا.



وقعت الســـلطنة ممثلـــة بالمركز فـــي 2 / 7/ 2018م اتفاقية الترخيص الحكومـــي الموحد لبرامج 
ESRI Glob- )نظـــم المعلومـــات الجغرافية مع شـــركة بحوث أنظمـــة البيئة األمريكيـــة العالميـــة 

al( حيـــث تســـاهم هـــذه االتفاقية في تحســـين مســـتوى الســـلطنة كحكومة متقدمـــة في مجال 
الخدمـــات والمعلومـــات المكانيـــة. وتتيح االتفاقيـــة التي وقعها ســـعادة الدكتـــور/ خليفة بن عبد 
اللـــه البروانـــي الرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني لإلحصـــاء والمعلومات مع شـــركة بحوث أنظمة 
البيئـــة األمريكية العالمية )ESRI Global(  للجهات والشـــركات الحكومية في الســـلطنة الحصول 
علـــى التراخيص الالزمـــة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية وتحديث )ترقيـــة( البرمجيات إلى أحدث 

اإلصدارات المســـتخدمة فـــي أكثر من )104( جهـــات حكومية.
وتتضمـــن االتفاقيـــة توفيـــر رخص جديـــدة وصيانة للرخـــص المتوفـــرة حاليًا مـــن برامج أنظمة 
المعلومـــات الجغرافيـــة -من مختلـــف الفئات -ســـواء البرامج التي تعمـــل على الخـــوادم المزودة 
للتطبيقات والخدمات المكانية أو على حواســـيب سطح المكتب أو الهواتف الذكية لكافة الجهات 
الحكوميـــة في الســـلطنة وباألعداد المطلوبة لتغطية احتياجات المســـتخدمين فـــي كل جهة. كما 
تتضمـــن االتفاقيـــة تقديـــم مجموعة مـــن الخدمات في مجـــال بناء قـــدرات ومهـــارات الموظفين 
والمتخصصين في اســـتخدام تلك البرمجيات إلى جانب الخدمات االستشارية الفنية المتخصصة.

 

وقـــع المركز وكلية الدراســـات المصرفيـــة والمالية في 27يونيو 2018 مذكـــرة تفاهم تتعلق بتبادل 
الخبـــرات فـــي مجال إجراء الدراســـات التحليليـــة للبيانات المالية واالســـتعانة بخبـــرات الطرفين في 
التدريـــب باإلضافـــة الـــى التعاون فـــي عدد من المجـــاالت األخـــرى المتعلقة باختصاصـــات ومهام 

المركز وبالجانـــب األكاديمي للكلية.
تأتـــي مذكرة التفاهم التي وقعها ســـعادة الدكتور خليفة بن عبداللـــه البرواني ، الرئيس التنفيذي 
للمركـــز الوطني لإلحصـــاء والمعلومات ، والدكتـــور خلفان بن محمد البروانـــي ـ رئيس مجلس إدارة 
كليـــة الدراســـات المصرفيـــة والماليـــة في إطار الجهـــود الرامية إلـــى  إقامة عالقة تعاون مشـــترك 
بيـــن الكليـــة والمركـــز اســـتنادًا على مبـــدأ المشـــاركة وتبـــادل المنافع من جهـــة ولتعظيـــم الفائدة 
مـــن مخرجـــات المركـــز فيما يتعلـــق بجانـــب اإلحصـــاءات االقتصاديـــة والماليـــة وتحليـــل البيانات 

والمؤشـــرات اإلحصائية مـــن جهة أخرى.
كمـــا تأتـــي هذه الخطـــوة انطالقا من إيمـــان الجانبيـــن بأهمية البحـــث العلمي كركيـــزة من ركائز 
التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة حيث يعـــد التقدم والتطور الـــذي وصلت إليه الـــدول المتقدمة 
اقتصاديـــًا مـــن نتاج البحـــث العلمي وبناء القدرات البشـــرية وتوفيـــر القوى العاملـــة المؤهلة التي 

يحتاجها ســـوق العمل.

27
2

 يونيو
وقع المركز مذكرة 

تفاهم مع كلية الدراسات 
المصرفية والمالية

 يوليو
وقعت السلطنة اتفاقية 

الترخيص الحكومي الموحد لبرامج 
نظم المعلومات الجغرافية
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أمســح الكود وشــاهد الفيلم



 مرتبة16
تتقدم السلطنة في 

البيانات المفتوحة 

 عالميا48
ترتيب السلطنة من بين 

189 دولة في دليل التنمية 

البشرية لعام 2018م

حققت الســـلطنة معدالت مرتفعـــة في دليل 
التنميـــة البشـــرية لعـــام 2018م الـــذي يصـــدر 
عـــن البرنامـــج اإلنمائي لألمم المتحـــدة محرزة 
تقدمـــًا بــــأربعة مراكز عن العام الســـابق لتكون 
فـــي المركـــز الــــ 48 عالميًا من بيـــن 189 دولًة 
والخامـــس عربيـــًا وخليجيـــًا كمـــا تـــم تصنيـــف 
الســـلطنة للمـــرة األولـــى منـــذ إدراجهـــا فـــي 
التقريـــر ضمـــن الـــدول ذات التنميـــة البشـــرية 

جدًا. المرتفعـــة 

2
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أمســح الكود وشــاهد الفيلم

أمســح الكود وشــاهد الفيلم

حصلـــت الســـلطنة  في الدليل الذي تتـــراوح قيمته بين صفـــر و1 لتدخل بذلك 
فـــي مجموعة الدول ذات التنمية البشـــرية المرتفعة جـــدًا )0.8 - 1.0( في حين 
تشـــمل التصنيفات األخـــرى الدول ذات التنمية البشـــرية المرتفعـــة )0.700 – 
0.799(، والـــدول ذات التنمية البشـــرية المتوســـطة )0.550 – 0.699(، وأخيرًا 
الـــدول ذات التنميـــة البشـــرية المنخفضـــة )0.550 إلـــى صفـــر(. ويعـــد الدليل 
قياســـا مختصـــرًا للتنمية البشـــرية إذ يقيس متوســـط اإلنجـــازات المحققة في 
بلـــد مـــا لثالثـــة أبعاد أساســـية للتنميـــة البشـــرية وهي: حيـــاة مديـــدة وصحية 
واكتســـاب المعرفـــة ومســـتوى المعيشـــة الالئـــق. ويتـــم قياس التحســـن في 
مؤشـــر اكتســـاب المعرفة بناء علـــى تطوير التعليم ونشـــره وتجويـــده والجهود 
المبذولـــة للحـــد مـــن التســـرب مـــن التعليـــم ومكافحـــة األميـــة حيـــث يقاس 
بمؤشـــري متوســـط عدد ســـنوات الدراســـة والعدد المتوقع لســـنوات التعليم. 

0.821
نقطة

 عربيا
ترتيب السلطنة في 

البيانات المفتوحة 
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المحور التشريعي 
تضمين موضوع 
البيانات المفتوحة 
ضمن قانون حماية 
البيانات الشخصية 
والئحتها التنفيذية.
تضمين موضوع 
البيانات المفتوحة 
في االستراتيجيات 

الوطنية كاالستراتيجية 
الوطنية للبيانات 

واستراتيجية 
تقنية المعلومات 

واالتصاالت.

المحور التنظيمي
وضع آلية عمل إلدارة 

موضوع البيانات 
المفتوحة في 

السلطنة.
إعداد خطة عمل 
وطنية للبيانات 

المفتوحة. 

محور بناء القدرات
إعداد برنامج وطني 

لتأهيل وتدريب 
الكوادر الوطنية 

في مجال البيانات 
المفتوحة بالشراكة 

مع الصندوق الوطني 
للتدريب والمؤسسات 
األخرى ذات العالقة.
تبني برامج بحثية 
في مجال البيانات 
المفتوحة بالشراكة 

مع مؤسسات البحث 
العلمي.

المحور التقني
يتم بناء منصة 

الكترونية موحدة 
للبيانات الوطنية 
المفتوحة في 

السلطنة.
استمرار المؤسسات 

الحكومية في 
مبادرات البيانات 

المفتوحة عبر 
منصاتها االلكترونية.

  

محور بناء الشــراكات
تبني ودعم مبادرات 
الشركات الصغيرة 

والمتوسطة العاملة 
في مجال البيانات 

المفتوحة.
 عقد شراكات بين 
القطاعين العام 

والخاص لالستثمار 
في البيانات المفتوحة.

تعزيز الثقافة 
المؤسسية بأهمية 
البيانات المفتوحة 

وعوائدها االقتصادية 
واالجتماعية.

محور المتابعة
 تشكيل فريق عمل 
لمتابعة توصيات 
الندوة يضم في 
عضويته كٌل من: 
المركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات، 
وهيئة تقنية 

المعلومات، ووزارة 
الشؤون القانونية، 
والصندوق الوطني 
للتدريب، والصندوق 
العماني للتكنولوجيا 

وعدٍد من المؤسسات 
ذات العالقة.

توصيات الندوة:

123456

رعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آلـ سعيد وزير التراث والثقافة حفل افتتاح الندوة الوطنية للبيانات 
المفتوحة والتي نظمها المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات خالل الفترة 

من 1 - 3 أكتوبر 2018م بفندق كمبنسكي الموج.
هدفت الندوة إلى االطالع على أفضل الممارسات في مجال البيانات المفتوحة عبر االطالع على التجارب 

الدولية في استخدام البيانات المفتوحة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة وسوق العمل والنقل 
واللوجستيات والبيئة وغيرها. كما تهدف الندوة إلى فتح نوافذ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من 

خالل تسليط الضوء على البيانات الرسمية التي تلبي احتياجات مختلف مؤسسات القطاع الخاص حيث إنه 
بإتاحتها ستسهم في تحسين بيئة األعمال وتطوير الخدمات وتقليل اإلجراءات اإلدارية، وإثراء الحراك العلمي 

والبحثي، وتعزيز المعرفة بصفة عامة.
الجدير بالذكر أنه شارك في الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة جملة من الخبراء العمانيين والدوليين وعدد 

من المعنيين بقطاع البيانات المفتوحة من داخل السلطنة وخارجها. كما تم تخصيص اليوم الثاني للندوة 
لحلقات عمل، ُيعنى كل منها باستخدام البيانات المفتوحة في إحدى القطاعات الخمسة التالية: التعليم، 

والصحة، وسوق العمل، والبيئة، والنقل واللوجستيات.

الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة 

أمســح الكود وشــاهد الفيلم
أمســح الكود وشــاهد الفيلم
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الُمسوحات االقتصادية:

مشروع مسح القادمين والمغادرين
بـــدأت أعمالـــه الميدانية فـــي 1/فبراير / 2018م وينفذه المركز بالتعاون مع وزارة الســـياحة وشـــرطة 
عمان الســـلطانية واســـتمرت أعماله حتى 31 /1 /2019م، وذلك بهدف تطوير قطاع الســـياحة من 
خـــالل توفير البيانـــات الالزمة عن هذا القطاع الحيوي للتخطيط األمثـــل والعمل على تطويره. حيث 
ســـيتيح هذا المســـح تقدير العدد الكلي للســـواح العمانيين والمقيمين القادمين من رحالتهم إلى 
خـــارج الســـلطنة وقياس خصائصهـــم الديموغرافيـــة واالقتصادية باإلضافة إلـــى خصائص الرحلة، 
وســـوف تســـاعد مخرجـــات هذا المســـح على فهـــم واقع قطاع الســـياحة فـــي الســـلطنة وبالتالي 
العمـــل علـــى وضع الخطط المناســـبة والوقوف على التحديـــات التي تواجه هذا القطاع. أن مســـح 
القادميـــن والمغادريـــن عبـــارة عن مســـح عينٍة مـــن العمانيين والمقيميـــن القادمين مـــن رحلة من 
خارج الســـلطنة، وعينٍة من المغادرين الذين زاروا الســـلطنة خالل أشـــهر الســـنة المختلفة عبر مطار 
مســـقط الدولـــي ومطار صاللة باإلضافة إلى أهم خمســـة منافذ برية للســـلطنة مـــن حيث الحركة 
وهي: )الوجاجة، وادي الجزي، حفيت، خطمة مالحة، الدارة(. حيث إن أيام الســـنة تشـــكل المفردات 
التـــي يتـــم اختيـــار العينـــة منها، ولقياس الموســـمية في خصائص الســـياحة تعامل أشـــهر الســـنة 

المختلفـــة كطبقات يتـــم اختيار عينة من أيامها عشـــوائًيا.

توفـــر الُمســـوحات االجتماعية واالقتصادية بيانـــات تخدم أغراض التخطيط في الســـلطنة، حيث 
تتيـــح تلـــك البيانـــات إمكانية تقييم آثـــار البرامـــج االقتصادية واالجتماعيـــة الحالّيـــة أو المقترحة 

وإمكانيـــة تقدير اآلثـــار التوزيعّية والمكاســـب االجتماعية من السياســـات المالّية.

الُمسوحات االجتماعية 

مسح نفقات ودخل األسرة:
انطلقـــت أعمالـــه الميدانية فـــي 17/أكتوبـــر 2018 وتتواصل لعـــام كامل حيث تنفذه الســـلطنة 
للمرة الرابعة ويســـتهدف 5660 أســـرًة من العمانيين والوافدين في جميع محافظات الســـلطنة. 
ويغطي كل أســـرة من أســـر العينة لمدة شـــهر كامل وذلك بهدف توفير قواعد بيانات اقتصادية 
واجتماعيـــة تعكس واقع إنفاق واســـتهالك ودخل األســـرة المعيشـــية. كما يوفر المســـح قاعدة 
بيانات شـــاملة حـــول إنفاق ودخل األســـر المعيشـــية، وربط هـــذه البيانات بمختلـــف المتغيرات 
االجتماعيـــة والديموغرافيـــة واالقتصاديـــة، كالتوزيـــع الجغرافـــي والنوع االجتماعي والمســـتوى 
التعليمـــي وحالـــة النشـــاط االقتصادي, وســـوف تشـــكل بيانـــات المســـح نقلة نوعيـــة من أجل 
الوقـــوف عـــن كثب علـــى الحالة الغذائيـــة للمجتمـــع العماني، والتـــي تعتبر عادة أحـــد االعتبارات 
المهمـــة فـــي تحديد الوضـــع الصحـــي للمجتمع. وتقـــوم معظـــم دول العالم على تنفيذ مســـح 
نفقـــات ودخـــل األســـرة ونظـــًرا للتغيرات المســـتمرة فـــي أنماط االنفـــاق واالســـتهالك والدخل 
يتـــم تنفيذ هذا المســـح بشـــكل دوري وبانتظـــام وتتجه غالبية الـــدول إلى تنفيذه مـــرة واحدة كل 

خمس ســـنوات.

المسح السنوي المتكامل لالستثمار األجنبي
بـــدأ المركـــز تنفيـــذ المســـح الســـنوي المتكامل لالســـتثمار األجنبـــي للســـنة المالية المنتهيـــة لعام 
2017م، فـــي  20 مايـــو 2018م بهـــدف بناء قاعـــدة بيانات دقيقة حول إحصاءات االســـتثمار األجنبي 
فـــي الســـلطنة لتزويد صانعي القـــرار باإلحصاءات الدقيقـــة والبيانات الحديثة عن االســـتثمار األجنبي 

لتمكينهـــم مـــن اتخاذ القـــرارات المناســـبة لتهيئه المناخ المالئـــم لجذب هذه االســـتثمارات.
حيـــث  تـــم مـــن خـــالل نتائج المســـح التعـــرف علـــى دور االســـتثمار األجنبي فـــي التنميـــة الحالية 
والمســـتقبلية مع تحديد توزيع االســـتثمار األجنبي في السلطنة حســـب القطاعات االقتصادية ومن 
ثـــم بيـــان مدى تأثيره على مختلف القطاعات. وســـيوفر المســـح معلومات عن مدى تأثير االســـتثمار 
األجنبـــي على اقتصاد الســـلطنة فـــي توفير فرص عمل للعمالـــة الوطنية وتغير في حجـــم الصادرات 
والـــواردات والخدمات الدولية. وينفذ المســـح بواســـطة النظـــام االلكتروني المخصـــص لهذا العمل 
والموجود بالموقع االلكتروني الرســـمي للمركز www.ncsi.gov.om حيث تزود المنشآت المشمولة 
بالمســـح باســـم المســـتخدم وكلمة المرور عن طريق البريد اإللكتروني وذلك لتســـهيل جمع البيانات 

اإلحصائية.

حصر زوار خريف صاللة 2018م
يجري تنفيذه للعام الرابع عشر على التوالي خالل الفترة من 21 /6 - 21 /9 بالتعاون مع وزارة السياحة 
وشـــرطة عمان الســـلطانية فـــي توفير العديـــد من البيانـــات والمعلومـــات التي تعكـــس واقع قطاع 
الســـياحة في محافظة ظفار خالل موســـم الخريف األمر الذي ســـوف يســـاعد فـــي التخطيط لتطوير 
هـــذا القطـــاع اإلنتاجي الهـــام، ويهدف هذا المشـــروع إلى تحديد حجم الســـياحة في موســـم الخريف 
بشـــقيها الداخليـــة والوافـــدة وتحديـــد اتجاهات نموها عبـــر الزمن ودراســـة الخصائـــص الديموغرافية 

واالقتصاديـــة للزوار باإلضافة إلى دراســـة خصائص الرحالت الســـياحية. 

مسح خدمات وسائل اإليواء: 
يتـــم مســـح المنشـــآت العاملـــة في الســـلطنة بنشـــاط الفنـــادق والتـــي تشـــمل الفنادق، والشـــقق 
الفندقيـــة واالســـتراحات بهدف توفيـــر بيانات تفصيلية عن هذا النشـــاط، ومن أهم المؤشـــرات التي 
يتم الحصول عليها عدد العاملين واألجور واإليرادات ونســـب اإلشـــغال وعدد النزالء حســـب الجنســـية 
وعـــدد الليالـــي التـــي يقضونها. حيـــث يغطي هذا المســـح جميع الفنـــادق فئة خمســـة وأربعة وثالثة 
نجوم بشـــكل شـــهري عن طريق إرســـال الرســـائل اإللكترونيـــة لهذه المنشـــآت بداية كل شـــهر لتزويد 

المركـــز ببيانات الشـــهر الســـابق. أمـــا بقية الفنادق فيتم تغطيتها بشـــكل ربع ســـنوي.

مسح زوار السفن السياحية: 
يتـــم طلـــب البيانـــات الخاصة بأعـــداد الزوار القادمين عن طريق الســـفن الســـياحية من وكالء الســـفن 
الســـياحية، حســـب الجنســـية والجنس. ويتـــم ذلك عن طريـــق البريـــد االلكتروني في بداية كل شـــهر. 

ويهـــدف المســـح إلى تقديـــر أعداد زوار اليوم الواحد عبر الســـفن الســـياحية للســـلطنة.

المسح االقتصادي السنوي: 
بـــدأت أعمالـــه الميدانية فـــي 1 /4 /2018م، وذلك بعينة لبعض األنشـــطة االقتصادية في قطاعات 
التعليـــم والخدمـــات الصحية يبلغ عددها ) 300 ( منشـــأة، حيث اســـتمرت أعمالـــه الميدانية حتى 30 

/11 /2018م.

الرقم القياسي ألسعار المنتجين
هو مؤشـــر يقيس متوســـط التغير الذي يطرأ على أسعار الســـلع المنتجة والمباعة بواسطة المنتجين 
)المنتجـــون هم المؤسســـات والشـــركات والمصانع التي يكـــون إجمالي إنتاجها كبيـــًرا(.  ويعتمد هذا 
المؤشـــر على ســـلة من أصناف الســـلع المختلفة والتي تجمع أســـعارها بشـــكل ربع ســـنوي لســـنة 
األســـاس 2007م. وينشـــر التضخم بشـــكل ربعي حســـب التصنيف الدولي وهـــو التصنيف المركزي 

 .CPC للمنتجات الســـلعية، والمعروف

المسح الربع سنوي:
يهـــدف هـــذا المســـح إلى جمع بيانات تســـتخدم لحســـاب الناتـــج القومـــي المحلي، حيـــث يبلغ عدد 
المنشـــآت المســـتهدفة 440 منشأة في منشـــآت القطاعات التالية:-الصناعة، والتشـــييد، والبنوك، 

والتأميـــن، وخدمات االســـتثمار، والصحـــة والمطاعم.

مسح الربع سنوي لالستثمار األجنبي المباشر:
 يهـــدف لتزويـــد صانعـــي القرار فـــي الســـلطنة باإلحصـــاءات الدقيقة والبيانـــات الحديثة عـــن أوضاع 
االســـتثمار األجنبي، حيث بلغ عدد المنشـــآت المســـتهدفة في هذا المســـح 300 منشـــأة تمثل أكثر 
مـــن %80 مـــن االســـتثمار األجنبي المباشـــر من كل قطـــاع في قطاعـــات: النفط والغـــاز والصناعة، 

والتشـــييد، والماليـــة، والنقل واالتصـــاالت، والتأمين، والصحـــة والمطاعم.

المسح الشهري لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين: 
يعتبر الرقم القياســـي ألســـعار المســـتهلكين هو المؤشـــر الرئيـــس الذي يقيس التغير في متوســـط 
أســـعار ســـلة واســـعة من الســـلع والخدمات الممثلة لمتوسط اســـتهالك األســـر. ويعرف التغير في 
سلســـلة الرقم القياسي ألسعار المســـتهلكين بالتضخم الرســـمي. يتم تجميع الرقم القياسي أسعار 
المســـتهلكين لمجموعات االنفاق الرئيســـة من كافة المحافظات الســـلطنة. وينشـــر التضخم بشكل 
شـــهري،  ويشـــتمل النشـــر على )12( مجموعة رئيسة حســـب التصنيف الدولي )تصنيف االستهالك 
الفردي حســـب الغرض( والمعروف )COICOP(، ويســـتخلص الرقم القياســـي ألســـعار المستهلكين 

للسلطنة كمتوســـط اإلنفاق المرجح لمؤشـــرات محافظات السلطنة. 

أمســح الكود وشــاهد الفيلم

 300
عينة

استخدمت للمسح 

االقتصادي السنوي  5660
أسرة

من العمانيين والوافدين 

استهدفهم مسح

 نفقات ودخل األسرة

 400
منشأة

بلغ عدد المنشآت 

المستهدفة في المسح 

الربع سنوي
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استطالع ثقة المستهلك
اســـتطالع ثقـــة المســـتهلك ينفذه المركز بشـــكل ربـــع دوري بهدف رصد مؤشـــر ثقة المســـتهلك 
النشـــاط  )Index of Consumer Sentiment(، والـــذي يعتبـــر مـــن المؤشـــرات المهمـــة ألداء 
االقتصـــادي، ويهـــدف إلـــى قيـــاس مـــدى رضـــا المواطـــن عـــن األوضـــاع االقتصاديـــة الحاليـــة 
كالتضخم، وفرص العمل، وســـبل االســـتثمار وتكاليف المعيشـــة، وغيرها.، وترجع أهمية مؤشـــر 
ثقـــة المســـتهلك إلى دور ســـلوك المســـتهلك -المبني على توقعاتـــه -من ناحية اإلنفـــاق بأوجهه 
المختلفـــة فـــي تحديـــد حجم واتجاه حركة األســـواق ومـــدى رواجهـــا. فعندما يتجـــه المواطنون إلى 
إنفـــاق المزيـــد من األمـــوال فإن هذا يعنـــي زيادة الطلـــب على الســـلع والخدمـــات المختلفة وهو 
مـــا يدفـــع إلى زيـــادة حجم/ عـــدد الوحـــدات اإلنتاجية لمقابلـــة ذلك الطلـــب وهو ما يزيـــد من حالة 
االنتعـــاش االقتصـــادي فـــي المجتمـــع، ويحـــدث العكس عندمـــا يقل االتجـــاه العـــام لإلنفاق من 
جانـــب المســـتهلكين حيـــث يـــؤدي ذلك إلـــى االنكمـــاش االقتصـــادي. وبذلـــك يقدم مؤشـــر ثقة 
المســـتهلك رؤية مســـتقبلية لالتجاه الذي يســـير فيه النمو االقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشـــر 

عندمـــا يتـــم حســـابه ومتابعة تغيره بشـــكل دوري. 
ويتم حســـاب مؤشـــر ثقة المســـتهلك في ســـلطنة ُعمـــان باتباع نفـــس المنهجية المســـتخدمة 
لحســـاب المؤشـــر والتي تم تطويرها بمركز بحوث المســـوح بجامعة ميتشـــيجن بالواليات المتحدة 
األمريكيـــة )Survey Research Center، University of Michigan, USA(، وهـــي المنهجيـــة 
المســـتخدمة فـــي الكثير من دول العالـــم مما يوفر إمكانيـــة المقارنة الدولية لقيم المؤشـــر. ويتم 
حســـاب المؤشـــر العـــام لثقة المســـتهلك وفقًا لهذه المنهجية كمتوســـط حســـابي بســـيط لثالثة 
مؤشـــرات فرعية: مؤشـــر األوضاع االقتصادية الحالية، ومؤشـــر مســـتوى دخل األســـرة، ومؤشـــر 

توقعات المســـتهلك.

ينفـــذ المركز اســـتطالعات الـــرأي التخصصيـــة والتي تعتمـــد على نظـــام العينة 
المدروســـة وفق معايير إحصائيـــة معتمدة دوليًا من خـــالل االتصاالت الهاتفية 
وأحياًنـــا الرســـائل البريديـــة. ويتـــم إجراء هذه االســـتطالعات وفـــق برنامج زمني 
معـــد مســـبقًا أو بنـــاًء على طلب مـــن الجهـــات الحكومية األخرى بهدف دراســـة 

الظواهـــر والســـلوكيات االجتماعيـــة واالقتصادية في المجتمـــع العماني.

استطالع توجهات العمانيين 
نحو االدخار واالستثمار

نفـــذه المركـــز خـــالل الفترة من 29 أبريل إلى 10مايو 2018 واســـتهدف من هم في عمر 18 ســـنة 
أو أكثـــر. وهدف إلى اســـتخراج بعض المؤشـــرات حـــول مدى انتشـــار ثقافتي االدخار واالســـتثمار 
لـــدى األفـــراد وأهم األســـباب والمحفـــزات التـــي تدفعهم الدخـــار أموالهـــم وكذلك الطـــرق التي 
يتبعهـــا األفـــراد الدخـــار األمـــوال واســـتثمارها.  كمـــا يهدف االســـتطالع أيضـــا لقيـــاس اتجاهات 
األفـــراد نحـــو االســـتثمار بمختلـــف أنواعه وأســـباب عزوف األفـــراد عنهـــا وأيًضا مصـــادر المعرفة 
والمعلومـــات التـــي يلجـــأ لها األفراد للحصـــول على المعرفـــة الخاصة بمجال االدخار واالســـتثمار.
ويعـــّرف االدخـــــار أنـــه "اســـتقطاع جـــزء من الدخـــل المخصـــص لألمور غيـــر االســـتهالكية بغرض 
حفظـــه واســـتخدامه لمختلف األغراض مســـتقباًل"، ويعتبر االدخـــار أحد الســـلوكيات المالية التي 
تســـاعد األفـــراد على تحقيق االســـتقرار المالي ومواجهـــة متطلبات الحياة. وفي كثيـــر من األحيان 
ترتبـــط هـــذه العملية باالســـتثمار والذي يتعدى فيه الهـــدف المحافظة على األصـــول إلى تنميتها 

وتحقيـــق العوائد واألربـــاح على المدى المتوســـط والبعيد.

 استطالع أحوال 
المواطن العماني

نفـــذه المركـــز خـــالل الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 15 نوفمبـــر 2018 بهـــدف التعـــرف علـــى مـــدى رضـــا 
المواطنيـــن الُعمانييـــن عـــن بعـــض جوانبهـــم الحياتية: مثـــل الظروف الصحيـــة والبيئيـــة والعمل 
والتشـــغيل والترفيـــه والعالقات والمشـــاركة االجتماعية وأولويات المواطـــن الُعماني، كما يهدف 
إلـــى التعـــرف علـــى التغيرات التي طـــرأت على أحـــوال المواطنين منـــذ الدورة األولى لالســـتطالع 

فـــي أكتوبـــر 2014 م والـــدورة الثانية في أكتوبـــر 2016م.
وجـــرى االســـتطالع علـــى عينـــة مـــن 1500 فـــرٍد من مختلـــف محافظات الســـلطنة فـــي حدود 
هامـــش خطـــــأ ال يتعـــدى 3 %، وفي مســـتوى ثقـــة يبلغ 95 %، وســـيتم جمع البيانـــات الخاصة 
باالســـتطالع عـــن طريق االتصـــاالت الهاتفيـــة للهواتـــف المتنقلة، وتمتـــاز هذه الطريقـــة بتوفير 
الوقـــت والجهـــد وتكلفـــة جمع البيانات، ممـــا يتيح إمكانية إجراء االســـتطالع بشـــكل دوري.  ويتم 
اســـتخدام األوزان الترجيحيـــة بالعينـــة لكـــي تكـــون ممثلـــة للمجتمـــع حســـب المتغيـــرات التاليـــة: 

المحافظـــة، والجنـــس، والمســـتوى التعليمي، والفئـــات العمرية.

استطالع رأي العمانيين 
حول الخدمات الحكومية

نفـــذه المركـــز خـــالل الفترة مـــن 27 نوفمبـــر إلى 20 ديســـمبر 2018م، بهـــدف التعـــرف على آراء 
المواطنيـــن الُعمانييـــن حـــول عدد مـــن المواضيـــع ذات الصلة بالخدمـــات التي تقدمهـــا الحكومة 
للمواطـــن، كالصحـــة والتعليـــم واألمـــن وغيرهـــا وكذلـــك التعـــرف علـــى آراء المواطن مـــن ناحية 
تقييمـــه لمســـتوى أداء عدد من المؤسســـات الحكومية وذلك في إطار اهتمـــام متخذي القرار في 
الســـلطنة للتعـــرف علـــى الجوانب المختلفة من حيـــاة المواطن العماني، ســـواء فيما يخص حياته 
اليوميـــة أو رؤيتـــه وتقييمـــه للخدمـــات التي يحصـــل عليها من الجهـــات والمؤسســـات الحكومية 
المختلفة، واشـــتمل االســـتطالع على المواطنين المقيمين في الســـلطنة ممن هم في عمر 18 

ســـنة أو أكثـــر حيـــث بلغ حجم العينـــة 1500 فرٍد مـــن جميع محافظات الســـلطنة. 

 

 1500
فرد

حجم العينة من جميع 
محافظات السلطنة

 95
بالمئة

بلغ مستوى الثقة 

في مختلف محافظات 
السلطنة

 18
سنة

أو أكثر هم 

المستهدفين 

من االستطالع
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ينفـــذ المركـــز الوطني لإلحصـــاء والمعلومات حزمة من المشـــاريع المهمة، التي ســـيكون لها األثر 
الكبيـــر فـــي التخطيـــط وصناعة القـــرار في الســـلطنة، إلـــى جانب مســـاهمتها الفاعلة فـــي مكننة 

العمـــل اإلحصائي.   
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أبرز إنجازات مشروع التعداد في عام 2018م: التعداد اإللكتروني العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2020
يعـــد التعـــداد أحد الركائز الرئيســـة لتحليل خصائص الســـكان والمســـاكن والمنشـــآت، وهو جزء ال 
يتجـــزأ مـــن النظـــام اإلحصائي لدى الـــدول، ويعتبر مشـــروع التعـــداد اإللكترونـــي 2020 أول تعداد 
مبني على الســـجالت اإلدارية في ســـلطنة عمان، حيث يعتمد هذا المشـــروع على إنشـــاء منظومة 
إلكترونيـــة لجمع بيانات محددة من الســـجالت الحكومية اإللكترونية الخاصة بالســـكان والمســـاكن 
والمنشـــآت وتجميعهـــا في مركـــز إلكتروني موحد لتحليلها ونشـــر المؤشـــرات المرتبطـــة بها وفق 
أطـــر ومعاييـــر دوليـــة تخـــدم التنمية في الســـلطنة وتســـهم في رفـــد متخذي القـــرار ببيانـــات آنية 
ودقيقـــة، حيـــث ُتعطي قـــراءة عن واقع الســـجالت المتعلقـــة بالخصائص الســـكانية واالقتصادية 

واالجتماعيـــة والجغرافية.
وتتمثـــل هذه الســـجالت في ســـجل األحوال المدنية بشـــرطة عمـــان الســـلطانية، ووزارة القوى 
العاملـــة ووزارة التربيـــة والتعليـــم، ووزارة التعليـــم العالـــي، ووزارة العـــدل ووزارة الصحـــة، ووزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات اإلقليميـــة وموارد المياه، والبلديات 
)مســـقط - صحار - ظفار(، والهيئة العامة لســـجل القوى العاملة، ونمـــاء القابضة للكهرباء وغيرها 
مـــن الســـجالت التـــي ُتعّد مصـــادر مهمـــة للتعداد، وهـــو ما يتيـــح الفرصة لبنـــاء قاعـــدة متكاملة 

لبيانـــات األفراد والمنشـــآت يمكن تحديثها باســـتمرار.

يهـــدف التعـــداد اإللكتروني 2020 للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت، بشـــكل أساســـي إلـــى توفير 
مؤشـــرات بيانـــات إحصائية مكانيـــة آنية محدثة ذات جودة وشـــمولية من واقع الســـجالت اإلدارية 
للدولـــة عن الســـكان وخصائصهـــم الديموغرافية واالجتماعيـــة واالقتصادية وتوزيعهـــم الجغرافي، 

باإلضافـــة إلـــى بيانات حول المســـاكن والمنشـــآت، وتتمثـــل أهداف التعـــداد في اآلتي: 

 ربط قواعد 
بيانات 
الجهات 

الحكومية 
المستهدفة 
في التعداد

تحسين 
جودة قواعد 

بيانات 
الجهات 

الحكومية 

توفير البيانات 
والمؤشرات 
اإلحصائية 
لقطاعات 

التخطيط في 
الحكومة 

 إنشاء 
قواعد 
بيانات 
شاملة 

ومحدثة آنًيا 

بناء قواعد 
إحصائية 

أولية تعتمد 
بصفة 

كلية على 
السجالت 

اإلدارية.

إنشاء مختبرات 
لتحليل وتصحيح 
قواعد البيانات 

وتقديم 
التوصيات 

الالزمة لتحسين 
جودتها 

وشموليتها.

تم االنتهاء من 
مطابقة معظم 
بيانات الجهات 
مع البيانات 

المرجعية على 
مستوى الرقم 

المدني والسجل 
التجاري.

تم االتفاق مع 
الجهات على 

هيكلة البيانات 
ومصادرها 

إلجراء سلسلة 
من التعدادات 
التجريبية خالل 

عام 2019م.

أهداف التعداد:

اتخاذ
القرار  الجودة

1234

الشمولية
والربط

التكامل

يعتبر 
مشروع التعداد 

اإللكتروني 
2020 أول 
تعداد مبني 

على السجات 
اإلدارية في 
سلطنة عمان

أمســح الكود وشــاهد الفيلم



يعتبــر مشــروع العنونــة الموحــد أحــد المشــاريع المهمــة المرافقــة لمشــروع التعــداد اإللكترونــي 
العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020، ويهــدف إلــى تســهيل االســتدالل علــى أي موقــع فــي 
الســلطنة عــن طريــق عناويــن معياريــة موحــدة لكافــة المحافظــات وإيجــاد بيئــة وآليــات تســاهم فــي 
اســتخدام العناويــن الصحيحــة وتهيئــة الســلطنة لنمــو األعمــال التجاريــة واالقتصاديــة وتحســين حيــاة 
المواطــن والمقيــم. سيســاهم هــذا المشــروع فــي زيــادة كفــاءة عمــل الجهــات الحكوميــة والخاصــة 
مــن خــالل التكامــل مــع األنظمــة ذات العالقــة إضافــة إلــى رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة 
للمواطنيــن والمقيميــن مــن خــالل خفــض التكاليــف وربــط جميــع المؤسســات الحكوميــة بقاعــدة 
بيانــات واحــدة تســهل للمســتخدم االســتفادة مــن الخدمــات بصــورة ميســرة وبعمليــات مختصــرة، 
ويتوقــع بعــد االنتهــاء مــن المشــروع أن يســهم فــي اســتقطاب االســتثمار والســياحة إلــى الســلطنة 

بفضــل توفــر معلومــات المالحــة الجغرافيــة والتطبيقــات الذكيــة التــي ســيوفرها نظــام العنونــة.

مشروع العنونة الموحد
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المكتب الوطني للتنافسية 
ُيكمـــل المكتـــب الوطني للتنافســـية عامـــُه الثاني كمشـــروع يســـتضيفه المركز الوطنـــي لإلحصاء 
والمعلومـــات، وقـــد شـــهد عـــام 2018 العديـــد مـــن األحـــداث واإلنجـــازات للمكتـــب وأبـــرز هـــذه 
اإلنجـــازات هـــو تقـــدم الســـلطنة 14 مرتبة فـــي تقرير التنافســـية العالمـــي 2018 الـــذي يصدر عن 
المنتـــدى االقتصـــادي العالمي والـــذي يعنى بقياس العوامل التي تســـهم في دفـــع عجلة التنمية 
واالزدهـــار لــــ 140 دولـــة حـــول العالم. فقد بـــرزت الســـلطنة في العديـــد المؤشـــرات المهمة في 
ذات التقريـــر كجـــودة البنية األساســـية للطرق، واســـتقالل القضـــاء، والثقة في خدمات الشـــرطة، 
ووقـــوع اإلرهـــاب، وحماية الملكيـــة الفكرية، وجودة شـــبكة الطـــرق وغيرها. وفيمـــا يتعلق بتقرير 
ســـهولة ممارســـة األعمـــال الـــذي يعنى بقيـــاس األنظمة التـــي تعزز النشـــاط التجاري فـــي المدن 
وتلـــك التـــي تعوقها، فقد قام المكتب الوطني للتنافســـية بعمل جلســـة نقاشـــية بحضور ممثلي 
17 جهـــة حكوميـــة ذات العالقـــة بالمؤشـــرات بعد صـــدور التقرير فـــي الحادي والثالثين من شـــهر 
أكتوبـــر 2018 وذلـــك من أجل الخروج برؤى ومبادرات تســـهم في رفع ترتيب الســـلطنة في التقرير 
وتحســـن مـــن بيئـــة األعمال من خـــالل تقليص اإلجـــراءات وخفض الوقـــت المســـتغرق إلتمامها. 
وقد أثمرت هذه الجلســـات واالجتماعات بالكثير من التحســـينات والمبادرات التي ســـوف تســـهم 
في تســـهيل ممارســـة األنشـــطة التجارية والتي نرتئي أن تســـهم أيًضا في رفع مســـتوى السلطنة 

في المؤشـــر في العـــام القادم.

حرص المركز على التجديد 
والتطوير في الخدمات 

اع القرار،  التي يقدمها لصنَّ
وللمؤسسات الحكومية 

والخاصة وللباحثين والدارسين 
ولجميع فئات المجتمع، 

بما يتوافق مع متطلباتهم 
واهتماماتهم. 

 شاشات المعرفة خارج السلطنة 

إحـــدى الوســـائل التـــي يســـتخدمها المركـــز إلتاحـــة البيانـــات والمعلومـــات لصناع القـــرار ولوســـائل اإلعالم 
ولموظفـــي المركـــز، والتـــي جاء اســـتخدامها بهدف إعطاء المعلومة الصحيحة بشـــكل ســـريع وبســـيط ففي 
عـــام 2018 م قـــام المركـــز بتوفيـــر هـــذه الخدمـــة إلى خارج الســـلطنة بعـــد أن كانـــت مقتصرة فـــي النطاق 
المحلـــي فقـــط ، حيـــث تواجدت فـــي مكتب منـــدوب الســـلطنة الدائم لـــدى األمـــم المتحدة فـــي نيويورك 

بالواليـــات المتحـــدة االمريكية.

 منافذ

دشـــن المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات فـــي 4 /7 /2018 موقع التجـــارة الدوليـــة )منافذ( 
manafeth.ncsi.gov.om ضمـــن بوابـــة المركز حيث يتضمن الموقع عـــدًدا من المنافذ المتعلقة 

بإحصـــاءات وبيانـــات التجارة الدولية وحركة الســـلع المصـــدرة والواردة. أمســح الكود وشــاهد الفيلمأمســح الكود وشــاهد الفيلم



ــة للتنافســية  ــة االتحادي ــرة 25 - 26 /7 /2018م وفــًدا مــن الهيئ  اســتقبل المركــز خــالل الفت
واإلحصــاء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف االســتفادة مــن تجربــة الســلطنة فــي مجــال 

البنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة.

 اســتقبل المركــز فــي 19 /12 /2018م وفــًدا مــن قســم اإلحصــاء بــوزارة الخدمــة المدنيــة 
ــة. ــز اإلحصائي ــة المرك ــى تجرب لالطــالع عل

 اســتضاف المركــز فــي  29 مايــو 2018 اجتمــاع عــرض نتائــج مراجعــة منتصــف المــدة لبرنامــج 
ــن حكومــة الســلطنة، ومنظمــة اليونيســيف،  ــي المشــترك )2017 ـ 2020م( بي العمــل الوطن
بحضــور ســعادة الدكتــور خليفــة بــن عبداللــه البروانــي الرئيــس التنفيــذي للمركــز، وســعادة لنــا 
الرويــكات ممثلــة اليونيســيف بالســلطنة، وعــدد مــن أصحــاب الســعادة وكالء الجهــات ذات 
العالقــة فــي البرنامــج ، حيــث ناقــش االجتمــاع عــدًدا مــن الموضوعــات مــن بينهــا التغيــرات التــي 
ــة وتطــرق االجتمــاع  طــرأت فــي وضــع األطفــال والنســاء، ومــدى تماشــيها مــع الخطــة الحالي
ــد االتجــاه  ــة ومســتجداتها.كما ناقــش االجتمــاع تحدي ــات، والخطــط الوطني ــى األولوي ــك إل كذل
االســتراتيجي الواجــب اتخــاذه فــي الســنتين القادمتيــن األمــر الــذي سيســاهم فــي وضــع خطــط 

العمــل المشــتركة فــي المســتقبل. 

 اســتقبل المركــز فــي 10 /10 /2018م وفــًدا مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء بالمملكــة العربيــة 
الســعودية حيــث اطلــع الوفــد علــى تجربــة الســلطنة فــي العمــل اإلحصائــي والــدور الــذي يقــوم 
بــه المركــز فــي توفيــر المعلومــة الموثوقــة والمقرونــة بالبعــد الجغرافــي لصنــاع القرار بالســلطنة 

واتاحتهــا لكافــة شــرائح المجتمــع.
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2910

26-2519

أكتوبرمــايــو

ديسمبريـولـيو

أمســح الكود وشــاهد الفيلمأمســح الكود وشــاهد الفيلم



36  |||   االجتماعات والندوات والمؤتمرات   التقرير السنوي 2018  ||| 37 

28
اجمالي االجتماعات 

والندوات وزيارات 
العمل

العدد 
االجمالي 

لحلقات العمل 
والدورات

حلقة عمل ودورة تدريبية 
خارج السلطنة

حلقة عمل ودورة تدريبية 
داخل السلطنة

33
إجتماع وندوة وزيارة عمل

 خارج السلطنة 

45

إجتماع وندوة 
وزيارة عمل داخل السلطنة  

37
18
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1130

23-1711

2625

 طالب كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس  وفد طالبي من المدرسة الوطنية 

 وفٌد من اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان وفد من إدارة إحصاءات صندوق النقد الدولي

 طالب الجغرافية تخصص دراسات البيئة بجامعة لسلطان قابوس  وفد تربوي من جمهورية السودان 

أبريلفبراير

يونيوإبريل

نوفمبرأبريل



عندك استفسار عن 
خدماتنا وكيف ممكن 

تستفيد منها راسلنا على 
info@ncsi.gov.om

40  |||   زوار المركز  

26

10

  طالب الجغرافية تخصص دراسات السكانية بجامعة لسلطان قابوس

 وفد طالبي من مدرسة أم كلثوم بنت عقبة للتعليم األساسي

نوفمبر

ديسمبر

  مشاريعنا الواعدة  ||| 41 
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18
نوفمبر احتفل المركز بالعيد الوطني الثامن واألربعين المجيد 

8
إبريل تكريم أعضاء فريق األيزو 2015:90001، نظيرا للجهود التي بذلوها 

13
يونيو مسابقة داخلية بين الموظفين إلختيار أسم لحافظة تطبيقات المركز 

13

 تكريم موظفي المركز وذلك تقديرًا للجهود التي بذلوها ولمساهمتهم 
في تحسين ترتيب السلطنة في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018م  نوفمبر

17
أكتوبر نظم المركز بمناسبة يوم المرأة العمانية احتفالية لموظفاته وللمتقاعدات.

26

يونيو تحرص إدارة المركز على تبادل التهاني بمناسبة عيدي الفطر واألضحى 

أغسطس
19



17
يناير

3
يوليو

25
يونيو

29
أكتوبر

20
مارس

21
فبراير

1
نوفمبر

27
سبتمبر

22
مارس

24
فبراير

3
مارس

5
ديسمبر

8
ديسمبر

17
ديسمبر

1
مايو

5
مايو

7
مايو

9
مايو

22
مايو

استعرض المركز 
الدور الذي يقوم 
به في رفد صناع 
القرار بالبيانات 

الصحيحة 

لقاء مع المديرية 
العامة للبلديات 
اإلقليمية وموارد 

المياه بشمال 
الباطنة للتعريف 
بالعنونة الموحد

عرض المركز عدًدا من العروض 
المرئية حول مشروع العنونة 
الموحد والبنية الوطنية وذلك 

بالمجلس البلدي 

قدم المركز عرًضا 
حول تجميع 

وتحليل وتصحيح 
البيانات 

استعرض 
المركز كيفية 
االستفادة من 
قاعدة بياناته 

اجتماع مع هيئة 
تنظيم االتصاالت 
لبحث التعاون في 
إحصاءات أهداف 

التنمية المستدامة 
2030

قدم المركز عرضًا 
مرئًيا لشرطة ُعمان 

السلطانية 

محاضرات حول 
الخدمات التي يقدمها 

المركز والمشاريع 
التي ينفذها 

والتعريف بالبنية 
الوطنية للمعلومات 

الجغرافية

محاضرة تعريفية 
حول دور المركز في 

رفد صناع القرار 
بالبيانات والخدمات 

التي يقدمها 
لمختلف القطاعات 

مشاركة المركز 
في الملتقى 
الثاني لنظم 
المعلومات

قدم المركز عرًضا 
مرئًيا حول كيفية 
االستفادة من 

خدماته وموقعه 
االلكتروني في 

العملية التعليمية

عرف المركز زوار معرض مسقط 
الدولي للكتاب بدوره في رفد صناع 
القرار والمنظمات الدولية والمجتمع 

بالمؤشرات والبيانات الموثوقة 

قدم المركز 
محاضرة 

حول مهام 
واختصاصات 

المركز

قدم المركز عدًدا من العروض المرئية 
حول: مشروع العنونة الموحد والبنية 

الوطنية للمعلومات الجغرافية واهداف 
التنمية المستدامة

استعرض جهوده 
في مجال بناء 

ورصد مؤشرات 
التنمية المستدامة 
٢٠٣٠ ومؤشرات 
الهدف الخامس

شارك المركز في 
برنامج لقاء خريجي 

جامعة نزوى 

قدم المركز 
محاضرة تعريفية 
لمنتسبي قوات 
السلطان المسلحة

ركز المركز على 
العنونة الموحد 
وخدمات البنية 

الوطنية للمعلومات 
الجغرافية لفريق 
مشروع التجارة 

اإللكترونية 

 
كلية الدفاع الوطني

 
محافظة شمال الباطنة

 
محافظة البريمي

 
جامعة السلطان قابوس

مجلس الشورى

المركز الوطني
 لإلحصاء

 والمعلومات

معهد الضباط

قسم علم االجتماع 
بكلية اآلداب بجامعة 

السلطان قابوس

جهاز الرقابة اإلدارية 
والمالية للدولة

 
كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة 
السلطان قابوس

 
مدرسة الخليل بن 
شاذان للتعليم 

األساسي 

مركز عمان الدولي 
للمؤتمرات والمعرض

جامعة صحار

 
وزارة البيئة والشؤون 

المناخية

 
وزارة التنمية
 االجتماعية

 
جامعة نزوى

 
الكلية العسكرية

 التقنية 

 
مجموعة أسياد

الـشـراكـة وتعـزيـز المعـرفـة

6
نوفمبر

قدم المركز 
عرًضا مرئًيا حول 

اإلحصاءات 
االسرية

 
وزارة التنمية
 االجتماعية
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6-2

 شارك المركز في أسبوع الصادرات العمانية الذي نظمته الهيئة 
العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات )إثراء(. ديسمبر

21

 شارك المركز في معرض مسقط الدولي للكتاب والذي أقيم بمركز 
عمان للمؤتمرات والمعارض خالل الفترة من 21 فبراير حتى 3 مارس فبراير

17

 قدم المركز محاضرة عن مؤشرات المرأة العمانية، وتدشين إصدار )المرأة العمانية( 
في يوم المرأة العمانية الذي نظمته وزارة التنمية االجتماعية بمحافظة الوسطى  أكتوبر

25-23

 المشاركة السنوية للمركز في معرض ومؤتمر االتصاالت وتقنية المعلومات 
)كومكس(، بهدف عرض خدماته التقنية والتعريف بها لالستفادة منها.  إبريل

انطالقـــًا مـــن األهمية التي يوليهـــا المركز في ســـبيل التعريف بخدماته من جهـــة والبقاء متواصاًل 
مع مختلف شـــرائح المجتمع . 

فـــإن المركـــز يحرص علـــى حضـــور المعلومة اإلحصائيـــة في مختلف الوســـائل اإلعالميـــة المرئية 
والمســـموعة والمقـــروءة وذلـــك بمختلـــف القوالب اإلعالميـــة التي تســـاهم في تعزيـــز المعرفة 

وجعـــل البيانات متاحـــة للجميع.

المحافل المجتمعية
يحـــرص المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات على التواجد المباشـــر مـــع الجمهـــور وذلك من 
خـــالل مختلف الفعاليـــات كالمهرجانات والمعـــارض والملتقيات، انطالًقا من النهـــج الذي ينتهجه 
فـــي ســـبيل تعزيز المعرفـــة والتعريـــف بالخدمات التـــي يقدمها لمختلـــف المؤسســـات الحكومية 

والخاصـــة ولفئـــات المجتمـــع بهـــدف تحقيق الغايـــات التي جاء مـــن أجلها إنشـــاء المركز.

31

 يحرص المركز على التواجد في مهرجان صاللة السياحي بشكل سنوي، 
وجاءت مشاركته من30/ 6 - 31 /8 بهدف التعريف بالمركز وتقديم خدماته  أغسطس

أمســح الكود وشــاهد الفيلم



التواصل اإلعالمي ||| 49 

نشر المركز خالل عام )2018( 269 موضوًعا حيث تم نشرها في سبع مطبوعاٍت يومية وأسبوعية ومحلية 
باللغتين العربية واإلنجليزية باإلضافة إلى النشر في موقع المركز اإللكتروني ووكاالت األنباء المحلية 

والعربية واإلقليمية. كما تم نشر 1480 قصاصة بمساحة إجمالية قدرها 5,50,778 سم2 مدعومة بالصور 
والرسوم التوضيحية واإلنفوجرافيك.
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تقرير اخباري اذاعي وتلفزيوني     

ظهور
في الشريط األخباري                           

ظهور
في البرامج التلفزيونية  

ظهور
في البرامج االذاعية

موضوعا
نشرها المركز خالل عام 2018

قصاصة269
تم نشرها

1480
مطبوعات

بالعربية واإلنجليزية

7
131 114 5

6
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ألف زائر 
لبوابة المركز اإللكترونية
 www.ncsi.gov.com اتصاال

لطلب معلومة تم استقباله عبر الرقم 
المجاني للمركز 80076274

621

ً
استفسارا

 للمعلومة تم الرد عليها عبر 
ً
وطلبا

info@ncsi.com البريد االلكتروني

1423
 
ً
 تسويقيا

ً
فيلما

 حسابات
ٌ

ثت جميعها في كل
ُ
ب

 التواصل االجتماعي للمركز

25 77



 منصاتنا االجتماعية   ||| 53 

دشن المركز استوديو المعرفة إيمانًا منه بأهمية التنويع في القوالب اإلعالمية لعرض المعلومة اإلحصائية 
من جهة وحرًصا على وصول الرقم بصورة صحيحة من جهة أخرى. 

منتجات االستوديو:

52  |||  استوديو المعرفة 

توثيق الفعالياتلقاءاتبرنامج علومنا

أمســح الكود وشــاهد الفيلمأمســح الكود وشــاهد الفيلمأمســح الكود وشــاهد الفيلم

13476
 متابع لصفحة
   الفيس بوك

1602
 متابع على
االنستقرام

1700
مشترك  بخدمة 

الواتس آب

433
مشترك بقناة 

اليوتيوب

87K
 متابع

على تويتر

تواجدنا في  
وسائل التواصل

 االجتماعي



حلقات عمل داخلية
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محاضرة تعريفية عن مشروع التعداد 
اإللكتروني 2020 والنقلة النوعية في 

تنفيذه

حلقة عمل ضمن مشروع تقوية وتطوير 
نظام السجالت اإلدارية بالسلطنة لدعم 

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 
بالتعاون مع منظمة اليونيسف

ODIN محاضرة حول منهجية تقيم نقاط
 Open Data قدمها خبير منظمة

Watch

برنامج تدريبي حول السالسل الزمنية 
والتنبؤات  

SPSS ورشة عن كيفية استخدام برنامج حلقة عمل قيادة العقل الكامل 

حلقة عمل حول إحصاءات أهداف التنمية 
المستدامة 2030

حلقة عمل حول التعريف بنظام 
التراخيص الحكومية المكانية الموحدة 

لألعمال اإلنشائية

محاضرة في إدارة الجودة األيزو 9001

حلقة عمل تعريفية حول قانون الجزاء 
العماني الجديد

ورشة عمل للتعريف بنظام التراخيص 
الحكومية 

محاضرة حول المستقبل اللوجستي في 
السلطنة 

حلقة عمل حول الرخص القانونية قدمها برنامج توعوي حول اإلسعافات األولية  
مساعد المستشار / رياض عبد العزيز 
البلوشي من وزارة الشؤون القانونية

حلقة عمل تدريبية في تصميم عينات 
المسوح

سبتمبرفبراير

أكتوبر

مايو

يونيوفبراير

أكتوبرمارس يوليو -1 أغسطس

أكتوبرمارس سبتمبر

ديسمبرإبريل سبتمبر

1230

31-29

15

15-1305

0630 31

1931 13

1018 27-23

داخل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات  

حلقة عمل
داخل المركز الوطني لإلحصاء 

والمعلومات  

15



نشرة شهرية توفر البيانات 
والمؤشرات االقتصادية 

واالجتماعية عن كافة القطاعات 
الرئيسية بصورة مجمعة. 

تقرير شهري يستعرض أبرز 
معدالت التضخم خالل الشهر 

وحركة األسعار في المحافظات 
المختلفة.

 تقرير ربعي يتتبع الوضع 
االقتصادي الحالي للسلطنة في 

ضوء السياسات المالية التي 
اتخذت من أجل امتصاص أثر 

االنخفاض المستمر ألسعار النفط 
على االقتصاد الوطني.

 نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول وبيانات تتعلق 
بعدد المستشفيات والوحدات 

الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب 
المحافظات، عدد المستشفيات 
والعيادات والصيدليات بالقطاع 

الخاص حسب المحافظات، القوى 
العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب 
التخصص والمحافظات وغيرها من 
البيانات األخرى المتعلقة بإحصاءات 

الصحة.

تقرير شهري يوضح أعداد الزوار 
القادمون والمغادرون وزوار 

السفن السياحية وخدمات وسائل 
اإليواء.

النشرة اإلحصائية 
الشهرية 

إحصاءات الصحة 

تقرير التضخم

تأتي الدراسة تحديثا لدراسة دليل 
تمكين المرأة العمانية الصادرة 

في عام 2013، وذلك بتحليل عدد من 
المؤشرات لتكوين أرقم ذات داللة 
تعكس مدى التمكين الذي وصلت 

إليه المرأة العمانية لكل محافظة.

دليل تمكين المرأة 
العمانية 2016

تقرير المؤشرات 
السياحية 

تحليل الوضع 
االقتصادي في 

السلطنة 
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تقرير يعرض نتائج تطوير دليل 
 )CWEI( رفاهية وتمكين الطفل

في السلطنة. والغرض من هذا 
الدليل هو تقييم رفاهية الطفل 

بصفة عامة، عوضا عن تقييم 
مؤشرات مفردة.

كتيب سنوي يتضمن مؤشرات 
ومعلومات تفصيلية عن كافة 
المحافظات والواليات بالسلطنة.

استطالع يهدف إلى استخراج 
بعض المؤشرات حول اتجاهات 

العمانيين نحو االدخار واالستثمار.

دليل رفاهية 
وتمكين الطفل

مالمح من التنمية 

استطالع الرأي 
حول توجهات 

العمانيين نحو االدخار 
واالستثمار

نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول وبيانات تتعلق 
بعدد المتقاعدين المسجلين في 

بعض صناديق التقاعد والمعاشات 
المستحقة لهم حسب أسباب انتهاء 
الخدمة وحسب فئة قيمة المعاش 

التقاعدي وكذلك عدد الموظفين 
الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت 

ما بعد الخدمة وغيرها من البيانات 
األخرى ذات العالقة.

يأتي التقرير ضمن سلسلة من 
التقارير التي تستعرض واقع 

السلطنة في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030، حيث تم تخصيصه 
الستعراض مؤشرات الهدف الخامس 

والذي ينص على تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات.

نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول وبيانات تتعلق 

بعدد الطلبة الدارسين في المدارس 
الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس 

الجاليات وعدد المعلمين والمدارس 
وغيرها من البيانات األخرى المتعلقة 
باإلحصاءات المذكورة على مستوى 

محافظات السلطنة.

نشرة إحصاءات 
المسجلين في 
صناديق التقاعد

نحو تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 

2030: الهدف 
الخامس: المساواة 

بين الجنسين

إحصاءات التعليم 
المدرسي



نشرة سنوية تحتوي على مؤشرات 
عن السياحة العمانية لمعرفة أثر 
السياحة في االقتصاد ومساهمتها 

وتأثيرها في دفع عجلة التنمية 
االقتصادية باإلضافة تطبيق 

 )TSA( الحسابات الفرعية للسياحة
والتي تمثل منهجية إحصائية جديدة 
لتنظيم البيانات الخاصة بإحصاءات 

السياحة.

نشرة سنوية تتضمن بيانات 
تفصيلية عن االستثمار األجنبي 
في السلطنة حسب نوع االستثمار 

كاالستثمار األجنبي المباشر، 
استثمارات المحافظ واالستثمارات 

األجنبية األخرى مصنفة حسب 
النشاط االقتصادي وبلد المنشأ 

باإلضافة إلى بيانات حول االستثمار 
العماني في الخارج.

نشرة إحصائية سنوية 
تخصصية تتضمن جداول 
وبيانات تتعلق بعدد المتاحف 

واألماكن األثرية وزوارها 
والمحميات الطبيعية بمختلف 
انواعها وفنون األداء والفنون 

الجميلة والكتب وغيرها من 
البيانات األخرى المتعلقة 

بإحصاءات الثقافة.

نشرة إحصاءات 
السياحة 2017

نشرة إحصاء 
االستثمار األجنبي

إحصاءات الثقافة 

نشرة ربعية تتضمن مؤشرات 
األرقام القياسية ألسعار 

المستهلكين في السلطنة ونسبة 
التغير لألرقام القياسية ألسعار 

المستهلكين حسب المحافظات 
للمجموعات السلعية مع الشهر 

المماثل من السنة السابقة ونسبة 
التغير ألسعار المستهلكين مقارنة مع 

الربع المماثل من السنة السابقة.

اصدار سنوي يعد األشمل حيث 
يحتوي على أحدث البيانات 

اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية.

يأتي التقرير ضمن سلسة من 
التقارير تستعرض واقع تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة 2030، 

حيث تم تخصيصه الستعرض 
مؤشرات الهدف الرابع والذي ينص 
على ضمان أن يتمتع جميع البنات 

والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي 
مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى 

تحقيق نتائج تعليمية مالئمة 
وفعالة بحلول 2030.

األرقام 
القياسية ألسعار 

المستهلكين

الكتاب اإلحصائي 
السنوي 2018

نحو تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 
2030: الهدف الرابع: 

التعليم الجيد
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تم تقديم التقرير انسجاما مع 
احتفال البالد بالعيد الوطني 
الثامن واألربعين المجيد، حيث 

يستعرض بعضا من المؤشرات 
حول اإلنجازات التي تحققت في 
السلطنة تحت القيادة الحكيمة 
لجاللة السلطان المفدى خالل 

الفترة )1970 - 2017(.

اشتملت االستراتيجية الوطنية 
للمعلومات الجغرافية على الرؤية 

والرسالة واألهداف واألولويات 
والتحديات التي تواجه تنفيذها. كما 

اقترحت المبادئ العامة للهيكل 
التنظيمي والحوكمة الالزمين لتنفيذ 

مبادرة البنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافية وتحقيق األهداف المرجوة 

والتغلب على العقبات التي تواجه 
قطاع المعلومات المكانية في 

السلطنة.

استطالع يهدف إلى معرفة مدى 
انتشار تأخر سن الزواج واألسباب 

وراء حدوثه.

عمان 48 عاما

استراتيجية البنية 
الوطنية للمعلومات 

الجغرافية 2021

استطالع رأي 
العمانيين حول أهم 

تحديات الزواج 

نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول وبيانات تتعلق 

بالمتوسط الشهري لدرجات الحرارة 
حسب الشهر والمحافظات، 

المتوسط الشهري لكمية األمطار 
حسب الشهر والمحافظات، 

المتوسط الشهري لسرعة الرياح 
وغيرها من البيانات األخرى المتعلقة 

بإحصاءات المناخ.

يستعرض األطلس عددا من 
المؤشرات الديموغرافية 

واالجتماعية واالقتصادية لجميع 
محافظات وواليات السلطنة.

تقرير سنوي يتناول كافة الجهود 
والمنتجات والمشروعات التي قام 

بها المركز خالل عام 2017.

نشرة إحصاءات المناخ

األطلس 
الديموغرافي 

االقتصادي 2018

التقرير السنوي للمركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات 2017



 نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول بعدد قطع 

األراضي المخططة حسب 
المحافظات والواليات، وعدد قطع 

األراضي المخططة حسب نوع 
االستخدام والمحافظات، عدد األسر 
المستفيدة من المساعدات السكنية 

والمبالغ المرتبطة بها بالريال العماني 
حسب األشهر والمحافظات وغيرها 
من البيانات المتعلقة باإلحصاءات 

المذكورة.

نشرة سنوية تتضمن المنهجية 
المستخدمة في إعداد األرقام 

القياسية ألسعار المنتجين وبيانات 
تفصيلية عن هذه األرقام القياسية.

يوفر المسح البيانات والمؤشرات 
الالزمة عن واقع هذا القطاع 

ومدى رضا الشركات عن الخدمات 
واإلجراءات المتبعة فيه بما يدعم 

عملية التخطيط واتخاذ القرارات.

إحصاءات اإلسكان

األرقام القياسية 
ألسعار المنتجين

مسح الخدمات 
اللوجيستية : سلطنة 

عمان 2017

نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن جداول وبيانات تتعلق 
بعدد السكان العمانيين والوافدين 

المسجلين حسب الجنس والجنسية 
وفئات السن حسب المحافظة 

والوالية وغيرها من البيانات المتعلقة 
باإلحصاءات المذكورة.

نشرة سنوية تقيس التغيرات التي 
تطرأ على أسعار السلع والخدمات 

التي تدخل ضمن سلة اإلنفاق 
االستهالكي لألسر في فترة زمنية 
تسمى فترة المقارنة منسوبا إلى 
فترة أخرى تسمى سنة األساس.

نشرة سنوية توفر بيانات إحصائية 
عن أعداد زوار موسم خريف 

صاللة حسب الجنسية وبلد اإلقامة 
باإلضافة إلى خصائص رحالت الزوار 
فضال عن األثر االقتصادي لموسم 
الخريف على محافظة ظفار تساعد 
على فهم واقع قطاع السياحة في 

المحافظة والعمل على وضع الخطط 
المناسبة للرقي به لألفضل.

إحصاءات السكان

األرقام القياسية 
ألسعار المستهلكين

نتائج موسم خريف 
صاللة 2017
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استطالع يهدف إلى معرفة أكثر 
الوجهات السياحية، قياس مدى 

الرضا عن الخدمات والمرافق 
السياحية ومعرفة جوانب النقص في 

تلك الخدمات ومعرفة أهم 
المقترحات لالرتقاء بالخدمات 

والمرافق السياحية الوطنية.

كتيب يسلط الضوء على مختلف 
الخصائص الديموغرافية والصحية 

والتعليمية واالجتماعية لألطفال 
العمانيين في ظل أحدث البيانات 

المتوفرة. ويحمل في طياته 
معلومات ومالمح إحصائية عامة 

تعكس وضع الطفولة في السلطنة.

كتيب يسلط الضوء على أعداد 
حاالت الزواج والطالق في 

السلطنة بطرق تحليلية مبسطة 
متضمنة جداول ورسوم بيانية 

ومؤشرات مختلفة من أجل الحصول 
على تحليل أكثر دقة وتفصيال.

استطالع رأي 
العمانيين حول 

السياحة: النتائج 
الرئيسية

األطفال

االستقرار الزواجي

تقرير إحصائي يشمل مؤشرات 
تشير إلى ما وصلت إليه المرأة 

العمانية في جميع المجاالت، ومدى 
تمكينها في القطاعات. ويعرض مدى 

توفر البيانات والمؤشرات العالمية 
بالسلطنة وذلك من خالل مؤشرات 
الهدف الخامس من أهداف التنمية 

المستدامة 2030.

إصدار يسلط الضوء على الفئة 
العمرية )60 سنة فأكثر( للعمانيين 

لعامي )2013 - 2017( من حيث 
توزيعهم الجغرافي وأوضاعهم 
التعليمية والصحية والعملية 

واالجتماعية في السلطنة.

اإلصدار يتضمن مؤشرات 
وخصائص الشباب العماني 

حسب أحدث البيانات المتوفرة، حيث 
يعرض وضعهم الديموغرافي 

والتعليمي ومدى مشاركتهم في 
سوق العمل، كما يعرض كذلك 

بعض المؤشرات االجتماعية األمنية 
لعام 2017 مقارنة مع بعض 

المؤشرات لعام 2013.

المرأة العمانية

المسنون

الشباب



جاء اإلصدار ليلقي الضوء على 
األشخاص ذوي اإلعاقة العمانيين 

وتوزيعهم الديموغرافي وأوضاعهم 
الصحية والتعليمية والعملية 

واالجتماعية والرياضية.

يتطرق اإلصدار إلى إبراز مختلف 
البيانات اإلحصائية المتعلقة بعدد 
أسر وأفراد الضمان االجتماعي حسب 

السنوات والمحافظات والواليات 
وفئات الضمان.

األشخاص ذوو اإلعاقة

الضمان االجتماعي

نشرة إحصائية سنوية تخصصية 
تتضمن القضايا المرفوعة في 

المحكمة العليا، أما المحاكم 
االبتدائية ومحاكم االستئناف يتم 

عرضها حسب نوع الدائرة بمحافظات 
السلطنة، وتأتي بيانات القضايا 

الواردة لالدعاء العام حسب تصنيف 
القضايا والمحافظات أما بالنسبة 

إلحصاءات لجان التوفيق والمصالحة 
فتأتي حسب أنواع طلبات الصلح.

يقدم شرحا مفصال حول أهم 
المؤشرات اإلحصائية السياحية 

التي يصدرها المركز من حيث أهميتها 
ومنهجية احتسابها ودوريتها وغيرها 

من المعلومات الوصفية األخرى.

إحصاءات المحاكم

دليل المؤشرات 
الوطنية: العدد 

الثاني: المؤشرات 
السياحية
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تعرف على اإلرث اإلحصائي 
للسلطنة من خالل المكتبة 

االلكترونية في خانة اإلصدارات
 

أو بزيارة
 لمكتبتنا أثناء الدوام الرسمي 

يسرنا خدمتك 
أمســح الكود وتصفــح المكتبة

تقرير سنوي يتتبع الوضع 
االقتصادي العام في السلطنة 

عبر عدة موضوعات ومؤشرات 
رئيسية أهمها: الناتج المحلي 

اإلجمالي، المالية العامة، المؤشرات 
النقدية، التضخم والتبادل التجاري.

مالمح االقتصاد 
العماني



2020 

الــــتـــعــــــداد 
اإللكتروني
للــســــــــــــــــكـان 
والـمـــســـــــاكــن 
والـمــنــشـــــــــآت

 أول تعداد مبني

 على السجالت

اإلدارية

العالمة الرمزية
(االستخدام الثانوي)

مالحظة: الرجـاء الحرص على استخدام الشعار كما هو دون إضافة تغييرات أو تعديالت عليه، مع المحافظة على المسافة بين األيــقونة
واسـم العالمة، ومراعاة النسبة والتناسب بين الطول والعرض عند التكبير أو التصغير. ويجب الحــرص على استـــخدام العـــالمة بألـــــوانها

الكاملة دائما إال في حالة استخدام خلفية ملونة أو في حاالت الطباعة التي تتطلب استخدام لون ُأحادي.

العالمة الرمزية

قصة اإلستلهام

بناء العالمة الرمزية

العالمة الرمزية

العالمة الرمزية (أساسي)

العالمة الرمزية (ثانوي)

أشكال استخدام العالمة الرمزية

الفراغ

استخدامات خاطئة

الحد األدنى لحجم العالمة

استخدام نمط العالمة

تعداد 2020، جميع الحقوق محفوظة 2018مـ
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أمســح الكود وشاهد الفيلم


