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الـتـقـر يـر السنوي

يمـك ــنك تحم ــيل التقـر ي ــر بصيغ ــة
 PDFم ــن خ ـ ــال م ـس ـ ــح الرمـ ــز

2019

وإننـا ماضـون بعـون اهلل علـى طر يـق البنـاء والتنميـة،

فنحـن مطالبـون بـأن نضيـف إلـى تلـك المعـارف معـارف جديدة،
ً
بـأن نبحـث ،ونسـتنبط ،ونفكـر ،ونتدبـر ،وعلينـا أيضـا أن نصحـح

نواصـل مسـيرة النهضـة المباركـة ،كمـا أراد لهـا السـلطان

معـارف مـن سـبقنا ألنـه فـي كثيـر منهـا نظر يـات والنظر يـات

الراحـل رحمـه اهلل ،مستشـعرين حجـم األمانـة وعظمتهـا،

تكون متجددة ،فال نقول إن ما وصلوا إليه في الماضي هي

مؤكديـن علـى أن تظـل عمـان الغايـة األسـمى فـي كل مـا

المعرفة..ال..فالمعرفـة ليسـت مطلقـة ،المعرفـة متجـددة.

نقـدم عليـه.

من خطاب جاللة السلطان

من خطاب جاللة السلطان

قابوس بن سعيد المعظم

هيثم بن طارق المعظم
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كلمة الرئيس التنفيذي

ندوة البنية الوطنية

المسوحات اإلحصائية

التواصل اإلعالمي

فــي ظــل التوجــه العالمــي الســتخدام البيانــات
ُ
اإلحصائيــة ألغــراض التنميــة المســتدامة ،يأتــي
المركــز اليــوم مواكبــا لمنهجيــة عملــه فــي تبنــي
أحــدث اســتراتيجيات العمــل اإلحصائــي وتقنيــة
المعلومــات ونشــر البيانــات اإلحصائيــة ،إلــى جانــب
تلبيــة متطلبــات كافــة الجهــات فــي الحصــول علــى
المعلومــات فــي شــتى المجــاالت التنمويــة،
ُ
وبحــث أنجــع الســبل وآليــات االســتفادة منهــا،
والــذي بــرز هــذا العــام فــي التجربــة الرائــدة لتحويــل
البيــان اإلحصائــي المقــرون بالبعــد الجغرافــي إلــى
خدمــة تســتفيد منهــا كافــة شــرائح المجتمــع.
ويأتــي إعــداد المركــز الســتراتيجية البيانــات
الوطنيــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة تنفيــذا
للمرســوم الســلطاني رقــم  2019 / 55بإصــدار
قانــون اإلحصــاء والمعلومــات ،والتــي تهــدف إلى
وضـ ِـع إطــار عمـ ٍـل متكامـ ٍـل لتنظيـ ِـم وإدارة البيانــات
للقطاعيــن العــام والخــاص.
ُ
ويمثل التعداد اإللكتروني للســكان والمســاكن
والمنشــآت  2020الــذي ينفــذه المركــز بالتعــاون
مــع مختلــف الجهــات مــن القطاعيــن العــام
والخــاص ،التوظيــف الحقيقــي ألحــدث أدوات
االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات فــي توفيــر
ُ
المؤشــرات اإلحصائيــة ،والــذي يعــد التجربــة األكثــر
ثـ ً
ـراء حتــى اآلن فــي تار يــخ تطــور العمــل اإلحصائــي
فــي الســلطنة ،لكونــه أحــد أكبــر المشــاريع
اإلحصائيــة التــي تضطلــع مختلــف المراكــز اإلحصائيــة
ُ
فــي دول العالــم إلــى تنفيذهــا ،مقدمــة بذلــك
نموذجــا رائــدا فــي قيــادة ثــورة البيانــات لتنميــة
ُ
مســتدامة.

و قطــع المركــز أشــواطا كبيــرة فــي مراحــل
العمــل علــى مشــروع نظــام العنونــة الموحــد
الــذي يهــدف الــى ترقيــم المبانــي والمنشــآت
وتوحيــد مســميات الشــوارع وينــدرج فــي إطــار
األهــداف االســتراتيجية المتمثلــة بتطويــر بنيــة
أساســية آمنــة ومتكاملــة ،وفــي هــذا الصــدد
عمــل المركــز علــى تنظيــم برنامــج تدريبــي للبلديــات
المعنيــة شــمل كيفيــة إنتــاج ومعالجــة وإدامــة
بيانــات العنونــة.
كمــا شــهد عــام  2019اســتضافة الســلطنة
ممثلــة بالمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات
ماراثــون البيانــات الخليجــي (داتاثــون) الــذي نظمــه
المركــز خــال الفتــرة مــن  28أكتوبــر وحتى  3نوفمبر
2019م كأولــى فعاليــات المنتــدى االحصائــي
الخليجــي الثانــي وشــارك فيــه نخبــة مــن دول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة العامليــن
فــي الهيئــات والمراكــز اإلحصائيــة الخليجيــة وابتــدأ
بــدورة تدريبيــة متقدمــة فــي التقنيــات والتحليــل
اإلحصائــي والمعلوماتــي والتفكيــر المنطقــي،
ومــن ثــم أعقبــه التســابق علــى ابتــكار حلــول
تقنيــة تصــب فــي مصلحــة الحقــل االحصائــي
والمعلوماتــي وتخــدم صنــاع القــرار ومســتخدمي
البيانــات.
وإذ يثمن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه الكــوادر العاملــة
والتعــاون المثمــر مــع الشــركاء فــإن المركــز يعكــف
وبشــكل مســتمر علــى قيــاس وتقييــم األداء
ســعيا للوصــول إلــى أقصــى درجــات الدقــة فــي
أداء المهــام.

يثمــن المركــز الوطني
لإلحصــاء والمعلومات
الــدور الكبيــر الذي تقوم
بــه الكــوادر العاملة
والتعــاون المثمــر مع
الشــركاء فــإن المركــز يعكف
وبشــكل مســتمر على
قيــاس وتقييم األداء
ســعيا للوصــول إلى أقصى
درجــات الدقــة في أداء
المهام.

د .خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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أعضاء مجلس اإلدارة

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك
للشؤون اإلدارية والمالية

الرئيس التنفيذي
وزارة التقنية واالتصاالت

عضو
ُ
غرفة تجارة وصناعة عمان

اللواء
سليمان بن محمد الحارثي

الدكتور
سالم بن سلطان الرزيقي

الفاضل
مرتضى بن حسن بن علي

عضو

عضو
مجلس اإلدارة

عضو
مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

اجتماعات مجلس اإلدارة 2019
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات اجتماعا يـ ــوم الث ـ ــاثاء  24من ش ــعبان 1440هـ ،الموافق 30
م ــن أبر ي ــل  ،2019بمق ــر المركــز الوطن ــي لإلحص ــاء والمعلوم ــات ،برئاس ــة س ــعادة /ناصر ب ــن خميس بن علي الجش ــمي
المحت ــرم وكي ــل وزارة الماليـ ــة  -نائ ــب رئيس مجل ــس اإلدارة وبحضور أعض ــاء مجلس اإلدارة .

مدير دائرة التخطيط واإلحصاء
جامعة السلطان قابوس

الدكتور
سالم بن زويد الهاشمي
عضو
مجلس اإلدارة
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المقدمة
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موظفو المركز الوطني
لإلحـ ـص ـ ــاء والمعلومات

بانتمائنــا إلــى المركز الوطني
كــم نحــن فخــورون
ِ
لإلحصــاء والمعلومــات ،حيــث إن مــا نقــوم بإنتاجه
مــن أعمــال أصبحــت تالمس الممارســات اليومية،
وتســاهم فــي مختلــف جوانــب الحياة
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مذكرة التفاهم

مارس

توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عمان ممثلة
في المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وحكومة دولة
قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة في مجال البنى
الوطنية للمعلومات الجغرافية

خ ــال ع ــام  2019ت ــم توقي ــع مذكــرة تفاهم بين حكومة س ــلطنة عم ــان ممثلة ف ــي المركز الوطني
لإلحص ــاء والمعلوم ــات وحكوم ــة دول ــة قط ــر ممثل ــة ف ــي وزارة البلدي ــة والبيئ ــة ف ــي مج ــال البن ــى
الوطني ــة للمعلوم ــات الجغرافية
وذل ــك انطالق ــا م ــن العالق ــات المتمي ــزة بي ــن س ــلطنة عم ــان ودول ــة قطر ،ورغب ــة م ــن البلدين في
تعز ي ــز وتطوي ــر التع ــاون بينهم ــا في مجال البن ــى الوطنية للمعلوم ــات الجغرافية وذلك على أس ــاس
مب ــدأ المصال ــح المتبادل ــة ،وعل ــى ض ــوء المباحث ــات الت ــي تمت بي ــن الجانبي ــن العماني والقط ــري فقد
ت ــم االتف ــاق بي ــن حكومة س ــلطنة عمان ممثلة ف ــي المركز الوطن ــي لإلحصاء والمعلوم ــات وحكومة
دول ــة قط ــر ممثل ــة ف ــي وزارة البلدية والبيئة (ويش ــار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”) على أن يش ــجع
الطرف ــان التع ــاون وتب ــادل الخبرات في المج ــاالت التالية:
•انش ــاء البن ــى الوطني ــة للمعلوم ــات الجغرافي ــة .الممارس ــات والخب ــرات ف ــي مج ــال البيان ــات
المكاني ــة.
•السياس ــات والمعايي ــر الجغرافية المكانية .مش ــاريع التحول االلكترون ــي والحكومة اإللكترونية
ذات البع ــد المكاني.
•سياس ــات ومعايير أنظمة العنونة .اس ــتخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التعدادات
الس ــكانية .وغيرها من المجاالت ذات الصلة.
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الندوة االولى للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

1

مــاي ــو
رعى معالي الشيخ سيف بن
محمد الشبيبي وزير اإلسكان حفل
افتتاح أعمال الندوة األولى للبنية
الوطنية للمعلومات الجغرافية
التي نظمها المركز الوطني
لإلحصاء والمعلومات خالل الفتر
من  2 – 1مايو  2019بمركز عمان
المؤتمرات والمعارض .
هدفت الندوة إلى تعريف

التقرير السنوي 2019
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الندوة األولى للبنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الوطني ــة للمـعلــوم ــات ال ـجـغ ــرافيــة
الجهات الحكومية وشبه
الحكومية والقطاع الخاص
واألوساط األكاديمية المشاركة
في منظومة البنية الوطنية
للمعلومات الجغرافية على أحدث
التوجهات في تطوير ومكننة
األعمال باستخدام التقنيات
الحديثة في نظم المعلومات
الجغرافية .ومن خالل عدد

من الجلسات وأوراق العمل
تم التركيز على جاهزية البنية
الوطنية للمعلومات الجغرافية
للعب دور اساسي في التمكين
المكاني للتحول الرقمي في
السلطنة ،ودور المعلومات
المكانية في الحوكمة الذكية.
وتم خالل الندوة تدشين اتفاقية
الترخيص الحكومي الموحد لبرامج

نظم المعلومات الجغرافية»
التي قامت حكومة السلطنة
ممثلة بالمركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات بتوقيعها مع
شركة بحوث أنظمة البيئة
األميركية العالمية (.)ESRI
واستعرضت الندوة أهم وأحدث
التطورات في تقنيات المعلومات
المكانية إلبراز الدور الذي تلعبه

نظم المعلومات الجغرافية
في مكننة إجراءات القطاعات
الحكومية المختلفة ،خاصة
مجاالت إدارة األراضي ،وتطوير
المدن الذكية باستخدام الذكاء
الصناعي ،والتخطيط الذكي
للنقل والمواصالت ،وخدمات
البنية االساسية الذكية وغيرها.
كما استضافت الندوة جلسة

عمل مخصصة لقطاع التعليم
والجهات األكاديمية بعنوان
«نظم المعلومات الجغرافية
في قطاع التعليم» والتي تركز
على استخدام نظم المعلومات
الجغرافية في المناهج التعليمية
في المدارس والكليات
والجامعات لتعزيز الثقافة
المكاني.
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تقارير دولية

1
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السلطنة:

السلطنة

الخلو من اإلرهاب

التضخم السنوي

خليجيا

عالميا

في مؤشرات:

السلطنة

السلطنة

السلطنة

عالميا

عالميا

عالميا

عالميا

3

6

7

واألولى على مستوى

في تكلفة الجريمة

في تنوع القوى

في رؤية طويلة االجل

الشرق األوسط وشمال

المنظمة على

العاملة

للحكومة

افريقيا في مؤشر األمن

االعمال التجارية

والسالمة بحسب تقرير
تنافسية السياحة والسفر
2019

خليجيا

خليجيا

خليجيا

في مؤشر التجارة

في مؤشر بدء

في مؤشر تسوية

في تقرير

عبر الحدود وذلك

النشاط التجاري

اإلعسار وذلك

سهولة االعمال

في تقرير سهولة

وذلك في تقرير

في تقرير سهولة

2020

االعمال 2020

سهولة االعمال

االعمال 2020

2020

السلطنة

6

1

2

3

4

السلطنة

السلطنة

السلطنة

السلطنة

خليجيا

خليجيا

خليجيا

خليجيا

2
7

عالميا

3

3

3

60 15 87
عالميا

عالميا

عالميا

في مؤشر عدد

مؤشر سهولة ممارسة

مؤشر التفكير النقدي

متوسط عدد

الطالب لكل معلم

األعمال

في التدريس

السنوات التي يقضيها
الطالب في التعليم
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تقارير دولية

2
السلطنة

استقالل القضاء

تنوع القوة العاملة

عربيا
وخليجيا

جودة البنية األساسية للطرق

تكلفة الجريمة المنظمة

في تسوية النزاعات

انخفاض معدل جرائم القتل

اتصال شحن الخطوط

في مؤشرات:

المالحية المنتظمة
التعاون في العالقات

التفكير النقدي في التدريس

عربيا
وخليجيا

كفاءة اإلطار القانوني

في مؤشرات:

على االعمال التجارية

3

مشاريعنا الواعدة ||| 20

السلطنة

موثوقية خدمات الشرطة

كفاءة االطار القانوني في
الطعن في القرارات الحكومية

نسبة التالميذ الى المدرسين في

بين أرباب العمل والعمال
اتصال الطرق

التعليم االبتدائي
كفاءة خدمات الموانئ

السلطنة تتقدم:

8

37 10 8

مراكز

مراكز

مراكز

مراكز

حيث حققت  3عربيا و 58
عالميا في تقرير تنافسية
السياحة والسفر 2019

في البنية األساسية
للنقل الجوي

في تقرير سهولة
ممارسة االعمال
2020

في مؤشر حماية المستثمرين
األقلية وذلك في تقرير سهولة
ممارسة االعمال 2020

31

19

13

في مؤشر الحصول على الكهرباء
لتأتي في المرتبة ال  35عالميا في
تقرير سهولة االعمال 2020

في مؤشر استخراج تراخيص البناء
وتحتل المركز  47عالميا في تقرير
سهولة االعمال 2020

لتصبح في المرتبة  34عالميا في مؤشر
البنية األساسية للنقل البري والموانئ بحسب
تقرير تنافسية السياحة والسفر 2019

مراكز

مراكز

||| 19
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نوفمبر 2019

أكتوبر 2019

28

رع ــى س ــعادة الدكت ــور خليف ــة بن
عب ــد اهلل ب ــن حم ــد البرواني الرئيس
التنفيذي للمركز ( 28أكتوبر)2019
حف ــل افتت ــاح مارث ــون البيان ــات
الخليجي(داتاثون) الذي استضافته
الس ــلطنة ممثل ــة ف ــي المرك ــز
الوطن ــي لإلحص ــاء والمعلوم ــات
واس ــتمر حت ــى ( 3فبراي ــر )2019
بفن ــدق مس ــك الم ــوج.
وش ــارك ف ــي الداتاث ــون نخب ــة

داتـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــون
 10/28إلــى 2019/11/3

م ــن مواطن ــي دول مجل ــس
التع ــاون ل ــدول الخلي ــج العربي ــة
العاملي ــن ف ــي المنظوم ــة
اإلحصائي ــة .حي ــث ه ــدف الداتاث ــون
إل ــى رف ــع مه ــارات المش ــاركين
ف ــي تحلي ــل البيان ــات باس ــتخدام
أح ــدث التقني ــات حي ــث ب ــدأ أعم ــال
الداتاث ــون بخض ــوع المش ــاركين
لتدر ي ــب متق ــدم م ــن ش ــركة ج ــي
ب ــي أم ف ــي تقني ــات تحلي ــل وعلم

البيانات وعقبه تنافس المش ــاركين
ف ــي األي ــام المتبقي ــة م ــن برنام ــج
الداتاث ــون عل ــى ابت ــكار حل ــول
تقني ــة معلوماتي ــة تخ ــدم الحق ــل
االحصائ ــي والمعلومات ــي.
الجدي ــر بالذك ــر أن الداتاث ــون يعتبر
أول ــى فعالي ــات المنت ــدى اإلحصاء
الخليج ــي الثان ــي ال ــذي تنظم ــه
الس ــلطنة ف ــي ديس ــمبر المقب ــل
تح ــت ش ــعار (البيان ــات الذكي ــة).

03

(دات ـ ــاثـ ـ ــون) اس ــتمر لم ــدة  6أي ـ ـ ــام وسـ ـ ــبق المـ ــنتدى خ ــال الفت ــرة  28أكتوب ــر–  3نوفمبر 2019م،
حي ــث اس ــتهدف تحفي ــز وتدر ي ــب وتأهي ــل ك ــوادر من دول مجل ــس التعاون ل ــدول الخلي ــج العربية في
مجال تحليل المتقدم للبيانات باس ــتخدام الحلول التقنية الذكية والحديثة في جو يس ــوده التنافس
وخت ــم بتحكي ــم للنتائج وتكر ي ــم أفضل الك ــوادر أداءا وابتكارا.

البيانات
الضخمة

إدارة
جودة
البيانات

البيانات
المفتوحة
الثورة
الصناعية
الرابعة

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

التحليل
التنبؤي
والمعزز
والتوجيهي
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المسوحات اإلحصائية

المسوحات االجتماعية:
مسح نفقات ودخل االسرة:
ب ــدأت أعمال ــه الميداني ــة ف ــي ( 20أكتوب ــر  19 – 2018أكتوب ــر  )2019واس ــتمر لم ــدة ع ــام مس ــتهدفا
 5660أس ــرة م ــن العمانيي ــن والوافدي ــن حي ــث تغط ــي أعم ــال المس ــح كافة محافظ ــات الس ــلطنة .وتم
خ ــال المس ــح تغطي ــة نفق ــات ودخ ــل كل أس ــرة م ــن أس ــر العين ــة لم ــدة ش ــهر كام ــل وذل ــك ضم ــن إط ــار
العم ــل عل ــى توفي ــر قواعد بيان ــات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع إنفاق واس ــتهالك ودخل األس ــرة
المعيش ــية .كما يوف ــر المس ــح قاع ــدة بيان ــات ش ــاملة ببيانات ح ــول إنفاق ودخل االس ــر المعيش ــية مع
ورب ــط ه ــذه البيان ــات بمختل ــف المتغي ــرات االجتماعي ــة والديمغرافي ــة واالقتصادي ــة ،كالتوز ي ــع الجغراف ــي
والن ــوع االجتماع ــي والمس ــتوى التعليمي وحالة النش ــاط االقتص ــادي .ومن المنظ ــور االقتصادي يوفر
ً
المس ــح بيانات حول االس ــتهالك األس ــري التي تعتبر مهمة جدا للحس ــابات القومية ،حيث يوفر المس ــح
البيانات الالزمة إلعداد الرقم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلك ،ويرصد الرقم القياسي ألسعار المستهلك
مع ــدل التضخ ــم ف ــي الس ــلطنة ،األمر ال ــذي يعود بالفائ ــدة على عملية أع ــداد السياس ــات االقتصادية،
وم ــن المنظ ــور االجتماع ــي يوفر المس ــح بيانات حول الظروف المعيش ــية للس ــكان وتس ــاعد على تحديد
مستوياتها.وتش ــكل بيان ــات المس ــح نقل ــة نوعي ــة في الوقوف عن كث ــب على الحال ــة الغذائية للمجتمع
ُ
العمان ــي ،والت ــي ف ــي الغالب ما تعام ــل كأحد االعتب ــارات المهمة في تحديد الوض ــع الصحي للمجتمع.
وتق ــوم معظ ــم دول العال ــم عل ــى تنفيذ مس ــح نفقات ودخل االس ــرة ونظ ــرا للتغيرات المس ــتمرة في
أنم ــاط االنف ــاق واالس ــتهالك والدخ ــل يتم تنفيذ هذا المس ــح بش ــكل دوري منظم وتتج ــه غالبية الدول
ال ــى تنفي ــذه م ــرة واحدة كل خمس س ــنوات.

المسوحات االقتصادية:
مسح خدمات وسائل االيواء:

يت ــم مس ــح المنش ــآت العامل ــة ف ــي الس ــلطنة بنش ــاط الفندق ــة والت ــي تش ــمل الفن ــادق ،والش ــقق
الفندقي ــة واالس ــتراحات به ــدف توفي ــر بيانات تفصيلية عن هذا النش ــاط ،وتش ــمل أهم المؤش ــرات التي
يت ــم الحص ــول عليه ــا ع ــدد العاملي ــن واألجور واإليرادات ونس ــب اإلش ــغال وعدد النزالء حس ــب الجنس ــية
وع ــدد الليال ــي الت ــي يقضونه ــا .حي ــث يغط ــي ه ــذا المس ــح جميع الفن ــادق فئة خمس ــة وأربع ــة وثالثة
نجوم بش ــكل ش ــهري عن طريق إرس ــال الرس ــائل اإللكترونية لهذه المنش ــآت بداية كل ش ــهر لتزويد المركز
ببيان ــات الش ــهر الس ــابق ،أم ــا بقي ــة الفن ــادق فيتم تغطيتها بش ــكل ربع س ــنوي.

مسح زوار السفن السياحية:
يت ــم طل ــب البيان ــات الخاص ــة بأع ــداد ال ــزوار القادمي ــن ع ــن طر ي ــق الس ــفن الس ــياحية م ــن وكالء الس ــفن
الس ــياحية ،حس ــب الجنس ــية والجن ــس .ويت ــم ذل ــك ع ــن طر ي ــق البر ي ــد االلكترون ــي ف ــي بداي ــة كل ش ــهر،
ويه ــدف المس ــح إل ــى تقدي ــر أع ــداد زوار الي ــوم الواح ــد عب ــر الس ــفن الس ــياحية للس ــلطنة.

التقرير السنوي 2019

األرقام القياسية ألسعار المنتجين:

حصر ومسح زوار موسم صاللة السياحي :2019

ه ــو مؤش ــر إحصائ ــي يقي ــس متوس ــط التغي ــر ال ــذي يط ــرأ عل ــى أس ــعار الس ــلع المنتج ــة والمباع ــة بواس ــطة
المنتجي ــن (المنتجون هم المؤسس ــات والش ــركات والمصانع الت ــي يكون إجمالي إنتاجها كبي ـ ًـرا) .ويعتمد هذا
المؤش ــر على س ــلة من المنتجات السلعية -مجموعة واس ــعة من المنتجات الممثلة -والتي تحصر أسعارها
ـنوي م ــن الش ــركات المنتجة ،حي ــث تمثل أس ــعار اإلنتاج الصناعي ف ــي فترة زمنية تس ــمى فترة
بش ــكل رب ــع س ـ ً
المقارنة منس ــوبا إلى فترة أخرى تس ــمى فترة األس ــاس .وينش ــر التضخم بش ــكل ربع س ــنوي حسب التصنيف
الدول ــي  CPCوه ــو التصنيف المركزي للمنتجات الس ــلعية.

يج ــري تنفي ــذه للع ــام الس ــادس عش ــر عل ــى التوالي خ ــال الفترة م ــن  21يونيو إل ــى  21س ــبتمبر بالتعاون
مع وزارة الس ــياحة وش ــرطة عمان الس ــلطانية بغي ــة توفير العديد من البيان ــات والمعلومات التي تعكس
واقع قطاع الس ــياحة في محافظة ظفار خالل موس ــم الخريف األمر الذي س ــوف يس ــاعد في التخطيط
لتطوي ــر ه ــذا القط ــاع اإلنتاج ــي اله ــام .ويه ــدف ه ــذا المش ــروع إل ــى تحديد حجم الس ــياحة في موس ــم
الخر ي ــف بش ــقيها الداخلية والواف ــدة وتحديد اتجاهات نموها عبر الزمن ودراس ــة الخصائ ــص الديموغرافية
واالقتصادي ــة لل ــزوار باإلضافة إلى دراس ــة خصائص الرحالت الس ــياحية.
انطــاق األعمــال الميدانيــة
لمشــروع حصــر ومســح زوار
موســم صال لــة الســياحي 2019

المسح السنوي المتكامل لالستثمار:
مشروع مسح القادمين والمغادرين :
ب ــدأت أعمال ــه الميداني ــة ف ــي  1فبراير  2018وينفذه المركز بالتعاون مع وزارة الس ــياحة وش ــرطة عمان
الس ــلطانية واس ــتمرت أعمال ــه حت ــى  31يناي ــر  ،2019وذل ــك به ــدف تطوي ــر قط ــاع الس ــياحة م ــن خ ــال
توفي ــر البيان ــات الالزم ــة ع ــن ه ــذا القط ــاع الحي ــوي للتخطي ــط األمث ــل والعم ــل عل ــى تطويره.حي ــث س ــيتيح
ه ــذا المس ــح تقدي ــر الع ــدد الكل ــي لل ــزوار العمانيي ــن والمقيمي ــن القادمي ــن الذي ــن كان ــوا ف ــي رحل ــة إل ــى
خ ــارج الس ــلطنة باإلضاف ــة إل ــى ال ــزوار الوافدي ــن المغادر ي ــن الذي ــن كانوا في رحل ــة إلى الس ــلطنة وقياس
خصائصه ــم الديموغرافي ــة واالقتصادي ــة باإلضاف ــة إل ــى خصائ ــص الرحل ــة ،وس ــوف تس ــاعد مخرج ــات هذا
المس ــح عل ــى فهم واقع قطاع الس ــياحة في الس ــلطنة وبالتال ــي العمل على وضع الخطط المناس ــبة
والوق ــوف عل ــى التحدي ــات الت ــي تواجه ه ــذا القطاع.
عينة م ــن العمانيين والمقيمي ــن القادمين من رحلة
أن مس ــح القادمي ــن والمغادر ي ــن عب ــارة عن مس ــح ٍ
م ــن خ ــارج الس ــلطنة ،وعين ـ ٍـة م ــن المغادر ي ــن الذين زاروا الس ــلطنة خالل أش ــهر الس ــنة المختلف ــة عبر مطار
مس ــقط الدول ــي ومط ــار صالل ــة باإلضاف ــة إل ــى أه ــم خمس ــة مناف ــذ بر ي ــة للس ــلطنة م ــن حي ــث الحركة
وه ــي (الوجاج ــة ،وادي الج ــزي ،حفي ــت ،خطم ــة مالح ــة ،ال ــدارة) حي ــث إن أيام الس ــنة تش ــكل المفردات
التي يتم اختيار العينة منها ،ولقياس الموس ــمية في خصائص الس ــياحة تعامل أش ــهر الس ــنة المختلفة
كطبق ــات يت ــم اختيار عين ــة من أيامها عش ـ ً
ـوائيا.

األرقام القياسية ألسعار المستهلكين:
هو مؤش ــر إحصائي يقيس التغيرات التي تطرأ على أس ــعار الس ــلع والخدمات التي تدخل ضمن سلة اإلنفاق
االس ــتهالكي لألس ــر في فترة زمنية تس ــمى فترة المقارنة منس ــوبا إلى فترة أخرى تسمى فترة األساس،
حي ــث يعك ــس هذا التغير في األس ــعار األعباء التي يتحملها المس ــتهلك وأوضاع تكاليف المعيش ــة وما إذا
كان ــت تس ــجل ارتفاع ــا أو انخفاضا مقارنة بس ــنة األس ــاس وم ــن ثم التعرف عل ــى اتجاهات األس ــعار وظروف
األس ــواق وأعباء المعيش ــة .ويعرف التغير في سلس ــلة الرقم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلكين بالتضخم،
حيث يتم تجميع الرقم القياس ــي ألس ــعار المس ــتهلكين لمجموعات االنفاق الرئيس ــة من كافة محافظات
الس ــلطنة .وينش ــر التضخ ــم بش ــكل ش ــهري لـ ـ ـ ـ ـ (  )12مجموع ــة رئيس ــية حس ــب التصني ــف الدولي(تصني ــف
االستهالك الفردي حسب الغرض)والمعروف  .COICOPويستخلص الرقم القياسي ألسعار المستهلكين
للس ــلطنة كمتوس ــط اإلنفاق المرجح لمؤش ــرات محافظات السلطنة.
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ب ــدأ المرك ــز تنفي ــذ المس ــح الس ــنوي المتكامل لالستثمار األجنبي للس ــنة المالية المنتهي ــة لعام 2018م ،ف ــي
 20مايـ ـ ــو 2019م بهـ ـ ــدف بناء قاعـ ـ ــدة بيانات دقيقة حول إحصاءات االستثمار األجنبي فـ ـ ــي الس ــلطنة لتزويد
صانعي الق ــرار باإلحصاءات الدقيق ــة والبيانات الحديثة عن االستثمار األجنبي من أجل تمكينه ــم م ــن اتخاذ الق ــرارات
المناس ــبة لتهيئه المناخ المالئم لجذب هذه االستثمارات.حي ــث ت ــم م ــن خالل نتائج المس ــح التع ــرف عل ــى دور
االستثمار األجنبي ف ــي التنمي ــة الحالية والمس ــتقبلية مع تحديد توزيع االستثمار األجنبي في السلطنة حس ــب
القطاعات االقتصادية ومن ثـ ـ ــم بيـ ـ ــان مدى تأثيره على مختلف القطاعات .وسـ ـ ــيوفر المسـ ـ ــح معل ــومات عن
مدى تأثير االس ـ ــتثمار األج ــنبي على اقت ــصاد الـ ـ ـس ــلطنة ف ــي تـ ــوفير فرص عمل للعمال ــة الوطنيـ ــة وتغ ـ ــير في
حج ــم الص ــادرات وال ـ ــواردات والـ ــخدمات الدولية .وينفذ المس ــح بواس ــطة النظ ــام اإللكتروني المخص ــص لهذا
العم ــل والموج ــود بالموق ــع اإللكترون ــي الرسـ ـ ــمي للمركز حيث تزود المنش ــآت المش ــمولة بالمسـ ـ ــح باسـ ـ ــم
المسـ ـ ــتخدم وكلم ــة المرور عن طريق البريد اإللكتروني وذلك لتسـ ـ ــهيل جم ــع البيانات اإلحصائية.

المسح االقتصادي السنوي  /الموسع:

ب ــدأت أعمال ــه ف ــي  1أبر ي ــل  ،2019وذل ــك بأخذ عينة بلغ عددها ( )9500منش ــأة لبعض األنش ــطة االقتصادية،
حيث اس ــتمرت أعمال ــه الميدانية حتى  30نوفمبر  2019و يتوقع أن يفرز المسح االقتصادي الموسع تحديدا
دقيق ــا لمس ــاهمة مختل ــف األنش ــطة االقتصادية في النات ــج اإلجمالي المحلي بالس ــلطنة وبالتالي سيس ــاعد
في تقييم السياس ــات االقتصادية المختلفة ومنها سياس ــة التنويع االقتصادي ،كما س ــيوفر بيانات متكاملة
عن جميع القطاعات االقتصادية ،وعالقاتها التش ــابكية س ــوف تكون رافدا لجهات متعددة لالس ــتفادة منها.

المسح الربع السنوي – حساب الناتج القومي:

يه ــدف ه ــذا المس ــح إل ــى جمع بيانات تس ــتخدم لحس ــاب النات ــج القومي المحل ــي ،حيث يبلغ عدد المنش ــآت
المس ــتهدفة  440منش ــأة تعم ــل ف ــي القطاعات التالي ــة :الصناعة ،والتش ــييد ،والبنوك ،والتأمي ــن ،وخدمات
االس ــتثمار ،والصحة والمطاعم.

المسح الربع السنوي لالستثمار األجنبي المباشر:
يه ــدف ه ــذا المس ــح لتزوي ــد صانع ــي القرار في الس ــلطنة باإلحص ــاءات الدقيق ــة والبيانات الحديثة ع ــن أوضاع
االس ــتثمار األجنب ــي ،حي ــث بل ــغ عدد المنش ــآت المس ــتهدفة في هذا المس ــح  300منش ــأة تمث ــل أكثر من %
 80من االس ــتثمار األجنبي المباش ــر من كل قطاع في قطاعات :النفط والغاز والصناعة ،والتش ــييد ،والمالية،
والنق ــل واالتصاالت ،والتأمي ــن ،والصحة والمطاعم.

أمســح الكــود وشــاهد فيلــم
المســح االقتصــادي الســنوي
 /المو ســع
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استطالعات الرأي

استطالع ثقة المستهلك:

استطالع رأي العمانيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي:

ينف ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــركـ ــز بشـ ـكـ ـ ـ ـ ــل رب ــع دوري ب ـ ـه ـ ـ ــدف رصـ ـ ــد م ــؤش ـ ــر ثقـ ـ ــة المـ ـسـ ــته ـ ـ ــلك
( ،)Index of Consumer Sentimentوال ــذي يعتب ــر من المؤش ــرات المهمة للوقوف
عل ــي أداء النش ــاط االقتص ــادي ،ويه ــدف إل ــى قي ــاس مدى رض ــا المواطن ع ــن األوضاع
االقتصادي ــة الحالي ــة كالتضخ ــم ،وف ــرص العم ــل ،وس ــبل االس ــتثمار وتكالي ــف المعيش ــة،
وغيره ــا .وترج ــع أهمي ــة مؤش ــر ثقة المس ــتهلك إلى دور س ــلوك المس ــتهلك -المبني
عل ــى توقعات ــه -م ــن ناحي ــة اإلنف ــاق بأوجه ــه المختلف ــة ف ــي تحدي ــد حج ــم واتج ــاه حركة
األس ــواق وم ــدى رواجها ،فعندم ــا يتجه المواطنون إلى إنف ــاق المز يد من األموال فإن
ه ــذا يعن ــي ز ي ــادة الطل ــب عل ــى الس ــلع والخدم ــات المختلفة وه ــو ما يدف ــع إلى ز يادة
حج ــم /ع ــدد الوح ــدات اإلنتاجي ــة لمقابل ــة ذل ــك الطل ــب وهو م ــا يزيد م ــن حال ــة االنتعاش
االقتص ــادي ف ــي المجتم ــع ،ويح ــدث العك ــس عندم ــا يق ــل االتج ــاه الع ــام لإلنف ــاق م ــن
جان ــب المس ــتهلكين حي ــث ي ــؤدي ذلك إلى االنكم ــاش االقتصادي ،وبذلك يقدم مؤش ــر
ثق ــة المس ــتهلك رؤي ــة مس ــتقبلية لالتجاه الذي يس ــير في ــه النمو االقتص ــادي ،وتتعاظم
أهمي ــة المؤش ــر عندم ــا يت ــم حس ــابه ومتابعة تغيره بش ــكل دوري.ويتم حس ــاب مؤش ــر
ُ
ثقة المس ــتهلك في س ــلطنة عمان باتباع نفس المنهجية المس ــتخدمة لحس ــاب المؤشر
والتي تم تطويرها بمركز بحوث المس ــوح بجامعة ميتش ــيجن بالواليات المتحدة األمر يكية
( ،)Survey Research Center، University of Michigan, USAوه ــي المنهجي ــة
المس ــتخدمة في الكثير من دول العالم مما يوفر إمكانية المقارنة الدولية لقيم المؤش ــر.
ً
ويتم حس ــاب المؤش ــر العام لثقة المس ــتهلك وفقا لهذه المنهجية كمتوس ــط حس ــابي
بس ــيط لثالثة مؤش ــرات فرعية :مؤش ــر األوضاع االقتصادية الحالية ،ومؤش ــر مستوى دخل
األس ــرة ،ومؤش ــر توقعات المستهلك.

نف ــذه المركــز خ ــال الفت ــرة م ــن  3إل ــى  13م ــارس  2019م واس ــتهدف الفئ ــة العمر ي ــة
ُ
 18س ــنة فأكث ــر ،به ــدف التع ــرف عل ــى أنم ــاط اس ــتخدام المواطن ــون العماني ــون ،لوس ــائل
التواصل االجتماعي المختلفة ،والتأثيرات اإليجابية والس ــلبية لها .ويوفر االس ــتطالع العديد
م ــن المؤش ــرات ،أهمه ــا م ــا يلي:
•أه ــم ش ــبكات التواص ــل االجتماعي الت ــي يس ــتخدمها العمانيون ،واألوق ــات المفضلة
لالس ــتخدام ،ومتوس ــط الوق ــت في اس ــتخدام كل منها.
•اس ــتخدام األطف ــال والمراهقي ــن لوس ــائل التواص ــل االجتماع ــي ،واآلث ــار المترتب ــة على
ذل ــك االس ــتخدام ،وم ــدى المتابع ــة األس ــرية لهم.
• األس ــباب الرئيس ــية الس ــتخدام أو ع ــدم اس ــتخدام العمانيي ــن لوس ــائل التواص ــل
االجتما ع ــي
•م ــدى التأثير اإليجابي أو الس ــلبي لوس ــائل التواصل االجتماعي عل ــى الحياة االجتماعية
والعملية لألفراد.
•م ــدى اس ــتخدام مواق ــع وتطبيقات التواص ــل االجتماعي في األغ ــراض التجارية (مثل
البحث أو الش ــراء أو الترويج لس ــلعة أو خدمة معينة).
•م ــدى الثق ــة ف ــي وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي كمص ــدر لألخب ــار والمعلوم ــات ح ــول
األح ــداث الهام ــة.

استطالع النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت:
نف ــذه المركــز خ ــال الفت ــرة م ــن  6إل ــى  17يناي ــر  2019واس ــتهدف الفئة العمرية  18س ــنة
فأكث ــر ،بهدف اس ــتطالع قياس النفاذ واس ــتخدام تقنية المعلوم ــات واالتصاالت إلى توفير
بع ــض المؤش ــرات الهام ــة ح ــول م ــدى اس ــتخدام األف ــراد بالس ــلطنة (عمانيي ــن ووافدي ــن)
لتقني ــة المعلوم ــات واالتص ــاالت بالس ــلطنة ،ويتضمن ذلك:
•تقدير نسب نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.
•التعرف على األسباب التي قد تعوق نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.
•تقدير نس ــب اس ــتخدام األفراد لوس ــائل التواصل االجتماعي المختلفة(مثل فيس ــبوك،
تويتر ،إنس ــتجرام ،واتس آب ،س ــناب ش ــات ،المدونات ،والمنتديات ،وغيرها).
•تقدير نسب امتالك األفراد واستخدامهم للهواتف الذكية.
•تقدي ــر نس ــب األس ــر الت ــي يتوفر له ــا حاس ــب آلي(مكتبي ،محم ــول ،أو جه ــاز لوحي)،
ونس ــب األف ــراد الذي ــن يس ــتخدمون الحاس ــب اآللي(مكتبي ،محم ــول ،أو جه ــاز لوحي).
•التع ــرف عل ــى م ــدى إج ــادة األف ــراد لمه ــارات اس ــتخدام الحاس ــب اآلل ــي األساس ــية،
مثل :إرس ــال بريد إلكتروني ،اس ــتخدام الصيغ الحس ــابية البس ــيطة في برامج الحسابات
(مث ــل إكس ــيل) ،إنش ــاء ع ــروض تقديمي ــة إلكترونية ،كتابة برنامج حاس ــوبي باس ــتخدام
لغ ــة برمج ــة متخصص ــة ،وغيرها م ــن المهارات.
ويتم االعتماد على المؤش ــرات المتوفرة من مثل هذا االس ــتطالع واس ــتخدامها من قبل
العدي ــد م ــن المؤسس ــات الدولي ــة ،مث ــل االتح ــاد الدول ــي لالتص ــاالت ،لتحدي ــد ما ت ــم إنجازه
ف ــي كل دول العال ــم حول اس ــتخدام تقني ــة المعلومات واالتصاالت ،وترتيب الدول حس ــب
إنجازه ــا في هذا المج ــال الهام.

أمســح الكــود وشــاهد فيلــم
ا ســتطالع رأي العمانييــن حــول
ا ســتخدام التواصــل االجتماعــي

6
17
-

يناير 2019
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استطالعات الرأي

استطالع توجهات الشباب نحو العمل:
نف ــذه المركــز خ ــال الفت ــرة م ــن  10إل ــى  28فبراي ــر 2019م واس ــتهدف من هم ف ــي الفئة
العمر ي ــة ( 30 – 18س ــنة) المس ــجلين ل ــدى هيئ ــة س ــجالت الق ــوى العامل ــة ،وتأت ــي ه ــذه
ُ
الدراس ــة لتوجه ــات الش ــباب العمان ــي نح ــو العمل ف ــي إطار جه ــود المركز الوطن ــي لإلحصاء
والمعلوم ــات لتوفي ــر المعلوم ــات والمؤش ــرات الضرور ي ــة ع ــن التفضي ــات والطموح ــات
الوظيفية للش ــباب ،ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ على تلك المؤش ــرات بش ــكل دوري ،مما
يس ــاعد صانع ــي الق ــرار وأجه ــزة الدولة المختلفة المعنية بالتش ــغيل في رس ــم السياس ــات
المناس ــبة لتلبي ــة تل ــك الطموح ــات واالس ــتفادة م ــن ه ــذه الطاق ــات الفتي ــة بأفض ــل ص ــورة
ممكن ــة ،حي ــث توف ــر الدراس ــة بيان ــات تفصيلية عن:
•قط ــاع العم ــل المفض ــل ل ــدى الش ــباب ،وم ــدى تفضي ــل العم ــل بالقط ــاع الحكومي أو
الخاص.
•متطلب ــات س ــوق العم ــل ،وم ــدى تلبي ــة مه ــارات الش ــباب وتأهيله ــم الدراس ــي لتل ــك
المتطلب ــات ،وتحدي ــد جوان ــب النق ــص الت ــي يج ــب معالجته ــا.
•معايير اختيار الوظيفة التي يتطلع إليها الشباب ،ومدى أهمية كل منها.
•الح ــد األدن ــى للرات ــب المقب ــول ل ــدى الش ــباب ،وم ــدى اخت ــاف ذل ــك الح ــد األدن ــى بي ــن
القطاعي ــن الحكوم ــي والخ ــاص.
•الرض ــا الوظيفي للمش ــتغلين س ــواء ف ــي القطاع الحكوم ــي أو الخاص ،وأس ــباب عدم
الرضا.
•مدى الشعور باألمان الوظيفي بين المشتغلين بالقطاعات المختلفة.
•الوس ــائل الت ــي يس ــتخدمها الش ــباب ف ــي البحث ع ــن عم ــل) اإلنترنت ،مكات ــب التوظيف،
اإلعالن ــات بالصح ــف وغيرها(.
•رؤية الشباب لطبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة لتشغيل الشباب ،وتقييمهم
لذلك الدور ،ومدى انتشار الواسطة في الحصول على الوظائف الحكومية.
•وسائل اإلعالم التي يثق بها الشباب للحصول على األخبار.

التقرير السنوي 2019

10
28
فبراير 2019

-

فبراير 2019

استطالع األلعاب االلكترونية:
نفذه المركز خالل الفترة من  22إلى  30س ــبتمبر 2019م واس ــتهدف المواطنين العمانيين
ُ
ف ــي الفئ ــة العمر ي ــة  18س ــنة فأكث ــر ،به ــدف التع ــرف عل ــى أنم ــاط اس ــتخدام العمانيي ــن
لأللع ــاب إلكتروني ــة المختلف ــة ،والتأثي ــرات اإليجابية والس ــلبية لها .ويوفر االس ــتطالع العديد
م ــن المؤش ــرات ،أهمها م ــا يلي:
ُ
•نس ــب اس ــتخدام العمانيين من الفئات العمرية المختلفة لأللعاب اإللكترونية ،وطبيعة
األلع ــاب التي يقبلون عليها.
•نسب امتالك األسر لألجهزة المستخدمة في األلعاب اإللكترونية المختلفة.
•األوق ــات المفضل ــة لممارس ــة األلع ــاب اإللكترونية ،ومتوس ــط الوقت في اس ــتخدام
كل منها.
•اس ــتخدام األطف ــال والمراهقي ــن لأللع ــاب اإللكتروني ــة ،واآلث ــار المترتب ــة عل ــى ذل ــك
االس ــتخدام ،وم ــدى المتابع ــة األس ــرية له ــم.
•مدى التأثير اإليجابي أو الس ــلبي لممارس ــة األلعاب اإللكترونية على الحياة االجتماعية
والعملية لألفراد ،وعلى ممارس ــة القراءة والرياضة.

22
30
سبتمبر 2019

-

سبتمبر 2019

استطالع التواصل بين األجيال:
نف ــذه المركــز خ ــال الفت ــرة م ــن  21إل ــى  31ديس ــمبر 2019م ،واس ــتهدف المواطني ــن
العمانيي ــن ف ــي الفئ ــة العمرية  18س ــنة فأكث ــر ،حيث تم تنفيذ هذا االس ــتطالع بالمش ــاركة
بي ــن المركــز الوطن ــي لإلحص ــاء والمعلوم ــات والمرص ــد االجتماع ــي بمجلس البح ــث العلمي
به ــدف توفي ــر العدي ــد م ــن المؤش ــرات االجتماعي ــة الهامة:
•قي ــاس م ــدى التواص ــل بي ــن األجي ــال والتواص ــل المجتمع ــي ،أهمها :م ــدى االهتمام
بإيص ــال التقالي ــد والع ــادات العماني ــة والمعرف ــة بتاريخ عم ــان لألجيال الجدي ــدة ،معدل
تواص ــل األس ــرة م ــع الجي ــران ومعدل المش ــاركة في حض ــور المناس ــبات االجتماعية أو
الديني ــة أو الترفيهي ــة معه ــم ،ومدى تأثير وس ــائل التواصل االجتماعي بش ــكل إيجابي
أو س ــلبي عل ــى التواص ــل العائل ــي والمجتمعي للجي ــل الحالي.
•متوس ــط الوقت الذي يقضيه اآلباء مع أبنائهم ،خالل أيام األس ــبوع وفي العطالت،
ً
داخ ــل وخ ــارج المن ــزل ،وطبيع ــة األنش ــطة الت ــي يقوم ــون بها مع ــا ،وم ــدى تأثير ذلك
على األبناء.
•مدى مشاركة األسرة في وجبات الطعام ،والقيام بأنشطة خارج المنزل.
•توفي ــر مؤش ــرات ح ــول مدى التواص ــل مع الوالدي ــن واألقارب ،وم ــدى تقديم الدعم
الم ــادي لهم.
نوع األسرة المفضلة :أسرة نووية أم أسرة ممتدة.
قياس تأثير المربية وعاملة المنزل على تنشئة األبناء.

أمســح الكــود وشــاهد فيلــم
اســتطالع التواصــل بيــن األجيــال
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مشاريعنا الواعدة

ينف ــذ المركــز الوطن ــي لإلحص ــاء والمعلوم ــات حزمة م ــن المش ــاريع المهمة ،التي س ــيكون لها األث ــر الكبير
في التخطيط وصناعة القرار في الس ــلطنة ،إلى جانب مس ــاهمتها الفاعلة في مكننة العمل اإلحصائي.

2019
اإلحصائية
السنوي
المسوحات
التقرير

تدشين الهوية البصرية للتعداد اإللكتروني 2020
وق ــد دش ــن المش ــروع هويت ــه البصرية في معرض االتص ــاالت وتقنية المعلوم ــات كومكس ،2019
والت ــي اس ــتلمهت مف ــردات عناصره ــا م ــن اإلرث الحضاري والتاريخي للس ــلطنة عب ــر التوظيف الداللي
ألداة اإلس ــطرالب الت ــي اس ــتخدمت ف ــي المالح ــة البحر ي ــة للتع ــرف عل ــى الوجه ــات واألماك ــن ،فمن
الناحي ــة الوظيفي ــة مخرجات هذا التعداد اإللكتروني ونتائجه ستس ــاعد على تحديد الوجهات التنموية
بفاعلي ــة وكف ــاءة وس ــترفد مختل ــف القطاعات بما تحتاجه م ــن معلومات الس ــتدامة التنمية.
فتوظي ــف المؤش ــر في الش ــعار يمثل مقياس ــا لجودة البيان ــات من حيث تحديد مس ــتوى تغطيتها
وش ــموليتها ،وآلي ــة تحديثه ــا ومطابقته ــا ،بينما يرمز توز ي ــع أجزائه وألوانه إلى مرون ــة انتقال البيانات
ُ
إلكترونيا وبش ــكل مباش ــر من مختلف المصادر والس ــجالت وترابطها لتش ــكل منظومة متكاملة .

التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020
ُ
ف ــي إط ــار التطوي ــر المتواص ــل للعم ــل اإلحصائ ــي ف ــي الس ــلطنة وتماش ــيا م ــع التنمي ــة اإلحصائي ــة الدولية الت ــي توص ــي باس ــتخدام الس ــجالت اإلدارية في
العملي ــات اإلحصائي ــة ،ج ــاء تنفي ــذ التعداد اإللكتروني  2020بموجب المرس ــوم الس ــلطاني رقم ( )15/2015الص ــادر بتاريخ  /17رج ــب 1436/ه الموافق / 6
ماي ــو 2015 /م .ويأت ــي التع ــداد اإللكترون ــي  2020مواكبا في منهجية عمله ألحدث التقنيات في تطوير العمل اإلحصائي ،والذي تس ــعى الس ــلطنة من
ُ
خالل ــه إل ــى تقدي ــم نم ــوذج يحتذى به في تنفي ــذ التعداد المبن ــي على الس ــجالت اإلدارية.
ُ
ويه ــدف ه ــذا التع ــداد إل ــى بناء منظومة معلوم ــات إحصائية متكاملة ،تكون بمنزلة الش ــريان الذي تتدفق م ــن خالله البيانات المحدثة المتصلة بالس ــكان
ُ
ُ
والمس ــاكن والمنش ــآت لتغذي متخذي القرار بما يحتاجونه من معلومات لصياغة السياس ــات العامة والخطط اإلس ــتراتيجية .وقد قطع التعداد أش ــواطا
ُ
كبي ــرة ف ــي تغطي ــة قواع ــد البيان ــات لدى مختلف الجهات م ــن القطاعين العام والخاص ،إلى جانب اس ــتكمال تفعي ــل الربط اإللكتروني بي ــن الجهات المعنية
بالمش ــروع ،وتحقيق ــا لذل ــك نظ ــم المش ــروع حلقة عمل موس ــعة مع الجهات المش ــاركة في تنفي ــذه؛ بحثا عن الحل ــول المقترحة ألبرز التحدي ــات المتعلقة
بتصحيح البيانات واس ــتكمالها وتحس ــين هيكلتها .كما نظم المش ــروع لقاءات تعريفية مع مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص ،لبحث أوجه
التع ــاون معه ــا في اس ــتكمال البيان ــات وتوعية الموظفين بأهمية تحديث البيانات بأهمية تحديث بياناتهم مثل وزارة التجارة والصناعة و ش ــركة تنمية نفط
عمان والمجموعة العمانية العالمية للوجس ــتيات ( آس ــياد) ،كما س ــجل المش ــروع حضوره في مهرجان صاللة الس ــياحي .2019

الحملة الوطنية لتحديث البيانات
وس ــعيا نحو نش ــر ثقافة تحديث البيانات وإيجاد وس ــائل للتواصل المجتمعي المستمر أطلق المشروع
ف ــي لق ــاء إعالم ــي موس ــع حمل ــة وطنية تحت مس ــمى «بيانات ــك هويتك»،والتي ته ــدف إلى حث
المواطني ــن والمقيمين والمؤسس ــات في مختلف أرجاء الس ــلطنة على تحدي ــث بياناتهم والتأكد من
ُ
دقته ــا وش ــموليتها لدى عدد م ــن الجهات المختصة؛ وذلك لرفد الس ــجالت الوطنية ببيانات محدثة
ودقيقة عن الس ــكان والمس ــاكن والمنش ــآت ،إلى جانب تعزيز المش ــاركة المجتمعية والمؤسس ــية
ُ
في خدمة أهداف التنمية المس ــتدامة في الس ــلطنة.
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مشاريعنا الواعدة

1

7

عالميا

عالميا

في مؤشر الخلو من وقوع
اإلرهاب

المكتب الوطني للتنافسية

ُ
ُ
يعن ــى المكت ــب الوطن ــي للتنافس ــية (عم ــان التنافس ــية) لمتابعة ع ــدد من التقار ي ــر العالمي ــة التي ترصد
نتائج الس ــلطنة في عدد من المؤش ــرات ذات العالقة بقطاع األعمال واإلس ــتثمار ،منها تقرير س ــهولة
ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي ،وتقرير التنافسية العالمي الذي يصدر المنتدى االقتصادي.
ّ
ف ــي تقر ي ــر س ــهولة ممارس ــة األعم ــال للع ــام 2020م ،أحرزت الس ــلطنة تقدم ــا بعش ــرة مراكز ،حيث
ًّ
عالميا ،حصلت الس ــلطنة على المرتبة األولى في مؤش ــر التجارة عبر
جاءت في المرتبة الثامنة والس ــتين
الحدود على مستوى دول الخليج ،كما تقدمت في  8مؤشرات رئيسية من أصل  10مؤشرات ،وذلك
ً
يرجع الى التحس ــينات التش ــريعية والتنفيذية التي قامت بها مختلف الجهات المعنية مما حقق تقدما
في المؤش ــرات وعموما ف ــي الترتيب العام.
ًّ
عالميا حيث تقدمت الس ــلطنة
وتمكنت الس ــلطنة من إحراز تقدم ملموس في عدد من المؤش ــرات
خم ــس مراتب في مؤش ــر بدء النش ــاط التجاري مقارنة بتقرير العام الماض ــي وجاءت في المرتبة الثانية
والثالثين عالميا.
كما حلت السلطنة في المرتبة السابعة واألربعين عالميا في مؤشر استخراج تصاريح البناء  ،وتقدمت
الس ــلطنة في مؤش ــر الحصول على الكهرباء وجاءت في المرتبة الخامسة والثالثين عالميا نتيجة تطبيق
خدمة العدادات مسبقة الدفع وتحديد المدة الزمنية لتقديم خدمة الكهرباء للمشتركين.
أما مايخص مؤش ــر تس ــجيل ملكية العقارات ،فقد حافظت الس ــلطنة على ترتيبها الثاني والخمس ــين
ّ
عالمي ــا نتيجة لتقليل الوقت المس ــتغرق إلصدار س ــندات الملكية وتحس ــين نظ ــام إدارة األراضي من خالل
نش ــر المعلوم ــات واإلج ــراءات المطلوب ــة للتقدي ــم لخدم ــة نق ــل الملكي ــة .كم ــا تقدم ــت الس ــلطنة في
مؤش ــرات حماية المس ــتثمرين األقلية و مؤش ــر دفع الضرائب ومؤش ــر تس ــوية حاالت االعس ــار ومؤشر
انف ــاذ العق ــود  ،و حل ــت الس ــلطنة في المرتبة الرابعة والس ــتين عالميا في مؤش ــر التجارة عب ــر الحدود.
ُ
أما فيما يتعلق بنتائج الس ــلطنة في تقرير التنافس ــية العالمي للعام  2019م ،والذي يعنى بقياس
العوام ــل الت ــي تس ــهم ف ــي دف ــع عجل ــة اإلنتاجي ــة واالزدهار بال ــدول جاءت الس ــلطنة ف ــي المرتبة 53
عالميا والسادس ــة عربيا.
وق ــد أظه ــر الرص ــد الذي ق ــام به المكتب الوطني للتنافس ــية لنتائج التقرير قفزات حققتها الس ــلطنة
في عدد من المحاور والمؤشرات مقارنة بالعام الماضي مثل االبتكار وكفاءة اإلطار القانوني ومعدل
جرائم القتل والتي جاءت كنتيجة للجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسس ــات في القطاعين العام
والخاص نحو تحس ــين تنافس ــية السلطنة لتتبوأ مكانها بين مختلف الدول المتقدمة في المؤشر.

1

خليجيا
في مؤشر التجارة عبر الحدود
في تقرير سهولة ممارسة
األعمال للعام 2020م

1

خليجيا
في مؤشر التجارة عبر الحدود
في تقرير سهولة ممارسة
األعمال للعام 2020م

في مؤشركفاءة اإلطار القانوني
في تسوية النزاعات

حل ــت الس ــلطنة ف ــي المرتب ــة األول ــى عالمي ــا ف ــي مؤش ــر الخل ــو م ــن وق ــوع اإلره ــاب ،وال ــذي يعك ــس
االس ــتقرار السياس ــي واألمني للس ــلطنة في ظل الظروف السياس ــية التي تمر بها المنطقة والعالم
ككل  ،وفيما يتعلق بمؤش ــر تكلفة الجريمة المنظمة على األعمال التجارية جاءت الس ــلطنة في المرتبة
الثاني ــة عربيا والسادس ــة على مس ــتوى العالم.
باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك فق ــد أح ــرزت الس ــلطنة المرتب ــة الس ــابعة عالميا ف ــي وج ــود رؤية طويل ــة األمد
للحكومة ،والعاش ــرة عالميا في اس ــتجابة الحكومة للتغيير ،والخامس ــة عش ــر عالميا في ضمان استقرار
السياس ــة الحكومية.
ً
وف ــي مؤش ــر اإلبت ــكار قف ــزت الس ــلطنة  29مركــزا ف ــي مؤش ــر االبت ــكار لتصب ــح ف ــي المرتبة الس ــابعة
والخمس ــين على مس ــتوى العالم  ،أما في مؤشر موثوقية خدمات الشرطة فقد جاءت في المرتبة
ًّ
ً
عالميا في مؤش ــر جودة البنية األساس ــية للطرق والثانية
عالميا ،وفي المرتبة العاش ــرة
الرابعة عش ــرة
والعش ــرين ف ــي كفاءة خدم ــة الموانئ على المس ــتوى العالمي.
ًّ
عالميا في مؤش ــركفاءة اإلط ــار القانوني في
ووض ــح التقر ي ــر أن الس ــلطنة تب ــوأت المرتب ــة الس ــابعة
ًّ
عالميا في مؤش ــر كف ــاءة اإلط ــار القانوني في الطعن ف ــي القرارات
تس ــوية النزاع ــات والرابعة عش ــرة
ًّ
الحكومية والتاس ــعة عش ــرة عالميا في مؤش ــر اس ــتقالل القضاء.
ًّ
عالميا في مؤش ــرالتأثير المش ــوه للضرائ ــب واإلعانات على
كم ــا أح ــرزت الس ــلطنة المركــز الثالث عش ــر
ًّ
عالمي ــا في مؤش ــر تنوع الق ــوى العاملة
المنافس ــة والسادس ــة

عالميا

10
مراكز

5

في مؤشر تنوع القوى العاملة

تقدمت السلطنة في تقرير
سهولة ممارسة األعمال
للعام 2020م

تقدمت السلطنة في مؤشر
بدء النشاط التجاري مقارنة
بتقرير العام الماضي

6

مراكز

10
عالميا

في مؤشر جودة البنية
األساسية للطرق

14
عالميا

في مؤشر موثوقية خدمات
الشرطة

29

15

في مؤشر االبتكار لتصبح في
المرتبة السابعة والخمسين
على مستوى العالم

في ضمان استقرار السياسة
الحكومية.

مركزا

عالميا
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مشاريعنا الواعدة

مشروع العنونة الموحد
يعتب ـ ــر مش ـ ــروع العنون ـ ــة الموح ـ ــد أح ـ ــد المش ـ ــاريع المهم ـ ــة المرافق ـ ــة لمش ـ ــروع التع ـ ــداد
اإللكترونــي العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  ،2020ويهــدف المشروع إلــى تســهيل
االس ـ ــتدالل عل ـ ــى أي موق ـ ــع ف ـ ــي الس ـ ــلطنة عــن طر ي ـ ــق عناويــن معيار يــة موح ـ ــدة لكافــة
المحافظــات وإيجــاد بيئــة وآليــات تســاهم فــي اســتخدام العناويــن الصحيحــة وتهيئــة الســلطنة
لنم ـ ــو األعمــال التجار يــة واالقتصاديــة وتحســين حيــاة المواطــن والمقيــم .وسيســاهم هــذا
المش ـ ــروع ف ـ ــي ز ي ـ ــادة كفــاءة عم ـ ــل الجهــات الحكومي ـ ــة والخاصــة مــن خ ـ ــال 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
للمس ـ ــتخدم االس ـ ــتفادة مــن الخدم ـ ــات بصــورة ميســرة وبعمليــات مختص ـ ــرة ،ويتوقــع بعــد
االنتهــاء مــن المشــروع أن يســهم فــي اســتقطاب االســتثمار والســياحة إلــى الســلطنة بفضــل
توف ـ ــر معلومــات المالحــة الجغرافيــة والتطبيقــات الذكيــة التــي ســيوفرها نظــام العنونــة.

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم
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أضيف في عام 2019

 19مارس

أكتوبر

شهد عام 2019

دشن المركز بوابة أهداف التنمية المستدامة والتي تعنى بالمتابعة المستمرة
لمؤشرات تحقيق وتنفيذ األهداف الـ 17لخطة التنمية المستدامة لعام ،2030
وذلك مساهمة من المركز في حشد الجهود لبلوغ هذه األهداف والغايات.

دشن المركز منظومة مركز االتصاالت ( )8007NCSIوالتي تعنى بتقديم
خدمات المركز بشكل أفضل وأسرع ،كخطوة رائدة تعزز من رسالة المركز ودوره
في تعزيز المعرفة وتحويلها إلى خدمة يستفيد منها كافة شرائح المجتمع.

6
18مارس

دشن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات تطبيق (منافذ) ضمن حافظة
ً
مزيد حيث يتضمن التطبيق عددا من المنافذ المتعلقة بإحصاءات وبيانات
التجارة الدولية وحركة السلع المصدرة والواردة.

أمس ـ ـ ــح الكــود لالط ــاع علــى
كا مــل المرســوم الســلطاني
رقــم  2019/ 55بإ صــدار قانــون
اإلحصــاء والمعلو مــات
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زيارات العمل وتبادل الخبرات

يناير

التقرير السنوي 2019

ناقش المركز مع وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه كيفية احتساب مؤشرات
اهداف التنمية المستدامة  2030المتعلقة بموارد المياه.

10

29
يونيو

شارك المركز في فعالياتملتقى قادة الظاهرة (ثورة البيانات المفتوحه) في
الجلسة الحوارية حول إتاحة ورصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة .2030

21

سبتمبر

استقبل المركز وفدا من أصحاب المشاريع الفائزة في ملتقى قادة الظاهرة (ثورة
البيانات المفتوحة) لمناقشة كيفية استخدام البيانات واإلحصائيات إليجاد حلول للقضايا
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

24

29
أغسطس

سبتمبر

استقبل المركز وفدا من رؤساء فرق التحول في الجهات الحكومية بهدف
استطالع رأي العمانيين حول استخدام وسائل التواصل
االستفادة من مخرجات نتائج
ً
االجتماعي الذي نفذه المركز مؤخرا.

قدم المركز عرض مرئي لتجربته في البيانات المفتوحة ودورها في تعزيز الشفافية
وصنع القرار  ،الورشة اإلقليمية (أهمية البيانات المفتوحة في االبتكار وأثرها على سوق
العمل) التي نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل العربية.

أمســح الكودوحمــل تطبيقاتنــا
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التقرير السنوي 2019

االجتماعات والندوات والمؤتمرات

22 36
7 12 5 14
22
إجتماع
وندوة ومؤتمر
داخل السلطنة

العدد االجمالي لحلقات العمل والدورات التدريبية

اجمالي
االجتماعات
والندوات
والمؤتمرات
وزيارات
العمل

إجتماع وندوة ومؤتمر
خارج السلطنة

14
8

حلقة عمل ودورة
تدريبية داخل
السلطنة

حلقة عمل ودورة تدريبية
خارج السلطنة

خارج السلطنة

داخل السلطنة

اجمالي حلقات العمل حول الشراكة وتعزيز ال ـم ـعــرفـة
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التقرير السنوي 2019

زوار المركز

يناير

زيارة معالي الدكتور عبد اهلل بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون ضمن التعاون بين المركز والهيئة

21
مارس

28

زيارة وفدا من الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)

8
وفد طالبي من كلية االقتصاد بجامعة نزوى يزور المركز بهدف التعرف على
آلية جمع وتحليل البيانات اإلحصائية واالطالع على كيفية اعدادالتقارير اإلحصائية.

سبتمبر

وحدة الدعم والتنفيذ تطلع على المؤشرات اإلحصائية كالحسابات القومية
واالسعار والتجارة الخارجية من حيث األدلة والتصانيف الدولية المعتمدة

26

11
مارس

مايو
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وفد طالبي من قسمالجغرافيا بـجامعة السلطان قابوس في زيارة
ّ
للتعرف على نماذج الحلول التجارية والخدمات لنظم الجغرافية
للمركز
واإلدارة التطبيقية لمشروع البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

نوفمبر

13

ً
ً
زيارة وفدا طالبيا من قسم الجغرافيا بكلية األداب والعلوم االجتماعية بجامعة
السلطان قابوس في إطار التعاون القائم بين المركز ومؤسسات التعليم العالي
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تعزيز الهوية واالنتماء

زوار المركز

نوفمبر

زيارة وفدا من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء الركن سالم بن
مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني

18

فبراير

10
يونيو

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم
لز يــارة الوفــد مــن كليــة الدفــاع
الوطنــي

تحرص إدارة المركز على تبادل التهاني والتبريكات ًبين موظفي المركز بمناسبة
عيدي الفطر ( 9يونيو) واألضحى ( 17سبتمبر ) تعزيزا للترابط والتالحم.

9
نوفمبر

عندك استفسار عن خدماتنا
وكيف ممكن تستفيد منها
راسلنا على:
info@ncsi.gov.om

ً
ً
نظم المركز مسابقة داخلية لموظفيه الختيار أفضل اسم لتطبيق العنونة.

18

احتفل المركز بالعيد الوطني التاسع واألربعين المجيد برعاية سعادة الدكتور
خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز و تخلل برنامج الحفل
مجموعة متنوعة من الفقرات جسدت الفرحة بهذه المناسبة.
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التقرير السنوي 2019

الـشـراكـة وتعـز يـز المعـرفـة

الـشـراكـة وتعـز يـز المعـرفـة
 31مارس

14

12-10

زيارة موظفي قسم البيانات المكانية
واالحصاء بدائرة المرصد الحضري ببلدية
مسقط للتعرف على دور المركز
في تعزيز المعرفة والبرامج اإلحصائية
المستخدمة

قدم المركز
الدعم
المعلوماتي
في هاكاثون
صحار

قدم المركز ورقة
عمل بعنوان مؤشرات
رفاهية الطفل ضمن
مشاركته في حلقة
العمل حول المالية
العامة الصديقة
لألطفال والتي
نظمتها اليونيسف
في مسقط

المركز الوطني لإلجصاء

كلية عمان

والمعلومات

البحرية الدولية

اليونسيف

يناير

8

يوليو
االجتماع الفني مع
عدد من المؤسسات
الحكومية المعنية ضمن
مشروع موائمة نظم
البيانات اإلدارية لدعم
مؤشراتأهداف التنمية
المستدامة 2030
بالتعاون مع منظمة
اليونيسف.

يناير

27

23

ابريل

يونيو

قدم المركز ورقة عمل
بعنوان (رصد مؤشرات
الهدف السادس للتنمية
المستدامة ) 2030
المتعلق بالمياه

ً
ً
قدم المركز عرضا مرئيا سلط الضوء على
البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية وأهم
الخدمات التي توفرها البوابة المكانية
وكيفية االستفادة من نظم المعلومات
الجغرافية لتوفير المعلومات والبيانات
الدقيقة للمستثمرين

مركز عمان للمؤتمرات والمعرض

اثراء

يونيو

يونيو

قدم المركز ورقة عمل بعنوان استخدام
نظم المعلومات الجغرافية في القطاع
اللوجستي بالتعاون مع مجموعة اسياد
وذلك ضمن المميزات التي تقدمها
اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد لبرامج
نظم المعلومات الجغرافية مع شركة
ESRI

نظم المركز برنامج تعريفي لمرشحي
الجهات المشاركة في االتفاقية الحكومية
لبرامج نظم المعلومات الجغرافية في
المؤتمر العالمي الذي سوف تنظمه ESRI

مجموعة اسياد

مؤتمر الطاقة والمياه

9

المركز الوطني لإلجصاء
والمعلومات

13

10

16

أغسطس

أكتوبر

سبتمبر

نوفمبر

ديسمبر

ديسمبر

ً
استقبل المركز وفدا
من منظمة الصحة
العالمية ،وذلك
في إطار التعاون
المشترك بين المركز
والمنظمة

شارك المركز في المنتدى اللوجيستي
“ 2019التجارة أوال” ا التي نظمها مركز
عمان للوجيستيات وذلك من خالل تسليط
الضوء على “منافذ” بوابة عمان للتجارة
الدولية

حلقة عمل تدريبية لعدد
من موظفي شركة أوريدو
حول كيفية استخدام بوابة
البيانات للمركز

شارك المركز في يوم نظم المعلومات
الجغرافية والتي نظمها مركز االستشعار
عن بعد بجامعة السلطان قابوس تزامنا مع
اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

قدم المركز ورقة عمل بعنوان (التجارة
الخارجية ) ضمن المنتدى اللوجيستي
“ 2019التجارة أوال “ التي نظمها مركز
عمان للوجيستيات بالتعاون مع ميناء
صحارة

بهدف االطالع على مسارات التقدم
الفني والتقني وضمن المميزات التي
تقدمها اتفاقية الترخيص الحكومي
الموحد لنظم المعلومات الجغرافية،
نظم المركز بالتعاون مع ESRI
ندوة تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

جامعة السلطان قابوس

ميناء صحار

كروان بالزا

المركز الوطني لإلجصاء
المركز

 2ابريل

23-22

2

24

27

والمعلومات

جامعة مسقط

المركز الوطني لإلجصاء
والمعلومات
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السنوي 2019
التقريرالتواصل

التواصل اإلعالمي

ً
ً
انطالق ــا م ــن األهمي ــة الت ــي يوليه ــا المرك ــز في س ــبيل التعريف بخدماته من جه ــة والبقاء متواص ــا مع مختلف ش ــرائح المجتمع ،من
جه ــة أخ ــرى ف ــإن المرك ــز يح ــرص على حض ــور المعلومة اإلحصائي ــة في مختلف الوس ــائل اإلعالمي ــة المرئية والمس ــموعة والمقروءة
وذل ــك بمختل ــف القوال ــب اإلعالمية التي تس ــاهم ف ــي تعزيز المعرف ــة وجعل البيان ــات متاحة للجميع.

المحافل المجتمعية
يح ــرص المرك ــز الوطن ــي لإلحص ــاء والمعلوم ــات عل ــى التواجد المباش ــر م ــع الجمهور وذل ــك من خالل مختل ــف الفعالي ــات كالمهرجانات
ً
والمع ــارض والملتقي ــات ،انطالق ــا م ــن النه ــج ال ــذي ينتهج ــه ف ــي س ــبيل تعز ي ــز المعرف ــة والتعر ي ــف بالخدم ــات التي يقدمه ــا لمختلف
المؤسس ــات الحكومي ــة والخاص ــة ولفئ ــات المجتم ــع المختلف ــة به ــدف تحقي ــق الغاي ــات التي جاء م ــن أجلها إنش ــاء المركز.

فبراير

المشاركة في معرض الكتاب في مركز المعارض

21
مارس

17

يوليو

مشاركة ركن المركز في مهرجان صاللة السياحي

11
أكتوبر

المركز يدشن إصدار (المرأة العمانية) بيوم المرأة العمانية

17
الترويج عن جناج المركز في كومكس

أكتوبر

28

الداتاثون الخليجي بفندق مسك الموج
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التقريرالتواصل

التواصل اإلعالمي

ً
مطبوعات يومية وأسبوعية ومحلية باللغتين العربية واإلنجليزية
نشر المركز خالل عام ( 225 )2019موضوعا حيث تم نشرها في سبع
ٍ
باإلضافة إلى النشر في موقع المركز اإللكتروني ووكاالت األنباء المحلية والعربية واإلقليمية .كما تم نشر  1413قصاصة بمساحة إجمالية
قدرها  480,692سم 2مدعومة بالصور والرسوم التوضيحية واإلنفوجرافيك.

4629
132 10

56
عدد الفيديوهات التي تم تنفيذها
باستديو المعرفة

مطبوعات

ظهور

بالعربية واإلنجليزية

ظهور

في البرامج التلفزيونية

ظهور

في الشريط األخباري

6
في البرامج االذاعية

98

تقرير إخباري إذاعي وتلفزيوني

81
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اإلعالمي
السنوي
التواصل
التقرير

التواصل اإلعالمي

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

544
اتصاال

لطلب معلومة تم استقباله
عبر الرقم المجاني للمركز
80076274

1322
ً
استفسارا

ً
وطلبا للمعلومة تم الرد عليها عبر البريد االلكتروني
info@ncsi.com

18

ً
ً
فيلما تسويقيا
ٌ
ُ
بثت جميعها في كل حسابات
التواصل االجتماعي للمركز
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استوديو المعرفة

التقرير السنوي 2019

1

منتجات االستوديو:

ضيف ومعلومة

تواجدنا في
وسائل التواصل
االجتماعي

497

2.2k

إجمالي

متابع على

المشتركين

االنستقرام

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم

2

3

4

برنامج علومنا

لقاءات

توثيق الفعاليات

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم

أمســح الكــود وشــاهد الفيلــم

1.7k

13.4k
متابع لصفحة
الفيس بوك

97.5K
متابع

على تويتر

مشترك بخدمة
الواتس آب
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بناء القدرات المعرفية

 14-12فبراير
برنامج تدريبي حول إدارة موقع مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة 2030للسلطنة.

7-3

مارس

حلقة عمل حول مؤشرات البيئة والطاقة
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030
بالتعاون معمركز االحصاء الخليجي وبمشاركة
عدد من المؤسسات الحكومية المعنية.

28-24

مارس

الدورة التدريبية للمشاركين فيالمسح
االقتصادي الموسع والذييهدف إلنشاء
قاعدة بيانات تساعد على تزويد صناع القرار
والمؤسسات بالبيانات والمؤشرات الدقيقة.

11-7

ابريل

المشاركة في حلقة العمل حول “ مقاربة
النوع االجتماعي في إعداد وتنفيذ وتقييم
البرامج” والتي تنفذها وزارة التنمية االجتماعية
بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان

8

مايو

حلقة عمل حول منهجية قياس مؤشر
الثقافة والقيم الذي يأتي ضمن مؤشرات
الرؤية المستقبليةعمان .2040

17

يونيو

برنامج المحاضرات التدريبية للمشاركين في مشروع
حصر ومسح زوار موسم صاللة السياحي 2019م
بمواقع ( منفذ حريط البري – منفذ حاسك البري
–مطار صاللة – مكتب المشروع بصاللة).

1

يوليو

حلقة عمل التراخيص الحكومية الموحدة
لبرنامج نظم المعلومات الجغرافية.

1

يوليو

البرنامج التدريبي نظم المعلومات الجغرافية
للجهات الحكومية المشاركة في اتفاقية
الترخيص الحكومي الموحد.

11

يوليو

برنامج المحاضرات التدريبية للمشاركين في
مشروع حصر ومسح زوار موسم صاللة
السياحي 2019م وذلك في مواقع (مطار
مسقط الدولي – المطار العسكري).

28

أغسطس

حلقة عمل حول تعبئة االستمارات الخليجية
والدولية الخاصة بمؤشرات القوى العاملة
وسوق العمل التي يشارك بها مركز اإلحصاء
الخليجي وعدد من الجهات المزودة بالبيانات.

5-4

سبتمبر

 16-13أكتوبر

حلقة عمل حول تسليم البيانات والتطبيقات
المنجزة بمشروع نظام العنونة الموحد التي
أعدها المركز لكل من بلدية (مسقط ،ظفار،
صحار) ووزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه.

5-1

ديسمبر

حلقة العمل حول احتساب المؤشرات اإلحصائية
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والتي
تهدف لبناء القدرات الوطنية المعنية بتنفيذ
ومتابعة إعداد البيانات والتقارير والمؤشرات.

5-2

ديسمبر

البرنامج التدريبي حول تصميم عينات المسوح
بهدف التعريف باألنواع المختلفة للعينات
وكيفية تصميم واختيار العينة المناسبة للمسح
وكذلك حساب األوزان الترجيحية.

3

ديسمبر

حلقة عمل حول الدراسة التحليلية لوضع
المرأة والطفل في السلطنة التي نظمها
المركز بالتعاون مع اليونسيف .

9

ديسمبر

حلقة عمل تشاركية تحضيرية حول إعداد دليل
تنمية الشباب العماني بمشاركة عدد من
الجهات ذات العالقة.

حلقة عمل للجهات المعنية بإحصاءات العمل
في السلطنة من الجهات الحكومية.

 24-23سبتمبر

23

حلقة عمل حول استخدامات نظم المعلومات
الجغرافية في اإلحصاء والمعلومات بالتعاون
مع شركة بحوث أنظمة البيئة األمريكية
العالمية .ESRI

ديسمبر

دورة تدريبية لجامعي البيانات الستطالع
الرأي حول التواصل بين األجيال وذلك
بالشراكة بين المركز ومجلس البحث العلمي.

18
حلقة عمل

داخل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
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إصدارات 2019

نشرة سنوية تستعرض أهم البيانات
اإلحصائية عن إحصاءات السياحة
والتي تتضمن السياحة الوافدة ،السياحة
المغادرة وحساب السياحي الفرعي
باإلضافة إلى بيانات المنشآت اإليوائية
العاملة في السلطنة فضال عن بيانات
زوار موسم صاللة السياحي خالل
األعوام (.)2018 - 2011

نشرة شهرية توفر البيانات
والمؤشرات االقتصادية واالجتماعية
عن كافة القطاعات الرئيسية بصورة
مجمعة.

نشرة إحصاءات السياحة
2018

النشرة اإلحصائية الشهرية

تقرير شهري يوضح أعداد الزوار
القادمون والمغادرون وزوار السفن
السياحية وخدمات وسائل اإليواء.

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.

إحصاءات المناخ

واقع المسجلين في
صناديق التقاعد

التقرير السنوي 2018

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 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.

تحليل الوضع االقتصادي
في السلطنة

تقرير سنوي يتناول كافة الجهود
والمنتجات والمشروعات التي قام
بها المركز خالل عام .2018

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.

تقرير الشهري للمؤشرات
السياحية

إحصاءات الصحة

االستثمار األجنبي

اصدار سنوي يعد األشمل حيث
يحتوي على أحدث البيانات اإلحصائية
االقتصادية واالجتماعية.

الكتاب اإلحصائي السنوي
2019

يلقي الضوء على بعض البيانات
التفصيلية للمتقاعدين المسجلين في
صناديق التقاعد والمؤمن عليهم
الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما
بعد الخدمة وغيرها من البيانات األخرى
ذات العالقة.

نشرة إحصائية سنوية تخصصية
تتضمن جداول وبيانات تتعلق بعدد
أماكن العبادة والحجاج ومدارس القرآن
الكريم وعدد الطالب والمعلمين بها
وعدد األئمة والخطباء والوعاظ
والموجهين والمرشدين الدينيين وعدد
الحرفيين .كما تتضمن بيانات القالع
والحصون والمتاحف والمحميات
الطبيعية وزوارها وفنون األداء والفنون
الجميلة والكتب وغيرها من البيانات
األخرى المتعلقة بإحصاءات الثقافة.

إحصاءات الثقافة

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.

إحصاءات التعليم
المدرسي
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إصدارات 2019

يهدف إلى التعرف على أنماط
استخدام العمانيين لأللعاب
اإللكترونية المختلفة ،والتأثيرات اإليجابية
والسلبية لها ،ويوفر االستطالع العديد
من المؤشرات.

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.

يعرض مجموعة من الجداول
المختارة لنتائج المسح على مستوى
السلطنة والمحافظات ،مقترنة بشرح
وتفسير لمحتوياتها.

التقرير النهائي لنتائج
المسح الشامل األسري
2016 - 2015
إحصاءات اإلسكان

استطالع حول استخدام
األلعاب اإللكترونية :النتائج
الرئيسية

نشرة إحصائية سنوية تخصصية
تتضمن جداول وبيانات تتعلق بعدد
المواليد والوفيات المسجلة حسب
الجنس والجنسية ،وغيرها من البيانات
المتعلقة باإلحصاءات المذكورة.

المواليد والوفيات

نشرة إحصائية تخصصية تتضمن
جداول بعدد مؤسسات التعليم
العالي وأعداد الطلبة الدارسين في
الجامعات والكليات الحكومية
والخاصة داخل السلطنة والعاملين
بها.

إحصاءات التعليم العالي

إحصاءات السكان

يهدف إلى التعرف على أنماط
استخدام العمانيين لوسائل
التواصل االجتماعي المختلفة،
والتأثيرات اإليجابية والسلبية لها،
ويوفر االستطالع العديد من
المؤشرات.

استطالع رأي العمانيين
حول استخدام وسائل
التواصل االجتماعي

مالمح االقتصاد العماني

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.

هو موضوع التقرير الخامس عشر
من سلسلة التقارير المعلوماتية،
يعرض التقرير أهم المؤشرات المتعلقة
بقطاع الصناعات التحويلية في السلطنة
والتطور الذي حققه خالل الفترة
الماضية.

الصناعات التحويلية في
السلطنة

تقرير سنوي يتتبع الوضع االقتصادي
العام في السلطنة خالل العام عبر
عدة موضوعات ومؤشرات رئيسية
أهمها :الناتج المحلي اإلجمالي ،المالية
العامة ،المؤشرات النقدية ،التضخم
والتبادل التجاري.

يقدم شرحا مفصال حول أهم
المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية
وميزان المدفوعات التي يصدرها المركز
من حيث أهميتها ومنهجية احتسابها
ودوريتها وغيرها من المعلومات
الوصفية األخرى التي تهم مستخدمي
البيانات.

دليل المؤشرات الوطنية:
العدد الثالث :مؤشرات
التجارة الخارجية وميزان
المدفوعات

يقدم شرحا مفصال حول عدد من
المؤشرات اإلحصائية المتعلقة
بقطاع االتصاالت والتي يصدرها المركز
بصفة دورية من حيث أهميتها
ومنهجية احتسابها ودوريتها وغيرها
من المعلومات الوصفية األخرى التي
تهم مستخدمي البيانات.

نشرة سنوية توفر بيانات إحصائية عن
أعداد زوار موسم صاللة السياحي
حسب الجنسية وبلد اإلقامة باإلضافة
إلى خصائص رحالت الزوار فضال عن األثر
االقتصادي لموسم صاللة السياحي
على محافظة ظفار.

نتائج موسم خريف صاللة
السياحي 2018

دليل المؤشرات الوطنية:
العدد الرابع :مؤشرات
االتصاالت
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إصدارات 2019

يسلط الضوء على مختلف الخصائص
الصحية والتعليمية واالجتماعية
واألمنية لألطفال العمانيين في ظل
أحدث البيانات المتوفرة .ويحمل في
طياته معلومات ومالمح إحصائية عامة
تعكس وضع الطفولة في السلطنة.

األطفال

يسلط الضوء على الفئة العمرية
( 60سنة فأكثر) للعمانيين لعامي
( )2018 - 2014من حيث توزيعهم
الجغرافي وأوضاعهم التعليمية
والصحية والعملية واالجتماعية في
السلطنة.

نشرة سنوية تتضمن المنهجية
المستخدمة في إعداد األرقام
القياسية ألسعار المنتجين وبيانات
تفصيلية عن هذه األرقام القياسية.

يهدف المسح إلى جمع بيانات
تفصيلية حول إنفاق واستهالك
ودخل األسرة للتعرف على حجم ونمط
اإلنفاق االستهالكي لألسر في
السلطنة وعالقته بالمتغيرات
الديموغرافية واالقتصادية
واالجتماعية .كما يهدف المسح إلى
توفير بيانات تخدم أغراض التخطيط
والتنمية االقتصادية واالجتماعية في
السلطنة.

المسنون

األرقام القياسية ألسعار
المنتجين
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.

االستقرار الزواجي

الشباب

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
لعام  2018مقارنة مع بعض المؤشرات
لعام .2014

يشمل مؤشرات تشير إلى ما وصلت
إليه المرأة العمانية في جميع
المجاالت ،ومدى تمكينها في
القطاعات.

أهم المؤشرات لمسح
نفقات ودخل األسرة
2019 - 2018

تهدف الدراسة إلى توفير بيانات
ومؤشرات دورية عن التفضيالت
الوظيفية للشباب العماني والتي
تساعد في رسم سياسات تشغيل
الشباب.

يهدف إلى توفير بعض المؤشرات
الهامة حول مدى استخدام األفراد
بالسلطنة لتقنية المعلومات واالتصاالت،
ويوفر االستطالع العديد من المؤشرات.

دراسة توجهات الشباب نحو
العمل :تحديث البنية المعرفية
عن توجهات الشباب :الدورة
الخامسة – مايو 2019

المرأة العمانية

يسلط الضوء على األشخاص ذوي
اإلعاقة العمانيين وتوزيعهم
الديموغرافي وأوضاعهم الصحية
والتعليمية والعملية واالجتماعية
والرياضية.

استطالع قياس النفاذ
واستخدام تقنية المعلومات
واالتصاالت :النتائج الرئيسية

تعرف على اإلرث اإلحصائي للسلطنة
من خالل المكتبة االلكترونية في خانة

يتطرق اإلصدار إلى إبراز مختلف
البيانات اإلحصائية المتعلقة بعدد
أسر وأفراد الضمان االجتماعي حسب
المحافظات والواليات وفئات الضمان
والفئات العمرية والجنس.

الضمان االجتماعي

اإلصدارات

األشخاص ذوو اإلعاقة

أو بزيارة
لمكتبتنا أثناء الدوام الرسمي يسرنا
أمســح الكــود وتصفــح المكتبــة

خدمتك
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