
portal.ecensus.gov.om

ecensus 2020

 





من خطاب جاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم 

- حفظه اهلل ورعاہ -

العريــق  تاريخهــا  عبــر  العالــم عمــان  عــرف  لقــد     
والمشــّرف، كيانــا حضاريــا فاعــا، ومؤثــرا فــي نمــاء 
المنطقــة وازدهارهــا، واســتتباب األمــن والســام 
فيهــا، تتنــاوب األجيــال، علــى إعــاء رايتهــا، وتحــرص 
علــى أن تظــل رســالة عمــان للســام تجــوب العالــم، 
وال  تبنــي  ســامية،  وغايــات  عظيمــا،  إرثــا  حاملــة 
تهــدم، وتقــرب وال تباعــد، وهــذا مــا ســنحرص علــى 
اســتمراره، معكــم وبكــم، لنــؤدي جميعــا بــكل عــزم 

وإصــرار دورنــا الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة.



الــمـحـتــويــات :

المقدمة   ·
الملخص التنفيذي   ·

المجال الثقافي األولـــــــــ : التراث الطبيعي والثقافي   ·
المجال الثقافي الثانــــــي : األداء واإلحتفاالت  ·

المجال الثقافي الثالـــــث : الفنون البصرية والصناعات الحرفية  ·
المجال الثقافي الرابــــــــع : الكتب والصحافة  ·

المجال الثقافي الخامس : الوسائط المرئية والمسموعة واإلعام التفاعلي   ·
المجال الثقافي السادس : خدمات التصميم واإلبداع   ·

المجال الثقافي السابـــــع : المجاالت ذات الصلة )السياحة، الرياضة والترفية (   ·
متغيرات الثـــقافـــــــــة : الطلبة - المهن الثقافية    ·

اإلنفاق على الثقافـــة : إنفاق األسر العمانية على الترفية والثقافة - اإلنفاق الحكومي على  ·
     

         المصطلحات والمفاهيم 
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    ســعت الســلطنة إلــى إبــراز دورهــا فــي التقريــب بيــن الثقافــة العربيــة والثقافــات األجنبيــة والتالقــي الحضــاري 
بيــن الشــعوب وصــوًل إلــى حــوار حضــاري بّنــاء للوصــول إلــى مجتمــع عالمــي معاصــر يعيــش فــي ســالم ويوجهــه 
التفاهــم المشــترك والتســامح وذلــك مــن خــالل كراســي الســلطان قابــوس طيــب اللــه ثــراه فــي الجامعــات 

العالميــة والتــي وصــل عددهــا 15 كرســيًا حيــث شــهد عــام 1980 الباكــورة األولــى لهــذه الكراســي.

    والثقافــة فــي صورتهــا المبســطة كمــا عرفتهــا منظمــة اليونســكو هــي مجموعــة متنوعــة مــن الخصوصيــات 
الدينيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تمّيــز مجتمعــًا معينــًا أو مجموعــة معينــة ، ول تشــمل الفــن واألدب 
ــه  ــد والمعتقــدات ، ونظــرا لمــا تلعب ــم والتقالي ــاة وطــرق العيــش المشــترك، ونظــم القي ــل أنمــاط الحي فقــط، ب
ــة  ــة إســتدلل إحصائي ــة وجــود أدل ــاس ودورهــا فــي التنمية وأهمي ــاة الن ــة بالغــة فــي حي هــذه األوجــه مــن أهمي
ومعلوماتيــة تخــدم المخططيــن والمهتميــن بهــذا الجانــب فقــد ســعى المركز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات فــي 

اآلونــة األخيــرة إلــى تطويــر اإلحصــاءات المتعلقــة بالجانــب الثقافــي.

    ويأتــي هــذا اإلصــدار ضمــن سلســلة إصــدارت المركــز لإلحصــاءات الثقافيــة لكنــه األول من نوعه بهذا المســتوى 
والــذي تــم فيــه اســتخدام مفاهيــم ومصطلحــات وفــق إطــار اليونســكو لإلحصــاءات الثقافيــة 2009 حيــث يحتــوي 

اإلصــدار علــى مجــالت هامــة فــي التــراث الطبيعــي والثقافــي والمجــالت األخــرى ذات الصلــة.

المــقــدمـــة :
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الملخص التنفيذي :
  

 مجال الفنون البصرية والصناعات  مجال األداء واإلحتفاالت مجال التراث الثقافي والطبيعي
الحرفية 

 مجال الكتب والصحافة 

 12 متحف

6,721 

23,591

343 

%70 

%50 %19 80 767 

 22,259

24 

20152019

2019

2019

2019

2019

 %76 

 %30 

 %49 

 %52 

محافظة الداخلية وشمال الباطنة
 تحتوى على العدد األكبر من القاع والحصون

محمية نباتية وحيوانية
 من إجمالي المحميات

ليوجد قالع أو حصون
 في محافظة الوسطى

محمية

أثر ومكان تاريخي

مجلة محلية
 في السلطنة

أثر ومكان تاريخي

ارتفعت حوالي الضعف

اإلرتفاعانخفضت

أعداد المعارض وبلغ  عددها 
58 معرضا في عام 2019 

نسبة الرتفاع في دور العرض
 2015-2019م

عدد محالت
 بيع و تجارة 

المنتجات الحرفية
اإلرتفاع

 2015-2019م

اإلرتفاع
 2015-2019م

عدد الحرفين
 في السلطنة 

من الحرفين 
في محافظة ظفار

عدد الكتب
 المنشورة

أعداد الكتب  2019
المحلية المترجمة

 للغات أخرى

في أعداد
 المكتبات العامة

 2015-2019م 2015-2019م
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 مجال الوسائط المرئية والمسموعة واإلعالم التفاعلي

 اإلنفاق على الثقافة   متغيرات الثقافة  

 مجاالت ذات صلة

%9.8 

3,381

%93 %38 

%21 

%4 5

2019

قنوات تلفزيونية 
فضائية وطنية 

)الحكومية والخاصة(

ارتفعتارتفعت

األعلى في اإلنفاق

اإلنخفاض

نسبة المقبولين في تخصص المجتمع 
والثقافة من إجمالي التخصصات   

خريجي بتخصصات المجتمع والثقافة

قيمة الواردات
 من األلعاب 

اإللكترونية

دور التصميم
 وعرض األزياء

في أعداد
 المشتركين في خدمة
 الهاتف المحمول 

 2015-2019م 2015-2019م 2015-2019م

15,584 

10,599 

2019
عدد المساجد والجوامع

2019

2019

2019

2019

من الحجاح هم في الفئة العمرية
 )60سنة فأكثر( من العدد اإلجمالي للحجاج

 متوسط إنفاق واستهالك األسرة العمانية 
الشهري لألنشطة الترفيهية والثقافية

ر.ع

للفترة
محافظة مسقط تليها محافظة الدخلية 
بفارق بسيط على األنشطة الترفيهية 

و الثقافية

من المساجد ومصليات
 العيد والجوامع

 في محافظة الداخلية
 وهي األعلى

 بين المحافظات 

%20 

44
 2015-2019م

نادي رياضي
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التوجه االستراتيجي:
مجتمع معتز بهويته وثقافته 

وملتزم بمواطنته
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المجال الثقافي األول : 

التراث الطبيعي والثقافي 

المتاحف 

القاع والحصون 

األماكن األثرية والتاريخية  

المناظر الطبيعية والثقافية 
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التراث الطبيعي والثقافي :

المتاحف :
- ارتفاع أعداد المتاحف في السلطنة من 10 متاحف في عام 2015م إلى 12 متحف في عام 2019م . 

جدول )1(
أعداد المتاحف في السلطنة خال الفترة 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

12 12 11 12 10    المتاحف

- 68.5% نسبة ارتفاع أعداد الزوار في المتاحف ما بين عامي 2015-2019م )ملحق1(.

- 78% من زوار المتاحف عام 2019م يزورون 3 متاحف هي: ) المتحف الوطني ، متحف أرض اللبان ، متحف بيت الزبير(.

- متحف بيت الزبير حظى على النسبة األكبر من الزوار في عام 2019م . 

- 25.6% نسبة اإلرتفاع في أعداد العاملين بالمتاحف خالل الفترة مابين عامـــــــي 2015-2019م.

- 63% من العاملين  في المتاحف ذكور ، و 37% منهم إناث في عام 2019م .
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جدول )2(
المتاحف وعدد الزوار والتوزيع النسبي في عام 2019م 

% عدد الزوار    المتاحف 
24.7 100,864    المتحف الوطني

3.7 14,951 يخ الطبيعي    متحف التار

6.7 27,397    متحف الطفل

5.2 21,350    متحف القوات السلطان المسلحة

24.1 98,274    متحف أرض اللبان

0.4 1,828    المتحف العماني الفرنسي

2.1 8,427    متحف بيت البرندة

29.3 119,687    متحف بيت الزبير

0.1 378    متحف النقود

1.1 4,580    متحف المكان والناس

0.8 3,334    متحف المدرسة السعيدية للتعليم

1.7 6,970    متحف بيت الغشام

100.0 408,040    اإلجمالي

جدول )3(
أعداد العاملين في المتاحف حسب الجنس خال الفترة  2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

186 222 201 195 148    إجمالي عدد العاملين
118 142 134 132 114    ذكور

68 80 67 63 34    إناث
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التراث الطبيعي والثقافي :

القالع والحصون :  
- 51 قلعة وحصن في السلطنة متوزعة على جميع محافظات السلطنة حتى عام 2019م.

 
- 4.5% نسبة الزوار الطالب في عام 2019 من إجمالي الزوار. )ملحق2(

- محافظة الداخلية وشمال الباطنة تحتوى على العدد األكبر من القالع والحصون 16 قلعة وحصن في عام 2019م.

- اليوجد قالع أو حصون في محافظة الوسطى حتى عام 2019م. 

جدول )4(
التوزيع العددي و النسبي للزوار)القاع والحصون ( في عام 2019م

الجملة طالب زوار آخرون وفود رسمية    التوزيع

100.0 4.5 95.3 0.2                           %
426,525 19,148 406,575 802   العدد
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شكل )1(
التوزيع العددي للقاع والحصون حسب المحافظات حتى عام 2019م

مسقط

شمال الباطنة

مسندم

البريمي

شمال الشرقية

الظاهرة

الداخلية

الوسطى

ظفار

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

388 73 04 4 545

الجملة

51
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التراث الطبيعي والثقافي :

األماكن األثرية والتاريخية :
- ارتفــاع بــارز فــي األماكــن األثريــة والتاريخيــة فــي الســلطنة ، حيــث ارتفعــت مــن 6,721 أثــر ومــكان تاريخــي فــي عــام 2015م إلــى 22,259 

في عــام 2019م.

- 71.2% نســبة اإلرتفــاع فــي أعــداد الــزوار لألماكــن األثريــة والتاريخيــة  يشــمل زوار القــالع والحصــون فــي الســلطنة خــالل الفتــرة مــا بيــن 
عامي 2015-2019م.

 

شكل )2(
عدد األماكن األثرية والتاريخية وعدد الزوار في عامي 2015-2019م

6,721249,03022,259426,538
2019 2015

مكان أثري
 وتاريخي

مكان أثري
 وتاريخي

زائرزائر
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التراث الطبيعي والثقافي :

العاملين في األماكن األثرية والتاريخية :
- تشير البيانات إلى تتذب في أعداد العاملين في األماكن األثرية والتاريخية خالل األعوام الخمس الماضية.

- 48.8% نسبة اإلنخفاض في أعداد العاملين في األماكن األثرية والتاريخية ما بين عامي 2018-2019م.
 

جدول )5(
أعداد العاملين في األماكن األثرية و التاريخية خال عامي 2015-2019م

المناظر الطبيعية و الثقافية : 
- 22.7% نسبة اإلنخفاض في المناظر الطبيعية والثقافية خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م. 

- 40% ارتفاع عدد الزوار للمناظر الطبيعية والثقافية ما بين عامي 2015-2018م.
 

جدول )6(
المناظر الطبيعية والثقافية وأعداد الزوار خال الفترة  2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

110 215 140 143 143    إجمالي عدد العاملين

93 190 133 136 135    ذكور

17 25 7 7 8    إناث

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

330 340 328 368 324    إجمالي المناظر الطبيعية  والثقافية 
1,523 998 1,263 2,037 730    إجمالي الزوار
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التراث الطبيعي والثقافي :

المحميات :

أنواع المحميات :
- 24 محمية في السلطنة  حتى عام 2019م. 

- 11 محمية في محافظة ظفار وهي األعلى بين المحافظات حتى عام 2019م. )ملحق3(.

- محميــة الجبــل األخضــر فــي محافظــة الداخليــة هــي األعلــى مــن حيــث عــدد الــزوار ، فقــد زار المحميــة 224,147 زائــر فــي عــام 2019م  
مقارنــة ب 164,841زائــر عــام 2015م.

شكل )3(
أنواع المحميات في السلطنة في عام 2019م

اإلجمالي
24

نباتية
2

حيوانية
4

نباتية وحيوانية
18





المجال الثقافي الثاني : 

األداء واإلحتفاالت

فنون األداء

المسارح 

الموسيقى  
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فنون األداء :

المسارح :
- 13مسرح في عام 2019م ، مقارنة بعشرة مسارح عام 2015م.

- 115 عــرض مســرحي الفــارق مــا بيــن العــروض المســرحية بعــام 2019م وعــام 2015، وارتفــاع العــروض المســرحية مــن 17 فــي عــام 
2015م إلــى 132 عــام 2019م.

- كما أن اإلرتفاع واضح في أعداد الفرق المسرحية من 35 فرقة مسرحية في عام 2015م ، إلى 101 في عام 2019م.

- 21.3% نسبة اإلنخفاض في أعداد مقاعد المسارح ما بين عامي 2015-2019م.

- اإلرتفاع في أعداد الحضور في المسارح بأكثر عن الضعف ما بين عامي 2015-2019م.

جدول )7(
عدد المسارح / العروض المسرحية / الفرق المسرحية خال الفترة 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

13 13 14 12 10    المسارح

132 157 132 41 17    العروض المسرحية

101 34 34 34 35    الفرق المسرحية
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جدول )8(
 أعداد مقاعد المسارح والحضور خال الفترة ما بين عامي 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

 مقاعد  المسارح  45,800       42,750   36,495   35,660     36,025  

 الحضور 131,500     128,950  147,730   92,252  282,693  

- ارتفاع أعداد الحضور في الحفالت الغنائية على خشبة المسرح من 72,200 في عام 2015م  إلى 317,216 في عام 2019م 

جدول )9(
 أعداد الحفات الغنائية على خشبة المسرح  والحضور خال الفترة ما بين عامي 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

132 52 23 147 20 الحفالت الغنائية على خشبة المسرح

 الحضور 72,200     62,000  22,379   75,730   317,216  
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فنون األداء :

الموسيقى :
- تم تسجيل 14 تسجيل غنائي مرئي عام 2019م.

- ارتفع عدد المنشآت العاملة في النشاط الموسيقى من 23 في عام 2015م إلى 32 في عام 2019م.

ــى 1,859,883 دولر أمريكــي فــي  ــام 2015م  إل - انخفضــت قيمــة واردات األآلت الموســيقية مــن 4,182,458 دولر أمريكــي فــي ع
ــام 2019م .  ع

- ارتفعت أعداد المهرجات السنوية من 10 مهرجانات في عام 2015م إلى 16 مهرجان في عام 2019م .

- 71% نسبة اإلرتفاع في دور العرض خالل عامي 2015-2019م.

- انخفضت مصروفات الحكومية على فعاليات األداء الفنية واإلحتفاالت بنسبة 92.9% ما بين عامي 2015-2019م. 
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شكل )4(
 أعداد الحفات الغنائية على خشبة المسرح والحضور خال الفترة ما بين عامي 2015-2019م

2015

2016

2017

2018

2019

عدد المنشات العاملة في النشاط التسجيات الغنائية المرئية
الموسيقي )اإلنتاج والبيع واإليجار(

قيمة واردات األآلت الموسيقية
 )دوالر أمريكي(

قيمة صادرات األآلت الموسيقية
 )دوالر أمريكي(

14

23
25

28
32

29

4,161,248

4,182,458
2,755,828

3,306,026
1,859,883

3,253,017
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شكل )5(
أعداد المهرجانات الموسيقى والمعارض ومصرفات الحكومية على فعاليات األداء الفنية واإلحتفاالت 

خال الفترة 2015-2019م

5,457,553

1,760,995

685,000

678,500

387,145 2019

2018

2017

2016

2015

المهرجانات 
السنوية

مصروفات حكوميةدور العرضالمعارض

103434

2140

1943

1059

6058

9

12

5

16





المجال الثقافي الثالث : 

الفنون البصرية والصناعات الحرفية

الفنون الجميلة

التصوير الفوتوغرافي 

الحرف
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الفنون الجميلة :

- 1,291عدد اللوحات والرسومات المعروضة في عام 2019م.

- 507 عدد الفنانون المشاركون في عام 2019م .

- 16,500 زائر للمعارض في عام 2019م.

جدول )10(
 أعداد اللوحات والرسومات المعروضة والفنانين المشاركين والزوار خال الفترة 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

1,291 955 950 800 4,000   اللوحات والرسومات المعروضة

507 1,043 1,030 1,160 1,448   الفنانون المشاركون

6 988 975 1,050 1,348   فنانين دول مجلس التعاون

47 ـــ ـــ ـــ ـــ   الفنانون العرب

64 55 55 110 100   فنانون دول أجنبية

16,500 15,760 15,750 15,250 16,800   الزوار
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التصوير الفوتوغرافي :

- ارتفعت أعداد محالت التصوير الفوتوغرافي من 416 محل في عام 2015م إلى 459 محل في عام 2019م.

- من كل 10 من العاملين في محالت التصوير 9 منهم ذكور في عام 2019م.

شكل )6(
 عدد محات التصوير الفوتوغرافي والعاملون حسب الجنس خال الفترة 2015-2019م

2019

2018

2017

2016

2015

العاملون في محالت التصوير
محالت التصوير

اإلناث الذكور 

4165,425170 5,255

5,689226 5,463

5,538214 5,324

5,868251 5,617

1,04190 951

454

466

468

459
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الحرف :

- 94% نسبة اإلرتفاع في أعداد محالت بيع أو تجارة المنتجات الحرفية خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

- انخفضت  ورش العمل للمنتجات الحرفية بنسبة 21.6% خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

- 34% نسبة اإلرتفاع في أعداد العاملين في الحرف والمهن الحرفية خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

جدول )11(
 عدد محات بيع أو تجارة المنتجات الحرفية وورش العمل والعاملين في الحرف والمهن خال الفترة ما 

بين عامي 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    الحرف

348 299 247 203 179    محالت بيع أو تجارة المنتجات الحرفية

29 53 39 12 37    ورش عمل المنتجات الحرفية

23,591 21,557 21,142 19,576 17,589    العاملين في الحرف والمهن
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الحرفين حسب المحافظات : 

- 30%من الحرفيين في محافظة ظفار في عام 2019م.

- 88%مــن الحرفييــن هــن إنــاث ، وشــكل الذكــور 12% فقــط 
مــن إجمالــي الحرفييــن فــي الســلطنة فــي عــام 2019م.
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شكل )7(
التوزيع العددي للحرفيين حسب المحافظة والجنس حتى عام 2019م

مسقط

شمال الباطنة

مسندم

البريمي

شمال الشرقية

الظاهرة

الداخلية

الوسطى

ظفار

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

43941

193 1,693 اإلناث 

اإلجمالي

الذكور 

234 2,132

116

468

584

91 501 86

385 6,637 1,390

476 7,138 1,476

72 673

331 4,566

403 5,239

204 245 308

842 1,089 3,221

1,046 1,334 3,529





المجال الثقافي الرابع : 

الكتب والصحافة 

الكتب

الصحف

المجات

المكتبات
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الكتب :

- 52.7% اإلرتفاع في أعداد الكتب المنشورة خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

- انخفضت أعداد الكتب المحلية المترجمة للغات أخرى إلى النصف ما بين عامي 2015-2019م.

شكل )8(
 عدد الكتب المنشورة والمترجمة خال عامي 2015-2019م

20152019

الكتب المنشورة

الكتب المحلية المترجمة للغات أخرى

الكتب األجنبية المترجمة للعربية

502

16

6

767

8

8
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الصحف  :

المجالت  :

- 60% اإلنخفــاض فــي أعــداد الصحــف المحليــة العربيــة فــي الســلطنة خــالل الفتــرة مــا بيــن عامــي 2015-2019م وانخفــاض %16.6 
للصحــف األجنبيــة بــذات الفتــرة .

- 58% اإلرتفاع في أعداد المجالت ف السلطنة خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.
- تذبذب في المجالت األجنبية لتصل أدناها بعام 2018م بعدد 5 مجالت وأعالها بعام 2019م بعدد 21 مجلة.  

  

جدول )12(
 عدد الصحف المحلية واألجنبية في السلطنة خال الفترة 2015-2019م

جدول )13(
 أعداد المجات المحلية واالجنبية خال الفترة ما بين عامي2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    الصحف

6 8 14 14 15    الصحف المحلية )العربية(

5 6 6 6 6    الصحف األجنبية

2019 2018 2017 2016 2015    المجالت

101 48 53 61 64    المجالت

80 43 40 51 55    المجالت المحلية

21 5 13 10 9    المجالت األجنبية 
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2019 2015    المكتبات

31 26   المكتبات العامة

- 63   المكتبات الخاصة )األهلية(

3,500 -   الكتب المعارة

3,200 34,142   المستعيرون

المكتبات  :

- 19% نسبة اإلرتفاع في أعداد المكتبات العامة ما بين عامي 2015-2019م.

- ارتفعت أعداد المكتبات األهلية من 63 في عام 2015م إلى 71 مكتبة أهلية في عام 2018م.

جدول )14(
 أعداد المكتبات العامة والخاصة خال عامي 2015-2019م

شكل )9(
 التوزيع العددي للصحف والمجات المحلية حسب دورية إصدراها في عام 2019م 

اليوميةاألسبوعيةالنصف شهريةالشهريةكل شهرينالفصليةنصف سنويةالسنوية

6
9

28

16

313
7
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المجال الثقافي الخامس : 

الوسائط المرئية والمسموعة 
واإلعالم التفاعلي

القنوات التلفزيونية واإلذاعية

وسائل اإلتصال

اإلنترنت

السينما
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القنوات التلفزيونية واالذاعية : :

وسائل االتصال : 
اإلنترنت :

-  5 عدد القنوات التلفزيونية الفضائية الوطنية الحكومية والخاصة حتى عام 2019م.

- 11 قناة إذاعية وطنية )خاصة ورسمية ( في عام 2019م.

- خمس شركات مقدمة لخدمات اإلنترنت في عام 2019م.

- 55% نسبة اإلرتفاع في أعداد المشتركين في خدمات اإلنترنت ما بين عامي 2015-2019م.

- 293% نسبة اإلرتفاع في قيمة الواردات من األلعاب اإللكترونية ما بين عامي 2015-2019م.

جدول )15(
 أعداد القنوات التلفزيونية واإلذاعية خال 2015-2019م

2019 2015   األعوام 

5 6 يونية الفضائية الوطنية ) الخاص والحكومية (   القنوات التلفز

7 5   القنوات اإلذاعية الوطنية ) الحكومية (

11 4   القنوات اإلذاعية الوطنية ) خاصة ورسمية (
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جدول )16(
 أعداد شركات المقدمة للخدمات االنترنت والمشتركين  / محات األلعاب اإللكترونية وقيمة الواردات 

من األلعاب اإلالكترونية خال عامي 2015-2019م

2019 2015   األعوام 

5 4 الشركات المقدمة لإلنترنت

5,038,782 3,253,949 المشتركين في اإلنترنت )يشمل البرود باند وغيرها(

306 155 محالت األلعاب اإللكترونية

8 17 مقاهي اإلنترنت

7,699,350 1,958,117 قيمة الواردات من األلعاب اإللكترونية

وسائل االتصال : 
- 5 شركات إتصال حتى عام 2019م.

- 4% نســبة اإلنخفــاض فــي أعــداد المشــتركين فــي خدمــة الهاتــف المحمــول مــا بيــن عامــي 2015-2019م، بينمــا 36% نســبة اإلرتفــاع 
فــي أعــداد المشــتركين فــي خدمــة الهاتــف الثابــت فــي ذات الفتــرة.
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جدول )17(
 عدد شركات اإلتصاالت والمشتركين في خدمات الهاتف المحمول والثابت خال عامي 2015-2019م

2019 2015   األعوام 

5 4   شركات اإلتصاالت المقدمة لخدمة اإلتصاالت

6,383,458 6,646,674   عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول

592,196 434,932   عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت

السينما : 
- 11 عدد دور السينما في السلطنة حتى عام 2019م.

- 656 فيلم تم عرضه في عام 2019م .

- 7,654,410 مليون ريال عماني إجمالي دخل األفالم والعروض السينمائية في عام 2019م.





المجال الثقافي السادس : 

خدمات التصميم واإلبداع 

تصميم األزياء

التصميم الجرافيكي

الديكور الداخلي

تصميم المناظر الطبيعية الثقافية

خدمات اإلعان
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تصميم االزياء :

التصميم الجرافيكي : 

- 39% اإلرتفاع في أعداد دور التصميم وعرض األزياء خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

- انخفضت أعداد العاملين في دور تصميم وعرض األزياء من 95 عامل في عام 2015م إلى 63 عامل في عام 2019م .

- ارتفعت أعداد محالت التصميم الجرافيكي إلى الضعف ما بين عامي 2015-2019م .بينما انخفض العاملين بها بنسبة %8.

جدول )18(
عدد دور تصميم وعرض االزياء والعاملين بها في خال الفترة 2015-2019م

جدول )19(
 أعداد محات التصميم الجرافيكي والعاملين بها خال الفترة ما بين عامي 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

25 30 24 21 18 ياء    دور تصميم وعرض األز

63 222 166 126 95 ياء العاملين في دور تصميم وعرض األز

2019 2018 2017 2016 2015    التصميم الجرافيكي

814 806 797 624 402 محالت التصميم الجرافيكي

2,009 4,790 4,125 6,528 2,187 العاملين في محالت التصميم الغرافيكي
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الديكور الداخلي :

تصميم المناظر الطبيعية الثقافية : 

- 4% نسب االنخفاض في المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي خالل الفترة ما بين عامي 2015-2019م.

- انخفاض حوالي ثالثة أرباع العاملين في المنشآت ما بين عامي 2015-2019م.

- انخفضــت المنشــآت المتخصصــة فــي التصميــم العمرانــي والمناظــر الطبيعيــة الثقافيــة مــن 446 منشــأة فــي عــام 2015م إلــى 380 
منشــاة فــي عــام 2019م ، وبنســبة 93.5% انخفــاض فــي أعــداد العامليــن بــذات الفتــرة .

جدول )20(
عدد المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي والعاملين بها خال عامي 2015-2019م

جدول )21(
عدد المنشآت المتخصصة في التصميم العمراني والمناظر الطبيعية الثقافية والعاملين بها خال عامي   2015-2019م

2019 2015   األعوام 

3,588 3,757   المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي

9,815 37,912   العاملين في المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي

2019 2015   األعوام 

380 446  المنشآت المتخصصة في التصميم العمراني والمناظر الطبيعية الثقافية

3,440 53,276  العاملين في المنشآت المتخصصة في التصميم العمراني والمناظر الطبيعية الثقافية



55

2019 2015   األعوام 

280 223 المنشآت في مجال اإلعالن

1,283 4,224 العاملين في مجال اإلعالن 

خدمات االعالن :

ــرة مــا بيــن عامــي 2015-2019م ، بينمــا انخفــض عــدد  - 25.6% نســبة اإلرتفــاع فــي أعــداد المنشــآت فــي مجــال اإلعــالن خــالل الفت
ــن. العاملي

جدول )22(
عدد المنشآت في مجال اإلعان والعاملين بها خال عامي 2015-2019م





المجال الثقافي السابع : 

المجاالت ذات الصلة 

المساجد

الحجاج

مدارس القرآن الكريم

السياحة

الرياضة
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المساجد :

-  15,584عدد المساجد والجوامع في عام 2019م ،منخفضة بنسبة 0.3% عن عام 2015م. )ملحق4(

- بلغ عدد مصليات العيد 880 مصلى في عام 2019م. 

- 10% نسبة االنخفاض في أعداد األئمة والمؤذنين والوعاظ ما بين عامي 2015-2019م.

- 20%مــن المســاجد والجوامــع ومصليــات العيــد فــي محافظــة الداخليــة وهــي األعلــى بيــن المحافظــات ، تليهــا محافظــة شــمال 
الشــرقية بنســبة 13.4% مــن إجمالــي المســاجد والمصليــات فــي عــام 2019م .

جدول )23(
عدد المساجد ومصليات العيد واألئمة والموذنين والوعاظ خال الفترة 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

15,584 15,440 16,004 15,786 15,639 المساجد والجوامع 

4,597 4,737 3,447 3,884 5,128 األئمة والمؤذنين والوعاظ
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شكل )9(
التوزيع النسبي للمساجد والجوامع ومصليات العيد حسب المحافظات في عام 2019م 

مسقط

شمال الباطنة

مسندم

البريمي

شمال الشرقية

الظاهرة

الداخلية

الوسطى

ظفار

جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

1,5562,0903,274 2,094718 292250 508 1,5061,9572,219
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الحجاج :
- بلغ عدد الحجاج 14,300في عام 2019م ، 51% منهم ذكور و 49% إناث ، وتشير البيانات أن النسبة األعلى للحجاج كانوا من محافظة 

مسقط 

- حوالي نصف الحجاج في الفئة العمرية )15-44سنة ( في عام 2019م. 

- 1,682 عدد الحجاح في الفئة العمرية 60 سنة فأكثر في عام 2019م،ويشكلون 12% من إجمالي الحجاج.

جدول )24(
التوزيع العددي  للحجاج حسب المحافظات والجنس في عام 2019م 

اإلجمالي اإلناث الذكور    المحافظات 

3,270 1,612 1,658   محافظة مسقط

1,126 564 562   محافظة ظفار

128 53 75   محافظة مسندم

272 131 141   محافظة البريمي

1,989 998 991   محافظة الداخلية

2,639 1,278 1,361   محافظة شمال الباطنة

1,742 822 920   محافظة جنوب الباطنة

1,105 542 563   محافظة جنوب الشرقية

1,067 530 537   محافظة شمال الشرقية

837 418 419   محافظة الظاهرة

125 52 73   محافظة الوسطى

14,300 7,000 7,300    اإلجمالي
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جدول )25(
التوزيع العددي للحجاح حسب الفئات العمرية والجنس في عام 2019م 

اإلجمالي  60 فأكثر 59-45 44-30 29-15    الفئات العمرية

إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور    الجنس

7,000 7,300 809 873 2,682 2,671 3,116 3,195 393 561    العدد

مدراس القرآن الكريم :

- 830 مدرسة لتعليم القرآن الكريم في عام 2019م. 

- 96% من المعلمين في مدراس القرآن الكريم هن إناث  في عام 2019م. 

- 82.1%من الطلبة هن إناث من إجمالي الطلبة في مدراس القرآن الكريم في عام 2019م.

- 23%من المدراس تتواجد في محافظة الداخلية وهي نسبة األعلى بين المحافظات وأقلها في محافظة البريمي والوسطى بنسبة 
2%في عام 2019م .
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جدول )26(
التوزيع العددي  لمدارس القرآن الكريم حسب المحافظات ، المعلمين  ،عدد الطلبة  للعام الدراسي  2019م 

عدد الطلبة عدد المدرسين
عدد المدارس    المحافظات / الوالية

إناث ذكور إناث ذكور

1,562 452 202 2 106   محافظة مسقط

1,150 174 94 - 49   محافظة ظفار

240 84 32 - 29   محافظة مسندم

411 23 28 1 18   محافظة البريمي

2,908 210 231 15 193   محافظة الداخلية

1,404 366 118 4 82   محافظة شمال الباطنة

840 322 92 3 76   محافظة جنوب الباطنة

1,135 305 110 6 67   محافظة جنوب الشرقية

2,410 561 175 13 126   محافظة شمال الشرقية

1,157 340 89 3 64   محافظة الظاهرة

127 55 19 - 19   محافظة الوسطى

13,344 2,892 1,190 47 830   السلطنة 
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السياحة :

والشــقق  الفنــادق  أعــداد  فــي  اإلرتفــاع  نســبة   %54.4   -
الفندقيــة والمفروشــة ووســائل اإليــواء األخــرى مــا بيــن 

2015-2019م.  عامــي 

ووسائل  والمفروشة  الفندقية  الشقق  أعداد  ارتفعت   -
في   269 إلى  2015م  عام  في   162 من  األخرى  اإليواء 

2019م.  عام 

- 43%نسبة االرتفاع في أعداد النزلء في إجمالي الفنادق 
والشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى ما 

2015-2019م. بين عامي 
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2019 2015   األعوام 

491 318   إجمالي الفنادق والشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى

222 156   الفنادق 

269 162   الشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى

3,918,791 2,735,000   إجمالي النزالء

جدول )27(
عدد الفنادق والشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى والنزالء خال عامي 2015-2019م

الرياضة :

- 12 اتحاد رياضي في عام 2019م. 

- 44 نادي رياضي والعدد ثابت منذ عام 2015م حتى عام 2019م. 

جدول )28(
عدد اإلتحادات والنوادي الرياضية ، واإلنفاق على الثقافة )ميزانية وزارة الثقافة( خال الفترة  2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015    األعوام

12 12 12 11 11 ياضية   اإلتحادات الر

44 44 44 44 44 ياضية   النوادي الر
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متغيرات الثقافة
 

الطلبة

المهن الثقافية



69

تخصص المجتمع والثقافة :
المقبولين :

المقيدين :

الخريجين :

- 3,591 عدد الطلبة المقبولين في تخصص المجتمع والثقافة في عام 2019م.

- 54% من المقبولين في التخصص هّن إناث في عام 2019م.

- 9.8% نسبة المقبولين في تخصص المجتمع والثقافة من إجمالي التخصصات في عام 2019م.

- 10.8% المقيدين في تخصص المجتمع والثقافة من إجمالي المقيدين في عام 2019م بلغ عددهم 13,818طالب.

- 3,381 خريجي بتخصصات المجتمع والثقافة في عام 2019م.

- 61% نسبة الخريجات من إجمالي الخريجين في تخصص المجتمع والثقافة في عام 2019م.

جدول )29(
طلبة مؤسسات التعليم العالي )المقبولين،المقيدين ،الخريجين (في تخصص المجتمع والثقافة ونسبتهم من إجمالي 

التخصصات حسب الجنس في عام 2019م

الخريجين المقيدين المقبولين  الطلبة
اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس
3,381 2,054 1,327 13,818 8,414 5,404 3,591 1,928 1,663  المجتمع والثقافة

12.2 12.5 11.8 10.8 11.8 9.6 9.8 10.2 9.4  النسبة من إجمالي التخصصات
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تخصص الفنون اإلبداعية :
المقبولين :

المقيدين :

الخريجين :

- 233 عدد الطلبة المقبولين في تخصص الفنون اإلبداعية في عام 2019م.

- 56% من المقبولين في التخصص هّن إناث في عام 2019م.

- 2,281 عدد المقيدين في تخصص الفنون اإلبداعية في عام 2019م.

- 575 خريج بتخصص الفنون اإلبداعية في عام 2019م.

- 2.1% نسبة الخريجين من تخصص الفنون اإلبداعية من إجمالي الخريجين في عام 2019م.

جدول )30(
طلبة مؤسسات التعليم العالي )المقبولين،المقيدين ،الخريجين( في تخصص الفنون اإلبداعية  ونسبتهم من إجمالي 

التخصصات حسب الجنس في عام 2019م

الخريجين المقيدين المقبولين  الطلبة
اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

575 495 80 2,281 1,881 400 233 131 102 الفنون اإلبداعية 

2.1 3.0 0.7 1.8 2.6 0.7 0.6 0.7 0.6 %
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اإلجمالي وافد عماني 

اإلجماليالمشتغلين في المهن الثقافية إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

17,414 3,350 14,064 16,295 2,832 13,463 1,119 518 601

المشتغلين في المهن الثقافية*  :

- 6.4% العمانيين المشتغلين في المهن الثقافية من إجمالي المشتغلين في المهن الثقافية في عام 2019م.

- 19% اإلناث المشتغالت في المهن الثقافية من إجمالي المشتغلين في عام 2019م.

جدول )31(
 أعداد المشتغلين في المهن الثقافية حسب الجنس والجنسية في عام 2019م

*المشتغلين في القطاع الخاص فقط 





اإلنفاق على الثقافة
 

إنفاق األسر العمانية على الترفية والثقافة 

اإلنفاق الحكومي على التراث والثقافة
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إنفاق األسر العمانية على الترفية والثقافة :

اإلنفاق الحكومي على التراث والثقافة : 

- 10.599ريال عماني متوسط إنفاق وإستهالك األسرة العمانية الشهري لألنشطة الترفيهية والثقافية.

- محافظــة مســقط  بقيمــة 17.749ريــال عمانــي تليهــا محافظــة الدخليــة 17.142ريــال عمانــي همــا األعلــى فــي اإلنفــاق علــى األنشــطة 
الترفيهيــة و الثقافيــة.

- 237,111 مليون ريال عماني اإلنفاق على الثقافة في عام 2019م.

- 1.8 نسبة اإلنفاق على الثقافة من إجمالي اإلنفاق في عام 2019م.

جدول )32(
اإلنفاق على الثقافة خال الفترة ما بين عامي 2015-2019م

2019 2018 2017 2016 2015 اإلنفاق

237,111 244,576 236,27 237,3869 277,053  اإلنفاق على الثقافة )مليون ر.ع(

1.8 1.8 1.9 1.8 2.0  النسبة من إجمالي اإلنفاق
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المصطلحات والمفاهيم
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1.  الجامع: المكان الذي تقام فيه صالة الجمعة إضافة إلى الصلوات الخمس .

2.  المسجد: المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس.

3. مصليات العيد: المكان الذي تقام فيه صالة العيد )الفطر - األضحى(.

4. الواعــظ: يقــوم بتنفيــذ البرامــج الوعظيــه كإلقــاء الــدروس والمحاضــرات والخطــب الدينيــة والمشــاركة فــي القوافــل الوعظيــه والنــدوات والــدورات 
التدريبيــة كمــا يعــد البحــوث والدراســات والخطــب الدينيــة واإلشــتراك فــي اللجــان المحليــة والجتماعيــة، ويســاهم فــي الفعاليــات والمناســبات 

الدينيــة والجتماعيــة.

5. المرشــد: يقــوم بتنفيــذ البرامــج الدينيــة كإلقــاء الــدروس الدينيــة والمحاضــرات والخطــب الدينيــة، وتحفيــظ القــرآن الكريــم ، واإلســهام فــي الفعاليــات 
والمناســبات الدينيــة والجتماعيــة .

6. الموّجــه: يقــوم بالمعاونــة علــى توجيــه الكــوادر الدينيــة إلــى الطريقــة الصحيحــة لســير عملهــم ، وذلــك بإعــداد البحــوث والدراســات والمقترحــات التــي 
تســهم فــي تطويــر وتوجيــه الكــوادر الدينيــة ، كمــا يقــوم الموجــه بإعــداد برامــج الوعــظ واإلرشــاد للكــوادر الدينيــة وتقييــم أســاليب تنفيذهــا، ورفــع 
التقاريــر عــن أدائهــم العلمــي والفنــي، كمــا يســاهم فــي إعــداد وتأهيــل وتدريــب الكــوادر الدينيــة، ويعــد التقاريــر عــن إحتياجــات المناطــق والجوامــع 

والمســاجد لتعييــن الكــوادر الدينيــة.

7. المشــرف: يقــوم باإلشــراف المباشــر علــى الكــوادر الدينيــة، وذلــك بالمتابعــة الميدانيــة لهــم فــي مواقعهــم ورفــع التقاريــر عــن األوضــاع والصعوبــات 
التــي تواجههــا الكــوادر الدينيــة فــي مهــام عملهــم ، كمــا ينــاط إليهــم التواصــل والتنســيق مــع الكــوادر الدينيــة فيمــا يتعلــق بمهــام عملهــم 

كالجتماعــات ومــا يســند إليهــم مــن أعمــال.

ــون وغيرهــا بقصــد الدراســة  ــة والفن ــة والطبيعي ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والتاريخي ــة والتراثي ــات األثري ــه المقتني ــذي تعــرض في 8. المتحــف : المــكان ال
ــة ثقافــة المجتمــع. والبحــث وخدمــة الجمهــور وتنمي

 
9. القلعــة: هــي عبــارة عــن اســتحكام حربــي يســتخدم ألغــراض الدفــاع فقــط ، وهــي أصغــر مــن الحصــن تبنــى فــي الغالــب فــي المواقــع اإلســتراتيجية 

وخاصــة علــى ســفوح الجبــال وفــوق التــالل وعلــى ســواحل البحــار وكان ســكان القلعــة ســابقا معظمهــم مــن الجنــود.

10. الحصــن: هــو عبــارة عــن اســتحكام حربــي يســتخدم لألغــراض الدفاعيــة والمدنيــة فــي آن واحــد وهــو أكبــر مــن القلعــة فهــو يحتــوي علــى قلعــة أو 
أكثــر ضمــن مبانيه،يتكــون الحصــن مــن بنــاء ضخــم ولــه ســور كبيــر يمتــد لمســافات طويلــة ومــزود بأبــراج عســكرية للمراقبــة والدفــاع وبداخــل هــذا 

الحصــن كان يقيــم أهالــي المنطقــة فــي حالــة تعــرض البــالد لخطــر خارجــي.

المصطلحات والمفاهيم :
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11. المحميــة: منطقــة جغرافيــة محــددة المســاحة تكــون تحــت إشــراف هيئــة معينــة عــادة وتتميــز هــذه المناطــق بأنهــا قــد تحتــوي علــى نباتــات أو 
ــات اإلنســانية والتلــوث بشــتى الصــور. ــات مهــددة باإلنقــراض ممــا يســتلزم حمايتهــا مــن التعدي حيوان

12. المســرح: المــكان الــذي تــؤدى فيــه القصــة ويعتبــر أحــد فــروع األداء أو التمثيــل الــذي يجســد أو يترجــم قصــص أو نصــوص أدبيــة أمــام المشــاهدين 
ــه مواصفــات خاصــة فــي  ــاء ل باســتخدام الحــوار المســرحي والســينوغرافيا واإليمــاءات والموســيقى والصــوت علــى خشــبة المســرح و ذلــك البن

التصميــم أو اإلخــراج .

13. العروض المسرحية: هو النص المسرحي الذي سيجسد على خشبة المسرح.

14. الرســومات: نتاجــات إنســانية وفكريــة، متنوعــة ومختلفــة تمثــل مالمــح واقعيــة وخياليــة، وهــي فــي أضيــق أشــكالها قضايــا خاصــة وفــي أوســع 
معانيهــا قضايــا عامــة، ول يجــوز تحديدهــا فــي جغرافيــة الزمــان والمــكان، كمــا أنــه ل يجــوز تأطيرهــا ضمــن الضوابــط الفنيــة التقليديــة، كمــا أن 

الرســومات ل تخضــع لمعاييــر إرثيــه باعتبــار أنهــا حالــة إبداعيــة متجــددة.

15. اللوحــة: فضــاء مفتــوح ينطلــق فيــه الفنــان بأحالمــه وآمالــه وأحزانــه ويســتأمن فيهــا أســراره. وهــي عالــم تتزاحــم فيهــا المتناقضــات وتتنافــس 
فيــه المترادفــات وتشــكل اللوحــة عالقــة خالــدة ل تتجــزأ ول تنفصــم بيــن الفكــرة والنتيجــة، واللوحــة بمضامينهــا تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة لألعــراق 

واألجنــاس واألطيــاف والثقافــات بحيــث أننــا نقرأهــا بلغــة واحــدة ل تقبــل التأويــل والتصنيــف والتقييــم.

16. الكتــاب: مصــدر معلومــات يتضمــن مجموعــة مــن األوراق معظمهــا مطبوعــة ومثبتــة معــا ضمــن غــالف . وقــد عرفــت منظمــة اليونســكو الكتــاب 
أنــه المطبــوع غيــر الــدوري الــذي ل تقــل صفحاتــه عــن 49 صفحــة ضمــن غــالف يضمهــا .
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تعريف الثقافة ألغراض إحصائية )1(
 

   
• تعريف الثقافة : مجموعة متنوعة من الخصوصيات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعًا. 

أ- التراث الثقافي والطبيعي)1(  
يتضمــن مجــال التــراث الثقافــي والطبيعــي األنشــطة التاليــة: المتاحــف واألماكــن األثريــة والتاريخيــة  )بمــا فــي ذلــك المواقــع والمبانــي األثريــة( 

والمناظــر الطبيعيــة الثقافيــة والتــراث الطبيعــي.

يشــمل التــراث الثقافــي الصناعــات الحرفيــة، واألثــار، ومجموعــة المبانــي والمواقــع التــي تحمــل قيمــًا مختلفــة تنضــوي علــى دللت رمزيــة تاريخيــة 
وفنيــة وجماليــة وإثنولوجيــة )المتعلقــة بالعــرق(، وأنثروبولوجيــة، وعلميــة وإجتماعيــة.

         ب - فنون األداء واالحتفاالت)1( 
تتضمن فنون األداء واإلحتفالت كافة أشكال التظاهرات الثقافية الحّية. 

تشــمل فنــون األداء نشــاطات المحترفيــن والهــواة علــى حــد ســواء، مثــل فــن المســرح والرقــص واألوبــرا ومســرح العرائــس. كمــا تتضمــن اإلحتفــال 
ــًا، والتــي يمكــن أن تتــم بشــكل غيــر منظــم فــي الطبيعــة.  بالتظاهــرات الثقافيــة )المهرجانــات واألعيــاد والمعــارض( التــي تنظــم محلًي

 
تّعــّرف الموســيقى فــي هــذا المجــال بكليتهــا، وبغــض النظــر عــن أشــكال تعبيرهــا. لذلــك، تتضمــن وجــوه األداء الموســيقي الحــي والمّســجل، وتأليــف 

الموســيقى، والتســجيالت الموســيقية، والموســيقى الرقميــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات التنزيــل والتحميــل اإللكترونيــة واألآلت الموســيقية. 
 

       ت - الفنون البصرية والصناعات الحرفية)1(  
 

الفنــون البصريــة :  أشــكال مــن الفنــون تركــز علــى إبــداع مصنفــات ذات طابــع بصــري بصــورة رئيســية ، تهــدف إلــى جــذب الحــس البصــري ويمكــن أن 
تأخــذ أشــكاًل مختلفــة. لكــن مــن المتعــارف عليــه أن بعــض الفنــون البصريــة المعاصــرة قــد تتضمــن أشــكاًل فنيــة متعــددة التخصصــات مثــل "الفــن 

اإلفتراضــي ". تنــدرج هــذه األشــكال الفنيــة مجــال وســائط اإلعــالم المرئــي والمســموع واإلعــالم التفاعلــي. 
 

يتضمــن مجــال الفنــون البصريــة والصناعــات الحرفيــة، الفنــون الجميلــة مثــل اللوحــات والرســومات والمنحوتــات والصناعــات الحرفيــة والتصويــر 
ــة.  ــة والتجاري ــل صــالت العــرض الفني ــة مث ــم عــرض هــذه المنتجــات الفني ــث يت ــة حي ــز التجاري الفوتوغرافــي، أمــا يتضمــن المراك
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   ث - الكتب والصحافة )1(
تشــمل هــذه الفئــة الوســائط المطبوعــة بكافــة أشــكالها مثــل الكتــب والصحــف والدوريــات األخــرى. يضــاف إليهــا فــي اإلطــار الجديــد أشــكال النشــر 
اإللكترونيــة أو اإلفتراضيــة مثــل الكتــب والصحــف اإللكترونيــة والتوزيــع الرقمــي للكتــب وأدوات الطباعــة. كمــا تنــدرج المكتبــات، ســواء كانــت مكانيــة 

أو افتراضيــة فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى معــارض الكتــب. 

      ح - خدمات اإلبداع والتصميم)1( 
يشــتمل هــذا المجــال علــى األنشــطة والســلع والخدمــات الناتجــة عــن التصميــم اإلبداعــي والفنــي والجمالــي لألشــياء والمبانــي والمناظــر الطبيعيــة. 
ــة وخدمــات  ــة، والخدمــات المعماري ــم المناظــر الطبيعي ــي، وتصمي ــم الداخل ــم الجرافيكــي، والتصمي ــم الموضــة، والتصمي يتضمــن هــذا المجــال عال

اإلعــالن. 

)1( المصدر: إطار اإلحصاءات الثقافية لليونسكو2009
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المالحق 
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ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

متحف الطفل  المتحف الوطني                                                                                                   

الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

5,929 5,175 754 0 1,894 1,591 278 25 10,313 6,839 3,244 230 يناير

3,463 2,664 799 0 1,994 1,118 876 0 11,379 6,897 4,362 120 فبراير

1,971 731 1,240 0 1,640 570 1,021 49 11,323 6,024 5,073 226 مارس

1,360 679 681 0 1,518 419 1,066 33 10,611 6,518 3,803 290 إبريل

309 157 152 0 587 74 513 0 3,235 1,968 1,254 13 مايو

2,101 1,659 442 0 594 474 120 0 3,319 2,028 1,221 70 يونيو

4,357 3,234 1,102 21 1,533 782 751 0 8,560 4,996 3,541 23 يوليو

1,850 1,473 371 6 585 560 15 10 4,932 2,697 2,189 46 أغسطس

633 285 348 0 387 207 173 7 3,891 2,492 1,144 255 سبتمبر

1,439 512 927 0 1,472 390 1,003 79 8,610 5,775 2,634 201 أكتوبر

1,526 532 994 0 946 409 518 19 12,774 8,348 4,348 78 نوفمبر

2,459 1,369 1,087 3 1,801 731 1,070 0 11,917 7,609 4,030 278 ديسمبر

27,397 18,470 8,897 30 14,951 7,325 7,404 222 100,864 62,191 36,843 1,830 الجملة

المتحف العماني الفرنسي متحف قوات السلطان المسلحة
الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

235 203 0 32 6,187 6,155 0 32 2,172 1,157 899 116 يناير

303 188 115 0 5,593 5,263 325 5 2,047 793 1,150 104 فبراير

183 183 0 0 8,468 8,000 387 81 3,311 639 2,536 136 مارس

144 99 37 8 6,278 6,022 212 44 2,353 1,128 1,057 168 إبريل

14 14 0 0 1,725 1,717 8 0 140 66 71 3 مايو

متحف التاريخ الطبيعي

متحف أرض اللبان
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ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

متحف الطفل  المتحف الوطني                                                                                                   

الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

5,929 5,175 754 0 1,894 1,591 278 25 10,313 6,839 3,244 230 يناير

3,463 2,664 799 0 1,994 1,118 876 0 11,379 6,897 4,362 120 فبراير

1,971 731 1,240 0 1,640 570 1,021 49 11,323 6,024 5,073 226 مارس

1,360 679 681 0 1,518 419 1,066 33 10,611 6,518 3,803 290 إبريل

309 157 152 0 587 74 513 0 3,235 1,968 1,254 13 مايو

2,101 1,659 442 0 594 474 120 0 3,319 2,028 1,221 70 يونيو

4,357 3,234 1,102 21 1,533 782 751 0 8,560 4,996 3,541 23 يوليو

1,850 1,473 371 6 585 560 15 10 4,932 2,697 2,189 46 أغسطس

633 285 348 0 387 207 173 7 3,891 2,492 1,144 255 سبتمبر

1,439 512 927 0 1,472 390 1,003 79 8,610 5,775 2,634 201 أكتوبر

1,526 532 994 0 946 409 518 19 12,774 8,348 4,348 78 نوفمبر

2,459 1,369 1,087 3 1,801 731 1,070 0 11,917 7,609 4,030 278 ديسمبر

27,397 18,470 8,897 30 14,951 7,325 7,404 222 100,864 62,191 36,843 1,830 الجملة

المتحف العماني الفرنسي متحف قوات السلطان المسلحة
الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

235 203 0 32 6,187 6,155 0 32 2,172 1,157 899 116 يناير

303 188 115 0 5,593 5,263 325 5 2,047 793 1,150 104 فبراير

183 183 0 0 8,468 8,000 387 81 3,311 639 2,536 136 مارس

144 99 37 8 6,278 6,022 212 44 2,353 1,128 1,057 168 إبريل

14 14 0 0 1,725 1,717 8 0 140 66 71 3 مايو

متحف التاريخ الطبيعي

متحف أرض اللبان
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75 56 16 3 4,047 3,910 102 35 650 448 142 60 يونيو

54 54 0 0 17,254 16,576 139 539 1,742 1,187 466 89 يوليو

58 58 0 0 26,946 26,501 0 445 874 821 0 53 أغسطس

93 33 60 0 2,772 2,537 29 206 576 334 127 115 سبتمبر

125 99 26 0 5,226 5,001 166 59 2,154 366 1,683 105 أكتوبر

283 133 150 0 7,868 7,761 89 18 2,744 1,778 921 45 نوفمبر

261 190 34 37 5,910 5,636 217 57 2,587 941 1,583 63 ديسمبر

1,828 1,310 438 80 98,274 95,079 1,674 1,521 21,350 9,658 10,635 1,057 الجملة

تابع ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

متحف بيت الغشام  متحف المكان والناس                                                                                                   
الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

547 287 110 150 318 99 219 0 809 687 103 19 يناير

661 293 127 241 13 13 0 0 626 546 72 8 فبراير

1,284 413 771 100 125 13 112 0 449 389 49 11 مارس

825 262 563 0 125 33 92 0 491 369 69 53 إبريل

550 19 31 500 40 8 32 0 100 91 5 4 مايو

204 54 0 150 8 4 4 0 210 174 34 2 يونيو

791 78 213 500 61 36 25 0 111 110 0 1 يوليو

72 72 0 0 27 27 0 0 203 200 0 3 أغسطس

337 183 154 0 410 3 407 0 137 119 17 1 سبتمبر

936 113 319 504 1,270 39 1,224 7 307 250 44 13 أكتوبر

482 442 40 0 734 18 716 0 492 398 64 30 نوفمبر

281 170 111 0 203 16 187 0 645 574 62 9 ديسمبر

6,970 2,386 2,439 2,145 3,334 309 3,018 7 4,580 3,907 519 154 الجملة

متحف المدرسة السعيدية للتعليم
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75 56 16 3 4,047 3,910 102 35 650 448 142 60 يونيو

54 54 0 0 17,254 16,576 139 539 1,742 1,187 466 89 يوليو

58 58 0 0 26,946 26,501 0 445 874 821 0 53 أغسطس

93 33 60 0 2,772 2,537 29 206 576 334 127 115 سبتمبر

125 99 26 0 5,226 5,001 166 59 2,154 366 1,683 105 أكتوبر

283 133 150 0 7,868 7,761 89 18 2,744 1,778 921 45 نوفمبر

261 190 34 37 5,910 5,636 217 57 2,587 941 1,583 63 ديسمبر

1,828 1,310 438 80 98,274 95,079 1,674 1,521 21,350 9,658 10,635 1,057 الجملة

تابع ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

متحف بيت الغشام  متحف المكان والناس                                                                                                   
الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

547 287 110 150 318 99 219 0 809 687 103 19 يناير

661 293 127 241 13 13 0 0 626 546 72 8 فبراير

1,284 413 771 100 125 13 112 0 449 389 49 11 مارس

825 262 563 0 125 33 92 0 491 369 69 53 إبريل

550 19 31 500 40 8 32 0 100 91 5 4 مايو

204 54 0 150 8 4 4 0 210 174 34 2 يونيو

791 78 213 500 61 36 25 0 111 110 0 1 يوليو

72 72 0 0 27 27 0 0 203 200 0 3 أغسطس

337 183 154 0 410 3 407 0 137 119 17 1 سبتمبر

936 113 319 504 1,270 39 1,224 7 307 250 44 13 أكتوبر

482 442 40 0 734 18 716 0 492 398 64 30 نوفمبر

281 170 111 0 203 16 187 0 645 574 62 9 ديسمبر

6,970 2,386 2,439 2,145 3,334 309 3,018 7 4,580 3,907 519 154 الجملة

متحف المدرسة السعيدية للتعليم
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تابع ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

)1( يشمل العمانيين والمقيمين بالسلطنة والوفود السياحية  

 

متحف النقود  متحف بيت البرندة                                                                                                   

الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

18 6 1 11 20,991 19,076 1,892 23 1,219 1,137 82 0 يناير

5 4 0 1 17,745 17,086 651 8 1,115 971 142 2 فبراير

29 27 2 0 19,428 18,957 459 12 1,370 1,180 190 0 مارس

20 5 15 0 14,165 13,874 267 24 713 584 129 0 إبريل

2 2 0 0 2,560 2,513 45 2 215 215 0 0 مايو

4 4 0 0 1,174 1,156 12 6 141 114 27 0 يونيو

18 3 13 2 596 584 8 4 78 78 0 0 يوليو

3 3 0 0 985 958 12 15 131 131 0 0 أغسطس

20 20 0 0 1,840 1,608 204 28 247 247 0 0 سبتمبر

197 9 67 121 6,718 5,825 852 41 710 512 198 0 أكتوبر

21 7 14 0 14,819 13,889 891 39 1,108 779 329 0 نوفمبر

41 12 29 0 18,666 17,796 823 47 1,380 826 554 0 ديسمبر

378 102 141 135 119,687 113,322 6,116 249 8,427 6,774 1,651 2 الجملة

متحف بيت الزبير
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تابع ملحق )1(
المتاحــف حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2019م

متحف النقود  متحف بيت البرندة                                                                                                   

الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب  زوار  آخرون )1( وفود رسمية  الجملة  طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية  األشهر 

18 6 1 11 20,991 19,076 1,892 23 1,219 1,137 82 0 يناير

5 4 0 1 17,745 17,086 651 8 1,115 971 142 2 فبراير

29 27 2 0 19,428 18,957 459 12 1,370 1,180 190 0 مارس

20 5 15 0 14,165 13,874 267 24 713 584 129 0 إبريل

2 2 0 0 2,560 2,513 45 2 215 215 0 0 مايو

4 4 0 0 1,174 1,156 12 6 141 114 27 0 يونيو

18 3 13 2 596 584 8 4 78 78 0 0 يوليو

3 3 0 0 985 958 12 15 131 131 0 0 أغسطس

20 20 0 0 1,840 1,608 204 28 247 247 0 0 سبتمبر

197 9 67 121 6,718 5,825 852 41 710 512 198 0 أكتوبر

21 7 14 0 14,819 13,889 891 39 1,108 779 329 0 نوفمبر

41 12 29 0 18,666 17,796 823 47 1,380 826 554 0 ديسمبر

378 102 141 135 119,687 113,322 6,116 249 8,427 6,774 1,651 2 الجملة

متحف بيت الزبير
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الجملة طالب زوار  آخرون )1( وفود رسمية األشهر 
55,304 54,126 1,103 75 يناير

66,347 64,007 2,287 53 فبراير

63,232 59,524 3,655 53 مارس

49,069 45,445 3,483 141 أبريل

7,563 6,483 1,075 5 مايو

10,881 10,110 771 0 يونيو

11,211 9,716 1,443 52 يوليو

15,460 15,082 340 38 أغسطس

8,004 7,843 142 19 سبتمبر

30,731 29,388 1,258 85 أكتوبر

63,028 60,901 1,920 207 نوفمبر

45,695 43,950 1,671 74 ديسمبر

426,525 406,575 19,148 802 الجملة

ملحق )2(
عــدد الزائريــن للقــاع والحصــون حســب األشــهر فــي عام 2019م

)1( يشمل العمانيين والمقيمين بالسلطنة والوفود السياحية  
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ملحق )3(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي الســلطنة حســب نــوع المحميــه وعــدد الــزوار خــال الفتــرة 2015-2019م

20152016201720182019الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

مسقط

محمية الخوير 
نباتيةالطبيعية

33333كم 2المساحة

251722310عدد  الزوار

محمية القرم 
نباتيهالطبيعية

1.721.721.721.721.046كم2المساحة

7052,0201,2419671,523عددعدد الزوار

محمية وادي 
حيوانية نباتية السرين

780780780780780كم2المساحة

81035023605عدد عدد الزوار

محمية رأس الشجر 
حيوانية نباتية الطبيعية

9393939393كم2المساحة

371402,500691921عدد عدد الزوار

ظفار

محمية خور صاللة 
حيوانية نباتية الطبيعية

5.65.65.65.65.6كم 2المساحة

65075000عدد  الزوار

محمية جبل سمحان 
حيوانية نباتية الطبيعية

4.54.54.54.54.5كم2المساحة

371____عددعدد الزوار

محميات األخوار التسعة 
بظفار )عدد 9 محميات( 

حيوانية نباتية حسب التفصيل أدناه
13.213.213.213.213.2كم2المساحة

149,492149,492149,492149,492149,492عدد عدد الزوار

1- محمية خور 
حيوانية نباتيةالمغسيل 

0.60.60.60.60.6كم2المساحة

00000عدد عدد الزوار

حيوانية نباتية2- محمية خور البليد
11111كم2المساحة

101,921117,744103,77098,87898,274عدد عدد الزوار
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تابع ملحق )3(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي الســلطنة حســب نــوع المحميــه وعــدد الــزوار خــال الفتــرة 2015-2019م

20152016201720182019الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

ظفار

3- محمية خور 
حيوانية نباتية صولي

11111كم 2المساحة

00000عدد  الزوار

 4- محمية خور 
يز  حيوانية نباتية الدهار

11111كم2المساحة

00000عددعدد الزوار

5- محمية خور 
حيوانية نباتية طاقة

1.071.071.071.071.07كم2المساحة

00000عدد عدد الزوار

حيوانية نباتية 6- محمية خور روري 
8.28.28.28.28.2كم2المساحة

4757165092525825117452030عدد عدد الزوار

7- محمية خور 
حيوانية نباتيةعوقد

0.160.160.160.160.16كم2المساحة

00000عدد عدد الزوار

8- محمية خورالقرم 
حيوانية نباتيةالصغير 

0.0880.0880.0880.0880.088كم2المساحة

00000عدد عدد الزوار

9- محمية خور 
حيوانية نباتيةالقرم الكبير 

0.0880.0880.0880.0880.088كم2المساحة

00000عدد عدد الزوار

الداخلية

محمية الجبل األخضر 
حيوانية نباتية للمناظر الطبيعية

122122122122122كم 2المساحة

164,841158,501231,194226,172224,147عدد  الزوار

محمية الحجر الغربي 
384____كم 2المساحةحيوانية نباتية ألضواء النجوم
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تابع ملحق )3(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي الســلطنة حســب نــوع المحميــه وعــدد الــزوار خــال الفتــرة 2015-2019م

جنوب الشرقية

حيوانية محمية السالحف
120120120120120كم 2المساحة

30,75519,54541,19648,70745,914عدد  الزوار

محمية جبل قهوان 
حيوانية الطبيعية

289.5289.5289.5289.5289.5كم2المساحة

_____عددعدد الزوار

حديقة السليل 
حيوانية نباتية الطبيعية

220220220220220كم2المساحة

3,076____عدد عدد الزوار

الوسطى

محمية الكائنات الحية 
حيوانية نباتية والفطرية

2824.32824.32824.32824.32824.3كم 2المساحة

463327665423648عدد  الزوار

محمية األراضي 
حيوانية نباتية الرطبة بر الحكمان

2621.62621.62621.62621.62621.6كم2المساحة

463327665423648عددعدد الزوار

20152016201720182019الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

جنوب الباطنة

محمية جزر الديمانيات 
حيوانية الطبيعية

203203203203203كم 2المساحة

7,1974,13614,16627,69031,424عدد  الزوار

محمية الرستاق 
253.58____كم 2المساحةحيوانيةللحياه البرية
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الجملة المساجد ومصليات العيد الجوامع المحافظات 
1,556 1,276 280 مسقط

718 543 175 ظفار

250 222 28 مسندم

508 438 70 البريمي

3,274 3,146 128 الداخلية

2,090 1,754 336 شمال الباطنة

2,094 1,962 132 جنوب الباطنة

1,506 1,399 107 جنوب الشرقية

2,219 2,154 65 شمال الشرقية

1,957 1,859 98 الظاهرة

292 261 31 الوسطى

16,464 15,014 1,450 الجملة

ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للجوامــع والمســاجد ومصليــات العيــد فــي عــام 2019م
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