الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

كتاب الكتروني يعتمد الضغط
على ايقونات لطلب الخدمة

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

في إطار اإلهتمام والحرص اللذين يوليهما
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات لتحقيق
الهدف األساسي من إنشائه والمتمثل في تلبية
احتياجات مختلف مؤسسات الدولة الحكومية
منها وغيرها للحصول على اإلحصاءات الرسمية
والمعلومات الموثقة ،فقد تولى المركز تقديم
عدد من الخدمات لمختلف فئات المجتمع تحت
شعار (تعزيز المعرفة).

يقصد بمصطلح (الخدمة) كل ما يقدمه المركز
للمستفيدين من غير موظفيه سواء كانوا أفرادا
أو مؤسسات بناء على ما يرد إليه من طلبات ،على
سبيل المثال ما يقوم المركز بتوفيره من بيانات
إحصائية في مواضيع محددة إلحدى الوزارات
بناء على طلب وارد منها .وتستند الخدمات
التي يقدمها المركز في مرجعيتها إلى المراسيم
السلطانية السامية الصادرة بشأنه وهي المرسوم
السلطاني السامي رقم ( )2012 /31بخصوص
إنشاء المركز ،والمرسوم السلطاني السامي
رقم ( )2014 /40بخصوص إصدار نظام المركز،
والمرسوم السلطاني السامي رقم ()2019 /55
بخصوص إصدار قانون اإلحصاء والمعلومات,

مرســــوم ســــلطاني رقــم ( )2020/104بتعديـل
بعـض أحكـام المرسومين السلطانيـين بإنشــاء
المركز الوطـنـي لإلحصـاء والمعلــومـات وإصـدار
نظامـه.
بدأت المرحلة األولى لحصر الخدمات في عام
 2016وتم التعريف بها واستعراضها في العدد
األول من دليل الخدمات الحكومية للمركز الذي
تم نشره إلكترونيا في البوابة اإللكترونية العامة.
ويتضمن اإلصدار الحالي ،وهو العدد الثاني من
دليل الخدمات الحكومية ،تحديث كافة الخدمات
التي يقدمها المركز بمختلف تنظيماته اإلدارية،
وتبويبها ،وتوضيح اشتراطاتها أو ضوابط
الحصول عليها -إن وجدت -وتحديث اإلجراءات
الواجب إتباعها من قبل طالبي تلك الخدمات.
ولتحسين هذه الخدمات وتطويرها ،وحرصا على
تحقيق رضا المستفيدين منها ،يحث المركز جميع
المؤسسات واألفراد على توفير التغذية الراجعة
حول هذه الخدمات وتقييمها وإبداء المالحظات
حولها -إن وجدت -وذلك عبر مختلف قنوات
االتصال والتواصل مع المركز.
والله ولي التوفيق،،،

هوية المركز:
الرئيسية

المقدمة

رؤيتنا
هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات
***لتصفح المزيد من المعلومات انقر على الهوية

مهمتنا

قيمنا

الرئيسية

هوية المركز:

المقدمة

رؤيتنا

هوية المركز

تعزيز المعرفة في ُعمان
إســـــتراتيجيتنا
مهمتنا

حصر الخدمات
***لتصفح المزيد من المعلومات انقر على الهوية

قيمنا

الرئيسية

هوية المركز:

مهمتنا

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

رؤيتنا

تلبية احتياجات الدولة من اإلحصاءات الرسمية والمعلومات
الموثقة الستخدامها في وضع السياسات والبرامج على
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي وذلك في ظل المتغيرات
االقتصادية واالجتماعية المتسارعة ،كما نهدف إلى تلبية
متطلبات كافة الجهات في الحصول على المعلومات في
المجاالت التنموية.

حصر الخدمات
***لتصفح المزيد من المعلومات انقر على الهوية

قيمنا

الرئيسية

هوية المركز:
المهنية

المقدمة

هوية المركز

الشراكة

إدارة
المعرفة

الشفافية

اإلتاحة

إســـــتراتيجيتنا
رؤيتنا

حصر الخدمات
***لتصفح المزيد من المعلومات انقر على القيم أو الهوية

قيمــنا

مهمتنا

الرئيسية

قيمنا:
الشراكة

المقدمة

هوية المركز

نتيجة ألهمية إقامة الشراكات مع كافة أطياف ونطاقات وقطاعات
المجتمع العماني والدولي ،فإن المركز اليقف عند وجود مستفيدين
من منتجاته ،وال يقتصر على المتعاملين معه ،أو على الجهات التي
تستقي المعلومات منه ،بل تمتد تطلعات وقيم المركز إلى اعتبار
كافة هؤالء شركاء فعليين وحقيقيين لهم الحق في مشاركة المركز
في صناعة الرقم واالستفادة منه لخدمة مناحي التنمية ،والعمل
على تطوير مسيرة النهضة المباركة.

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

الرجوع للقيم

الرئيسية

قيمنا:
المهنية

المقدمة

هوية المركز

ملتزما بأقصى درجات المهنية العالية التي
وأبدا
دائما
يظل المركز
ً
ً
ً
ودوليا.
إقليميا
مثال يحتذى به
تجعل من صناعة الرقم في السلطنة
ً
ً
ً
وهو ما يتأتى عبر التواصل المستمر مع كافة الجهات الدولية
القائمة على البحث العلمي في مجاالت اإلحصاء وتشكيل وبناء
المعايير العلمية لألداء المهني في كافة مجاالت اإلحصاء.

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

الرجوع للقيم

الرئيسية

قيمنا:
الشفافية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

نظرا إليمان المركز التام بأهمية اإلحصاءات والمؤشرات في عملية
ً
صناعة القرار ودورها المؤثر في سيناريوهات القرار المحتملة ومن
َّثم القرار ذاته ،فإن المركز يقوم على توخي أقصى درجات الدقة

عبر تطبيق المنظومات الدولية إلدارة الجودة الشاملة للعمليات
بدءا من جمع البيان وحتى نشره بالشكل
اإلحصائية المختلفة ً
والمضمون الذي يعطي المعلومة الكاملة للمستفيد .وهو ما يلزم
بتطبيق أعلى درجات الشفافية في كافة مراحل عمليات صناعة
الرقم في السلطنة ،فاإلحصاء والمعلومة ليسا كافيين بذاتهما
فقط ،فالمعلومات والمعارف حول هذا اإلحصاء أو المعلومة
تصل لمراتب ال تقل في أهميتها عن الرقم ذاته.

حصر الخدمات

الرجوع للقيم

الرئيسية

قيمنا:
إدارة المعرفة

المقدمة

هوية المركز

تبدأ أولى قناعات المركز من ضرورة وجود عملية إدارية متكاملة
للمعرفة بين المركز ،تقوم على نقل وتعظيم دور المعارف والخبرات
التراكمية لديه ،وجعلها بمنزلة الخبرات المعرفية التراكمية التي
تنتقل من جيل آلخر ،ومن دوائر ألخرى ،مما يعود بالنفع العظيم
على المخرج النهائي للعملية اإلحصائية ودعم صناعة القرار .إن
االستثمار في رأس المال البشري يقف في مقدمة أولويات
المركز ،فالكفاءات الوطنية هي التي يجب أن تقود صناعة الرقم
في السلطنة.

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

الرجوع للقيم

الرئيسية

قيمنا:
اإلتاحة

المقدمة

إن اإلتاحة المعلوماتية الشاملة والكاملة بأقصى درجات الشفافية
والحيادية والموضوعية هي أهم محددات قيم المركز ،والتي تجعل
من المركز منارة للفكر والمعرفة في السلطنة.

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات
أضغط هنا للمتابعة حول إستراتيجيتنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

إستراتيجيتنا:

1

بناء القدرات اإلحصائية العاملة بالمجال اإلحصائي
بما يمكنهم من تأدية أعمالهم بكفاءة عالية.

3

توظيف التقنيات الحديثة في العمل اإلحصائي
واستخدامها كمحفز لإلنجاز واالبتكار.

2
4

بناء قواعد معلومات وطنية كمخزون بيانات
موحدة دقيقة مع استمرارية تحديث البيانات
بصفة دورية.

إدارة المعلومات باستخدام المنهجيات واألبحاث
والتحليالت المكانية وتقنية المعلومات.

للمزيد عن معلومات إستراتيجيتنا
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

تابع إستراتيجيتنا:

5
7

نقل المعرفة للموارد البشرية الوطنية لتعزيز
قدراتهم ومعارفهم اإلحصائية والبحثية والتحليلية.

مرجعا
توثيق العمل اإلحصائي ليصبح
ً
لألجيال المتعاقبة لالستفادة منها في أعمال
ا لتخطيط .

6
8

استغالل البيانات اإلدارية لتحقيق االستفادة
القصوى منها في العمل اإلحصائي وغير
اإلحصائي.

تحقيق شراكات قوية وذات منفعة متبادلة
داخل السلطنة وخارجها بما يلبي أهداف
المركز.

للمزيد عن معلومات إستراتيجيتنا
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

تابع إستراتيجيتنا:

9

ضمان الجودة بتبني معايير ضمان الجودة
وإدارتها وقياسها.

11

10

التواصل مع المجتمع من خالل فتح قنوات
التواصل مع المجتمع لتعزيز المعرفة بما
يلبي احتياجات مختلف المستفيدين.

إتاحة المعلومات بأقصى درجات الشفافية
والحيادية والموضوعية من خالل وسائل
حديثة مختلفة.

أضغط هنا للمتابعة حول الخدمات

الرئيسية

الخدمات:
خدمات
دعم اتخاذ
القرار

المقدمة

هوية المركز

خدمات
اإلتاحة
والنشر

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات
***للمزيد من المعلومات انقر على الخدمة

خدمات
فنية

خدمات
بناء
القدرات

الرئيسية

الخدمات:
خدمات اإلتاحة والنشر

المقدمة

هوية المركز

إتاحة البيانات والمعلومات بأقصى درجات الشفافية والحيادية
والموضوعية باستخدام وسائل حديثة مختلفة من أجل تحقيق
رضا جمهور المستفيدين ،وبما يتوافق مع متطلبات نظام إدارة
الجودة ( ، )ISO 9001:2015مع االمتثال التام لكافة المتطلبات
التشريعية والقانونية والتنظيمية وغيرها والتي تنظم سير
العمل والتي تأتي في إطار تحقيق رؤية ورسالة المركز وأهدافه
اإلستراتيجية.

إســـــتراتيجيتنا
لعرض الخدمات أضغط هنا

حصر الخدمات

خدمات دعم
اتخاذ القرار

خدمات بناء
القدرات

خدمات فنية

الرئيسية

الخدمات:
خدمات دعم اتخاذ القرار

المقدمة

هوية المركز

يعتبر البعد المكاني للبيانات عامال مهما لدعم اتخاذ القرار بشكل
فعال وصحيح بناء على بيانات ومعلومات موزعة جغرافيا ،فبتوفر
هذه البيانات تقوم البينة الوطنية للمعلومات الجغرافية بدعم
الشركاء بإجراء التحاليل المكانية للمعلومات وبناء قرارات سليمة
في مجاالت التنمية والتخطيط وغيرها ما يجعل هذه القرارات
أكثر دقة ومالءمة للواقع.

إســـــتراتيجيتنا
لعرض الخدمات أضغط هنا

حصر الخدمات

خدمات اإلتاحة
والنشر

خدمات بناء
القدرات

خدمات فنية

الرئيسية

الخدمات:
خدمات فنية

المقدمة

هوية المركز

مجموعة من الخدمات واألعمال لتشغيل وصيانة األنظمة
والخوادم العاملة على توفير التطبيقات والخدمات المطلوبة .كما
وتشمل تقديم االستشارة والدعم الفني للجهات الحكومية إلنجاز
التطبيقات وبناء البرامج التي تسهم في تمكين هذه الجهات
مكانيا وتسهل التعاون والتكامل مع المركز الوطني لالحصاء
والمعلومات.

إســـــتراتيجيتنا
لعرض الخدمات أضغط هنا

حصر الخدمات

خدمات اإلتاحة
والنشر

خدمات دعم
اتخاذ القرار

خدمات بناء
القدرات

الرئيسية

الخدمات:
خدمات بناء القدرات

المقدمة

هوية المركز

تنصب هذه الخدمة على تنمية وتطوير األفراد صوب المهارات
والمعارف الالزمة ألداء وظائفهم بكفاءة ،ويعتبر بناء القدرات
الركيزة األساسية التي تؤدي إلى االرتقاء بخصائص الموارد
البشرية وتحسين كفاءتها المهنية واإلنتاجية وتحسين مستوى
أداء العمل وإلى تحقيق التنمية البشرية.

إســـــتراتيجيتنا
لعرض الخدمات أضغط هنا

حصر الخدمات

خدمات اإلتاحة
والنشر

خدمات دعم
اتخاذ القرار

خدمات فنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

خدمات اإلتاحة والنشر:

1

2

3

4

خدمة توفير
بيانات
ومعلومات
إحصائية

خدمة توفير
بيانات
ومعلومات
مكانية

خدمة
الخريطة
التفاعلية

خدمة
االستفسار
والبحث عن
البيانات
المكانية

(مستكشف عمان)

(مستكشف عمان)

حصر الخدمات
للمزيد من خدمات اإلتاحة والنشر
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

تابع خدمات اإلتاحة والنشر:

5
خدمة
استخراج
البيانات
المكانية
(مستكشف عمان)

6
خدمة
إضافة
البيانات
المكانية
للمتصفح

(مستكشف عمان)

7
خدمة
متصفح
خريطة
األساس
الوطنية

حصر الخدمات
للمزيد من خدمات اإلتاحة والنشر
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

تابع خدمات اإلتاحة والنشر:

8
خدمة توفير
البيانات
المكانية
والخرائط
الجغرافية

9
خدمة توفير
الخرائط
الجاهزة
لالستخدام

10
خدمة دليل
اإلدارات
الحكومية

حصر الخدمات
للمزيد من خدمات اإلتاحة والنشر
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

تابع خدمات اإلتاحة والنشر:

11
خدمة
اقتناء نسخ
مطبوعة من
إصدارات
المركز

12
خدمة
شاشات
المعرفة

13
خدمة
االنتفاع
من مصادر
المعلومات
بمكتبة
المركز

حصر الخدمات

االنتقال الى لخدمات دعم اتخاذ
القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

خدمات دعم اتخاذ القرار:

1

2

3

4

خدمة توفير
البيانات
المكانية
للمواقع
السياحة

خدمة توفير
البيانات
المكانية
لمواقع
خدمات
المركبات

خدمة توفير
البيانات
المكانية
للخدمات
المصرفية
والمالية

خدمة
مقارنة
البيانات
المكانية

(وقودي)

(بنكي)

(جولة في عمان)

(مستكشف عمان)

حصر الخدمات
للمزيد من خدمات دعم اتخاذ القرار
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

تابع خدمات دعم اتخاذ القرار:

5

6

7

خدمة
االستشارات
الفنية والدعم
في الحلول
المكانية

خدمة لوحة
المؤشرات

خدمة
االستشارة
في تصميم
استمارات
االستطالعات
وسحب
العينات

حصر الخدمات

االنتقال الى الخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

خدمات فنية:

1

2

خدمة إضافة/
تحميل البيانات
المكانية
للجهات
الحكومية

خدمة محرر
البيانات
الدليلة

3

4

خدمة طلب
الدعم الفني
لتقنية نظم
المعلومات
الجغرافية

خدمة طلب
رخصة
برامج نظم
المعلومات
الجغرافية

(الترخيص الحكومي

الموحد لبرامج نظم

المعلومات الجغرافية)

(الترخيص الحكومي

الموحد لبرامج نظم

المعلومات الجغرافية)

حصر الخدمات
للمزيد من الخدمات الفنية
أضغط هنا

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

تابع الخدمات الفنية:

5
خدمة دراسة
طلب إجراء
مسح أو
استطالع

6
خدمة الربط
اإللكتروني
مع قواعد
البيانات
اإلحصائية

7
خدمات
تنفيذ
استطالعات
الرأي العام

8
خدمات
تصميم
وسحب
العينات

حصر الخدمات

االنتقال الى خدمات
بناء القدرات

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

خدمات بناء القدرات:

1

2

خدمة طلب
المشاركة في
المؤتمرات
والندوات

خدمة طلب
التسجيل
للبرنامج
التدريبي
التخصصي

نظم المعلومات

الموحد لبرامج نظم

(الترخيص الحكومي
الموحد لبرامج
الجغرافية)

حصر الخدمات

(الترخيص الحكومي

المعلومات الجغرافية)

3
خدمات
التدريب
بالمركز

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -1خدمة توفير بيانات ومعلومات إحصائية
وصف الخدمة:
يوفر المركز سالسل زمنية عن مختلف البيانات واإلحصاءات والمؤشرات التي تم إنتاجها
ونشرها في السلطنة منذ عام 1972م وحتى تاريخه .معظم هذه المعلومات واإلحصاءات
متاحة لجمهور المستفيدين الستخدامها من خالل اإلصدارات المتنوعة للمركز.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -2خدمة توفير بيانات ومعلومات مكانية
وصف الخدمة:
استعراض البيانات المكانية في العديد من القطاعات مثل (المباني– مراكز التسوق–المعالم-
السكان–التعليم– الصحة وغيرها).

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

 -3خدمة الخريطة التفاعلية
(مستكشف عمان)
وصف الخدمة:
تقدم الخريطة التفاعلية مجموعة من الخدمات التي تغطي مجموعة كبيرة من االستخدامات
المختلفة والتي يمكن االستفادة منها من خالل عدة شرائح مختلفة من المستخدمين ،تتيح
هذه الخدمة للمستخدمين استعراض البيانات المكانية من خالل خرائط تفاعلية وتوفير البيانات
حسب المناطق الجغرافية .تحتوي الخريطة الذكية على بيانات جغرافية في العديد من القطاعات
(السكان ،التعليم ،المباني ،مراكز التسوق ،المعالم) واالستفادة من األدوات الخاصة للتعامل
معها مثل (البحث ،تصفح البيانات – القياس – التأكد من صحة ودقة الرفع المساحي لمخطط
أو قطعة أرض ...... ،إلخ).

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -4خدمة االستفسار والبحث عن البيانات
المكانية (مستكشف عمان)
وصف الخدمة:
تتيح للمستخدم سهولة البحث واالستفسار عن البيانات المكانية والحصول على جميع
المعلومات الخاصة بالموقع وإمكانية استخراج البيانات إلى عدة صيغ مع إمكانية طباعة
تفاصيل الموقع مع المعلومات الجغرافية.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -5خدمة إستخراج البيانات المكانية
(مستكشف عمان)
وصف الخدمة:
تتيح الخدمة للجهات الحكومية استخراج البيانات الجغرافية مع إمكانية اختيار صيغة الملف
استخداما للبيانات الجغرافية.
المخرج حيث تم إضافة الصيغ األكثر
ً

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -6خدمة إضافة البيانات المكانية للمتصفح
(مستكشف عمان)
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين استعراض البيانات الخارجية كالرسومات الهندسية والجغرافية
إلى متصفح الخرائط بالطرق التالية:

رفع البيانات كملف بأحد االمتدادات:

CAD,SHP,KML,WMS

GPX,CSV,GEOJSON, External URL

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -7خدمة متصفح خريطة األساس الوطنية
وصف الخدمة:
استعراض بيانات خريطة األساس الوطنية مع إمكانية استخراج البيانات (للمصرح لهم) بصيغ
مختلفة وتحتوي خريطة األساس الوطنية على بيانات المباني و النقل والطرق ،البيانات
الهيدروغرافية ،خطوط االرتفاع ،الصور الجوية والنماذج الرقمية للتضاريس.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -8خدمة توفير البيانات المكانية والخرائط
الجغرافية
وصف الخدمة:
 .1طلب بيانات جغرافية بحيث يمكن التعامل معها بشكل سهل باستخدام برامج وتطبيقات
نظم المعلومات الجغرافية.
 .2مكتبة الخرائط الرقمية التفاعلية تتبع الخرائط الرقمية التفاعلية مواصفات ()OGC

 Open GeoSpatial Consortiumويمكن استخدام هذه الخرائط مباشرة في تطبيقات نظم
المعلومات الجغرافية المختلفة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

 -9خدمة توفير الخرائط الجاهزة لالستخدام
وصف الخدمة:
مكتبة من الخرائط الرقمية التفاعلية التي تتبع مواصفات ()OGC

هوية المركز

 Open GeoSpatial Consortiumويمكن استخدام خدمات الخرائط التفاعلية الرقمية مباشرة
في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المختلفة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -10خدمة دليل االدارات الحكومية
وصف الخدمة:
خدمة إلكترونية تمكن المستخدمين من االطالع على مواقع مكاتب وفروع الجهات الحكومية
عدة أدوات :االستعالم،
والخدمات التي تقدمها من خالل خريطة تفاعلية كما يوفر التطبيق ّ
مفتاح الخريطة ،قائمة الطبقات ،المرجعيات ،قائمة الطبقات ،خرائط األساس ،قياس ،طباعة
الخريطة وتتبع المسار.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -11خدمة اقتناء نسخ مطبوعة من إصدارات
المركز
وصف الخدمة:
في ظل التوجه إلى االعتماد على النشر اإللكتروني إلصدارات المركز ،يوفر المركز خدمة الحصول
على مطبوعاته وإصداراته الورقية من النشرات اإلحصائية المختلفة بعدة طرق.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -12خدمة شاشات المعرفة
وصف الخدمة:
صور معلوماتية (إنفوجرافيك) تم إعدادها استنادا إلى أحدث اإلحصاءات والمؤشرات المتوفرة
بالمركز ،ويجري بثها عبر وسائط تقنية إلى شاشات االستقبال (التلفاز) المتصلة بشبكة اإلنترنت
بالوحدات الحكومية الراغبة في الخدمة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات االتاحة والنشر

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -13خدمة االنتفاع من مصادر المعلومات
بمكتبة المركز
وصف الخدمة:
استخدام كافة المراجع ومصادر المعلومات المتوفرة بمكتبة المركز بمختلف أنواعها المقروءة
والسمعية والبصرية بما فيها خدمة التصوير الضوئي ألجزاء من اإلصدارات من قبل فئات
المستفيدين المتعددة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

االنتقال الى لخدمات دعم اتخاذ
القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -1خدمة توفير البيانات المكانية للمواقع
السياحة (جولة في عمان)
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين استعراض البيانات المكانية الخاصة بالقطاع السياحي في
السلطنة (المواقع السياحية والخدمية واألثرية) للوصول إليها بسهولة والتعرف على المعلومات
الخاصة بها ،كذلك َ
تمكنهم من معرفة الخدمات والمواقع القريبة من أماكن وجودهم باإلضافة
إلى مجموعة من األدوات والوظائف األخرى التي تم تصميمها بطريقة سلسة وسهلة من
خالل واجهة تطبيق ذكي لتسهيل استخدامه من قبل جميع الفئات.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

 -2خدمة توفير البيانات المكانية لمواقع
خدمات المركبات (وقودي)
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين استعراض البيانات المكانية الخاصة بخدمات المركبات في
السلطنة (محطات التزود بالوقود والخدمات المرتبطة بها ،مراكز الصيانة ،معارض السيارات)
للوصول إليها بسهولة والتعرف على المعلومات الخاصة بها ،كذلك َ
تمكنهم من معرفة الخدمات
والمواقع القريبة من أماكن وجودهم باإلضافة إلى مجموعة من األدوات والوظائف األخرى
التي تم تصميمها بطريقة سلسة وسهلة من خالل واجهة تطبيق ذكي لتسهيل استخدامه من
قبل جميع الفئات .يرافقها خدمة تقييم المؤسسات الخدمية المرافقة /المتوفرة بمحطات
تعبئة الوقود.

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

 -3خدمة توفير البيانات المكانية للخدمات
المصرفية والمالية (بنكي)
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للمستخدمين استعراض البيانات المكانية الخاصة بخدمات القطاع المصرفي
والمالي في السلطنة (البنوك ،أجهزة الصرافة اآللية ،شركات التأمين ،محالت الصرافة) للوصول
ّ
تمكنهم من معرفة الخدمات
إليها بسهولة والتعرف على المعلومات الخاصة بها ،كذلك
والمواقع القريبة من أماكن وجودهم باإلضافة إلى مجموعة من األدوات والوظائف األخرى
التي تم تصميمها بطريقة سلسة وسهلة من خالل واجهة تطبيق ذكي لتسهيل استخدامه من
قبل جميع الفئات.

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -4خدمة مقارنة البيانات المكانية
(مستكشف عمان)
وصف الخدمة:
أداة تمكن المستخدمين من مقارنة البيانات المكانية إلجراء مقارنة تفاعلية بين خرائط وطبقات
جغرافية.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

 -5خدمة االستشارات الفنية والدعم في
الحلول المكانية
وصف الخدمة:
يقدم المركز خدمات استشارية للمؤسسات المختلفة في الحلول المكانية تتمثل في اآلتي:

هوية المركز

 .1وضع خطة لتنفيذ برنامج أو حل مكاني.

 .2التزويد بنماذج عملية أو برنامج مماثله لها في الحلول المكانية.

 .3التوجيه في تطوير توفير خدمات ويب قد تطلبها مختلف البرامج.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -6خدمة لوحة المؤشرات المكانية
وصف الخدمة:
تقدم عرضا للمؤشرات األساسية عن استخدام البوابة المكانية والتفاعل مع قاعدة البيانات
الجغرافية الوطنية .كما تقدم مؤشرات لقياسية مستوى تزويد البيانات من قبل الجهات المزودة
أو على مستوى مجموعات البيانات المختلفة مما يتيح لمتخذي القرار متابعة نشاط المزودين
واتخاذ إجراءات مساعدة في حال كان األداء دون المستوى المرضي.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات دعم اتخاذ القرار

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -7خدمة االستشارة في تصميم
استمارات االستطالعات وسحب العينات
وصف الخدمة:
تقديم استشارة للمؤسسات الحكومية والباحثين األكاديميين في مجال تصميم استمارات
المسوح/استطالعات الرأي وآلية اختيار العينات من الفئات المستهدفة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

االنتقال الى الخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -1خدمة إضافة/تحميل البيانات المكانية
للجهات الحكومية
وصف الخدمة:
خدمة تتيح للجهات الحكومية إدارة وتسهيل تبادل البيانات ووضع بياناتها الجغرافية ومشاركتها
مع الجهات األخرى أو كافة المستخدمين وفقا لصالحيات محددة لكل جهة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -2خدمة محرر البيانات الدليلة
وصف الخدمة:
تتيح خدمة تطبيق سطح المكتب لمستخدمي البوابة المكانية للبنية الوطنية للمعلومات
الجغرافية تحرير وتحديث البيانات الدليلية ( )Metadataللبيانات المكانية التي يمتلكونها وفقا
لمعايير البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية للبيانات الدليلية (.)ONSDI Metadata Standard

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -3خدمة طلب رخصة برامج نظم المعلومات
الجغرافية
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للجهات المشاركة في الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات
الجغرافية طلب الحصول على رخص برمجيات نظم المعلومات الجغرافية.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -4خدمة طلب الدعم الفني لتقنية نظم
المعلومات الجغرافية
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للجهات المشاركة في الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات
الجغرافية طلب الحصول على الدعم الفني.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -5خدمة دراسة طلب إجراء مسح أو
استطالع
وصف الخدمة:
تنفيذا للمادة رقم ( )20من قانون اإلحصاء والمعلومات الصادر بموجب المرسوم السلطاني
رقم  55/2019يتم دراسة جميع الطلبات الواردة للمركز من قبل األفراد أو المؤسسات الحكومية
والخاصة أو المنظمات الدولية للحصول على تراخيص لجمع بيانات من المجتمع.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -6خدمة الربط اإللكتروني مع قواعد
البيانات اإلحصائية
وصف الخدمة:
تمكين المؤسسات الحكومية المختلفة من الحصول على مؤشرات وبيانات إحصائية محدده
سلفا ومتفق عليها بشكل مباشر من قواعد بيانات المركز.
ً

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -7خدمات تنفيذ استطالعات الرأي العام
وصف الخدمة:
الخدمة مقدمة للمؤسسات الحكومية الراغبين في إجراء استطالع رأي تتطلب جمع بيانات من
األفراد أو األسر أو الشركات عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني وتحليلها.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع للخدمات الفنية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -8خدمات تصميم وسحب العينات
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمؤسسات الحكومية الراغبة في االستعانة بخبرات المركز في سحب عينة دراسة
ما تود المؤسسة في تنفيذها.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

االنتقال الى خدمات
بناء القدرات

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -1خدمة طلب المشاركة في المؤتمرات
والندوات
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للجهات المشاركة في الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات
الجغرافية طلب التسجيل للمشاركة في المؤتمرات والندوات المتخصصة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات بناء القدرات

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -2خدمة طلب التسجيل للبرنامج التدريبي
التخصصي
وصف الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للجهات المشاركة في الترخيص الحكومي الموحد لبرامج نظم المعلومات
الجغرافية وامكانية التسجيل واالستفادة من دورات تدريبية حول الموضوعات المتعلقة بتقنيات
وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات بناء القدرات

خدمات التدريب بالمركز
الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

حصر الخدمات

1
برامج تدريبية
متخصصة
في مجال
اإلحصاء
والمعلومات

2
تدريب طلبة
مؤسسات
التعليم
العالي في
مختلف
التخصصات

3
تدريب خريجي
مؤسسات
التعليم
العالي

4
التدريب على
رأس العمل
للجهات
الرسمية

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -1برامج تدريبية متخصصة في مجال اإلحصاء
والمعلومات
وصف الخدمة:
تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال اإلحصاء والمعلومات لموظفي المركز والجهات
الرسمية.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات التدريب بالمركز

الرئيسية

المقدمة

 -2تدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي
في مختلف التخصصات
وصف الخدمة:
تقديم طلب تدريب من الجامعة /الكلية يتضمن التخصص والفترة الزمنية.

هوية المركز

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات التدريب بالمركز

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -3تدريب خريجي مؤسسات التعليم العالي
وصف الخدمة:
إتاحة فرصة تدريب للطلبة خريجي المؤسسات التعليمية في مجاالت ذات االختصاص في
المركز.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات التدريب بالمركز

الرئيسية

المقدمة

هوية المركز

 -4التدريب على رأس العمل للجهات
الرسمية
وصف الخدمة:
تقديم الجهة الحكومية طلب تدريب موظفيها على رأس العمل في مجال (اإلحصاء والمعلومات)
حيث يتضمن الطلب مجال التدريب والفترة الزمنة.

إســـــتراتيجيتنا

***للمزيد من المعلومات أنقر على االيقونات

حصر الخدمات
وصف الخدمة

معدل الوقت

الفئة المستخدمة

الشروط

المستندات

الرسوم

مخطط عمل الخدمة

للتواصل

الرجوع لخدمات التدريب بالمركز

portal.ecensus.gov.om

