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أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز  إدارة  مجلــس 
يــر  الّتقر لكــم  أقــّدم  أن  يســّرني  والمعلومــات 
يبّيــن  والــذي  2020م،  لعــام  للمركــز  الســنوّي 
ــب علــى 

ّ
-وهلل الحمــد –أّن المركــز اســتطاع التغل

ــار الناتجــة عــن جائحــة  ــات المتمثلــة فــي اآلث التحدي
فيــروس كورونــا ) كوفيــد - 19(، بــل واســتطاع أن 
ــذ الخطــة الســنوّية المعتمــدة لعــام 2020م، 

ّ
ينف

وذلــك نتيجــة النهــج الــذي اّتبعــه المركز باســتخدام 
البيانــات  آلّيــة جمــع  تنفيــذ  الحديثــة فــي  التقنّيــة 
والمهتميــن. للمســتفيدين  وإتاحتهــا  وتحليلهــا 

إّن إعــادة تشــكيل مجلــس إدارة المركــز الوطنــي 
لإلحصــاء والمعلومــات ليضــّم فــي عضويتــه كال 
ووزارة  الصحــة،  ووزارة  االقتصــاد،  وزارة  مــن: 
واالبتــكار،  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم 
مســتوى  ورفــع  العمانــي،  المركــزي  والبنــك 
درجــة  إلــى  عضويتــه  فــي  المؤّسســات  تمثيــل 
التــي  الكبيــرة  األهمّيــة  علــى   

ّ
يــدل وزارة،  وكيــل 

تعــّول علــى المركــز فــي النهضــة المتجــددة تحــت 
القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب الجاللــة 
الّســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اهلل 

ورعــاه-. 

الموضوعــات  مــن  مجموعــة  يــر  الّتقر يتضّمــن 
ــوء علــى أبــرز االنجــازات واألعمــال 

ّ
ط الض

ّ
التــي تســل

المنصــرم،  العــام  فــي  ــذة 
ّ

المنف واألنشــطة 
يــر إلــى  فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر يتطــّرق التقر
اإلنجاز الذي حققته الّسلطنة ممثلة في المركز، 

البيانــات المفتوحــة،  يــر مرصــد  وذلــك حســب تقر
 
ً
حيــث جــاءت الّســلطنة  فــي المرتبــة الثانيــة عالميــا
واألولــى فــي منطقــة غــرب آســيا فــي انفتــاح 
يــر الضــوء علــى نجــاح  ط التقر

ّ
البيانــات، كمــا يســل

اســتضافة الّســلطنة للمنتــدى اإلحصائــي الخليجي 
بالتعــاون مــع مركــز  المركــز  مــه 

ّ
نظ الــذي  الثانــي 

اإلحصــاء الخليجــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة.

أما على مستوى المشاريع الوطنية المهّمة 
يــر  التــي أنجــزت فــي عــام 2020م، فيعطــي التقر
لمحــة ســريعة عــن مشــروع الّتعــداد اإللكترونــي 
للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020م، وأبــرز  
تكاتــف  أســهم  حيــث  بهــا،  مــّر  التــي  ــات 

ّ
المحط

الجهــات الحكوميــة والخاصــة واألفــراد فــي نجاحه 
وإنجــازه، علــى الرغــم مــن أّن بعــض دول العالــم 
ــن مــن إنجــاز تعداداتهــا بســبب الظــروف 

ّ
لــم تتمك

التــي ألّمــت بعــام2020م.

أعضــاء  عــن  نيابــة  يشــّرفني  الختــام  وفــي 
ــة العامليــن فــي المركــز أن 

ّ
مجلــس اإلدارة وكاف

أتوّجه بالشــكر الجزيل إلى المؤّسســات الحكومية 
والخاّصــة ومؤّسســات المجتمــع المدنــي علــى 
التــي  والمشــاريع  المركــز  مــع  الدائــم  تعاونهــا 
الطّيــب  األثــر  لــه  كان  والــذي   ، عليهــا  يشــرف 
فــي نجــاح أعمالــه وتحقيــق األهــداف والغايــات 

المرجــّوة.

  كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

أتوّجه بالشكر 
الجزيل إلى 

المؤّسسات 
الحكومية والخاّصة 

ومؤّسسات 
المجتمع المدني 

على تعاونها 
الدائم مع المركز 
والمشاريع التي 

يشرف عليها 

ناصر بن خميس بن علي الجشمي

رئيس مجلس اإلدارة 

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة  
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      إّن اعتمــاد مــوالي حضــرة صاحــب الجاللــة 
الّســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه 
اهلل ورعــاه- لنتائــج الّتعــداد اإللكتروني للّســكان 
والمســاكن والمنشــآت 2020م، فــي الرابــع 
عشــر مــن شــهر ديســمبر مــن عــام 2020م، 
حيــث  قــة، 

ّ
المحق لإلنجــازات  يضــاف  إنجــاٌز  لهــو 

وفــق  الّتعــداد  تنفيــذ  مــن  الّســلطنة  تمكنــت 
دوال  أّن  حيــن  فــي  لــه،  المعتمــد  البرنامــج 
ــن مــن ذلــك، بــل وأّجلــت إجــراء 

ّ
أخــرى لــم تتمك

ــي 
ّ

 لآلثــار المترتبــة علــى تفش
ً
تعداداتهــا، نظــرا

فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( فــي العالــم.

مــا  أبــرز  أّن  إلــى  هنــا  اإلشــارة  مــن  بــّد  وال 
ذته 

ّ
قه الّتعداد اإللكتروني 2020 الذي نف

ّ
حق

الســلطاني  المرســوم  بموجــب  الســلطنة 
والمرســوم   )2015  /15( رقــم  الســامي 
أنــه   )33/2020( رقــم  الســامي  الســلطاني 
اســتطاع االنتقــال مــن الّتعــداد الميدانــي إلــى 
ي فــي فتــرة قصيــرة جــًدا تقــّدر 

ّ
الّتعــداد الّســجل

بألــف يــوم فقــط، حيــث أوجــد منظومــة بيانــات 
قواعــد  تربــط  ومســتدامة  ضخمــة  إحصائيــة 
البيانــات لمختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة، 
ن مــن تنفيــذ تعــداد للّســكان 

ّ
األمــر الــذي ســيمك

 
ّ

والمســاكن والمنشــآت فــي أي وقــت وبأقــل
جهــد بشــري وبتكلفــة مالّيــة محــدودة. 

األخــرى،  المركــز  أعمــال  صعيــد  علــى  أمــا 
واجهــت  التــي  التحّديــات  مــن  الّرغــم  فعلــى 
تنفيــذ المســوحات اإلحصائّيــة االقتصادّيــة فــي 

)كوفيــد19-(  كورونــا  فيــروس  جائحــة   
ّ

ظــل
ــب نــزوال للميــدان بهدف 

ّ
الســّيما تلــك التــي تتطل

ــات، إال أنــه وحرًصــا مــن المركــز علــى  جمــع البيان
أن يتــّم توفيــر البيانــات فــي مختلــف القطاعــات، 
فقد تّم اســتحداث اســتخدام الربط اإللكتروني 
المباشــر مــع مصــادر البيانــات؛ هــذا إلــى جانــب 
تفعيــل مركــز االّتصــاالت فــي المركــز الســتيفاء 
التــي  للمشــاريع  الالزمــة  البيانــات  مــن  عــدد 

ذهــا  المركــز أو يشــرف عليهــا.
ّ

ينف

يــل الشــكر  ختامــا ،يطيــب لــي أن أتقــّدم بجز
وعظيــم االمتنــان لمنتســبي المركــز الذيــن يعود  
قهــا منــذ 

ّ
 فــي اإلنجــازات التــي حق

ُ
لهــم الفضــل

ــا 
ً

أيض ويســّرني  2012م،  عــام  فــي  إنشــائه 
الّتعــداد  إدارة  فــي  العمــل  طاقــم  أشــكر  أن 
والفــرق المشــاركة علــى الجهــود التي بذلوها 
اإللكترونــي2020،  الّتعــداد  مشــروع  فــي 

لــت بالنجــاح. 
ّ
والتــي وهلل الحمــد، تكل

 لبنــاء عمــان الغاليــة تحــت 
ً
قنــا اهلل جميعــا

ّ
وف

 القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب 
ّ

ظــل
الجاللــة الّســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم –

حفظــه اهلل ورعــاه.

كلمة الرئيس التنفيذي

يطيب لي أن أتقّدم 
بجزيل الشكر وعظيم 
االمتنان لمنتسبي 
المركز الذين يعود  

 في 
ُ

لهم الفضل
قها 

ّ
اإلنجازات التي حق

منذ إنشائه في عام 
2012م، ويسّرني 

ا أن أشكر طاقم 
ً

أيض
العمل في إدارة 
عداد والفرق 

ّ
الت

المشاركة على 
الجهود التي بذلوها 
عداد 

ّ
في مشروع الت

اإللكتروني2020

د. خليفة بن عبداهلل بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 

لإلحصاء والمعلومات 

كلمة الرئيس التنفيذي



أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 8

معالي/ ناصر بن خميس بن علي الجشمي
أمين عام وزارة المالّية / رئيس مجلس اإلدارة

سعادة/ طاهر بن سالم بن عبداهلل العمري
الّرئيس الّتنفيذي للبنك المركزي العماني

سعادة الدكتور / ناصر بن راشد بن عبداهلل المعولي 
وكيل وزارة االقتصاد

يذاني
ّ

سعادة الدكتور / علي بن عامر بن علي الش
صاالت وتقنّية المعلومات

ّ
صاالت وتقنّية المعلومات لالت

ّ
 وكيل وزارة الّنقل واالت

سعادة الدكتور / بخيت بن أحمد بن سهيل المهري
وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  للتعليم العالي

اللواء/ سليمان بن محمد بن حمد الحارثي  
مساعد المفّتش العام للشرطة والجمارك

ية والمالية بشرطة عمان السلطانية/ نائب رئيس المجلس  للشؤون اإلدار

سعادة المهندس/ رضا بن جمعة بن محمد آل صالح 
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

سعادة الدكتورة/ فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية
ية والمالية والتخطيط وكيلة وزارة الصحة للشؤون اإلدار
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عقــد مجلــس إدارة المركــز اجتماعــا لــه يــوم الثالثــاء الموافــق 22 
ديســمبر 2020م، برئاســة معالــي ناصــر بــن خميــس بــن علي الجشــمي 
أميــن عــام وزارة الماليــة رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي لإلحصاء 
والمعلومــات، وبحضــور أصحــاب الســعادة األعضــاء. تــم اســتعراض 
ومناقشــة عــدد مــن المواضيــع المدرجــة علــى جدول األعمــال من بينها 
اعتمــاد الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اإلحصــاء والمعلومــات والمســوّدة 
األّوليــة » الســتراتيجية البيانــات Data Strategy »  والموافقــة علــى 

مقتــرح تشــكيل الّلجنــة الّدائمــة لإلحصــاء.

 اجتماع مجلس

اإلدارة



موظفو المركز الوطني لإلحـــصـــــاء والمعلومات10

كــم نحــن فخــورون بانتمائنــا إلــى المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات 
بالبيانــات   2040 عمــان  رؤيــة  رفــد  فــي  فّعــال  وبشــكل  نســاهم  ألننــا 

المتجــددة. نهضتهــا  فــي  كذلــك  ونســاهم  الدقيقــة، 

موظفــو المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات



11 المتقاعدون من المركز عام 2020م

المتقاعديــن مــن المركــز عــام 2020م

شــكًرا لكــم 
علــى عطائكــم 

وجهودكــم فــي 
خدمــة الحقــل 
اإلحصائــي فــي 

الّســلطنة

الفاضل/منصور  القاسمي
الفاضل/مقبول البلوشي

الفاضل/ناصر الدغيشي
الفاضل/محمود  المجيني

الفاضل/خالد  المظفر
الفاضل/يعقوب  الزدجالي

الفاضل/مبارك  العريمى
الفاضل/سليمان المعولي
المرحومة/نظيرة  الحراصية

الفاضل/خميس  البلوشي

الفاضل/ابراهيم الهنائي

الفاضل/ناصر  المديلوي

الفاضل/ناصر اليحمدي

الفاضل/خصيب الغافري

الفاضل/مالك  المعولي

الفاضل/ناصر  الجابري

الفاضل/محمد  البلوشي

الفاضل/نصيب القطيطي

الفاضل/عبداهلل  البوسعيدي

الفاضل/علي  البطاشي

الفاضل/علي  الهنائي

الفاضل/حبيب  اللواتيا

الفاضل/عابد  الهنائي

الفاضل/ناصر  الحميدي

الفاضل/سعود المعولي
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يواصل المركز ســعيه الدائم لمواكبة التطورات التقنية واالســتفادة منها في مختلف المجاالت الممكنة 
لتطويــر العمليــات اإلحصائيــة بهــدف ترشــيد تكاليــف العمــل االحصائــي وإتاحــة معلومــات ذات قيمــة مضافــة 

للمســتخدمين بالجودة والوقت المناســب.
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ــذي  ــات الّضخمــة ال ــًرا فــي موضــوع البيان قطــع المركــز شــوطا كبي
يهــدف إلعــادة توظيــف البيانــات المتوّفــرة فــي كل مــن: الّشــركات 
المشــّغلة لالّتصــاالت فــي الّســلطنة والبيانــات المتوّفــرة فــي شــبكة 
المعلومــات العالميــة )اإلنترنــت( ، وذلــك فــي عــدد مــن المجــاالت 
مثــل: إحصــاءات الّســكان وتنّقالتهــم، وإحصــاءات الّســياحة، وجمــع 
بيانــات األســعار مــن مختلــف المصــادر، ومــن المتوّقــع أن يتــم بــدء 
تطبيــق هــذا اإلجــراء فــي عــام 2021م، ليضــاف بذلــك إنجــاز آخــر 
للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات لتطويــر العمــل اإلحصائــي 

فــي الّســلطنة.

خمة مشروع في طور  الّتطبيق
ّ

البيانات الض

 نظام المسوح الميدانية واستطاعات
الّرأي العام

اســتحدث المركــز نظــام المســوح الميدانّيــة واســتطالعات الــّرأي 
ــه مــع منظومــة مركــز االّتصــال بالمركــز،  ــز بتكامل العــام الــذي يتمّي
حيــث ُيعنــى هــذا الّنظام بجميع المســوحات الميدانية واســتطالعات 
ــع  ــي النظــام جمي ــت، ويغّط ــّرأي العــام ومســوحات شــبكة االنترن ال
المراحــل ابتــداء مــن ســحب العّينــة وحتــى اســتخراج الّتقاريــر والّنتائج، 
ويعتبــر نقلــة نوعيــة فــي مجــال جمــع البيانــات بنظــام المســوح، 
وأثبــت نجاحــه وفعالّيتــه فــي ظــّل  اإلجــراءات االحترازّيــة التــي اّتخذتها 
الّســلطنة للّتعامــل مــع التطــورات الناتجــة عن انتشــار فيــروس كورونا 

)كوفيــد - 19( خــالل عــام 2020م.
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ــرة  ــة خــالل الفت ــدول الخليــج العربي ــدول مجلــس التعــاون ل ــي ل ــي الخليجــي الثان اســتضافت الّســلطنة المنتــدى اإلحصائ
17 – 18 فبرايــر 2020م تحــت شــعار » البيانــات الّذكّيــة«. وقــد تــّم تنظيــم المنتــدى مــن قبــل المركــز  الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات فــي الّســلطنة وبالتعــاون مــع المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربّيــة، وبمشــاركة 
ــاع  ــة وطيــف واســع مــن ُصنَّ ــة بــدول مجلــس التعــاون وعــدد مــن المؤّسســات الحكومّي ممّثليــن عــن األجهــزة اإلحصائّي

القــرار  وراســمي الّسياســات واألكاديمّييــن والباحثيــن وممّثليــن عــن عــدد مــن مؤّسســات القطــاع الخــاص.

المنتدى اإلحصائي الخليجي الثاني 
ة”

ّ
ة .. مستقبل اإلحصاءات الرسمي

ّ
تحت شعار”البيانات الذكي

جــاء تنظيــم المنتــدى اإلحصائــي الخليجــي الثانــي تنفيــًذا لقــرار الّلجنــة الّدائمــة لشــؤون العمــل اإلحصائــي لــدول مجلــس 
التعــاون ســعًيا لتطويــر العمــل اإلحصائــي بــدول المجلــس وتعزيــًزا لقدرتــه الّتنافســّية ومواكبتــه للتغّيــرات المتســارعة فــي 

تقنّيــات الــّذكاء االصطناعــي وانتشــارها ومــا صاحبهــا مــن ثــورة فــي انتــاج البيانــات بمختلــف أنواعهــا. 

وقد رعت حفل االفتتاح معالي المهندسة عّزة بنت سليمان اإلسماعيلية وزيرة الّتقنية واالّتصاالت )سابقًا(. 

يحرص المركز على االستفادة القصوى من التقدم المحرز في مختلف 
حقول المعرفة ذات الصلة بمهامه واختصاصاته السيما فيما يتعلق 

باإلحصاء والبنية الجغرافية المكانية.
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وأظهــرت المــداوالت والنقاشــات التــي تضّمنهــا المنتــدى علــى مــدى 
ــى  ــه متصاعــد عل ــن، وجــود توّج ــراء والمعنيي ــن مــن لقــاءات الخب يومي
الّتقنيــة  الّتطــورات  العالمّيــة لمواكبــة  مســتوى منظومــة اإلحصــاء 
تطويــر  فــي  الممكنــة  المجــاالت  مختلــف  فــي  منهــا  واالســتفادة 
العملّيــات اإلحصائّيــة، لمــا لذلــك مــن تأثيــر  إيجابــي علــى ترشــيد 
تكاليــف العمــل اإلحصائــي وإتاحــة معلومــات ذات قيمــة مضافــة 
للمســتخدمين بالجــودة والتوقيتــات المناســبة، وبمــا يحقــق االرتقــاء 
ــى  ــة الّرســمّية، إل ــات اإلحصائّي برضــا وبثقــة المســتخدمين فــي البيان
ــا التاريخــي  ــة مــن االســتمرار  بدوره ــزة اإلحصائّي ــن األجه ــب تمكي جان
الجــدد  المنتجيــن  مــن  العديــد  ودخــول  الســوق،  انفتــاح  ظــل  فــي 
للمعلومــات، ونشــوء مصــادر جديــدة تتطّلــب طرقــا غيــر تقليدّيــة فــي 
ــة. ــراض اإلحصائّي ــا لألغ ــا ومعالجته ــى بياناته الوصــول والحصــول عل

  

داتــــــــاثـــــــــون 
مـــــن 28 أكــــتــــوبــــر 2019

إلــــى 3 نــوفــــمـــبـــر 2019  

المنتدى اإلحصائي 
الــخـلـيــجــي  الــثـــانــي
17– 18 فـــــبراير 2020

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم

م
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: على مستوى االستفادة من انعكاسات ثورة البيانات في دعم اتخاذ القرار :
ً
ثانيا

أهمية توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي والتحليل المعزز في دعم اتخاذ القرار.	 
االعتماد المتزايد على المصادر الجديدة للبيانات بهدف االستجابة اآلنية لمتطلبات التخطيط ودعم اتخاذ القرار. 	 
اعتبار البيانات اإلدارية مصدرا للثورة المعلوماتية ينبغي تعظيم االستفادة منها في مجال دعم اتخاذ القرار. 	 

: على مستوى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب:
ً
أوال

تشــكل المبــادرات االبتكاريــة والتجــارب الناجحــة فــي دول المجلــس فرصــة لتعزيــز التعــاون وتعظيــم االســتفادة منهــا فــي 	 
منظومــة العمــل اإلحصائــي المشــترك بمــا يوفــر الجهــد والوقــت والتكلفــة علــى الــدول األعضــاء والجهــات المعنيــة.

أهميــة التنســيق المشــترك لتقديــم المبــادرات الخليجيــة فــي مجــال توظيــف البيانــات الذكيــة ضمــن المبــادرات الدولية الســاعية 	 
لتطويــر العمــل اإلحصائي الرســمي.

االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة الرائــدة فــي مجــال توظيــف البيانــات الذكيــة مــن مصادرهــا المختلفــة فــي تطويــر منظومــة 	 
العمــل اإلحصائــي بــدول المجلــس.

 فعاليات نظمها المركز

وقــد خلصــت نتائــج وأعمــال المنتــدى الــى العديــد مــن المخرجـــات التــي تخــدم تطويــر وتحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العمـــــــــــل االحصائــي علــى المستـــــــــــــــــــــــــــــــوى الخليجــي للمرحلــة القادمــة، ومــن 
أهــــــــم التوجهــات العامــة التــي أكــد عليهــا المنتــدى مــا يلــي: 
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وقــد خلصــت نتائــج وأعمــال المنتــدى الــى العديــد مــن المخرجـــات التــي تخــدم تطويــر وتحديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العمـــــــــــل االحصائــي علــى المستـــــــــــــــــــــــــــــــوى الخليجــي للمرحلــة القادمــة، ومــن 
أهــــــــم التوجهــات العامــة التــي أكــد عليهــا المنتــدى مــا يلــي: 

ية: يز كفاءة الكوادر البشر ثالثا: على مستوى بناء القدرات وتعز

التوجه في بناء القدرات الخليجية بما يتواكب مع ثورة البيانات ويعزز خلق الكفاءات في مجال علوم البيانات.	 
بنــاء الشــراكات الالزمــة مــع المجتمــع األكاديمــي والبحثــي والقطــاع الخــاص لتكامــل الجهــود وبنــاء القــدرات الخليجيــة فــي مجــال 	 

البيانــات الذكيــة لضمــان االســتمرارية واالســتدامة. 

: على مستوى حوكمة منظومة البيانات واالنتقال للبيانات الذكية:
ً
رابعا

العمــل علــى وجــود أطــر قانونيــة وتشــريعية وتنظيميــة الســتخدام البيانــات الضخمــة والذكيــة بالتعــاون مــع الجهــات المنظمــة 	 
ــات  ــا دون المســاس بســرية البيان ــاع منه ــات واالنتف ــة االطــراف فــي اســتخدام البيان ــا بمــا يضمــن حقــوق كاف ــة له والمنتج

وحقــوق الملكيــة.
العمل على بناء األطر والمنهجيات لالستفادة من البيانات الذكية والضخمة بما يتوافق مع متطلبات دول المجلس.	 

المعرض المصاحب للمنتدى

اســتعرضت فيــه المؤسســات اإلحصائيــة الخليجيــة وعــدد مــن الشــركات العاملــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات منتجاتهــا وتجاربهــا 
ــز  ــارب وتعزي ــى هــذه التج ــرب عل ــن ق ــرف ع ــرى للتع ــات فــي قطــاع األعمــال، وهــي فرصــة أخ ــف أحــدث التقني ــي توظي ــدة ف الرائ
االســتفادة منهــا فــي تطويــر العمــل اإلحصائــي الرســمي، وإيجــاد شــراكات تعــزز مبــدأ التكامــل بيــن مؤسســات المجتمــع المختلفــة.

 فعاليات نظمها المركز
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حلقة عمل تفاعلية إلنتاج العناوين وادامة وضبط جودة بيانات العنونة
نظــم المركــز ممثــال فــي المديريــة العامــة للبنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة فــي 17 فبرايــر 2020 حلقــة عمــل تفاعليــة تهــدف 
الــى تدريــب فريــق العنونــة فــي البلديــات المعنيــة علــى انتــاج العناويــن وادامــة وضبــط جــودة بيانــات العنونــة وذلــك لمــدة خمســة 
أيــام. تضمنــت الحلقــة عــدة مواضيــع مــن بينهــا اشــتراطات ومواصفــات وقواعــد انتــاج بيانــات العنونــة إلــى جانــب التدريــب العملــي 
علــى تطبيــق هــذه االشــتراطات والقواعــد المعتمــدة فــي التقريــر الخــاص بالمواصفــات الفنيــة واألســس والضوابــط لتغذيــة نظــام 
العنونــة. وتضمنــت الحلقــة كذلــك عــرض البيانــات التــي أنتجتهــا كل بلديــة ومناقشــتها مــع الجهــات األخــرى وذلــك مــن خــالل 

اســتعراض بيانــات العنونــة المنتجــة مــن قبــل الفــرق ومناقشــتها فنيــا. 

حلقة عمل وطنية حول مؤشرات االنفاق على التعليم
عم27 فبراير 2020 وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي أمين عام مجلس التعليم.

ركــزت حلقــة العمــل علــى مفاهيــم وآليــات االحتســاب ومصــادر البيانــات الســتمارة تمويــل التعليــم والتــي ترســل إلــى الســلطنة 
بشــكل ســنوي مــن قبــل معهــد اليونســكو لإلحصــاء، كمــا يتــم خــالل الحلقــة التعــرف علــى طــرق قيــاس المؤشــرات والتعــرف علــى 
مصــادر البيانــات المطلوبــة )الموازنــات الرســمية والمســوح األســرية( الســتيفاء االســتمارة وآليــات تقديــر بعــض القيــم مــن أجــل 
اســتيفاء االســتمارة بالشــمول والدقــة إضافــة إلــى رفــع قــدرات المشــاركين فــي مجــال احتســاب المؤشــرات المتعلقــة بإحصــاءات 

اإلنفــاق علــى التعليــم وفقــًا للمعاييــر الدوليــة المســتخدمة.

 فعاليات نظمها المركز
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طلب تم التعامل معه إلجراء استطاعا للرأي العام  
مسح أو استطاع

1261

منظومة اإلنذار المبكر

رأي  العــام طريقــة فنيــة لجمــع معلومــات عــن  الــرأي  تعتبــر اســتطالعات قيــاس 
مجموعــة مــن النــاس فــي فتــرة زمنيــة معينــة ومــكان محــدد حــول قضيــة أو ظاهــرة 
ــرأي العــام فــي انهــا  معينــة بمنهجيــة علميــة. وتكمــن أهميــة اســتطالعات قيــاس ال
تعتبــر حلقــة الوصــل بيــن متخــذي القــرار والمجتمــع، والوصــول إلــى أولويــات المجتمع 
وتفضيالتــه واحتياجاتــه، إلــى جانــب قيــاس مــدى فعاليــة برنامــج معيــن أو خدمــة 
ــا أداة مهمــة  ــا انه ــاه المجتمــع كم ــول واتج ــث توضــح االســتطالعات مي ــة، حي معين
فــي التعــرف علــى مختلــف القيــم الســائدة فــي المجتمعــات وتطــور تلــك القيــم 

ومســتقبلها.
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استطالع ثقة المستهلك 

يتــم تنفيــذ هــذا االســتطالع فــي الّســنة الواحــدة بواقــع أربــع مــرات ، 
ويســتهدف المواطنيــن مّمــن هــم فــي عمــر 18ســنة فأكثــر. ويهــدف إلى 
قيــاس الّتطــّور فــي الحالــة المادّيــة لألســر العمانيــة بيــن العــام المنصــرم 
ــر بالّســلب أو  ــي تؤّث ــه االســتطالع. والعوامــل الت ــذ في ــذي ينّف والعــام ال

اإليجــاب فــي مســتوى االقتصــاد العمانــي. 
إلــى جانــب التعــّرف علــى التوّقعــات المســتقبلية لالقتصــاد العمانــي 
الشــرائية  الراهــن وقدرتهــا  الوقــت  والحالــة االقتصادّيــة لألســرة فــي 
ــى مــدى توافــر فــرص  ــة والســلع والســّيارات إضافــة إل لألجهــزة المنزلي

العمــل فــي الوقــت الحالــي والتوّقعــات المســتقبلّية لهــا.
العّينــة فــي هــذه االســتطالع فــي كل مــّرة كحــّد أدنــى  ويبلــغ حجــم 
1500 مواطــن عمانــي مــن المقيميــن بالّســلطنة موّزعيــن علــى جميــع 
ــاث بالّنســبة للمجتمــع  ــور واإلن ــل الّذك ــاة تمثي ــّم مراع المحافظــات ، وت
البيانــات  جمــع  ويتــم  المختلفــة.  التعليميــة  والمســتويات  والفئــات 

الهاتــف. باســتخدام 
إلــى جانــب التعــرف علــى التوقعــات المســتقبلية لالقتصــاد العمانــي 
الشــرائية  الراهــن وقدرتهــا  الوقــت  والحالــة االقتصاديــة لألســرة فــي 
لألجهــزة المنزليــة والســلع والســيارات إضافــة علــى مــدى توافــر فــرص 

العمــل فــي الوقــت الحالــي والتوقعــات المســتقبلية لهــا.

استطالعات الرأي العام الربع سنوية

ر في 
ّ

طو
ّ
قيــاس الت

ة لألســر 
ّ
الحالة المادي

العمانيــة بين العام 
المنصــرم والعام الذي 

ذ فيه االســتطالع
ّ

ينف

 الهدف
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استطالع رأي حول أحوال المواطن العماني

نفــذ المركــز هــذا االســتطالع فــي دورتــه الرابعــة خــالل الفتــرة )22 نوفمبــر 
إلــى 10 ديســمبر 2020م( بهــدف التعــرف علــى مــدى رضــا المواطنيــن 
الُعمانييــن عــن بعــض جوانبهــم الحياتيــة: مثــل الظــروف الصحيــة والبيئيــة 
االجتماعيــة  والمشــاركة  والعالقــات  والترفيــه  والتشــغيل  والعمــل 

ــات المواطــن الُعمانــي. وأولوي

و نفــذ بواســطة االتصــاالت الهاتفيــة علــى عينــة ضمــت 1500 مواطــن 
مــن مختلــف محافظــات  فأكثــر،  18 ســنة  العمــر  فئــة  مــن  عمانــي، 
أحــوال  التــي طــرأت علــى  التغيــرات  التعــرف علــى  الســلطنة، بهــدف 
المواطنيــن منــذ الــدورة األولــى لالســتطالع فــي أكتوبــر 2014 م والــدورة 

الثانيــة فــي أكتوبــر 2016م والــدورة الثالثــة فــي نوفمبــر 2018م.

استطالعات الرأي العام السنوية

التعــرف على مدى 
رضا المواطنين 

مانييــن عن بعض 
ُ

الع
جوانبهم الحياتية

 الهدف

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم
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استطالع »قياس النفاذ واستخدام التقنية 
واالتصاالت في قطاع األسر واألفراد«

ــك  ــر 2020م( وذل ــرة )20-9 فبراي ــذ هــذا االســتطالع خــالل الفت ــم تنفي ت
ــة واالتصــاالت )ســابقًا( ،وهــدف  االســتطالع  بالتعــاون مــع وزارة التقني
إلــى قيــاس نســب نفــاذ األســر واألفــراد إلــى اإلنترنــت، واألســباب التــي 
تعــوق النفــاذ إليهــا، ومــدى اســتخدامهم لوســائل التواصــل االجتماعــي 
المختلفــة مثــل: فيســبوك، وتويتــر، وإنســتجرام، وواتــس آب، وســناب 
شــات، والمدونات، والمنتديات وغيرها، وقد وفر االســتطالع مؤشــرات  
والهواتــف  اآللــي  الحاســب  واســتخدام  امتــالك  نســب  حــول  مهمــة 
اســتخدام  مهــارات  علــى  والتعــرف  المختلفــة،  وتطبيقاتهــا  الذكيــة 
ــد  ــة المعلومــات واالتصــاالت األساســية مثــل: إرســال بري األفــراد لتقني
إلكترونــي واســتخدام الصيــغ الحســابية البســيطة فــي برامــج الحســابات 
)مثــل برنامــج األكســل( إضافــة إلــى المهــارات المتقدمــة ومنهــا: إنشــاء 
العــروض التقديميــة واســتخدام لغــات البرمجــة. وتــم تنفيــذ االســتطالع 
ــة( علــى عينــة بلغــت 2500  بثــالث لغــات: )العربيــة واإلنجليزيــة واألوردي
فــردًا مــن العمانييــن والوافديــن )18 ســنة فأكثــر( مــن جميــع محافظــات 

الســلطنة. 

استطالعات الرأي العام كل سنتين

قياس نســب نفاذ األسر 
واألفراد إلى اإلنترنت، 
واألســباب التي تعوق 
النفــاذ إليها، ومدى 

استخدامهم لوسائل 
التواصل االجتماعي 

المختلفة

 الهدف

منظومة اإلنذار المبكر

www.ncsi.gov.om
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استطالع رأي المواطن حول الرسائل اإلعالمية 
ضمن خطة التواصل الحكومي

تــم تنفيــذ هــذا االســتطالع خــالل الفتــرة )15-2 ينايــر 2020م( وذلــك 
ــاس مــدى  ــوزارة اإلعــالم بهــدف قي بالتعــاون مــع التواصــل الحكومــي ب
إلمــام ووعــي المجتمــع بالرســائل اإلعالميــة التــي تبثهــا المؤسســات 
الحكوميــة والتــي تمــت صياغتهــا بمــا يتناســب مــع تطلعــات المجتمــع؛ 
وذلــك اســتجابة لمــا نصــت عليــه خطــة التواصــل الحكومــي التــي تهــدف 
إلــى تنســيق الخطــاب اإلعالمــي وتوفيــر المعلومــات والبيانــات التــي 
يرغــب المجتمــع بمعرفتهــا مــن المؤسســات الحكوميــة؛ حيــث يعــزز ذلــك 
مــن وعيــه بأنشــطة ومشــاريع وإنجــازات المؤسســات الحكوميــة؛ ومــن 
ثــم يعــزز مــن ثقتــه بالمؤسســات الحكوميــة. ونفــذ بواســطة االتصــاالت 
الهاتفيــة علــى عينــة ضمــت 2500 فــرد مواطــن عمانــي، فــي فئــة العمــر 
18 ســنة فأكثــر، موزعــة بالتناســب علــى جميــع محافظــات الســلطنة، 
وتتضمــن مختلــف المســتويات التعليميــة، والفئــات العمريــة، والجنــس.

اســتطالعات الــرأي العــام تنفــذ لمرة واحدة 
فقط

قياس مدى 
إلمام ووعي 

المجتمع بالرسائل 
اإلعالمية التي 

تبثها المؤسسات 
الحكومية

 الهدف
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استطالع للرأي حول اتجاهات الشباب العماني 
نحو ريادة األعمال آليات تعزيزها

نفــذ المركــز هــذا االســتطالع خــالل الفتــرة )27 ينايــر - 5 فبرايــر 2020م( 
ــن عــن  ــذي اســتهدف الباحثي ــة وال ــة االجتماعي بالتعــاون مــع وزارة التنمي
عمــل الحاصليــن علــى دبلــوم التعليــم العــام فمــا فــوق وذلــك لقيــاس 
مــدى انتشــار ثقافــة ريــادة األعمــال لــدى هــؤالء الشــباب واتجاهاتهــم 

نحوهــا.
وســعى االســتطالع إلــى معرفــة مــدى إقبــال الشــباب على ريــادة األعمال 
حــال توفــر االستشــارات المناســبة والبرامــج التمويليــة الالزمــة وإن كانــوا 
ــات  ــدء األعمــال ومــدى معرفتهــم بالجه ــاك ســهولة فــي ب ــرون أن هن ي
الفنيــة والماليــة الداعمــة بالســلطنة والقطــاع المفضــل لديهــم لبــدء 
مشــروعهم الخــاص. وتضمــن االســتطالع معرفــة تصــورات الشــباب 
حــول ريــادة األعمــال والوعــي مــن ناحيــة إن كانــت المناهــج التعليميــة 
تعمــل علــى تأهيلهــم لهــذا المجــال أو توفــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة 
الالزمــة والعائــد مــن هــذه المشــاريع وإن كانــت ستشــكل مصــدر دخــل 
أو  أو األســرة  الحالــي مثــل الضمــان االجتماعــي  المــورد  أفضــل مــن 
غيرهــا. كمــا تضمــن االســتطالع كذلــك أســئلة حــول التحديــات التــي 
يــرى الشــباب العمانــي أنهــا كامنــة فــي ريــادة األعمــال مثــل التخــوف 
مــن االلتزامــات الماليــة وعــدم امتــالك المهــارات أو عــدم الثقــة فــي 
امكانياتهــم للنجــاح وغيرهــا، باإلضافــة إلــى مقترحاتهــم لتعزيــز اتجاهاتهــم 

ــادة األعمــال. نحــو ري

استهدف الباحثين 
عــن عمل الحاصلين 

علــى دبلوم التعليم 
العــام فما فوق وذلك 
لقياس مدى انتشــار 
ثقافــة ريادة األعمال 
لدى هؤالء الشباب 
واتجاهاتهم نحوها.

 الهدف

رصد بيانات بعض العمانيين في سن 
التعليم المدرسي ألغراض مشروع التعداد 

اإللكتروني2020

نفــذه المركــز خــالل الفتــرة ) 7 - 30 ســبتمبر 2020م( بالتعــاون مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك ألغــراض مشــروع التعــداد اإللكترونــي 
والحصــول  التثبــت  بهــدف   ،2020 والُمنشــآت  والمســاكن  للســكان 
ــة االلتحــاق لبعــض العمانييــن  ــات المســتوى التعليمــي، وحال علــى بيان
فــي ســن التعليــم المدرســي. وقــد تــم فــي هــذا الجانــب وبالتعــاون مــع 
وزارة التربيــة والتعليــم إضافــة حقــل خــاص فــي البوابــة التعليميــة إلدراج 
بيانــات المســتوى التعليمــي للعمانييــن مــن هــذه الفئــة والدارســين 

خــارج الســلطنة.

لتثبــت والحصول على 
بيانات المستوى 
التعليمي، وحالة 
االلتحاق لبعض 

العمانيين في ســن 
التعليم المدرسي.

 الهدف
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استطالع رأي العمانيين حول فيروس كورونا 
المستجد ) كوفيد - 19( )الدورة الثانية(

نفــذ المركــز هــذا االســتطالع خــالل الفتــرة )25 أكتوبــر - 12 نوفمبــر 
الســلطان  بجامعــة  اإلنســانية  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون  2020م( 
ــراد  ــى األف ــة عل ــة الوبائي ــر النفســي للجائح ــاس األث ــوس، بهــدف قي قاب
واألســر ومــدى تأثيــره علــى التواصــل المجتمعــي، والتعــرف علــى مفهوم 
ــة مــن وجهــة نظــر المواطــن ودرجــة رضــا  التعايــش مــع الجائحــة الوبائي
المواطنيــن لمــا تصــدره الحكومــة مــن قــرارات وإجــراءات لمواجهــة األزمــة 
ــة التعامــل مــع أزمــة  ــن حــول كيفي ــب أخــذ مقترحــات المواطني ــى جان إل
فيــروس كورونــا، باإلضافــة لمتابعــة تطــور معرفــة المواطنيــن بالجائحــة 

ــة منهــا. ــة بهــا وطــرق الوقاي ــة ومســبباتها وأعــراض اإلصاب الوبائي

قياس األثر النفســي 
للجائحــة الوبائية على 
األفراد واألسر ومدى 
تأثيــره على التواصل 

المجتمعي

 الهدف

استطالع رأي حول تقييم مستوى الوعي 
المجتمعي بلقاح فايروس_كوفيد - 19( في 

السلطنة
 

نفــذ المركــز هــذا االســتطالع خــالل الفتــرة )15 ديســمبر إلــى 31 ديســمبر 
العامــة لمراقبــة ومكافحــة األمــراض  المديريــة  بالتعــاون مــع   )2020
بــوزارة الصحــة بهــدف قيــاس مســتوى الوعــي والمواقــف والممارســات 
المتعلقــة بلقــاح »كوفيــد ـ 19« األمــر الــذي سيســهم فــي الوقايــة مــن 
المــرض والســيطرة عليــه. ومعرفــة مــدى اإللمــام بالمــرض وأعراضــه 
وطــرق انتقالــه. إلــى جانــب معرفــة نظــرة المجتمــع لمــدى أمــان اللقــاح 
ورأيهــم فيمــا إذا كان مــن الضــروري أخــذ اللقــاح لمــن لهم تاريــخ باإلصابة 
ومــا هــي األعــراض الجانبيــة التــي يتوقعونهــا بعــد أخــذ اللقــاح وعــدد 
الجرعــات الالزمــة، حيــث نفــذ هــذا االســتطالع بواســطة االتصــاالت 
الهاتفيــة علــى عينــة بلغــت 3000 فــرد مــن العمانييــن والوافديــن، مــن 

فئــة العمــر 18 ســنة فأكثــر، مــن مختلــف محافظــات الســلطنة.

قياس مستوى 
الوعي والمواقف 

والممارسات 
المتعلقة بلقاح 
»كوفيد ـ 19« 

 الهدف

منظومة اإلنذار المبكر
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روف االستثنائّية 
ّ
على الّرغم من الظ

الناتجة عن جائحة فيروس كورونا 
  أّن  المسوح المقّرر 

ّ
)كوفيد - 19( إال

تنفيذها في عام 2020 تم تنفيذ 
أغلبها بفضل الرّبط المباشر بعدة مصادر 

، وكذلك استخدام بعض المواقع 
ً
آليا

للحصول على البيانات المطلوبة.
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مسح زوار السفن السياحية :
جمعــت بيانــات هــذا المســح خــالل عــام 2020م حتــى منتصــف 
شــهر مــارس مــن نفــس العام )وقف اســتقبال الّســفن الّســياحية 
بموانــئ الّســلطنة(، وقــد تــّم تنفيــذ هــذا المســح مــن خــالل 
الّتنســيق مــع الّشــركات الوكيلــة لتلــك الّســفن فــي الّســلطنة 

ــي. ــد اإللكترون ــات بواســطة البري وارســال البيان

نوي لنشاط 
ّ

هري وربع الس
ّ

المسح الش
الفنادق: 

بشــكل  نجــوم   )3-5( الّتصنيــف  ذات  الفنــادق  بيانــات  تجمــع   

نشــاطها  بمزاولــة  الفنــادق  مــن  عــدد  اســتمّر  حيــث  شــهري، 
بشــكل منخفــض  ولــو  حتــى  الّنــزالء  اســتقبال  فــي  المتمّثــل 
ــد  ــا نظــرا  ألّن  العدي ــرة التــي ســبقت جائحــة كورون ــة بالفت مقارن
الحكومّيــة  الجهــات  الفنــادق اســتخدمت مــن قبــل  تلــك  مــن 
المختّصــة كوحــدات للحجــر المؤّسســي للعائديــن للّســلطنة مــن 
ــم الّتواصــل  ــى حــٍد ســواء، وت ــن عل ــن والمقيمي الخــارج للعمانّيي
مــع تلــك المؤّسســات )الفنــادق( بواســطة الهاتــف ويتــم إرســال 
واســتقبال البيانــات مــن خــالل البريــد اإللكترونــي، وكذلــك الحــال 
بالّنســبة لمســح نشــاط الفنــادق ربــع الّســنوي للفنــادق التــي يقّل 
تصنيفهــا عــن ثــالث نجمــات، حيــث اســتمّر عــدد  منهــا بمزاولــة 
نشــاطه خــالل جائحــة كورونــا وتــّم الحصــول علــى البيانــات بنفــس 

ــة المســتخدمة فــي المســح الشــهري . المنهجّي

ار القادمين: 
ّ

ة للزو
ّ
البيانات اإلداري

يتــم إرســال البيانــات اإلدارّيــة لــزّوار الّســلطنة القادميــن بواســطة 
الّتأشــيرات الّســياحية، وكذلــك الــّزوار الخليجّييــن القادميــن عبــر 
مختلــف المنافــذ مــن قبــل المختّصين بشــرطة عمان الّســلطانية 

بدايــة كل شــهر بواســطة البريــد اإللكترونــي.

مسح االستثمار األجنبي المباشر ربع 
نوي:

ّ
الس

ينفــذ فــي الّســنة الواحــدة أربــع مــّرات ، حيــث يتــم إجــراؤه بعــد 45 
يومــًا مــن انتهــاء كل ربــع. ويشــمل الّشــركات التــي بهــا اســتثمار 
أجنبــي مباشــر فقــط، ويبلــغ عــدد الّشــركات )126( فــي إطــار 
المســح والتــي تمّثــل مقــدار 85 % مــن إجمالــي وزن االســتثمار 

األجنبــي المباشــر.  

ــات المتعّلقــة بقطــاع الّســياحة خــالل عــام 2020م علــى الّرغــم مــن  اســتمّر تنفيــذ جمــع البيان
ــذ منتصــف شــهر مــارس  ــلطنة من ــد - 19( فــي الّس ــا )كوفي ــّراء جائحــة كورون ــة ج ــار الّناتج اآلث

: 2020م 

المسوحات اإلحصائّية االقتصادّية
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ــوم  ــال بي ــم االحتف ــي لإلحصــاء والمعلومــات دول العال ــز الوطن ــي المرك ــة ف ــلطنة ممّثل شــاركت الّس
ــم  ــط العال ين مــن أكتوبــر مــن عــام 2020م، وذلــك تحــت شــعار )رب ــذي وافــق العشــر اإلحصــاء العالمــي ال
ببيانــات يمكننــا الوثــوق بهــا(، الــذي يعكــس أهّمّيــة البيانــات الموثوقــة واالبتــكار فــي الّنظــم اإلحصائّيــة 

الوطنّيــة كونهــا رافــًدا مهّمــا فــي التخطيــط وصنــع القــرار الســليم فــي العالــم.

الوطنــي  المركــز  فــي  ممّثلــة  الّســلطنة  شــاركت 
مجلــس  دول  شــقيقاتها  والمعلومــات  لإلحصــاء 
اإلحصــاء  بيــوم  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون 
ين مــن ديســمبر  الخليجــي الــذي وافــق الرابــع والعشــر
2020م، تحــت شــعار )البيانــات الّذكيــة .. مســتقبل 

االحتفالّيــة  هــذه  وجــاءت  الّرســمّية(،  اإلحصــاءات 
ــة ودور اإلحصــاء فــي التخطيــط  ــد علــى أهمي للّتأكي
مــن  المجلــس  دول  فــي  الّتنميــة  ودعــم مســيرة 
بالبيانــات  والمخّططيــن  القــرار  رفــد صّنــاع  خــالل 

الموثوقــة.

يوم اإلحصاء العالمي

يوم اإلحصاء الخليجي

شــهد عــام 2020م االحتفــال بيومــي اإلحصــاء الخليجــي والعالمــي والّلذيــن تزامنــا مــع تفّشــي 
جائحــة كورونــا )كوفيــد - 19( التــي غــزت العالــم مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، لهــذا اّتخــذ طابــع 
االحتفــال الّتركيــز علــى اســتخدام الّشــبكة المعلوماتّيــة ومــا توّفــره مــن إمكانّيــات وتوظيــف 
الّتقنّيــة الحديثــة واســتخدام الوســائط والوســائل اإلعالمّيــة وغيرهــا مــن البرامــج والتطبيقات.

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم







أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم
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ــلطان هيثــم بــن طــارق المعّظــم -حفظــه اللــه  تفّضــل حضــرة صاحــب الجاللــة السُّ
ــة  ــى أهّمّي ــّزه الله-عل ــًدا -أع ــي 2020، مؤّك ــج الّتعــداد اإللكترون ورعــاه- باعتمــاد نتائ
البيانــات والمؤّشــرات التــي توّفرهــا نتائــج الّتعــداد فــي رفــد الّرؤيــة المســتقبلّية 

ــلطنة. ــات بالّس ــة القطاع ــة فــي كاّف ــط للّتنمي ُعمــان 2040 والّتخطي

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم
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للّســكان  اإللكترونــي  الّتعــداد  مشــروع  تميــز 
والمســاكن والُمنشــآت لعــام 2020م، الــذي نّفذتــه 
الّســلطنة بموجــب المرســوم الّســلطاني الســامي 
رقم )15/ 2015م( والمرســوم الّســلطاني الّســامي 
رقم )33 /2020م( باســتقاء البيانات بشــكل ُمباشــر 
وآنــي مــن الّســجالت اإلدارّيــة الوطنيــة، وقــد ُعــرف 
اتجهــت  الســجّلي«، فقــد  »الّتعــداد  بـــــ  اصطالحــا 
الّســلطنة فــي هــذا الّتعــداد إلــى اســتخدام رقــم 
ــي  ــع الجغراف ــات الموق ــاء كأداة إلثب حســاب الكهرب
لألفــراد والمؤّسســات نظــًرا لدّقتــه وتغطيتــه لكاّفة 

ــكنية.  ــر الّس ــكنية وغي الوحــدات الّس

حقــق الّتعــداد اإللكترونــي 2020م مكاســب عــّدة علــى صعيــد مراجعــة 
وتصحيــح الّســجالت فــي قواعــد بيانــات الجهــات ذات العالقــة، والتــي 
بيانــات  الُمندرجــة تحــت قواعــد  للبيانــات  المصــادر األساســّية  ُتمثــل 

الّســكان والمســاكن والُمنشــآت، وذلــك مــن خــالل:

 9
ماليين سجل 
إداري تم 
تصحيحه

التعداد االلكتروني

التعداد االلكتروني

تحسين جودة وتغطية 
الّسجالت اإلدارية لدى مختلف 

قواعد بيانات الجهات ذات 
العالقة.

توحيد الّتصانيف 
والمصطلحات المستخدمة 
في الجهات وفق المعايير 

والّتصانيف الوطنّية والّدولية.

الّربط اإللكتروني بين مصادر 
قواعد بيانات القطاعين 

الحكومي والخاص.

مراجعة العديد من اإلجراءات 
لدى الجهات في القطاعين 

الحكومي والخاص بما أسهم 
في تسهيلها.



35 التعداد االلكتروني

عداد 
ّ
عداد الميداني إلى الت

ّ
عوامل ساعدت على االنتقال من الت
جلي:

ّ
الس

التطّور الملموس في قطاع 
تقنية المعلومات.

وجود معّرفات موّحدة )الرقم 
المدني ورقم الّسجل الّتجاري(

إطار قانوني للّتعداد.

استجابة الجهات لتوصيات الفرق 
الفّنية.

كفاءات وطنّية في اإلحصاء 
وتحليل البيانات.



عداد اإللكتروني2020 36
ّ
الت

ة المصاحبة 
ّ
مقتطفات من الحملة اإلعالمي

عداد اإللكتروني2020م
ّ
للت

قّدمــت الّســلطنة نموذًجــا رائــًدا فــي تجربة االنتقال مــن الّتعداد 
ــم مــن  ــي، فبالّرغ ــداد اإللكترون ــى الّتع ــدي( إل ــي )الّتقلي الميدان
ــة مناســبة،  ــرة زمنّي ــم إنجــازه فــي فت ــه ت ضخامــة العمــل إال أّن
وبأقــّل المــوارد البشــرّية والمالّيــة مقارنــة بالّتعــدادات الّســابقة، 
حيــث تقّلــص الــكادر البشــري العامــل فيه مــن )6600( موّظف 
وموّظفــة فــي تعــداد 2010م إلــى )74( موّظًفــا وموّظفــة،  
ومــا صاحــب هــذا العمــل مــن تحّديــات وإجــراءات لتنفيــذه فــي 

ظــّل جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19(.

74
فة

ّ
فا وموظ

ّ
موظ

 في إدارة التعداد

انخفضت تكلفته المالية بنسبة 
كبيرة جًدا

أمســح الكــود
 وشــاهد الفلــم



أمســح الكــود
 وشــاهد الفلــم

أمســح الكــود
 وشــاهد الفلــم
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صدور المرسوم الّسلطاني الّسامي 
رقم)15/2015( بإجراء التعداد اإللكتروني 
للّسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020

أّول اجتماع لّلجنة الوطنّية 
العليا للّتعداد

الّلجنة الوطنّية العليا تعتمد تشكيل لجنة فّنية 
للمشروع

5 مايو أّول اجتماع لّلجنة الفّنية للّتعداد. 

تشكيل إدارة الّتعداد .	 
تشكيل الفرق الفّنية 	 

المتخّصصة من الجهات 
المعنّية بالمشروع.

تعيين مدير عام للّتعداد. 

إنشاء مختبرات لحفظ وتحليل البيانات.	 
المرحلة األولى تحسين دّقة وجودة 	 

البيانات لدى الجهات الحكومّية المعنّية 
بالمشروع.

المرحلة الثانية الجهات المعنّية 	 
بالمشروع تحّدث بياناتها أو تعّدل 

إجراءاتها لتحسين دّقة وجودة البيانات.

20152015
8 ديسمبر 

2015

5 سبتمبر
 2016

2017

يوليو 
2018
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بدء الّلقاءات الّتحضيرّية لتقييم 
مدى جاهزّية الحكومّية من 
حيث الّتطبيقات اإللكترونّية 

وقواعد البيانات وتكامل أنظمة 
الّسجالت اإلدارية وتحديد 
متطّلبات تنفيذ المشروع 

من الّناحية اإلدارّية واإلجرائّية 
والمالّية. 

اعتماد الّنتائج من المقام 	 
الّسامي. 

المؤتمر الّصحفي إلعالن 	 
الّنتائج وتدشين بّوابة 

الّتعداد. 

2016

14 ديسمبر 2019

إطالق الهوّية البصرّية 	 
للمشروع

إطالق الحملة الوطنّية 	 
لتحديث البيانات )بياناتك 

هوّيتك(

مرسوم سلطاني رقم 33 / 2020 	 
بتعديل بعض األحكام الخاّصة 

بإجراء الّتعداد اإللكتروني للّسكان 
والمساكن والمنشآت لعام 2020 

المرفقة بالمرسوم الّسلطاني 
رقم 15 / 2015

رصد بيانات بعض الُعمانّيين 	 
في سّن الّتعليم المدرسي غير 

الملتحقين بالّتعليم.

أمســح الكــود
 وشــاهد الفلــم

أمســح الكــود
 وشــاهد الفلــم
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عداد اإللكتروني
ّ
ابة الت

ّ
بو

portal.ecensus.gov.om

رات من خالل
ّ

ابة المؤش
ّ

تقدم البو

عداد اإللكتروني2020 
ّ
الت

تتضمــن بّوابــة الّتعــداد اإللكترونــي بيانــات تفصيلّيــة عاليــة الّدقــة وُمحّدثــة بشــكل آنــّي لمختلــف 
المعلومــات الخاّصــة بالتركيبــة الّســكانية، والوحــدات الّســكنية والمنشــآت بأنواعهــا الربحّيــة وغيــر 
الربحّيــة، وغيرهــا مــن البيانــات التفصيلّيــة التــي ُتتيــح للمؤّسســات واألفــراد والباحثين االســتفادة 

القصــوى منهــا فــي المجــاالت الُمختلفــة ووضــع الُخطــط االســتراتيجية لتنفيذهــا.

ير اإلحصائّية وحات التفاعلّية الّتقار
ّ
الل

رات 
ّ

للمؤش

مجموعات بيانات 
ن من اختيار 

ّ
تمك

المتغّيرات والخصائص 
واستخراج الجداول 

اإلحصائية

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم
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ــة ضخمـــة ومســـتدامة  ـّ الّتعــداد اإللكترونــي 2020م أوجــد منظومــــة بيانـــات إحصائيـــة مركزي
ــن  ــيمّكن مـ ــذي سـ ــة، األمــر الـ ــة والخاّصـ ــات الحكومّي ــات الجهـ ــف قواعــد بيانـ ــط مختلـ تربـ
تنفيـــذ تعـــداد للّســـكان والمساكن والمنشآت مستقبال في أّي وقـــت، وبأقـــّل جهـــد بـــشري 

وبتكلفـــة مالّيـــة محـدودة.

عداد اإللكتروني2020 
ّ
الت

لجان التعداد

جنة الوطنّية العليا 
ّ
الل

عداد 
ّ
للت

جنة الفنّية 
ّ
الل

جنة اإلعالمّية
ّ
الل

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم

أمســح الكــود 
وشــاهد الفلــم



تعزيز  المعرفة42

480
 خبًرا

ّية في  غتين العربّية واإلنجليز
ّ
 بالل

وكاالت األنباء المحلّية والدولّية.

اإلعالم والتواصل اإلجتماعي

13.534k
 متابع لصفحة
   الفيس بوك

2880
متابع على االنستقرام

1794
مشترك بخدمة الواتس آب

602
إجمالي المشتركين

18,9K
 متابع

على تويتر

تواجدنا 
في وسائل 

التواصل 
اإلجتماعي

ترجمــة لرســالة المركــز فــي تعزيــز المعرفــة فــي الّســلطنة، يتــم اســتخدام مختلــف الوســائط والقوالــب 
والتقنّيــات الحديثــة فــي إيصــال المعلومــة الصحيحــة لصّنــاع القــرار، وللجمهــور، والمهتّميــن.
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ظهور
في الشريط األخباري                           

ظهور
في البرامج التلفزيونية  

عدد تصاميم االنفو جرافيك
 لمنصات التواصل االجتماعي

502
144 7
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ير اخباري إذاعي وتلفزيوني      تقر

121
ظهور

في البرامج اإلذاعية

عدد فيديوهات تم انشائها 
باستديو المعرفة

203
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ً
إصدارا

تم تحميلها في المكتبة اإللكترونية

50

شاشات المعرفة

37
2116

54

شاشة

داخل المركزخارج المركز

 ً
عمال

تمت طباعتها في مطبعة المركز الداخلية 

  

من العمانيين 
يعتقدون أن حالتهم 
المادية في يونيو 

 2020
أسوأ 

عن العام الماضي

% 33  

مؤشر 
مســتـــوى دخــل 

األسرة يونيو 
2020

76.9
77.0
77.3
73.0

سـبتـمبـر 2019
ديسمبر 2019
مــــــــارس 2020
يــــونــيـــــو 2020

تفاؤل

تشاؤم

نقطة األساس: 
ديسمبر 2014 = 100نقطة

مستوى الحياد مستوى الحياد
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ً
استفسارا

 للمعلومة تم الرد عليها عبر
ً
وطلبا

info@ncsi.com البريد االلكتروني 

996 ً
اتصاال

تعامل معه الرقم المجاني للمركز
80076274 

500

زائر
مستفيد لمكتب المركز

215

ً
إصدارا

تم توزيعها خارج المركز لجهات داخل وخارج الّسلطنة

1847



بناء القدرات والكفاءات48

تمّيزت سنة 2020م 
باستخدام مختلف 

الوسائط والتقنّيات 
الحديثة لحضور

 - عن ُبعد - الدورات 
الّتدريبّية واالجتماعات/
المؤتمرات/حلقات 

العمل. 



Enhancing Knowledge 

SULTANATE  OF  OMAN

يـــــــــــــــــــــز الــمــعــــــرفـــــــــــــــــــة تـعـــــــز

ســـــلـــطــــــــــــــــنـــــــة ُعــــــمــــــــــــــــــــــان

www.ncsi.gov.om80076274+968 9145 9145@NCSIOman info@NCSI.gov.om

   



ساعة المعرفة  50

اســتحدث المركــز خــالل عــام 2020م، ســاعة المعرفــة ، وذلــك بهــدف نقــل المعرفــة بيــن الموّظفيــن 
فــي مختلــف الجوانــب التــي يمكــن أن تتــم االســتفادة منهــا فــي أداء مهّماتهــم الوظيفّيــة.

برنامج ساعة المعرفة 2020م

 23

13

 27

 12

يناير

فبراير

فبراير

مارس

إحصاءات الّسكان
هال العبري

دور التقنّية في الحياة 
اليومّية

 أحمد المفرجي 

التعريف بآلّية عمل الّتعداد 
ونبذة عن المتغّيرات ومصادر 

البيانات
مالك الرواحي

1ـ الحماية من مخاطر اإلنترنت 
ات اإللكترونّية 

ّ
2ـ تنظيم الملف

طاهر محمود
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8080
3333
1616
33

اجتماًعا
داخلًيا وخارجًيا

حلقة عمل 

يبّية    دورة تدر

ندوات/مؤتمرات

عدد مشاركات منتسبي المركز 

مشاركات منتسبي المركز 
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ر البيانات 
ّ

ّية توف نشرة شهر
والمؤشرات االقتصادية 

واالجتماعية عن كافة القطاعات 
الرئيسية بصورة مجّمعة.

نشرة سنوية تتضمن بيانات تفصيلية 
نشرة سنوّية تتضّمن بيانات تفصيلّية 
عن االستثمار األجنبي في السلطنة 

حسب نوع االستثمار كاالستثمار 
األجنبي المباشر، استثمارات 

المحافظ واالستثمارات األجنبّية 
األخرى مصّنفة حسب النشاط 

االقتصادي وبلد المنشأ باإلضافة 
إلى بيانات حول االستثمار العماني 

في الخارج.

ير ربعي يتتبع الوضع االقتصادي   تقر
الحالي للّسلطنة في ضوء 

الّسياسات المالية التي اّتخذتها 
الحكومة من أجل امتصاص أثر 

االنخفاض المستمر  ألسعار  النفط 
على االقتصاد الوطني.

نشرة إحصائّية سنوّية تخّصصّية 
ق 

ّ
رات تتعل

ّ
تتضّمن بيانات ومؤش

بعدد المستشفيات والوحدات 
ّية  الصّحية، والموارد البشر

رات الصّحة والّسلوك 
ّ

ومؤش
الّصحي وكذلك اإلنفاق على 

الصّحة.

ير  ير شهري يوضح أعداد الزوار تقر تقر
ح أعداد الزّوار القادمين 

ّ
شهري يوض

والمغادرين وزّوار الّسفن الّسياحية 
وخدمات وسائل اإليواء.

النشرة اإلحصائية الشهرية 

إحصاءات الصحة 

االستثمار األجنبي

نشرة سنوّية تستعرض أهّم 
البيانات اإلحصائّية عن إحصاءات 

الّسياحة والتي تتضّمن الّسياحة 
الوافدة، الّسياحة المغادرة وحساب 

الّسياحي الفرعي باإلضافة إلى 
بيانات المنشآت اإليوائّية العاملة 

 عن بيانات 
ً
في الّسلطنة فضا

زّوار  موسم صالة الّسياحي خال 
األعوام )2015–2019(.

نشرة إحصاءات الّسياحة 
2019

ير الشهري للمؤشرات  تقر
السياحية 

تحليل الوضع االقتصادي 
في السلطنة 
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إصدار سنوي يعّد األشمل ،حيث 
يحتوي على أحدث البيانات اإلحصائّية 

االقتصادّية واالجتماعّية.

ير سنوي يتتّبع الوضع االقتصادي  تقر
العام في الّسلطنة خال العام عبر 
عّدة موضوعات ومؤشرات رئيسّية 

أهّمها: الناتج المحلي اإلجمالي، 
رات النقدّية، 

ّ
المالّية العاّمة، المؤش

م والتبادل الّتجاري.
ّ
التضخ

يعّد اإلصدار األول من نوعه 
والذي تّم فيه استخدام مفاهيم 

ومصطلحات وفق إطار اليونسكو 
قافية 2009،حيث 

ّ
لإلحصاءات الث

يحتوي اإلصدار على مجاالت مهّمة 
قافي 

ّ
في الّتراث الطبيعي والث

والمجاالت األخرى ذات الّصلة.

الكتاب اإلحصائي السنوي 
2020

مامح االقتصاد العماني 
2019

قافة مشاركة وانتشار  
ّ
الث

 2020

 يعّد اإلصدار األّول من نوعه الذي 
تمت صياغة محتوياته بناء على 

التصنيف الّدولي الموّحد للتعليم 
ل إطاًرا 

ّ
)إسكد 2011( والذي يشك

لتجميع وتحليل إحصاءات الّتعليم.

ة الجهود والمنتجات 
ّ

يتناول كاف
والمشروعات التي قام بها المركز  

خال عام 2019.

نشرة إحصائّية سنوية تخّصصية 
 

ً
تستعرض أعداد الّسكان إجماال
، كما تستعرض أهم 

ً
وتفصيا

رات المنعكسة من التغّيرات 
ّ

المؤش
الحاصلة مقارنة بالّسنوات الّسابقة 

ر اإلعالة ومتوّسط العمر  
ّ

كمؤش
لدى الّسكان.

التعليم في الّسلطنة 
من األّمية الى الّدراسات 

العليا 2020

ير السنوي 2019 الّتقر

إحصاءات الّسكان 2019
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رات 
ّ

تتضّمن الّنشرة بيانات ومؤش
ّية وبيانات  تتعلق بالحوادث المرور

إجمالي المركبات في الّسلطنة 
وبيانات رخص الّسياقة وأخيًرا أطوال 

رق.
ّ
الط

نشرة إحصائّية سنوّية تخّصصية 
ق بعدد 

ّ
تتضّمن جداول تتعل

ياضّية واألنشطة  المنشآت الّر
ذة على مستوى دائرة 

ّ
المنف

ياضّية وأنشطة  ؤون الّر
ّ

الش
ياضّية وغيرها من  االّتحادات الّر

ياضة. قة بالّر
ّ
البيانات المتعل

ر  
ّ

يحتوي على تعريف كل مؤش
وطريقة احتسابه بعرض 

ياضّية الخاّصة به  المعادالت الر
ووحدة القياس، والجهة األّولّية 
ّية  المنوط بها إصدار البيان ودور

إصداره ، وكذلك مستوى 
الّتغطية الجغرافّية باإلضافة إلى 

استعراض أّي مستوى تفصيل 
ر  للبيان.

ّ
آخر  متوف

ّية  المنظومة المرور
للّسلطنة 2020

ياضة 2020 إحصاءات الّر

رات الوطنّية: 
ّ

دليل المؤش
رات الخدمات 

ّ
مؤش

االجتماعّية: العدد 6

أّول دليل يصدر  في الّسلطنة 
واألول من نوعه على مستوى 
رق األوسط، وذلك من أجل 

ّ
الش

وء على الجوانب 
ّ

تسليط الض
والخصائص األساسية لهذه الفئة، 
باب العماني في 

ّ
ويستهدف الش

الفئة العمرية )29-18 سنة(.

رات حول 
ّ

يهدف إلى توفير مؤش
مدى المعرفة بأعراض اإلصابة 

وطرق العدوى والوقاية ومدى 
تأثير الجائحة على األفراد واألسر.

رات 
ّ

يستعرض عدًدا من المؤش
رات 

ّ
الديموغرافية، المؤش

رات 
ّ

االجتماعّية وأخيًرا المؤش
االقتصادّية.

باب العماني
ّ

دليل تنمية الش

استطاع رأي العمانّيين 
حول تأثير  فيروس كورونا 

المستجد )كوفيد 19(: 
الفترة  7 21- مايو 2020م 

األطلس الّديموغرافي 
االقتصادي 2020م
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يوفر مؤشرات هامة تمكن 
من التعرف على واقع وثقافة 

يادة األعمال بين الشباب  ر
العماني وتصوراتهم.     

ير  الهدف الرابع  يستعرض الّتقر
الذي ينّص على ضمان الّتعليم 
يز   الجّيد للجميع والمنصف وتعز

فرص التعلم.

ر العديد من المؤشرات 
ّ

يوف
المهّمة حول مدى استخدام 

األفراد واألسر  بالّسلطنة لتقنّية 
المعلومات واالّتصاالت ومدى 

امتاكهم ألهّم أدواتها.

استطاع الرأي حول 
اتجاهات الشباب العمانيين 
يادة األعمال وآليات  نحو ر

يزها: الدورة األولى،  تعز
مايو 2020م.

نحو تحقيق أهداف الّتنمية 
المستدامة 2030: 

الهدف الرابع: التعليم 
الجّيد

استطاع قياس الّنفاذ 
واستخدام تقنّية 

المعلومات واالّتصاالت: 
النتائج الرئيسّية: الّدورة 

الثانية، مايو 2020م

يهدف إلى توفير العديد من 
المؤشرات االجتماعّية المهّمة حول 

مستوى التواصل بين األجيال في 
المجتمع العماني، وطبيعة التفاعل 

القائم بين اآلباء واألبناء.

نشرة سنوّية تقيس متوّسط 
التغّيرات في األسعار المتحّصل 

عليها من قبل المنتجين للّتصدير  أو  
ي.

ّ
للّسوق المحل

يهدف المسح إلى جمع بيانات 
تفصيلّية حول إنفاق واستهاك 

ودخل األسرة، للتعّرف على حجم 
ونمط اإلنفاق االستهاكي لألسرة، 

وعاقته بالمتغّيرات الديمغرافّية 
واالقتصادّية واالجتماعّية.

استطاع رأي العمانّيين 
حول التواصل بين األجيال: 

الّدورة األولى، 23-30 
ديسمبر 2019م

األرقام القياسّية ألسعار  
المنتجين

أهّم نتائج مسح نفقات 
ودخل األسرة: للفترة من 

20 أكتوبر  2018 م – 19 
أكتوبر 2019م
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يهدف إلى التعّرف على آراء 
ركات العاملة في القطاع 

ّ
الش

ركات المستفيدة 
ّ

اللوجستي والش
من الخدمات اللوجستّية بالّسلطنة 

عن مدى جودة الخدمات 
المقّدمة في هذا القطاع 

الحيوي.

ير  الهدف الثالث  يستعرض الّتقر
الذي ينّص على ضمان تمّتع 
الجميع بأنماط عيش صحّية 

وبالّرفاهية.

مطوّية تتضّمن مجموعة 
رات تخّص الّناخبين 

ّ
من المؤش

حين واألعضاء.
ّ

والمترش

مسح الخدمات 
اللوجستّية: الّدورة الثانية 

2019م

نحو تحقيق أهداف الّتنمية 
المستدامة 2030: 

الهدف الثالث: الصّحة 
الجّيدة والّرفاه

ورى: الفترة 
ّ

مجلس الش
التاسعة 2019 - 2023

ير  الهدف السادس  يستعرض الّتقر
الذي ينّص على ضمان توافر المياه 

وخدمات الّصرف الّصحي للجميع 
وإدارتها إدارة مستدامة.

ر 
ّ

يستعرض الّدليل أهمّية كل مؤش
ّيته وغيرها  ومنهجّية احتسابه ودور

من المعلومات الوصفية األخرى 
التي تهّم مستخدمي البيانات 

الراغبين في فهم إحصاءات 
راته.

ّ
)الحسابات القومية( ومؤش

نشرة سنوّية تتضّمن بيانات 
تفصيلّية مختلفة عن زّوار موسم 

خريف صالة لعام 2019م.

نحو تحقيق أهداف الّتنمية 
المستدامة 2030: 

الهدف السادس: المياه 
النظيفة والّنظافة الصحّية

رات الوطنية: 
ّ

دليل المؤش
رات الحسابات 

ّ
مؤش

القومية: العدد 5 

نتائج موسم صالة 
السياحي 2019م
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نشرة سنوّية تقيس التغّيرات 
التي تطرأ على أسعار الّسلع 

ة 
ّ
والخدمات التي تدخل ضمن سل

اإلنفاق االستهاكي.

وء على مختلف 
ّ

ط الض
ّ
يسل

الخصائص الديموغرافّية والصحّية 
والتعليمّية واالجتماعّية واألمنّية 
 أحدث 

ّ
لألطفال العمانّيين في ظل

رة. 
ّ

البيانات المتوف

ط الضوء على أعداد حاالت 
ّ
يسل

اق في الّسلطنة بطرق 
ّ
الزواج والط

تحليلّية مبّسطة متضّمنة جداول 
رات مختلفة 

ّ
ورسوًما بيانية ومؤش

من أجل الحصول على تحليل أكثر 
ة وتفصيا.

ّ
دق

األرقام القياسّية ألسعار  
المستهلكين

األطفال

االستقرار الزواجي

رات تشير  إلى ما 
ّ

يشمل مؤش
وصلت إليه المرأة العمانّية في 

جميع المجاالت، ومدى تمكينها 
في القطاعات.

ّية  ط الضوء على الفئة العمر
ّ
يسل

)60 سنة فأكثر( للعمانّيين لعامي 
)2015 - 2019م( ،من حيث 

توزيعهم الجغرافي ،وأوضاعهم 
التعليمية والصحّية والعملّية 

واالجتماعّية في الّسلطنة.

يعرض وضعهم الّديموغرافي 
والّتعليمي ومدى مشاركتهم في 

سوق العمل، كما يعرض كذلك 
رات االجتماعية، وذلك 

ّ
بعض المؤش

لعام 2019م ،مقارنة مع بعض 
رات لعام 2015م.

ّ
المؤش

المرأة العمانّية

المسّنون

باب
ّ

الش

إصدارات 2020



58

يتطّرق اإلصدار إلى إبراز مختلف 
قة بعدد 

ّ
البيانات اإلحصائّية المتعل

مان االجتماعي 
ّ

أسر   وأفراد الض
حسب المحافظات والواليات 

ّية  مان والفئات العمر
ّ

وفئات الض
والجنس.

ير  بالتحليل التطّور  يتناول التقر
الزمني في أهم إحصاءات 

الّنشاط الّسياحي على مدار 
سلسلة زمنّية مّدتها ثماني 

سنوات )2018-2011م(.

الضمان االجتماعي

ير الّتحليلي: مامح  الّتقر
الّسياحة الوافدة 

والمغادرة في الّسلطنة

وء على األشخاص ذوي 
ّ

يلقي الض
اإلعاقة العمانّيين، وتوزيعهم 

الّديموغرافي، وأوضاعهم الصحّية 
والتعليمّية والعملّية واالجتماعّية 

ياضّية.  والر

األشخاص ذوو اإلعاقة
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