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المعـارف معـارف جديـدة، أن نبحـث، نسـتنبط، أن  إلـى تلـك  بـأن نضيـف  فنحـن مطالبـون 
نفكـر، أن نتدبـر، وعلينـا أيضـا أن نصحـح معـارف مـن سـبقنا ألنـه فـي كثيـر منهـا نظريـات 
والنظريـات تكـون متجـددة، فـا نقـول إن مـا وصلـوا إليـه فـي الماضـي هـي المعرفـة ...ال...

المعرفـة متجـددة. ليسـت مطلقـة،  المعرفـة 

جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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يتضمــن هــذا التقريــر اســتعراض ألبــرز مــا حفــل 
بــه عــام 2017 مــن أحــداث وفعاليــات ومشــاريع 
ومنجــزات، كمــا أنــه يرصــد مســيرة المركــز خــال 
عــام كامــل ويتطــرق إلــى القفــزة النوعيــة فــي 
مجــرد  مــن  وتحولهــا  المركــز  منتجــات  تقديــم 
بيــان إلــى خدمــة تفيــد المســتخدم فــي حياتــه 
اليوميــة، والــذي تأتــى مــن توفــر الكــم الهائــل 
مــن المعلومــات فــي المركــز. ويتضمــن التقريــر 
أيضــًا أهــم المشــاريع الواعــدة الجــاري تنفيذهــا 
والتــي يعــول عليهــا فــي توفيــر قاعــدة بيانــات 
ُيعتــد بهــا فــي التخطيــط، إلــى جانــب انهــا ســتوفر 
الكثيــر مــن الجهــد والمــال علــى مختلــف الجهــات 
ــر  والقطاعــات ذات العاقــة. كمــا يســلط التقري
ــز  ــب المتعلقــة بتعزي ــى بعــض الجوان الضــوء عل
المعرفــة الســيما تلــك المعنيــة بالتواصــل مــع 

ــات المجتمــع. مختلــف فئ
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن المركــز قــام فــي 
العــام 2017م، بتحـــــويل أرشـــــيف السلــــــطنة 
المعرفــي والمتعلــق بالحقــل اإلحصائــي والــذي 
يعــود إلــى بــزوغ فجــر النهضــة المباركــة فــي عــام 
إلــى نســخ إلكترونيــة قابلــة للتحميــل  1970م 
علــى األجهــزة الذكيــة، وذلــك مــن خــال تصفــح 

اإلصــدارات فــي موقــع المركــز بهــدف اتاحتهــا 
المعرفــة  إدارة  مــن قيمــة  انطاقــا  للجمهــور، 
التــي ينتهجهــا المركــز مــن جهــة وحفاظــًا علــى 

إرث الســلطنة اإلحصائــي مــن جهــة أخــرى. 
العــام  فــي  تحقيقــه  المركــز  اســتطاع  مــا  إن 
وفــي  المســتويات  مختلــف  علــى  2017م 
ــه  ــة باختصاصات ــاالت ذات العاق ــف المج مختل
التــي  اإلمكانيــات  علــى  دليــل  لهــو  ومهامــه 
ــع بهــا منتســبو المركــز مــن كفــاءة وجــودة  يتمت
المركــز  إنشــاء  فمنــذ  أعمالهــم،  أداء  فــي 
رقــم  الســامي  الســلطاني  المرســوم  وفــق 
)31/2012( واإلنجــازات تتولــى عامــًا بعــد عــام 
مواصــًا مســيرته فــي تبــوء المكانــة اإلحصائيــة 
مختلــف  فــي  للســلطنة  الائقــة  والمعرفيــة 

والدوليــة. اإلقليميــة  المحافــل 

وإنــه لمــن دواعــي ســروري أن أتقــدم بعظيــم 
الوطنــي  المركــز  لمنتســبي  واالمتنــان  الشــكر 
تفانيهــم  علــى  والمعلومــات  لإلحصــاء 
وإخاصهــم فــي أدائهــم للمهــام المناطــة بهــم 
والــذي لــه األثــر الكبيــر فــي تحقيــق األهــداف 
والغايــات التــي مــن أجلهــا جــاء إنشــاء المركــز. 

د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 

منذ إنشــاء المركز 
واإلنجازات تتوالى 

عامــًا بعد عام مواصًا 
مســيرته في تبوء المكانة 

اإلحصائية والمعرفية 
الائقة للســلطنة في 

المحافل  مختلف 
اإلقليمية والدولية.

كلمة الرئيس التنفيذي
للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

كلمة الرئيس التنفيذي  ||| 5 
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أعضاء 

مجلس 

اإلدارة 

وكيل 
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ناصر بن خميس بن 

علي الجشمي

نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

مساعد المفتش العام 

للشرطة والجمارك للشؤون 

االدارية والمالية

اللواء 
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محمد الحارثي

 

عضو 

مجلس اإلدارة
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الرئيس التنفيذي 

لهيئة تقنية 

المعلومات 

الدكتور

 سالم بن سلطان 

الرزيقي

عضو 

مجلس اإلدارة

عضو 

غرفة التجارة 

والصناعة 

الفاضل

مرتضى بن حسن

 بن علي

 

عضو 

مجلس اإلدارة

مدير دائرة 

التخطيط واإلحصاء بجامعة 

السلطان قابوس 

الدكتور 

سالم بن زويد 

الهاشمي

 

عضو 

مجلس اإلدارة

   أعضاء مجلس اإلدارة  ||| 7 

NCSI Report 2017 Final MZ.indd   7 5/21/18   3:39 PM



8  |||    التقرير السنوي 2017

موظفو المركز 
الوطني لإلحصاء 

والمعلومات
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لإلحصــاء  الوطنــي  المركــز  حققــه  بمــا  فخــورون 
والمعلومــات مــن إنجــازات ومــا تــوج بــه مــن جوائــز 
والــذي يضــاف إلــى إنجــازات الســلطنة المعرفيــة 

المســتويات اإلقليميــة والدوليــة. علــى جميــع 
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حافظ المركز خالل عام 2017م على 
تفوقه على مختلف المستويات 

اإلقليمية والدولية:

حصــاد
2 0 1 7
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يـنــايـــر
2017

ــزو  ــز فــي 3 /1 /2017 شــهادة االي تســلم المرك
فــي المطابقــة لمواصفــة االيــزو 9001:2015 
لنظــام إدارة الجــودة الخــاص بــه وذلــك نتيجــة 
العمــل  إجــراءات  تطويــر  مجــال  فــي  لجهــوده 
ــة  ــة إضاف ــة وتحســين الخدمــات المقدم الداخلي
إلــى تطويــر أهــداف وسياســة الجــودة بمــا يــؤدي 
إلــى تقديــم أكبــر قيمــة مضافــة للشــركاء وكافــة 
األطــراف ذوي العاقــة بالمركز. حصــل المركــز 
علــى هــذه الشــهادة المتميــزة مــن خــال الشــركة 
األلمانيــة )تــي يــو فــي انتــر( التــي تعتبــر مــن 
أفضــل المؤسســات علــى مســتوى العالــم فــي 

ــزو. ــح شــهادات األي ــال من مج

   حصاد 2017  ||| 11 

مايـــــو
2017

ــز  ــة« خــال حفــل تســليم الجوائ ــة »الهوي ــم فــي فئ ــز التصمي ــن مــن أهــم جوائ حصــد المركــز جائزتي
ــة علــى مســتوى الشــرق  ــي ُتعنــى بمجــال العامــات التجاري ــه Transform Events الت ــذي نظمت ال
األوســط وشــمال افريقيــا فــي إمــارة دبــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي مايــو 2017. وفــاز 
مشــروع الهويــة البصريــة ومفهــوم الهويــة التجاريــة الــذي تــم تصميمــه وتنفيــذه مــن قبــل مجموعــة 
زينــة فــي مســقط بالجائــزة الذهبيــة ألفضــل هويــة بصريــة ضمــن قطــاع الخدمــات العامــة، إضافــة 
إلــى الجائــزة البرونزيــة ألفضــل مشــروع تطويــر لعامــة تجاريــة يعكــس تغييــرًا فــي المهمــة/ القيــم/ 
الموقــع. وتحكــي هــذه الجوائــز قصــة نجــاح المركــز ودوره الكبيــر فــي تســويق المعرفــة اإلحصائيــة 
داخــل وخــارج الســلطنة، إضافــة إلــى مــا تعكســه هــذه الجائــزة مــن الحرفيــة التــي تتضمنهــا مخرجــات 
ــة  ــم المركــز الخمس:الشــراكة والشــفافية واإلتاحــة والمصداقي ــي تترجــم قي ومنتجــات المركــز والت

وإدارة المعرفــة.
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يــو ما
2017

ــزة علــى مســتوى المنطقــة  ــة المتمي ــزة النســر العربــي ألفضــل التطبيقــات الذكي تــوج المركــز بجائ
العربيــة وذلــك عــن تطبيــق المؤشــرات اإلحصائيــة، والتــي تقدمهــا )أكاديميــة تتويــج( حيــث تمنــح 
هــذه الجائــزة للمؤسســة التــي تركــت بصمــة نجــاح علــى مســتوى التكنولوجيــا بالمنطقة. وقــد تســلم 
المركــز الجائــزة خــال الحفــل الــذي أقيــم )األربعــاء 17 مايــو2017( بإمــارة دبــي بدولــة باإلمــارات 

العربيــة المتحــدة. 

المركز يتوج بجائزة النسر العربي 
ألفضل التطبيقات الذكية المتميزة

أمسح الكود وشاهد الفيلم

ديسمبر
2 0 1 7

حصــل ســعادة الدكتــور خليفــة بــن عبداللــه بــن حمــد البروانــي 
ــى  ــي لإلحصــاء والمعلومــات عل ــز الوطن ــذي للمرك الرئيــس التنفي
جائــزة النســر العربــي الســتراتيجيات اإلدارة العربيــة والتــي تمنحهــا 
ــادة واإلدارة  ــن العــرب مــن رواد القي ــج«  للمجيدي ــة »تتوي أكاديمي
القيــادات المركزيــة  الجائــزة إلى إبــراز دور  العامــة حيــث تهــدف 
ورســم  المؤسســي  والتطويــر  التغييــر  قيــادة  فــي  والمحليــة 
والمحلّيــة  الحكوميــة  القيــادات  فــي  اإلجــادة  لســمات  مامــح 
وتكريــس النمــوذج والقــدوة التــي يرجــى االقتــداء بهــا فــي العمــل 
وتكريــم اإلتقــان واإلنجــاز فــي العطــاء وذلــك فــي الحفــل الــذي 
أقيــم )19 /12 /2017م( بإمــارة دبــي بدولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة.
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يونيــو
2017

السلطنة األولى خليجيا 
في البيانات المفتوحة 
أمسح الكود وشاهد الفيلم

Open Data Watch تقييم منظمة
لألجهزة اإلحصائية الوطنية العاملة في مجال البيانات 

المفتوحة

ً
األولى خليجيا

الثامنة بمنطقة 
غرب آسيا

تم ادراج بوابة بيانات المركز
www.data.gov.om

كأفضل نموذج في ثالثة ممارسات

من بين

173
دولة بالعالم

1

الرخصة 
المفتوحة

1
اإلتاحة 
العامة

2
خيارات طلب 

البيانات الجديدة

3

8
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ابريــل
2017

للوجيســتيات  العالميــة  العمانيــة  المجموعــة  مــع  تفأهــم  مذكــرة   )2017/  4/ المركــز )19  وقــع 
)ش.م.ع.م( تتعلــق بتوفيــر المعلومــات وتبــادل الخبــرات والخدمــات فــي المجــاالت اإلحصائيــة 

والبحثيــة وتدريــب الكــوادر بيــن الطرفيــن. 
خليفة بن عبدلله البرواني – الرئيــس  ســعادة الدكتور  مــن  كل  المذكــرة  بتوقيــع  قــام 
للمجموعــة  التنفيــذي  ــس  الرئي الحاتمــي  ســالم  بــن  الرحمــن  عبــد  التنفيذي للمركز والمهنــدس 
لومــات  ع م ال توفيــر  المركز علــى  ســيعمل  المذكــرة  وبموجــب  للوجســتيات،  العالميــة  العمانيــة 
اإلحصائيــة ذات الصلــة بالقطــاع اللوجيســتي للمجموعــة العمانيــة العالميــة اللوجســتية إلــى جانــب 
المشــاركة فــي تنفيــذ الدراســات والمشــاريع البحثيــة وتوفيــر الخبــرات العلميــة الازمــة. كمــا تتيــح 
المذكــرة للطرفيــن التعــاون فــي مجــاالت التدريــب مــن خــال تنظيــم الــدورات التدريبيــة المتخصصــة 
ــن لوضــع الخطــة الازمــة  ــن مــن الجانبي ــدوات، وســيتم تشــكيل فريــق عمــل يضــم متخصصي والن

لتنفيــذ بنــود مذكــرة التفأهــم.

مذكرة تفأهم مع المجموعة 
العمانية العالمية للوجيستيات

أمسح الكود وشاهد الفيلم

مذكرة التفاهم
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يــو ما
2017

جــدد المركــز فــي مايــو 2017 ممثــا بالمديريــة العامــة للبنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة 
عضويتــه فــي منظمــة )مجموعــة رصــد األرض( العالميــة وهــي هيئــة دوليــة تشــجع توافــر بيانــات 
رصــد األرض المفتوحــة والوصــول إليهــا واســتخدامها علــى الصعيــد العالمــي وتعمــل المجموعــة 
علــى أســاس الشــراكة العالميــة لدعــم وتنســيق أنشــطة رصــد االرض للمســاعدة فــي مواجهــة 

التحديــات البيئيــة العالميــة الرئيســية. 

وتضــم المجموعــة )GEO( فــي عضويتهــا هيئــات حكوميــة تمثــل مــا يقــارب مــن )104( دول، 
و)106( منظمــات منهــا هيئــات إقليميــة ودوليــة. إن انضمــام الســلطنة المبكــر إلــى هــذه المجموعــة 

سيســاهم فــي دعــم النمــو االقتصــادي.

المنظمات الدولية

   حصاد 2017  ||| 15 
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استطالعات الرأي 
ينفــذ المركــز اســتطاعات الــرأي التخصصيــة والتــي تعتمــد علــى نظــام 
ــًا وذلــك مــن  العينــة المدروســة وفــق معاييــر إحصائيــة معتمــدة دولي
خــال االتصــاالت الهاتفيــة وأحيانــا الرســائل البريديــة. ويتــم إجــراء هــذه 
االســتطاعات وفــق برنامــج زمنــي معــد مســبقًا أو بنــاء علــى طلــب 
مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى بهــدف دراســة الظواهــر والســلوكيات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المجتمــع العمانــي.
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استطاع ثقة المستهلك ينفذه المركز بشكل ربع دوري بهدف رصد مؤشر ثقة المستهلك
ــر مــن المؤشــرات الهامــة ألداء النشــاط  ــذي يعتب  )Index of Consumer Sentiment( وال
االقتصــادي، ويهــدف إلــى قيــاس مــدى رضــا المواطــن عــن األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة 

كالتضخــم، وفــرص العمــل، وســبل االســتثمار، ، وتكاليــف المعيشــة، وغيرهــا. 
 وترجــع أهميــة مؤشــر ثقــة المســتهلك إلــى دور ســلوك المســتهلك - المبنــي علــى توقعاتــه 
- مــن ناحيــة اإلنفــاق بأوجهــه المختلفــة فــي تحديــد حجــم واتجــاه حركــة األســواق ومــدى رواجهــا. 
فعندمــا يتجــه المواطنــون إلــى إنفــاق المزيــد مــن األمــوال فــإن هــذا يعنــي زيــادة الطلــب علــى 
الســلع والخدمــات المختلفــة وهــو مــا يدفــع إلــى زيــادة حجــم/ عــدد الوحــدات اإلنتاجيــة لمقابلــة 
ذلــك الطلــب وهــو مــا يزيــد مــن حالــة االنتعــاش االقتصــادي فــي المجتمــع، ويحــدث العكــس 
عندمــا يقــل االتجــاه العــام لإلنفــاق مــن جانــب المســتهلكين حيــث يــؤدي ذلــك إلــى االنكمــاش 
االقتصــادي. وبذلــك يقــدم مؤشــر ثقــة المســتهلك رؤيــة مســتقبلية لاتجــاه الــذي يســير فيــه 
النمــو االقتصــادي، وتتعاظــم أهميــة المؤشــر عندمــا يتــم حســابه ومتابعــة تغيــره بشــكل دوري.
ــة المســتخدمة  ــاع نفــس المنهجي ــم حســاب مؤشــر ثقــة المســتهلك فــي الســلطنة باتب ويت
ــات  ــة ميتشــيجن بالوالي ــز بحــوث المســوح بجامع ــم تطويرهــا بمرك ــي ت لحســاب المؤشــر والت
المتحــدة األمريكيــة )Survey Research Center, University of Michigan, USA(، وهــي 
المنهجيــة المســتخدمة فــي الكثيــر مــن دول العالــم ممــا يوفــر إمكانيــة المقارنــة الدوليــة لقيــم 
المؤشــر. ويتــم حســاب المؤشــر العــام لثقــة المســتهلك وفقــا لهــذه المنهجيــة كمتوســط 
حســابي بســيط لثاثــة مؤشــرات فرعيــة: مؤشــر األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة و مؤشــر مســتوى 

دخــل األســرة ومؤشــر توقعــات المســتهلك.

استطالع ثقة المستهلك

يهدف استطالع ثقة المستهلك إلى قياس 
مدى رضا المواطن عن األوضاع االقتصادية الحالية 

كالتضخم، وفرص العمل، وسبل االستثمار، 
وتكاليف المعيشة، وغيرها. 

   استطاعات الرأي  ||| 17 

نفــذ المركــز اســتطاع الســياحة خــال الفتــرة 
أكثــر  معرفــة  بهــدف   2017  /4/  4  -  3/  22
عليهــا  يقبــل  التــي  الســياحية  الوجهــات 
ــا، وأســباب  ــون داخــل الســلطنة وخارجه العماني
اختيارهــم لتلــك الوجهــات. وقيــاس مــدى رضــا 
العمانييــن عــن الخدمــات والمرافــق الســياحية 
فــي الســلطنة ومعرفــة أهــم جوانــب النقــص 
معرفــة  إلــى  باإلضافــة  الخدمــات.  تلــك  فــي 
أهــم المقترحــات لارتقــاء بالخدمــات والمرافــق 

الوطنيــة. الســياحية 

استطالع 
السياحة 

22
مارس

4
أبريل
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المسوحات اإلحصائية
توفر المسوحات االجتماعية واالقتصادية بيانات تخدم أغراض 

التخطيط في السلطنة، حيث تتيح تلك البيانات إمكانية تقييم آثار 
البرامج االقتصادية واالجتماعية الحالّية أو المقترحة وإمكانية تقدير 

اآلثار التوزيعّية والمكاسب االجتماعية من السياسات المالّية.
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يســهم مشــروع حصــر زوار خريــف صالــة والــذي تــم تنفيــذه  للعــام الرابــع عشــر علــى التوالــي خــال 
الفتــرة مــن 21 /6 - 21 /9  بالتعــاون مــع وزارة الســياحة وشــرطة عمــان الســلطانية فــي توفيــر العديد 
مــن البيانــات والمعلومــات التــي تعكــس واقــع قطــاع الســياحة فــي محافظــة ظفــار خــال موســم 
الخريــف األمــر الــذي ســوف يســاعد فــي التخطيــط لتطويــر هــذا القطــاع اإلنتاجــي الهــام، ويهــدف 
هــذا  المشــروع إلــى تحديــد حجــم الســياحة فــي موســم الخريــف بشــقيها الداخليــة والوافــدة وتحديــد 
اتجاهــات نموهــا عبــر الزمــن ودراســة الخصائــص الديمغرافيــة واالقتصاديــة للــزوار باإلضافــة إلــى 

دراســة خصائــص الرحــات الســياحية. 

مشروع حصر زوار خريف صاللة 2017م
أمسح الكود وشاهد الفيلم

مشروع حصر 
زوار خريف صاللة 2017م

   المسوحات اإلحصائية  ||| 19 
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مسح
الربع سنوي

يهدف إلى جمع 
بيانات تستخدم لحساب 

الناتج القومي المحلي، حيث 
يبلغ عدد المنشآت المستهدفة 

440 منشأة في منشآت القطاعات :
الصناعة، التشييد، البنوك، 
التأمين، خدمات االستثمار، 

الصحة والمطاعم.
البنوكالصناعة

التشييد

 خدمات 
االستثمار

التأمين

الصحة 
والمطاعم
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يعتبــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين هــو المؤشــر الرئيســي الــذي يقيــس التغيــر فــي متوســط 
أســعار ســلة واســعة مــن الســلع والخدمــات الممثلــة لمتوســط اســتهاك األســر. ويعــرف التغيــر فــي 
سلســلة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين بالتضخــم الرســمي. يتــم تجميــع الرقــم القياســي 
أســعار المســتهلكين لمجموعــات االنفــاق الرئيســية مــن كافــة محافظــات الســلطنة. وينشــر التضخــم 
بشــكل شــهري، ويشــتمل النشــر علــى )12( مجموعــة الرئيســة حســب التصنيــف الدولــي )تصنيــف 
االســتهاك الفــردي حســب الغــرض( والمعــروف )COICOP(، ويســتخلص الرقــم القياســي ألســعار 

المســتهلكين للســلطنة كمتوســط االنفــاق المرجــح لمؤشــرات محافظــات الســلطنة. 

المسح الشهري لألرقام 
القياسية ألسعار المستهلكين

   المسوحات اإلحصائية  ||| 21 

يهــدف لتزويــد صانعــي القــرار فــي الســلطنة باإلحصــاءات الدقيقــة والبيانــات الحديثــة عــن أوضــاع 
االســتثمار األجنبــي، حيــث يبلــغ عــدد المنشــآت المســتهدفة فــي هــذا المســح 300 منشــأة تمثل 
%80 مــن االســتثمار االجنبــي المباشــر مــن كل قطــاع فــي قطاعات:النفــط والغــاز  أكثــر مــن 

والصناعــة، والتشــييد، والماليــة، والنقــل واالتصــاالت، والتأميــن، والصحــة والمطاعــم.

مسح الربع سنوي 
لالستثمار االجنبي المباشر

% 80
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مشاريعنا الواعدة
ينفــذ المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بالتعــاون مــع بعــض 
ــد بهــا  ــي ُيعت الجهــات ذات العاقــة عــدد مــن المشــروعات الهامــة الت

ــرار فــي الســلطنة. ــع الق ــط وصن فــي التخطي
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إن مشــروع البيانــات المفتوحــة والــذي ُيعنــى بالمعلومــات العامــة التــي يمكــن اســتخدامها وإعــادة 
اســتخدامها وتوزيعهــا بحريــة مــن قبــل أي فــرد. يأتــي ضمــن اهتمامــات المركــز الــذي يعمــل علــى 
 www.data.gov.om ــات اإلحصائيــة ــة البيان ــات المفتوحــة بالســلطنة مــن خــال بواب ــر البيان توفي
التــي توفــر معلومــات وبيانــات عــن مختلــف القطاعــات مــن المصــادر الرســمية الحكوميــة فــي 
الســلطنة، وإتاحتهــا لاســتخدام مــن قبــل كافــة المســتفيدين ســواء كانــوا باحثيــن أو مســتثمرين أو 

غيرهــم بحريــة ودون قيــود تقنيــة. 

البيانات المفتوحة 

البيانات المفتوحة
أمسح الكود وشاهد الفيلم

يعتبــر مشــروع العنونــة الموحــد أحــد المشــاريع الهامــة المرافقــة لمشــروع التعــداد اإللكترونــي العــام 
للســكان والمســاكن والمنشــآت 2020، ويهــدف إلــى تســهيل االســتدالل علــى أي موقــع فــي 
الســلطنة عــن طريــق عناويــن معياريــة موحــدة لكافــة المحافظــات وإيجــاد بيئــة وآليــات تســاهم فــي 
اســتخدام العناويــن الصحيحــة وتهيئــة الســلطنة لنمــو األعمــال التجاريــة واالقتصاديــة وتحســين حيــاة 

المواطــن والمقيــم.
سيســاهم هــذا المشــروع فــي زيــادة كفــاءة عمــل الجهــات الحكوميــة والخاصــة مــن خــال التكامــل 
مــع األنظمــة ذات العاقــة إضافــة إلــى رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن 
ــدة تســهل  ــات واح ــدة بيان ــة بقاع ــع المؤسســات الحكومي ــط جمي ــف ورب مــن خــال خفــض التكالي
للمســتخدم االســتفادة مــن الخدمــات بصــورة ميســرة وبعمليــات مختصــرة، ويتوقــع بعــد االنتهــاء 
من المشــروع أن يســهم في اســتقطاب االســتثمار والســياحة إلى الســلطنة بفضل توفر معلومات 

الماحــة الجغرافيــة والتطبيقــات الذكيــة التــي ســيوفرها نظــام العنونــة.

مشروع العنونة الموحد
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يهــدف هــذا المشــروع إلــى توفيــر بيئــة عمــل وإطــار فني موحد الســتخدامه 
فــي تصميــم وبنــاء كافــة التطبيقــات المكانيــة التــي ســيطلقها المركــز 
والجهــات الحكوميــة االخــرى المشــاركة فــي البنيــة الوطنيــة للمعلومــات 
الجغرافيــة ضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة وخاصــة 
تلــك الموجهــة للمواطنيــن والمقيميــن والمســتثمرين مــن أجــل تقليــل 
التكلفــة المترتبــة علــى بنــاء العديــد مــن التطبيقــات المقترحــة والمتوقعــة 
ــي  ــات المشــاركة ف ــى الجه ــة عل ــث ســيختصر الوقــت والتكلف ــًا، حي الحق
ــاءة الخدمــات المقدمــة مــن  ــة وكف ــح الفرصــة لتحســين نوعي ــة ويتي البني

خــال هــذه التطبيقــات باالســتفادة مــن الكــوادر المحليــة.

تصميم اإلطار 
الفني الموحد 

للتطبيقات 
المكانية على 

الهواتف الذكية

تواصــل الســلطنة ممثلــة فــي المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات 
ترأســها للســنة الثالثــة علــى التوالــي وبالمشــاركة مــع شــعبة اإلحصــاء 
فــي مجــال  الدولــي  الضخمــة  البيانــات  لفريــق عمــل  المتحــدة  باألمــم 
اســتخدام البيانــات مــن الهواتــف النقالــة. وتتمثــل مخرجــات المشــروع 
فــي مجموعــة مــن المؤشــرات اإلحصائيــة الرســمية فــي مجــاالت الســكان 
برمجيــات  إلــى  إضافــة  المحافظــات  بيــن  اليوميــة  والحركــة  والســياحة 
لرفــد الجهــات الحكوميــة المحتاجــة لهــذه المؤشــرات الســتخدامها فــي 
تطبيقاتهــا الخاصــة بالتخطيــط وعمليــات صناعــة القــرار وإنتــاج تطبيقــات 
وبرمجيــات مختلفــة ألغــراض نشــر وتصــور )Visualization( المؤشــرات.

البيانات الضخمة 
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تتواصــل األعمــال التحضيريــة لمشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020، حيــث شــهد عــام 2017م تكويــن 
ــة بالمشــروع والبــدء فــي أولــى حلقــات العمــل  ــة الجهــات المعني عــدد مــن اللجــان والفــرق بعضوي
ــك وفــق ســلة  ــات وذل ــق البيان ــل لتدقي ــات بهــدف إعــداد دلي ــق البيان ــة حــول أســس تدقي التعريفي
البيانــات المعتمــدة مــن اللجنــة الوطنيــة العليــا للتعــداد االلكترونــي 2020.وتحــرص إدارة المشــروع 
علــى تنظيــم مثــل هــذه اللقــاءات بهــدف االســتفادة مــن خبــرات وتجــارب مختلــف الجهــات وصــوال 

إلــى بنــاء قاعــدة لبيانــات التعــداد والتــي مصدرهــا الســجات اإلداريــة االلكترونيــة.

التعداد اإللكتروني العام للسكان 

والمساكن والمنشآت 2020

التعداد اإللكتروني العام للسكان 
والمساكن والمنشآت 2020

أمسح الكود وشاهد الفيلم

NCSI Report 2017 Final MZ.indd   26 5/21/18   3:40 PM



26  |||    التقرير السنوي 2017

العاقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  وبالتعــاون  المركــز  يتولــى 
ــة  ــة للمعلومــات الجغرافي ــة الوطني ــر البني ــاء وتطوي ــادرة بن ــذ مب تنفي
فــي الســلطنة والعمــل علــى التّمكيــن الجغرافــي لبرنامــج التحــول 
اإللكترونــي ليشــمل كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة 
للمواطنيــن والمقيميــن والزائريــن ورواد األعمــال ســواء المســتثمرين 

او للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة. 
ومــن مبــادرات البنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة أيضــا خريطــة 
والشــركات  المؤسســات  لمختلــف  الموحــدة  الوطنيــة  األســاس 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات  الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة 
واألكاديمييــن ولفئــات المجتمــع. وتهــدف المعاييــر الوطنيــة الموحدة 
للبيانــات الجغرافيــة المكانيــة إلــى تحســين فعاليــة االداء والجــودة مــن 
ــة فــي  ــة المكاني خــال التوســع فــي اســتخدام المعلومــات الجغرافي
المؤسســات المعنيــة وتحســين عمليــة اتخــاذ القــرارات عبــر مجموعــة 
واســعة مــن الســياقات المبرمجــة والتــي تتمثــل فــي معاييــر إدارة 
البيانــات الجغرافيــة المكانيــة ومعاييــر مشــاركتها والمعاييــر المتعلقــة 

ــات. ــوى هــذه البيان بمحت
وقــد قامــت البنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة بالمركــز بتصميــم 
قاعــدة بيانــات جغرافيــة وطنيــة ُيعتــد بهــا كمصــدر رئيســي للبيانــات 
يتــم  آمنــة  بيئــة  المكانيــة للســلطنة وذلــك مــن خــال  الجغرافيــة 

ــات. ــن بهــذه البيان ــل المعنيي تغذيتهــا وتحديثهــا مــن قب

المبادرة 
الوطنية 

للمعلومات 
الجغرافية 

المكانية
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شــهد العــام 2017 إنشــاء المكتــب الوطنــي للتنافســية والــذي يســتضيفه المركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات حيــث اســتطاع المكتــب تنســيق العمــل بيــن مختلــف الجهــات ذات العاقــة بمؤشــرات 
الســلطنة والوقــوف علــى النهــوض بالنتائــج المحققــة فــي مراكــز الســلطنة بهــذه المؤشــرات، حيــث 
قــام المكتــب بتحليــل نتائــج الســلطنة ومــن ثــم نشــرها فــي وســائل اإلعــام فــي تقريــر مؤشــر 
التنافســية الــذي صــدر فــي الســابع والعشــرين مــن ســبتمبر الجــاري. ويُعنــى مؤشــر التنافســية 
دولــة   )137( لـــ  واالزدهــار  اإلنتاجيــة  عجلــة  دفــع  فــي  تســهم  التــي  العوامــل  بقيــاس  العالميــة 
حــول العالــم، معتمــدًا فــي ذلــك علــى 12 فئــة أساســية تمثــل دعائــم لمؤشــر التنافســية وهــي 
ــم  ــم األساســي، والتعلي ــي، والصحــة والتعلي ــة االقتصــاد الكل ــة، وبيئ ــة التحتي المؤسســات، والبني
المــال،  ســوق  وتطويــر  العمــل،  ســوق  وكفــاءة  الســلع،  أســواق  وكفــاءة  والتدريــب،  الجامعــي 

والجاهزيــة التكنولوجيــة، وحجــم الســوق، وتطــور األعمــال، واالبتــكار.
ــج الســلطنة فــي مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال  ــل ونشــر نتائ ــك بتحلي ــب كذل ــام المكت ــا ق كم
الخامــس عشــر لعــام 2018 هــو عبــارة عــن سلســة مــن التقاريــر الســنوية التــي تصدرهــا مجموعــة 
ــة  ــة حقــوق الملكي ــة وحماي ــاس األنظمــة التجاري ــي، حيــث يســتهدف هــذا المؤشــر قي البنــك الدول
التــي يمكــن مقارنتهــا عبــر 190 اقتصــادا ويشــمل التقريــر األنظمــة التــي تؤثــر علــى ســهولة ممارســة 
األعمــال فــي عشــر مراحــل وهــي: بــدء النشــاط التجــاري واســتخراج تراخيــص البنــاء والحصــول علــى 
ــة المســتثمرين ودفــع  ــى االئتمــان وحماي ــة والحصــول عل ــى تســجيل الملكي ــاء. باإلضافــة إل الكهرب

الضرائــب. ويشــمل التقريــر كذلــك التجــارة عبــر الحــدود وإنفــاذ العقــود وتســوية حــاالت اإلعســار.

المكتب الوطني للتنافسية 
أمسح الكود وشاهد الفيلم

المكتب الوطني للتنافسية 
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منتجاتنا
تطــورت الخدمــات والمنتجــات التــي يقدمهــا المركــز لتصبــح متاحــة 
فــي متنــاول اليــد ومتوافقــة مــع االحتياجــات اليوميــة للمســتخدم من 
جهــة ومواكبــة الطفــرة التكنولوجيــة الحديثــة مــن جهــة أخــرى، حيــث 
ــى هــذه الخدمــات فــي هاتفــه الذكــي  ــح المســتخدم يحصــل عل أصب

وبشــكل بســيط وســريع.
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البوابة المكانية
توفــر البوابــة المكانيــة للمركــز الوطنــي لإلحصــاء 
البيانــات  عــن  للبحــث  وســائل  والمعلومــات 
والخدمــات المكانيــة المتوفــرة والمتاحــة لــدى 
الجهــات الحكوميــة المشــاركة بالبنيــة الوطنيــة 
عــرض  امكانيــة  مــع  الجغرافيــة،  للمعلومــات 
وتنزيــل البيانــات المكانيــة التــي تحتاجهــا الجهــات 
يرغبــون  التــي  البيانــات  وتحميــل  الحكوميــة 
بتبادلهــا مــع الجهــات االخــرى. تهــدف البوابــة 
بشــكل أساســي إلــى إتاحــة المعلومــات المكانيــة 
الجهــات  بيــن  المكانيــة(  والخدمــات  )البيانــات 
وبمصداقيــة  معياريــة  بطريقــة  الحكوميــة 
ونوعيــة عاليــة بشــكل يتوافــق مــع سياســة أمــن 
ــرارات  ــاذ الق ــم اتخ المعلومــات بالســلطنة ويدع

الخدميــة. المشــاريع والخطــط  وتنفيــذ 

البوابة االلكترونية 
للمعلومات 

الجغرافية

تعتبــر البوابــة االلكترونيــة للبنيــة هــي الواجهــة الرئيســية للتعريــف بالبنيــة الوطنيــة للمعلومــات 
الجغرافيــة وتحتــوي علــى مجموعــة مــن المعلومــات عنهــا كالرؤيــة والرســالة واالهــداف والفعاليــات 
واالصــدارات باإلضافــة إلــى اســتراتيجية البنيــة الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة، والتــي بدورهــا 
تســاهم فــي إثــراء مســتخدميها بالمعلومــات الازمــة للتعــرف علــى نشــاط البنية الوطنيــة للمعلومات 
الجغرافيــة. وبإمــكان المســتخدم التعــرف علــى أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا البنيــة الوطنيــة للجهــات 
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وقطــاع األعمــال والجمهــور، وقائمــة بالجهــات المشــاركة فــي البنيــة 
الوطنيــة للمعلومــات الجغرافيــة. وتتيــح البوابــة لمســتخدميها التعــرف علــى اخــر المســتجدات التــي 
ــة موقعــا يســمح لألعضــاء  ــة الوطني ــة البني ــار. وتضــم بواب ــة وآخــر األخب ــة الوطني تعمــل عليهــا البني
بتبــادل الوثائــق الرســمية والتــي تهــم أعمــال البنيــة فيمــا بينهــم بــكل ســهولة وبشــكل امن. ويعتبر كل 
مــن )مستكشــف عمــان( و)خريطــة األســاس الوطنيــة( و)تحميــل البيانات( مــن أهــم األدوات الجغرافية 

فــي بوابــة البنيــة الوطنيــة.
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شاشات
المعرفة

إحــدى الوســائل التــي يســتخدمها المركــز إلتاحــة 
ــاع القــرار ولوســائل  ــات والمعلومــات لصن البيان
إعطــاء  بهــدف  المركــز.  ولموظفــي  اإلعــام 

المعلومــة الصحيحــة بشــكل ســريع وبســيط.

خريطة األساس الوطنية

تعتبر خارطة االساس الوطنية المرجعية الجغرافية 
الوطنية للبيانات الخاصة بكافة الجهات الحكومية. 

حيث نهدف من خال هذه الخدمة إلى تشجيع 
المستخدمين على تصحيح ومواءمة بياناتهم استنادا 

لهذه الخارطة والمكونة من مجموعة عديدة من 
الطبقات األساسية والتي تشمل بيانات النقل 

والطرق، البيانات الهيدروغرافية، بيانات المباني، 
الصور الجوية والنماذج الرقمية وغيرها.
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نزل تطبيقاتنا..وابحر في عالم من 
المعرفة فقط ابحث عن NCSI في 
المتاجر اإللكترونية للهواتف الذكية

منتجاتنا ||| 33 

األرشيف 
المعرفي 

االلكتروني
ــام  ــث ق ــى اآلن حي ــام 1970 حت ــذ الع ــم للســلطنة من ــز أرشــيف معرفــي ضخ ــة المرك ــر مكتب توف
إلــى  المركــز بتحويــل مــا يقــارب 10 أالف نســخة مــن اإلصــدارات الورقيــة للعقــود الماضيــة 

إصــدارات إلكترونيــة متاحــة جنــب إلــى جنــب إصــدارات المركــز فــي الموقــع االلكترونــي.

األرشيف المعرفي االلكتروني
أمسح الكود وشاهد الفيلم
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زيارات العمل

وتبادل الخبرات 
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يــو ما
2017

 اســتقبل المركــز بتاريــخ 2017/05/21  وفــدا مــن الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث تعــرف الوفــد علــى الــدور الــذي يقــوم بــه المركــز فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
المعرفــة اإلحصائيــة المقرونــة بالبعــد الجغرافــي بالســلطنة وكذلــك مهــام المركــز واختصاصاتــه 
وهيكلــه التنظيمي. واطلــع الوفــد علــى تجربــة الســلطنة فــي العمــل اإلحصائــي وتوظيــف البيانــات 
ــي  ــز الوطن ــه المرك ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــك مــن خــال ال ــة المســتدامة وذل ــق أهــداف التنمي لتحقي
لإلحصــاء والمعلومــات لرفــد صنــاع القــرار بالمؤشــرات والبيانــات الصحيحــة التــي تعــزز مــن الخطــط 
التنمويــة والــرؤى المســتقبلية للســلطنة، باإلضافــة إلــى الخدمــات التــي يقدمهــا لمختلــف شــرائح 

المجتمــع مــن مؤسســات حكوميــة وخاصــة وأفــراد.

زيارات العمل وتبادل الخبرات ||| 35 
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أكتوبــر
2017

نوفمبر
2017

ــا مــن مركــز اإلحصــاء الخليجــي وذلــك بهــدف   أســتقبل المركــز فــي 12 /11/ 2017 وفــدا إعامي
االطــاع علــى تجربــة المركز اإلعاميــة والترويجيــة واالســتفادة مــن تجربتــه فــي مجــال التواصــل 
االجتماعي.حيــث تعــرف الوفــد الزائــر علــى األليــة التــي تمــر بهــا المعلومــة المعرفيــة حتــى تصــل إلــى 
حســابات المركــز فــي منصــات التواصــل االجتماعــي وعبــر القنــوات اإلعاميــة االخــرى. كمــا تعــرف 
الوفــد كذلــك علــى األســاليب المســتخدمة فــي إنتــاج المــواد البصريــة بهــدف تبســيط المعلومــة مــن 

جهــة وتعزيــز للمعرفــة مــن جهــة أخــرى. 

 اســتقبل ســعادة الدكتــور خليفــة بــن عبداللــه بــن حمــد البروانــي الرئيــس التنفيــذي للمركــز بمكتبــه 
ــاإلدارة  ــي ب ــل المســاعد لقطــاع العمــل اإلحصائ ــى دعــاس الوكي فــي 10 /10/ 2017 األســتاذة من
ــة إلــى بحــث األمــور ذات االهتمــام  ــة الكويــت الشــقيقة. تطرقــت المقابل ــة لإلحصــاء بدول المركزي
المشــترك وســبل تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي الجوانــب اإلحصائيــة والمعرفيــة، كمــا تضمنــت 
المقابلــة عرضــا مرئيــا حــول اســتعدادات الســلطنة لتنفيــذ التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن 

والمنشآت 2020.  
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نوفمبر
2017
ديسمبر
2017

مــع  مشــترك  لقــاء  فــي  المركــز  اســتعرض   
فــي  بالســلطنة  العاملــة  الدوليــة  المنظمــات 
الســلطنة  مؤشــرات  واقــع  /11/  2017م   29
 2030 المســتدامة  التنميــة  بأهــداف  الخاصــة 
حيــث تطــرق اللقــاء إلــى جهــود المركــز بالتعــاون 
مــع الجهــات الحكوميــة ذات الصلــة فــي توفيــر 
إحصــاءات الســلطنة المتعلقــة بهــذه األهــداف 
مــع التوعيــة بأجنــدة التنفيــذ والتحديــات التــي 

البيانــات. تواجــه المعنييــن في توفيــر هــذه 

مــن  وفــدا   2017  /12/ المركــز 7  اســتقبل   
مــن  بعــدد  االجتماعيــة  التنميــة  مســؤولي 
الــدول العربيــة لاطــاع علــى تجربــة المركــز فــي 
دعــم مســيرة التنميــة الشــاملة التــي تشــهدها 
االقتصاديــة  جوانبهــا  بمختلــف  الســلطنة 
تبــادل  برنامــج  ضمــن  وذلــك  واالجتماعيــة 
االجتماعيــة  التجــارب  علــى  لاطــاع  الزيــارات 
العربيــة. الــدول  الــذي تنظمــه جامعــة  الرائــدة 

زيارات العمل وتبادل الخبرات ||| 37 

نوفمبر
2017

 اســتقبل المركــز فــي 15 /11/ 2017م بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة واألمومــة 
)يونيســيف( الطفــل مــروان بــن محمــد الوشــاحي البالــغ مــن العمــر 13 عامــا وذلــك فــي إطــار 
األنشــطة التــي تقــوم بهــا مجموعــة مــن األطفــال فــي االحتفــال باليــوم العالمــي للطفــل والــذي 
ــام.  ــر مــن كل ع ــه فــي العشــرين مــن شــهر نوفمب ــال ب ــم االحتف ــه الســلطنة دول العال تشــارك في
وخــال اليــوم الــذي قضــاه الطفــل فــي مكتــب ســعادة الدكتــور خليفــة بــن عبــد اللــه البروانــي الرئيــس 
التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات تعــرف علــى المهــام التــي يقــوم بهــا المركــز حيــث 
حضــر االجتماعــات التــي كانــت مقــررة لهــذا اليــوم فــي جــدول أعمــال الرئيــس التنفيــذي واطلــع عــن 

قــرب علــى آليــة تســيير األعمــال فــي اإلدارة العليــا بالمركــز.
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27-23
يناير

8
مارس

10-7
مارس

14-12
فبراير

32-21
فبراير

16-12
مارس

15-11
مارس

7
مارس

14
مارس

6
مارس

18-15
يناير

ورشة منتدى األمم المتحدة حول البيانات 
المستدامة 2030 

اجتماع لجنة اإلحصاءات 
والحسابات التابعة 

للسياحة

اجتماع المركز مع 
صندوق النقد الدولي 

لمناقشة بيانات 
االستثمار األجنبي 

والتعاون في مجال بناء 
القدرات الوطنية

االجتماع 48 للجنة 
اإلحصائية باألمم 

المتحدة

اجتماع عمل احصاءات 
التجارة الخارجية

اجتماع فريق المؤشرات 
البيئة والتنمية 

المستدامة

منهجية مؤشرات 
إحصاءات العمل من 

السجات اإلدارية

اجتماعات المركز 
مع منظمات االمم 

المتحدة: البنك الدولي 
وشعبة إحصاءات 
السكان لمناقشة 
البيانات الوطنية 

وانعكاسها في قواعد 
البيانات الدولية

اجتماع خبراء االمم 
المتحدة إلدارة نظم 

المعلومات الجغرافية 
المكانية العالمية

االجتماع اإلقليمي 
المعني بقياس اإلعاقة 

واإلحصاء لدعم خطة 
التنمية المستدامة 

2030

اجتماع رؤساء األجهزة 
اإلحصائية بدول 
مجلس التعاون 

بمنظمة األمم المتحدة 
لمناقشة الموضوعات 
المطروحة على جدول 

االجتماع السنوي 
للجنة اإلحصائية لألمم 

المتحدة

اسبانيا منظمة األمم المتحدة - نيويوركقطر السعوديةكيب تاون

 

مسقطمنظمة األمم المتحدة - نيويوركمنظمة األمم المتحدة - نيويورك األردنمنظمة األمم المتحدة - نيويورك البحرين

االجتماعات والندوات
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17
أبريل

29
نوفمبر

26-25
أكتوبر

27
أبريل

10-8
نوفمبر

22-15
يوليو

6-4
أكتوبر

5
أبريل

5
أبريل

اجتماع شعبة األمم 
المتحدة للسكان 
لمناقشة قضايا 

البيانات السكانية 
على المستوى الدولي 

وكيفية التعاون في هذا 
المجال

ندوة بيئات العمل االداء 
والحافز

مناقشة مع قسم 
التقديرات واالسقاطات 
السكانية بشعبة األمم 

المتحدة للسكان .. 
التقارير السكانية التي 

تنشرها الشعبة عن 
السلطنة

االجتماع الثامن عشر 
لرؤساء المجالس 

واللجان الوطنية للسكان 
في الدول العربية تحت 
شعار السكان والتنمية 
في إطار أجندة التنمية 

المستدامة 

اجتماعات منظمة 
مجموعة رصد األرض

اجتماع الحكومة 
المفتوحة 

والتكنولوجيات الحديثة 
في المنطقة العربية 
والمقامة في بيروت 

بتنظيم من اللجنة 
االقتصادية واالجتماعية 

لغرب اسيا – االسكوا

المؤتمر الدولي الرابع 
للبيانات الضخمة 

لإلحصاءات الرسمية 

المؤتمر الدولي مؤتمر اإلحصاء الدولي
إلحصاءات أهداف 

التنمية المستدامة في 
الفلبين

مسقط بيروت – االسكوامنظمة األمم المتحدة - نيويوركمنظمة األمم المتحدة - نيويورك

بوغوتا / كولومبياواشنطن الفلبينالمغرب

22-20
مارس

المنتدى اإلحصاء 
الخليجي األول

الرياض

7-3
أبريل

االجتماع الخمسين 
للجنة السكان والتنمية 
الذي يناقش موضوع 
)تغير الهياكل العمرية 

للسكان والتنمية 
المستدامة( 

منظمة األمم المتحدة - نيويورك

25
مايو

حلقة العمل اإلقليمية 
حول مبادرة ازدهار 

المدن لرصد المؤشرات 
الخاصة بالهدف 11 

من المؤشرات التنمية 
المستدامة

األردنالكويت

 والمؤتمرات 

    االجتماعات والندوات والمؤتمرات   ||| 39 
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زوار المركز
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 قسم اإلحصاء والمؤشرات بالمديرية العامة 
للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة يتعرف 

على آلية العمل اإلحصائي

 وفد تربوي من وزارة التربية والتعليم يطلع 
على األعمال والمشاريع اإلحصائية

 وفد وزارة الصحة يتعرف على اإلتاحة 
المعلوماتية

02
يناير

11
يناير

04
أبريل

زوار المركز ||| 41 
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 طالب كلية الدراسات المالية يلتقوا 
بالمختصين في موضوع البيانات الضخمة

 وفد الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 
يطلع على تجربة المركز في اإلتاحة 

المعلوماتية

 وفد من الحرس السلطاني العماني يتعرف 
على الخدمات التي يقدمها المركز

10
أبريل

02
مايو

14
أغسطس
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 وفد من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في 
زيارة خاصة للمركز لاطاع على ألية العمل 

المتبعة في إحصاءات السكان

 زيارة وحدة اشراف مواد الدراسات 
االجتماعية بدائرة تنمية المواد البشرية 

بتعليمية محافظة الظاهرة للمركز

28
سبتمبر

28
أغسطس

زوار المركز ||| 43 

عندك استفسار عن 
خدماتنا وكيف ممكن 

تستفيد منها راسلنا على 
info@ncsi.gov.om
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 وورشة عمل 
تحسين إحصاءات 

اإلعاقة

المغرب

 ورشة عمل ادوات 
إنتاج محتوى جذاب 
البيانات ومؤشرات 
اهداف المستدامة

مملكة األردن 
الهاشمية

 ورشة عمل 
بناء فريق العمل 

والتخطيط 
االستراتيجي

وزارة البيئة 
والشؤون المناخية

 دورشة عمل 
تحديات المرأة 

المعاصرة

وزارة البيئة والشؤون 
المناخية

 مهارات إعداد 
التشريع وإبداء الرأي 

القانوني

المعهد العالي 
للقضاء

 ورشة عمل اإلحصاءات قصيرة األجل

جمهورية مصر العربية

09-06
مارس

21-16
أبريل

23-22
أبريل

18
أبريل

16-15
مارس

21
مارس

 ورشة عمل 
التخطيط المالي 

واعداد الموازنة

جمهورية مصر 
العربية

 ورشة عمل لفريق 
عمل إحصاءات 

االستثمار األجنبي 
واالجتماع الثاني 

للفريق

البحرين

 طرق تصميم 
وتقييم أسئلة 

االستبيانات وتصميم 
المسوح االلكترونية

الواليات المتحدة

25-22
مايو

29
مايو

13-06
مايو

 ورشة إقليمية 
حول المنهاج 
العام للعمل 

االحصائي

المغرب

14-07
يونيو

 حلقة عمل تدريبية 
حول برنامج الحاسوب 
إلنتاج االقام القياسية 

للصادرات والواردات 
)ضمن مشروع 
االسكوا لتعزيز 

القدرات اإلحصائية(

مسقط

28-26
نوفمبر
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تعزيز

الهوية 
واالنتماء 
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 احتفل المركز في 23 /11 /2017م بالعيد 
الوطني السابع واألربعين المجيد برعاية 

سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد 
البرواني الرئيس التنفيذي للمركز و تخلل الحفل 
عدد من الفقرات المتنوعة التي جسدت الفرحة 

بهذه المناسبة.

 نظم المركز بتاريخ 23 /10 /2017م 
بمناسبة يوم المرأة العمانية والذي يصادف 
السابع عشر من أكتوبر، احتفاليه لموظفاته 
وللمتقاعدات وتضمنت االحتفالية السحب 

على العديد من الجوائز التي نالت استحسان 
الحضور. 

 احتفل المركز في 24 /12 /2017م 
بيوم اإلحصاء الخليجي والذي يوافق الرابع 
والعشرين من ديسمبر من كل عام، وذلك 

تحت رعاية سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن 
حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز. هدف 

الحفل إلى تسليط الضوء على أهمية الدور 
الذي يقوم به موظفو المركز الوطني لإلحصاء 

والمعلومات في رفد التنمية المستدامة 
بالبيانات والمؤشرات الدقيقة والصحيحة.

23
نوفمبر

24
ديسمبر

23
أكتوبر
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20
أبريل

27
يوليو

17
أكتوبر

14-13
نوفمبر

24
أكتوبر

29
مارس

15
نوفمبر

31
يناير

قدم المركز عرضًا مرئيا للمكرمين أعضاء مجلس 
الدولة بعنوان »من نحن« حيث قدم العرض 

سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس 
التنفيذي للمركز وبحضور سعادة الدكتور خالد بن 

سالم السعيدي األمين العام للمجلس وذلك بمقر 
المجلس 

أمسح الكود وشاهد الفيلم

المركز يستعرض تجربته 
في استخدام التطبيقات 

المكانية بالعمل 
اإلحصائي والميداني 

خال مشاركته في حلقة 
عمل التي ينظمها مركز 

اإلحصاء الخليجي

المشاركة بورقة عمل 
في برنامج ))حوار 

الباحثين(( بمجلس 
الدولة حيث تناولت 
الورقة سيناريوهات 

النمو السكاني 
ومتطلبات التنمية حتى 

عام 2040 

مشاركة في احتفال 
يوم المرأة العمانية 
بمحافظة ظفار الي 

ينظمها وزارة التنمية 
االجتماعية وتدشين 
تقرير المرأة العمانية

البدء في السلسلة 
التعريفية للمدارس 

بهدف تعزيز المعرفة 
اإلحصائية والتعريف 

بالخدمات التي يقدمها 
في العملية التعليمية

المركز يعرض تجربته 
في الهوية ودورها 

في المحتوى البصري 
في منتدى التواصل 

الحكومي األول

 دور البنية الوطنية 
للمعلومات الجغرافية 
في بناء المدن الذكية 

أمام قمة عمان للمدن 
الذكية

المشاركة في الفعالية 
الصحية التي نظمها 
مجمع النزاهة الطبي 

بوالية السيب بمناسبة 
اليوم العالمي للسكري

 مركز اإلحصاء الخليجي

 مجلس الدولة

 عدة مدارس بمحافظة مسقط مجلس الدولة

 مركز عمان للمعارض والمؤتمرات

 ظفار مجمع النزاهة الطبي بالسيب جامعة السلطان قابوس

الشراكة وتعزيز المعرفة

12
أبريل

11
أبريل

11
أبريل

حلقة عمل حول 
تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة من منظور 
حقوق االنسان والتي 

تنظمها اللجنة العمانية 
لحقوق االنسان 

ورقة عمل بعنوان 
)اإلطار الموحد 

للتطبيقات المكانية 
على الهواتف الذكية( 

ضمن منتدى عمان 
للجغرافيا المكانية

ورقة عمل بعنوان 
)قاعدة البيانات 

الجغرافية الوطنية( 
ضمن منتدى عمان 

للجغرافيا المكانية

 اللجنة العمانية لحقوق االنسان مركز عمان للمعارض والمؤتمرات مركز عمان للمعارض والمؤتمرات
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التواصل اإلعالمي
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إصدار المعرفة
العــدد الثانــي مــن اصــدار المعرفــة يتطــرق لعــرض تفصيلــي لمقومــات المحافظــات بمختلــف 
القطاعــات، والتوقعــات المســتقبلية لهــا تقيــس الخدمــات الصحيــة والتعليميــة المطلوبــة فــي 

ــة. محافظــات الســلطنة لـــ25 ســنة قادم

إصدار المعرفة
أمسح الكود وشاهد الفيلم

التواصل اإلعامي ||| 51 

انطالقــًا مــن األهميــة التــي يوليهــا المركــز فــي ســبيل التعريــف بخدماتــه والبقــاء متواصــال مــع مختلــف شــرائح المجتمــع 
وصــوال إلــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــراكة المجتمعيــة، فــإن المركــز يحــرص علــى حضــور المعلومــة اإلحصائيــة فــي 
مختلــف الوســائل اإلعالميــة المرئيــة والمســموعة والمقــروءة وذلــك بمختلــف القوالــب اإلعالميــة التــي تســاهم فــي تعزيــز 

المعرفــة اإلحصائيــة وجعــل البيــان متاحــا للجميــع.
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 تواجد المركز في المعرض المصاحب 
لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في 

سيتي سنتر مسقط خال الفترة من
 12 - 16 /3/ 2017م.

 شاركت السلطنة ممثلة في المركز الوطني 
لإلحصاء والمعلومات في المعرض المصاحب 
للمنتدى اإلحصائي الخليجي األول والذي عقد 

بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض 
خال الفترة من 20 - 22 /3 2017، والذي 

سرد قصة التفوق اإلحصائي والمعرفي 
للسلطنة.

16-12
مارس

22-20
مارس

المحافل المجتمعية
ــك مــن  ــور وذل ــد المباشــر مــع الجمه ــى التواج ــي لإلحصــاء والمعلومــات عل ــز الوطن يحــرص المرك
خــال مختلــف الفعاليــات كالمهرجانــات والمعــارض والملتقيــات، انطاقــا مــن النهــج الــذي ينتهجــه 
ــة  ــف المؤسســات الحكومي ــي يقدمهــا لمختل ــف بالخدمــات الت ــز المعرفــة والتعري فــي ســبيل تعزي

والخاصــة ولفئــات المجتمــع بهــدف تحقيــق الغايــات التــي جــاء مــن أجلهــا إنشــاء المركــز.
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 يحرص المركز على التواجد في مهرجان 
صالة السياحي بشكل سنوي، وجاءت 

مشاركة المركز في عام 2017م خال الفترة 
من30 /6 - 31 /8 بهدف التعريف بالمركز 

وتقديم منتجاته وخدماته المعرفية لمرتادي 
المهرجان وذلك من خال الركن الثابت للمركز 

في ميدان البلدية الترفيهي.

 شارك المركز في المعرض المصاحب 
لمهرجان عمان للعلوم 2017م خال الفتــرة 
26 - 28 /10 من خال ركن في مركز عمان 
الدولي للمؤتمرات والمعارض ُقدمت فيه 
الكيفية التي من خالها يستطيع الطاب 

وأولياء األمور االستفادة من مخرجات وخدمات 
المركز في التحصيل العلمي.

 شارك المركز في منتدى ومعرض عمان 
للجغرافيا المكانية خال الفترة من 10إلى 11 
/4/ 2017بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض 

بتنظيم من الهيئة الوطنية للمساحة تحت 
عنوان »التمكين الذكي لسلطنة عمان« 

وبرعاية باتينية من المركز وذلك باستعراض 
إنجازات المركز في البنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافية والخدمات التي تقدمها للمهتمين 

وأصحاب العاقة بقطاع المعلومات الجغرافية 
المكانية.

11-10
إبريل

28-26
أكتوبر

 30
يونيو

31
أغسطس
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نشر المركز خالل عام 2017 نحو 208 موضوعات حيث تم نشرها في 8 
مطبوعات يومية وأسبوعية ومحلية باللغتين العربية واإلنجليزية باإلضافة 
إلى النشر في موقع المركز االلكتروني ووكاالت األنباء المحلية والعربية 

واإلقليمية. كما تم نشر 1264 قصاصة بمساحة إجمالية قدرها 238382 سم2 
مدعومة بالصور والرسوم التوضيحية واالنفوجرافيك.

تواجدنا في اإلعالم المرئي 
والمسموع والمقروء

 208
موضوعا نشره المركز 

خالل عام 2017
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بلغ عدد أفالم التسويق خالل عام 2017 نحو 
15 فيلما بثت جميعها في قناة اليوتيوب 

وحسابات التواصل االجتماعي الخاصة بالمركز 
وفي برنامج الواتساب للمشتركين على رقم 

هذه الخدمة التي يقدمها المركز.

الترويج والتسويق
أمسح الكود وشاهد الفيلم

111 ظهور في الشريط األخباري                           

96 تقرير اخباري اذاعي وتلفزيوني     

11 ظهور في البرامج االذاعية 

20 ظهور في البرامج التلفزيونية  

 8 مطبوعات بالعربية واإلنجليزية

 1264 قصاصة تم نشرها

NCSI Report 2017 Final MZ.indd   55 5/21/18   3:41 PM



56  |||    التقرير السنوي 2017

379
مشترك بقناة اليوتيوب

130
مشترك على جوجل بلس

1500
مشترك  بخدمة الواتس آب

 وسائل 
التواصل االجتماعي

13457
77Kالمتابعين لصفحة الفيس بوك

متابع

22.48
إعجاب على االنستقرام
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15
فبراير

27
أبريل

18-17
يناير

حلقة العمل الفنية للبنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافية والتعريف على التطبيقات

عرض مرئي ألهم أوراق العمل المتضمنة بمنتدى األمم 
المتحدة حول البيانات المستدامة 2030 الذي عقد في 

كيب تاون

محاضرة توعوية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية 
بهدف بناء عاقة جميلة مع األطفال .. قدمتها 

األستاذة نبيلة البلوشي

حلقات عمل داخلية

2
نوفمبر

31-30
أكتوبر

29
أكتوبر

8-7
نوفمبر

محاضرات توعوية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية 
حول قانون الخدمة المدنية

حلقة عمل للتعريف ببوابة البنية الوطنية للمعلومات 
الجغرافية 

دورة تدريبية حول اإلسعافات األولية بهدف تمكين 
الموظفين المشاركين كمسعفين أوليين وتقديم 

اإلسعافات المناسبة بحالة الطوارئ في العمل
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9-5
فبراير

25-18
فبراير

22-20
فبراير

10-6
فبراير

27-26
فبراير

26-20
يناير

ورشة عمل إحصاءات البيئة لقطاع إحصاءات الهواءورشة عمل زيارة ميدانية لاطاع على بيئة العمل

ورشة عمل إحصاءات الطاقة المتجددة ورشة عمل خبراء األمم المتحدة إلدارة نظم 
المعلومات الجغرافية المكانية العالمية

ورشة عمل مشروع برنامج المقارنات الدولية

دورة تدريبية في إجراءات المساءلة اإلدارية

دورات تدريب خارجية

  المعهد العالي للقضاء  اإلمارات  مصر

  مصر  الكويت  الهند
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إصدارات
2017
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التعـــرف  إلـــى  يهـــدف  اســـتطاع 
العمانييـــن  المواطنيـــن  آراء  علـــى 
والوافديـــن حـــول الجوانـــب المختلفة 
والســـحوبات  بالجوائـــز  المتعلقـــة 
الماليـــة المقدمة من قبـــل المصارف 
وتأثيرهـــا على جـــذب المودعين وتأييد 
المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  االســـتثمار 

بالسلطنة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
قطـــع  بعـــدد  جـــداول  تتضمـــن 
األراضي المخططـــة والممنوحة وعدد 
القـــروض  مـــن  المســـتفيدة  األســـر 
بهـــا  المرتبطـــة  والمبالـــغ  الســـكنية 
بالريـــال العماني وغيرها مـــن البيانات 

المتعلقة باإلحصاءات المذكورة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جـــداول وبيانـــات تتعلـــق 
العالـــي  التعليـــم  مؤسســـات  بعـــدد 
فـــي  الدارســـين  الطلبـــة  وأعـــداد 
الجامعـــات والكليـــات العامة والخاصة 

داخل السلطنة والعاملين بها.

استطالع الرأي حول 
الجوائز البنكية

إحصاءات االسكان

إحصاءات التعليم 
العالي

نشـــرة ســـنوية تضم بيانات حسب 
واســـتثمارات  االســـتثمار  نـــوع 
األجنبيـــة  واالســـتثمارات  المحافـــظ 

واالستثمار العماني بالخارج.

 A booklet detailing out the
information about the ONS-
DI Program Objectives, Gover-
 nance Structure, Initiatives and

.Applications

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
الطـــاب  بعـــدد  جـــداول  تتضمـــن 

وتوزيع المدارس والهيئة التدريسية.

نشرة إحصاء 
اإلستثمار األجنبي

 Oman National
Spatial Data In-

frastructure : En-
 abling GeoSmart

Oman

إحصاءات التعليم 
المدرسي 
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التقريـــر الرابـــع عشـــر من سلســـلة 
التقاريـــر المعلوماتيـــة يعرض أهم 
فـــي  الســـمكي  القطـــاع  مؤشـــرات 

السلطنة.

التقريـــر الثالث عشـــر من سلســـلة 
التقاريـــر المعلوماتيـــة يتناول أهم 
المؤشـــرات الصحيـــة فـــي الســـلطنة 
والتطـــور الذي حققته الســـلطنة خال 
الفتـــرة الماضيـــة ممـــا يتيـــح قيـــاس 
مدى تحقيق الســـلطنة األهداف التي 
المســـتقبلية  النظـــرة  فـــي  تبنتهـــا 

للقطاع الصحي.

يـــوم  بمناســـبة  صـــدرت  مطويـــة 
الشـــباب العمانـــي الـــذي يصادف 
26 أكتوبـــر من كل عـــام. تناولت أوجه 
مختلفـــة للقـــوى العاملة الشـــابة في 

السلطنة.

الثروة السمكية في 
السلطنة     

الخدمات الصحية في 
سلطنة عمان

الشباب والعمل

المامـــح  يســـتعرض  كتيـــب 
اإلحصائيـــة عـــن الجرائـــم والجنـــاة 

في السلطنة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جـــداول وبيانـــات تتعلـــق 
بعـــدد حـــاالت الـــزواج وعـــدد حـــاالت 

الطاق.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
حـــاالت  بعـــدد  جـــداول  تتضمـــن 
الضمان االجتماعي حســـب الســـنوات 
الضمـــان  والفئـــات  والمحافظـــات 
المتعلقـــة  البيانـــات  مـــن  وغيرهـــا 

باإلحصاءات المذكورة.

مالمح إحصائية عن 
الجرائم والجناة في 

السلطنة 

إحصاءات الزواج 
والطالق

الضمان االجتماعي 
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إصـــدار يتضمـــن مفهـــوم العمـــل 
التطوعـــي وأنواعه وأهـــداف جائزة 
الســـلطان قابـــوس وشـــروط منحهـــا 
الرابعـــة  بالـــدورة  الفائـــزة  والمشـــاريع 
لعـــام 2015. كمـــا يســـتعرض نســـبة 
مـــن قاموا بعمل تطوعي ونســـبة من 

قاموا بالتبرع لعمل خيري.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جـــداول بعـــدد الدعـــاوي 
فـــي  الصـــادرة  واألحـــكام  المرفوعـــة 
مـــن  وغيرهـــا  االســـتئناف  محاكـــم 
باإلحصـــاءات  المتعلقـــة  البيانـــات 

المذكورة.

النســـاء  واقـــع  يعكـــس  تقريـــر 
فـــي  الســـلطنة  فـــي  واألطفـــال 
مجـــاالت الصحـــة والتعليـــم والتغذية 
التقريـــر  يضـــم  حيـــث  والحمايـــة، 
معلومـــات مفصلـــة عن جميـــع نتائج 
الديموغرافيـــة  بخصائصهـــا  المســـح 
واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافية 

المختلفة.

العمل التطوعي في 
سلطنة عمان

إحصاءات المحاكم

المسح العنقودي 
متعدد المؤشرات 

2014

حيـــث  األشـــمل  اإلصـــدار  يعـــد 
البيانـــات  أحـــدث  علـــى  يحتـــوي 

اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية.

تقرير إحصائي صدر بمناســـبة يوم 
المـــرأة العمانيـــة والـــذي يصادف 
17 أكتوبـــر من كل عـــام. يعكس وضع 

المرأة العمانية بالسلطنة.

مجلـــة ســـنوية قدمـــت فـــي هـــذا 
العـــدد عرض تفصيلـــي لمقومات 
القطاعـــات،  بمختلـــف  المحافظـــات 
وتوقعات مســـتقبلية تقيس الخدمات 
الصحيـــة والتعليميـــة المطلوبـــة على 

المدى البعيد.

الكتاب اإلحصائي 
السنوي

المرأة العمانية: دور 
بارز ومتواصل في 
خدمة الوطن في 
مسيرته التنموية

المعرفة 
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نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جـــداول وبيانـــات تتعلـــق 
بالمتوســـط الشـــهري لدرجـــات الحرارة 
الريـــاح  ولســـرعة  األمطـــار  ولكميـــة 
المتعلقـــة  البيانـــات  مـــن  وغيرهـــا 

باإلحصاءات المذكورة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
بعـــدد  تتعلـــق  جـــداول  تتضمـــن 

المواليد والوفيات المسجلة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
بعـــدد  تتعلـــق  جـــداول  تتضمـــن 
المتاحـــف واألماكـــن األثريـــة وزوارهـــا 
بمختلـــف  الطبيعيـــة  والمحميـــات 
والفنـــون  األداء  وفنـــون  أنواعهـــا 
الجميلـــة والكتب وغيرهـــا من البيانات 

المتعلقة باإلحصاءات المذكورة.

نشرة إحصاءات المناخ

نشرة إحصاءات 
المواليد والوفيات 

إحصاءات الثقافة

تقريـــر يتنـــاول الحـــوادث المروريـــة 
ورخـــص  المســـجلة  والمركبـــات 

القيادة وأخيرا الطرق.

البيانـــات  توفـــر  شـــهرية  نشـــرة 
االقتصاديـــة  والمؤشـــرات 
القطاعـــات  كافـــة  عـــن  واالجتماعيـــة 

الرئيسية بصورة مجمعة.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جـــداول وبيانـــات تتعلـــق 
الوحـــدات  المستشـــفيات،  بعـــدد 
مـــن  وغيرهـــا  العيـــادات  الصحيـــة، 
باإلحصـــاءات  المتعلقـــة  البيانـــات 

المذكورة.

المنظومة المرورية 

النشرة اإلحصائية 
الشهرية

إحصاءات الصحة

NCSI Report 2017 Final MZ.indd   64 5/21/18   3:41 PM



64  |||    التقرير السنوي 2017

نشـــرة ربعية تضم الرقم القياســـي 
العـــام ونســـبة التغيـــر مع الشـــهر 
الســـابق ومـــع الشـــهر المماثـــل مـــن 

السنة السابقة.

علـــى  الضـــوء  تســـلط  مطويـــة 
الديموغرافية  الخصائـــص  مختلف 
واالجتماعيـــة  والتعليميـــة  والصحيـــة 
لألطفـــال العمانييـــن فـــي ظـــل أحدث 
البيانـــات المتوفـــرة، ويقدم معلومات 
وضـــع  تعكـــس  إحصائيـــة  ومامـــح 

الطفولة في سلطنة عمان .

أبـــرز  يســـتعرض  شـــهري  تقريـــر 
معـــدالت التضخـــم خـــال الشـــهر 
المحافظـــات  فـــي  األســـعار  وحركـــة 

المختلفة.

األرقام 
القياسية ألسعار 

المستهلكين

أطفالنا بين الرعاية 
والنماء

تقرير التضخم 

متوســـط  تقيـــس  ســـنوية  نشـــرة 
التغيـــرات في األســـعار المتحصل 
عليها مـــن قبل المنتجيـــن للتصدير أو 

للسوق المحلي.

سلســـلة  ضمـــن  األول  التقريـــر 
تقاريـــر تســـتعرض واقـــع تحقيـــق 
 2030 المســـتدامة  أهداف التنميـــة 
لســـلطنة عمـــان، يســـتعرض الهـــدف 
الثالـــث الذي ينص علـــى ضمان تمّتع 
صحيـــة  عيـــش  بأنمـــاط  الجميـــع 

وبالرفاهية في جميع األعمار.

تقريـــر شـــهري يوضح أعـــداد الزوار 
وزوار  والمغـــادرون  القادمـــون 
السفن الســـياحية وإيرادات الفنادق 3 

- 5 نجوم.

األرقام القياسية 
ألسعار المنتجين

أهداف التنمية 
المستدامة

تقرير المؤشرات 
السياحية
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مـــن  األساســـي  الهـــدف  يتمثـــل 
الدراســـة في رفع مســـتوى الفهم 
والوعـــي بحقـــوق المـــرأة والطفل في 
عمان لـــدى جميع األطـــراف المعنيين 
علـــى القضايا المحتمل نشـــوؤها  كما 
يهدف إلى اإلســـهام فـــي توفير قاعدة 
معلومـــات وطنية مدعومـــة بالبراهين 
وتنفيذهـــا  لبرامـــج  التخطيـــط  لدعـــم 
وإلـــى تحديـــد المجـــاالت التـــي ينبغي 

إجراء المزيد من البحث فيها.

توفيـــر  إلـــى  يهـــدف  اســـتطاع 
عـــن  دوريـــة  ومؤشـــرات  بيانـــات 
للشـــباب  الوظيفيـــة  التفضيـــات 
العمانـــي والتـــي تســـاعد فـــي رســـم 

سياسات تشغيل الشباب.

دراســـة تحليليـــة لوضـــع االقتصاد 
عقـــود،  خمســـة  فـــي  العمانـــي 
ووجهـــة  حجـــم  تطـــور  تســـتعرض 
االســـتثمار االجنبـــي فـــي الســـلطنة، 
وأهـــم القطاعـــات الواعـــدة والقائـــدة 
فـــي االقتصاد العمانـــي، كما تبرز أهم 
التنميـــة  ومامـــح  مقومـــات 
الســـلطنة،  فـــي  االقتصاديـــة 
وتســـتعرض أيضـــا التنميـــة البشـــرية 
العمـــل  ســـوق  فـــي  والتنافســـية 
النمـــو  وســـيناريوهات  العمانـــي 
وتبـــرز  الســـلطنة  فـــي  االقتصـــادي 

التخطيط االقتصادي في السلطنة.

دراسة تحليلية لوضع 
الطفل و المرأة 

في سلطنة عمان 
: الحقوق وتكافؤ 

الفرص

دراسة توجهات 
الشباب نحو العمل : 

الدورة الرابعة

مستقبل االستثمار 
والتنمية في سلطنة 

عمان

مـــن  األساســـي  الهـــدف  يتمثـــل 
الدراســـة في رفع مســـتوى الفهم 
والوعـــي بحقـــوق المـــرأة والطفل في 
عمان لـــدى جميع األطـــراف المعنيين 
بالقضايـــا المحتمـــل نشـــوؤها  كمـــا 
يهدف إلى اإلســـهام فـــي توفير قاعدة 
معلومـــات وطنية مدعومـــة بالبراهين 
وتنفيذهـــا  لبرامـــج  التخطيـــط  لدعـــم 
وإلـــى تحديـــد المجـــاالت التـــي ينبغي 

إجراء المزيد من البحث فيها.

نشـــرة إحصائية تخصصية ســـنوية 
تتضمـــن جداول بعـــدد المتقاعدين 
صناديـــق  بعـــض  فـــي  المســـجلين 
التقاعد، المعاشـــات المســـتحقة لهم 
حســـب أســـباب انتهاء الخدمة وحسب 
فئـــة قيمة المعـــاش التقاعدي، كذلك 
عـــدد الموظفيـــن الخاضعيـــن لقانـــون 
معاشـــات ومكافـــآت ما بعـــد الخدمة 
ذات  األخـــرى  البيانـــات  مـــن  وغيرهـــا 

العاقة.

كتيـــب ســـنوي يتضمن مؤشـــرات 
كافـــة  عـــن  تفصيليـــة  وبيانـــات 

المحافظات والواليات بالسلطنة.

دراسة تحليلية 
لوضع الطفل والمرأة 

في سلطنة عمان 
: الحقوق وتكافؤ 

الفرص : الملخص

مالمح من التنمية 

نشرة إحصاءات 
المسجلين في 
صناديق التقاعد

NCSI Report 2017 Final MZ.indd   66 5/21/18   3:41 PM



66  |||    التقرير السنوي 2017

علـــى  تحتـــوي  ســـنوية  نشـــرة 
مؤشـــرات نمو الســـياحة العمانية 
خـــال الفتـــرة 2012 - 2016. وذلـــك 
لمعرفـــة أثـــر الســـياحة العمانيـــة فـــي 
ومســـأهمتها  الكلـــي،  االقتصـــاد 
التنميـــة  وتأثيرهـــا علـــى دفـــع عجلـــة 

االقتصادية.

تحليـــا  تتضمـــن  ســـنوية  نشـــرة 
األنشـــطة  لمختلـــف  مختصـــرا 
االقتصاديـــة والمنهجية وطرق اإلعداد 

والتعريفات المستخدمة.

نشرة إحصاءات 
السياحة

الحسابات القومية

تقريـــر إحصائـــي صـــدر بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي للمســـنين والذي  

يصـــادف األول مـــن أكتوبر لـــكل عام. 
المؤشـــرات  مـــن  عـــددا  يســـتعرض 
وتوزيعهـــم  حجمهـــم  علـــى  للتعـــرف 
التعليميـــة  وأوضاعهـــم  الجغرافـــي 
واالجتماعيـــة  والعمليـــة  والصحيـــة 
وبعـــض التطلعـــات المســـتقبلية في 

سلطنة عمان.  

واقع المسنين 
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