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من خطاب جاللة السلطان

هيثم بن طارق المعظم 

- حفظه اهلل ورعاہ -

   لقــد عــرف العالــم عمــان عبــر تاريخهــا العريــق 

والمشــّرف، كيانــا حضاريــا فاعــا، ومؤثــرا فــي 

نمــاء المنطقــة وازدهارهــا، واســتتباب األمــن 

والســام فيهــا، تتنــاوب األجيــال، علــى إعــاء 

رايتهــا، وتحــرص علــى أن تظــل رســالة عمــان 

ــا،  ــا عظيم ــة إرث ــم، حامل للســام تجــوب العال

وغايــات ســامية، تبنــي وال تهــدم، وتقــرب وال 

تباعــد، وهــذا مــا ســنحرص علــى اســتمراره، 

معكــم وبكــم، لنــؤدي جميعــا بكل عــزم وإصرار 

دورنــا الحضــاري وأمانتنــا التاريخيــة.
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إحصاءات الـثقافـة

    ســعت ســلطنة عمــان إلــى إبــراز دورهــا فــي التقريــب بيــن الثقافــة العربيــة 
والثقافــات األجنبيــة والتالقــي الحضــاري بيــن الشــعوب وصــواًل إلــى حــوار حضــاري 
ــاء للوصــول إلــى مجتمــع عالمــي معاصــر يعيــش فــي ســالم ويوجهــه التفاهــم  بّن
المشــترك والتســامح وذلــك مــن خــالل كراســي الســلطان قابــوس طيــب اللــه ثــراه 
فــي الجامعــات العالميــة والتــي وصــل عددهــا 15 كرســيًا حيــث شــهد عــام 1980م 

الباكــورة األولــى لهــذه الكراســي.

   والثقافــة فــي صورتهــا المبســطة كمــا عرفتهــا منظمــة اليونســكو هــي مجموعــة 
متنوعــة مــن الخصوصيــات الدينيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تمّيــز 
ــًا أو مجموعــة معينــة، وال تشــمل الفــن واألدب فقــط ، بــل أنمــاط  مجتمعــًا معين
ــد والمعتقــدات ، ونظــرا  ــم والتقالي ــاة وطــرق العيــش المشــترك، ونظــم القي الحي
لمــا تلعبــه هــذه األوجــه مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة النــاس ودورهــا فــي التنميــة 
وأهميــة وجــود أدلــة إســتدالل إحصائيــة ومعلوماتيــة تخــدم المخططيــن والمهتميــن 
بهــذا الجانــب فقــد ســعى المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات في اآلونــة األخيرة 

إلــى تطويــر اإلحصــاءات المتعلقــة بالجانــب الثقافــي.

    وهــذا اإلصــدار هــو اإلصــدار الثالــث مــن نوعــه والــذي تــم فيــه اســتخدام مفاهيــم 
ومصطلحــات وفــق إطــار اليونســكو لإلحصــاءات الثقافيــة 2009، حيــث يحتــوي 
اإلصــدار علــى مجــاالت هامــة فــي التــراث الطبيعــي والثقافــي والمجــاالت األخــرى 

ذات الصلــة.

المــقــدمـــة :
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إحصاءات الـثقافـة

الملــخــــص التنـفــيــذي :  

 مجال التراث الثقافي والطبيعي

 115,255
زائرا 

للمتاحف الحكومية والخاصة 

في عام 2021م

 391
منظرا طبيعي 

وإجمالي عدد الزوار بها
)1,242( زائرا 

 60
قلعة وحصن 

موزعة على مختلف المحافظات،
)21( منها في محافظتي الداخلية 

وشمال الباطنة

 25
محمية حيوانية نباتية 

)12( منها في محافظة ظفار،
حيث تمثل أكبر محافظة

من حيث عدد المحميات  

متحفا
حتى نهاية عام 2021م

22
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 مجال األداء واإلحتفاالت

 مجال الفنون البصرية والصناعات الحرفية

35
معرضَا

في عام 2021م
مقارنة بـ )19( معرضًا في 2017م

 331
عدد محات بيع أو تجزئة المنتجات الحرفية 

في عام 2021م 
مقارنة بـ )247( محل في عام 2017م،

 بنسبة زيادة بلغت )34 %(
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 مجال الكتب والصحافة

 % 71
االنخفاض في أعداد الصحف المحلية العربية في سلطنة 

عمان خالل الفترة ما بين عامي 2017 - 2021م
وانخفاض )50 %( للصحف األجنبية بذات الفترة

61  
مكتبة خاصة

 في عام 2021م 
مقارنة بـ )68( مكتبة في عام 2017م،

بنسبة انخفاض بلغ )9 %( 

 31
مكتبة عامة 

في عام 2021م
مقارنة بـ )29( مكتبة في عام 2017م،

بنسبة زيادة بلغت )7 %(

 890
عدد الكتب المنشورة

 خالل عام 2021م مقارنة بـ )588( كتابا عام 2017م،
 بزيادة بلغت )51 %(

 5,885
مخطوطة 

بدائرة المخطوطات العمانية في عام 2021م
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 مجال الوسائط المرئية والمسموعة واإلعام التفاعلي

 4
قنوات

عدد القنوات التلفزيونية الفضائية الوطنية الحكومية والخاصة
 في عام 2021م

 5
شركات 

مقدمة لالتصاالت
 حتى نهاية عام 2021م

 % 15
ارتفاع عدد المشتركين 

في خدمات الهاتف الثابت 
في عام 2021م
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مجاالت ذات الصلة )المساجد / الرياضة / السياحة

845
 عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم 
)23 %( منها توجد في محافظة الداخلية 
وهي النسبة األعلى بين المحافظات، 

وأقلها في محافظة البريمي بنسبة )2 %( في عام 2021م

16,376
عدد المساجد والجوامع ومصليات العيد

 في عام 2021م مقارنة بـ )16,004(
 في عام 2017م

 68
عدد المنشآت الرياضية

 لعام 2021م 
منها )13( مركزا رياضيا و)44( ناديا رياضيا 

و)11( مجمعا رياضيا 

612
 عدد الشقق الفندقية والمفروشة

 ووسائل اإليواء األخرى 
في عام 2021م 

مقارنة بـ )362( في عام 2017م 
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متغيرات الثقافة

2,652
طالبا 

إجمالي الطلبة المقبولين في تخصص الثقافة والمجتمع
 في العام األكاديمي 2020 /2021م

بنسبة )9 %( من إجمالي التخصصات

13,135
طالبا 

إجمالي الطلبة المقيدين في تخصص الثقافة والمجتمع
 في العام األكاديمي 2020 /2021م

بنسبة )11 %( من إجمالي التخصصات

3,555
طالبا 

إجمالي الطلبة الخريجين في تخصص الثقافة والمجتمع
 في العام األكاديمي 2020 /2021م

بنسبة )13 %( من إجمالي التخصصات



التوجه االستراتيجي:

مجتمع معتز بهويته وثقافته
وملتزم بمواطنته



المجال الثقافي األول :
 

التراث الطبيعي والثقافي 
المتاحف 	 
القالع والحصون 	 
األماكن األثرية والتاريخية والمناظر الطبيعية والثقافية	 
المحميات 	 

والمحــافظة  المـادي،  وغير  المادي  الوطني  تراثها  بحماية  الدولة  تلتزم 
علـــيه، كـمــا تلــتزم بصـــيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي 

عليه منه.
النظام األساسي للدولة
المادة )16( -المبادئ الثقـافية -الفصل الرابع
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المتاحف :

إجمالي المتاحف الحكومية

10
إجمالي المتاحف الخاصة

12

22
إجمالي عدد المتاحف في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2021م.

115,255
إجمالي عدد زائري المتاحف الحكومية والخاصة عام 2021م.

للمتاحف الحكومية

96,827
زائر

للمتاحف الخاصة

18,428
زائر
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جدول )1(
التوزيع النسبي لزائري المتاحف الحكومية في سلطنة عمان لعام 2021م )%(

ملحق رقم )1( المتاحف الحكومية والخاصة.

المتاحـــــف الحكومية :  

55,682

عــدد زوار المتحــف الوطنــي 

الزيــارات  يحــوز علــى  حيــث 

األعلــى، يليــه متحــف أرض 

اللبــان حيــث بلــغ عــدد زائريــه 

)28,927( زائــرا.

% 84
نسبة زائري المتاحف الحكومية في عام 2021م من إجمالي زوار المتاحف.

%                  المتاحف

57.5    المتحف الوطني

29.9    متحف أرض اللبان

4.7     متحف القوات المسلحة

4.0    متحف التاريخ الطبيعي

1.7    متحف بوابة مسقط

1.2    متحف المدرسة السعيدية

0.7    متحف الطفل

0.2    المتحف العماني الفرنسي

0.1    متحف النقود
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شكل )1(
التوزيع العددي لزائري المتاحف الخاصة في سلطنة عمان لعام 2021م

المتاحـــــف الخاصة :  

% 76.4
أعلــى  الزبيــر   بيــت  ســجل 

حيــث  الزائريــن  مــن  عــدد 

ثالثــة  مــن  أكثــر  تجــاوزوا 

الزائريــن. إجمالــي  أربــاع 

14,074بيت الزبير

1,495بيت الغشام

1,348فتح الخير

1,089المكان والناس

287مدحاء

135ابناء مجان

% 16
نسبة زائري المتاحف الخاصة في عام 2021م من إجمالي زوار المتاحف.



23

إحصاءات الـثقافـة

شكل )2(
التوزيع النسبي للمشتغلين في المتاحف الحكومية والخاصة حسب الجنس لعام 2021م 

العاملون في المتاحف :  

31.768.367.132.9

للمتاحف الحكومية

161
مشتغل

للمتاحف الخاصة

70
مشتغل

231
إجمالي عدد المشتغلين في المتاحف عام 2021م.

المتاحف الخاصةالمتاحف الحكومية
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القاع والحصون* :  

شكل )3(
التوزيع العددي للقالع والحصون في سلطنة عمان لعام 2021م

ال يعتد بهذه الخارطة من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
نطــاق وابعــاد المحافظــات والواليــات وضعــت مــن قبــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات 

ألغــراض احصائيــة ولذلــك فهــي ليســت دقيقــة وال يجــب االعتمــاد عليهــا رســميا.

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

مدحاء
4 مســــــــــــــــــــــنــدم

4 البـريـمــــــــــــــــــــــي

11 شـــمال البــاطـــنة

7 جنــوب البــاطـــنة

3 مســــــقــــــــــــــــــط

5 جنــوب الشــــرقية

8 شــمال الشــــرقية

10 الـــــــــداخــــــليـــــــــة

4 الظــــــــــــاهــــــــــــرة

4 ظــــــــــــفـــــــــــــــــــار

محــــافظة الوسطـــى 

ال تحتــوي علــى قــــاع 

وحصــــون.

 60
عدد القالع والحصون ذات الطابع السياحي في سلطنة عمان موزعة على مختلف المحافظات 

في عام 2021م، مقارنة بـ )51( قلعة وحصن في عام 2017م.
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شكل )4(
التوزيع العددي لزوار القالع والحصون حسب المحافظات لعام 2021م

الـــــــــداخــــــليـــــــــة

مســــــقــــــــــــــــــط

مســــــــــــــــــــــنــدم

جنــوب الشــــرقية

الظــــــــــــاهــــــــــــرة

شـــمال البــاطـــنة

البـريـمــــــــــــــــــــــي

ظــــــــــــفـــــــــــــــــــار

جنــوب البــاطـــنة

شــمال الشــــرقية

82,021

8,553

4,359

3,336

2,939

2,705

2,652

1,906

1,396

1,344



26

إحصاءات الـثقافـة

جدول )2(
التوزيع العددي لزوار القالع والحصون حسب األشهر لعام 2021م )%(

العدد    األشهر

9,254 يناير

6,597 فبراير

6,799 مارس

1,013 ابريل

924 مايو

1,204 يونيو

1,798 يوليو

5,887 اغسطس

5,863 سبتمبر

8,294 اكتوبر

36,916 نوفمبر

26,662 ديسمبر

شهر نوفمبر
يحظــى بأعلــى شــهر ُســجلت فيــه 

زيــارات للقــالع والحصــون فــي 

2021م  لعــام  عمــان  ســلطنة 

.)% 33.2( بنســبة 

111,211
عدد زوار القالع والحصون خالل عام 2021م، مقارنة بـ )319,152( في عام 2017م.

% 73.8
حازت  حيث  الداخلية  لمحافظة  الزوار  نسبة 
على العدد األعلى من الزوار، تليها محافظة 

مسقط بنسبة )7.7 %( زائر.
 )55,636( نـــزوى  لقلعة  الـــزوار  عــدد  وبــلــغ 
للقالع  الــزوار  من  األكبر  العدد  هذا  ويمثل 

في سلطنة عمان.

% 1.2
لمحافظة  والحصون  الــقــالع  زائـــري  نسبة 
شمال الشرقية، ويمثل العدد االقل لزائري 

القالع والحصون من بين المحافظات.
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األماكن األثرية والتاريخية :

جدول )3(
عدد األماكن األثرية والتاريخية لعامي 2017 - 2021م

2021 2017 األماكن األثرية والتاريخية

29,810 18,913 المواقع والشواهد األثرية 

512 519 القالع والحصون

1,294 1,272 األبراج

57 53 األسوار 

362 347 الجوامع والمساجد التاريخية واألثرية 

1,034 1,029 الحارات العمانية القديمة 

149 124 البيوت التراثية 

33,218 22,257 المجموع الكلي

األماكن األثرية والتاريخية والمناظر الطبيعية :

33,218
في  والتاريخية  األثــريــة  األمــاكــن  عــدد 
بـ   2021م، مقارنة  لعام  سلطنة عمان 

22,257 في عام 2017م موقعا.

153
األماكن  في  المشتغلين  عدد  إجمالي 

األثرية والتاريخية لعام 2021م.
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إحصاءات الـثقافـة

المناظر الطبيعية : 

شكل )5(
التوزيع الديموغرافي للحدائق والمنتزهات والساحات العامة لعام 2021م

 مسقط 

 ظفار

 مسندم 

 شمال الباطنة 

الداخلية

جنوب الشرقية 

شمال الشرقية

البريمي

 الوسطى 

الظاهرة

جنوب الباطنة

134

44

42

33

30

22

20

17

9

8

7

ــث الــمــنــاظــر  ــل ــن ث أكـــثـــر مـ
الــطــبــيــعــيــة ُســجــلــت في 
مــحــافــظــة مــســقــط حيث 

بلغت نسبتهم )36 %(. 

تعريف المنظر الطبيعي أو 
المشهد الطبيعي: 

يشمل المعالم الظاهرة في 
مساحة من األرض، بما في 
ذلك العناصر المادية، مثل 
الحية  والعناصر  التضاريس 
والحيوانات،  النباتات  من 
ــمــجــردة مثل  ال والــعــنــاصــر 
الطقس،  وحــالــة  ــاءة  اإلضــ
الــبــشــريــة مثل  والــعــنــاصــر 
والمساحة  البشري  النشاط 

المبنية. 

391
عدد المناظر الطبيعية في 2021م.

366
عدد الحدائق والمنتزهات

والساحات العامة

 25
محمية )حيوانية ونباتية(
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الحدائق :

شكل )6(
عدد الحدائق والمنتزهات والساحات العامة الحكومية بين عامي 2017 - 2021م

ال يعتد بهذه الخارطة من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
نطــاق وابعــاد المحافظــات والواليــات وضعــت مــن قبــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات 

ألغــراض احصائيــة ولذلــك فهــي ليســت دقيقــة وال يجــب االعتمــاد عليهــا رســميا.

2021 2017 المحافظات

42 33 مســــــــــــــــــــــنــدم

17 17 البـريـمــــــــــــــــــــــي

33 27 شـــمال البــاطـــنة

7 6 جنــوب البــاطـــنة

134 132 مســــــقــــــــــــــــــط

22 18 جنــوب الشــــرقية

20 20 شــمال الشــــرقية

30 27 الـــــــــداخــــــليـــــــــة

8 7 الظــــــــــــاهــــــــــــرة

9 7 الـــوســـــــــــــــــــطى

44 35 ظــــــــــــفـــــــــــــــــــار

366 329 إجمالي السـلطنة
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إحصاءات الـثقافـة

المحميات :

تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل األجيال، 

وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم اإلضرار بها.

الفصل الثالث – المبادئ االجتماعية
المادة )15(
 النظام األساسي للدولة

ملحق رقم )4( التوزيع الجغرافي للمحميات في السلطنة حسب المساحة نوع المحميه وعدد الزوار خالل الفترة 2017 - 2021م.

 25
محمية طبيعية

عدد المحميات الطبيعية )حيوانية – حيوانية ونباتية( في سلطنة عمان مقارنة بـ )22( محمية 
عام 2017م، حيث تبلغ اجمالي مساحات المحميات لعام 2021م )12571.0( كم2 ، مقارنة 

ب )11788.0( كم2 عام 2017م.

12
محمية حيوانية نباتية

أكبر  على  تحتوي  حيث  ظفار،  بمحافظة 
عدد من إجمالي المحميات في سلطنة 

عمان.

55,360
زائرا للمحميات الحيوانية

الشرقية،  السالحف في جنوب  )محمية 
في  الطبيعية  الديمانيات  جزر  ومحمية 

جنوب الباطنة(.
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إحصاءات الـثقافـة

المواقع األثرية العمانية التي أدرجت في قائمة التراث العالمي )اليونسكو( :

شكل )7(
المواقع التراثية العمانية في سلطنة عمان مرتبة حسب تاريخ إدراجها في قائمة مواقع التراث العالمي    

)اليونسكو(

1987مقلعة بهالء

1987مالمواقع األثرية في بات والخطم والعين

2000مأرض اللبــــان

نظام الري باألفالج
)فلج الخطمين - فلج المالكي - فلج دارس - فلج 

الميسر - فلج الجيلة ( 

2006م

2018ممدينة قلهات األثرية



المجال الثقافي الثاني :
 

األداء واإلحتفاالت 
فنون األداء 	 
الموسيقى	 
المهرجانات السنوية والمعارض 	 

تكفل الدولة حرية اإلبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض 
بالفنون واآلداب.

النظام األساسي للدولة
المادة )16( -المبادئ الثقـافية -الفصل الرابع
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إحصاءات الـثقافـة

فنون األداء :

شكل )8(
عدد المسارح والعروض المسرحية والفرق المسرحية

بين عامي2017 - 2021م

ال توجد حفات غنائية 

في  الــمــســرح  خشبة  عــلــى 
العام 2021م وذلك بسبب 

جائحة كوفيد 19.

 % 9.3
أعــداد  في  االنخفاض  نسبة 
مقاعد المسارح ما بين عامي 

2017 و 2021م.

 % 83
ــبـــة االنــــخــــفــــاض فــي  نـــسـ
مقارنة  المسرحية  العروض 

بعام 2017م.

المسارح

1418

الفرق المسرحية

34
47

العروض المسرحية

132

23

20172021
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إحصاءات الـثقافـة

الموسيقى :

قيمة صادرات اآلالت الموسيقية
)ريال عماني(

234,014

قيمة واردات  اآلالت الموسيقية
)ريال عماني(

830,971

لم يتم تسجيل مقاطع غناء مرئي
 في عام 2021م 

39
منشأة 

عـــدد الــمــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي الــنــشــاط 
في  واإليــجــار(  والبيع  )اإلنتاج  الموسيقى 
في  منشأة   )29( بـ  مقارنة  2021م  عــام 

2017م.

% 74.5
االنخفاض

من قيمة الواردات من اآلالت الموسيقية 
في عام 2021م مقارنة بعام 2017م.
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إحصاءات الـثقافـة

المهرجانات السنوية والمعارض :

المهرجانات السنوية

5
مهرجانات

االنخفاض في أعداد المهرجانات السنوية في 2021م،
مقارنة بـ )12( مهرجان في عام 2017م.

دور العرض

% 76.7
االرتفاع في دور العرض مقارنة بعام 2017م.

المعارض

35
معرضَا

في عام 2021م،
مقارنة بـ )19( معرضًا في عام 2017م.

المصروفات الحكومية

635,651
ريااًل عمانيًا

المصروفات الحكومية على فعاليات األداء الفنية واالحتفاالت 
في عام 2021م.

مقارنة بـ )685,000( ريال عماني عام 2017م.



المجال الثقافي الثالث :
 

الفنون البصرية والصناعات الحرفية
الفنون الجميلة	 
التصوير الفوتوغرافي 	 
الحرف 	 



38

إحصاءات الـثقافـة

الفنون الجميلة :

التصوير الفوتوغرافي :

الحرف :

178
عدد اللوحات والرسومات 
ــي عـــام  ــ ــة ف ــروضـ ــعـ ــمـ الـ
 )950( بـ  مقارنة  2021م 

في 2017م.

447
عدد محالت التصوير الفوتوغرافي في عام 
مقارنة   )%  4( انخفاض  بنسبة  2021م، 

بعام 2017م.

331
أو تجزئة  بيع  عدد محالت 
المنتجات الحرفية في عام 
 )247( بـ  مقارنة  2021م 

محال في عام 2017م.

170
المشاركون  الفنانون  عدد 
بـ  2021م مقارنة  عام  في 
)1,030( فنانا في 2017م.

23,383
عدد المشتغلين في الحرف 
2021م  ــي  ــ ف ــن  ــهـ ــمـ والـ
عامال   )21,142( بـ  مقارنة 

في 2017م.

500
عدد زوار ا لمعارض في عام 
 )15,750( 2021م مقابل 

زائرا في 2017م.

958
عدد المشتغلين في محالت التصوير في 
النسبة  على  الــذكــور  وحــاز  2021م،  عــام 
من   )%  90( بلغوا  حيث  منهم  األكــبــر 

إجمالي العاملين.

% 88.4
نسبة اإلناث المشتغالت 
ــرف والــمــهــن  ــ ــح ــ ــي ال ــ ف
إجمالي  من  األعلى  وهي 

المشتغلين.
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شكل )9(
 التوزيع النسبي للحرفيين حسب المحافظات لعام 2021م

ال يعتد بهذه الخارطة من ناحية الحدود الدولية واإلدارية.
نطــاق وابعــاد المحافظــات والواليــات وضعــت مــن قبــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات 

ألغــراض احصائيــة ولذلــك فهــي ليســت دقيقــة وال يجــب االعتمــاد عليهــا رســميا.

جزر الحالنيات

جزر الديمانيات

مدحاء

1.7 مســــــــــــــــــــــنــدم

1.0 البـريـمــــــــــــــــــــــي

14.7 شـــمال البــاطـــنة

5.6 جنــوب البــاطـــنة

2.5 مســــــقــــــــــــــــــط

3.9 جنــوب الشــــرقية

22.8 شــمال الشــــرقية

9.0 الـــــــــداخــــــليـــــــــة

2.0 الظــــــــــــاهــــــــــــرة

6.4 الـــوســـــــــــــــــــطى

29.5 ظــــــــــــفـــــــــــــــــــار

ملحق رقم )5( جدول يوضح أعداد الحرفيين حسب الحرفة والجنس



المجال الثقافي الرابع :
 

الكتب والصحافة
الكتب	 
الصحف	 
المجالت	 
المكتبات 	 
المخطوطات العمانية	 

يبينها  التي  واألوضــاع  للشروط  وفقا  مكفولة  والنشر  والطباعة  الصحافة  حرية 
القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى 

كرامة اإلنسان وحقوقه.

النظام األساسي للدولة
المادة )37(
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الكتب :

شكل )10(
 عدد الكتب المنشورة والمترجمة خالل عامي 2017 - 2021م

20172021

80

1514

588890 الكتب المنشورة

الكتب المحلية المترجمة للغات 
أخرى

الكتب األجنبية المترجمة للعربية

% 51
االرتفاع 

الفترة  المنشورة خالل  الكتب  أعداد  في 
ما بين عامي 2017 - 2021م.

% 7
االنخفاض

في أعداد الكتب المحلية المترجمة للغات 
أخرى ما بين عامي 2017 - 2021م.
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الصحف :

جدول )4(
 عدد الصحف المحلية واألجنبية في سلطنة عمان خالل الفترة 2017 - 2021م

جدول )5(
 أعداد المجالت المحلية واالجنبية خالل الفترة ما بين عامي 2017 - 2021م

2021 2020 2019 2018 2017    الصحف

4 6 6 8 14    الصحف المحلية  )العربية(

3 4 5 6 6    الصحف األجنبية

2021 2020 2019 2018 2017    المجات

37 80 101 48 53    المجالت

30 62 80 43 40    المجالت المحلية

7 18 21 5 13    المجالت األجنبية 

% 30
االنخفاض 

في أعداد المجالت في سلطنة عمان خالل 
الفترة ما بين عامي 2017 - 2021م.

21
مجلة أجنبية

في عام 2019م مقارنة بعدد )5( مجالت 
بعام 2018م.

% 71
االنخفاض

في أعداد الصحف المحلية العربية في سلطنة عمان خالل الفترة ما بين عامي 2017 - 2021م 
وانخفاض )50 %( للصحف األجنبية بذات الفترة.
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2021 2017    المكتبات

31 29   المكتبات العامة

61 68   المكتبات الخاصة )األهلية(

3,400 7,000   الكتب المعارة )المكتبات الخاصة(

3,350 6,557   المستعيرون )المكتبات الخاصة(

المكتبات :

جدول )6(
 أعداد المكتبات العامة والخاصة خالل عامي 2017 - 2021م

شكل )11(
 التوزيع العددي للصحف والمجالت المحلية حسب دورية إصدراها في عام 2021م 

اليوميةاألسبوعيةالنصف شهريةالشهريةكل شهرينالفصليةنصف سنويةالسنوية

6

28

9
3

16

137

% 7
االرتفاع 

عامي  بين  ما  العامة  المكتبات  أعداد  في 
2017 - 2021م.

61
مكتبة أهلية

بعام   )68( بــعــدد  مــقــارنــة  2021م  فــي 
2017م، وذلك بسبب تحول بعض هذه 

المكتبات إلى مراكز ثقافية أهلية.
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المخطوطات العمانية :

جدول )7(
 أعداد المخطوطات والمجال العلمي خالل عامي 2017 - 2021م

عدد المخطوطات 2021 عدد المخطوطات 2017 المجال العلمي

3,407 3,198 الفقه

577 539 الفلسفة

333 304 اللغة العربية 

148 114 علم التفسير 

498 324 األدب 

272 197 العلوم التطبيقية

359 342 المصحف الشريف

186 158 التاريخ

105 89 الحديث

5,885 5,265 المجموع

5,885
مخطوطة

المخطوطات  دائرة  تضم 
بـ  مــقــارنــة  2021م،  ــام  ع
2017م،  عـــام   )5,265(
حوالي  تغير  بنسبة  ــادة  زي

.)% 12(

مخطوطات تراث 
علوم الشريعة

تحتل الجزء األكبر من خزانة 
الدار.

المخطوطات  دار  تشتمل 
ــوم  ــلـ ــعـ كــــذلــــك عـــلـــى الـ
كالتاريخ  األخرى  اإلنسانية 
والفلسفة  واألدب  واللغة 
والـــمـــنـــطـــق والـــعـــلـــوم 
التطبيقية كالطب والفلك 

وعلوم البحار وغيرها.
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شكل )12( 
التوزيع النسبي )%( للمخطوطات العمانية حسب العلوم

علمالحديث
التفسير 

العلوم التاريخ 
التطبيقية 

اللغة
العربية 

المصحف 
الشريف  

الفقه الفلسفة   األدب

23566810

57

3



الحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة ال تمس. وللمراسات اإللكترونية بكافة أنواعها، والمراسات 
الهاتفية، والبرقية، والبريدية، وغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، فا يجوز 
مراقبتها، أو تفتيشها، أو االطاع عليها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها، إال في 

األحوال التي يبينها القانون، ووفقا لإلجراءات المحددة فيه.

النظام األساسي للدولة -المادة )36(

المجال الثقافي الخامس :
 

الوسائط المرئية والمسموعة واإلعام التفاعلي
القنوات التلفزيونية واإلذاعية	 
وسائل اإلتصال	 
االنترنت 	 
االتصاالت	 
السينما 	 



48

إحصاءات الـثقافـة

القنوات التلفزيونية واالذاعية :

وسائل االتصال :
االنترنت :

4
قنوات

عدد القنوات التلفزيونية الفضائية الوطنية 
الحكومية والخاصة حتى نهاية عام 2021م 
وهي )القناة العامة - الرياضية - الثقافية - 

عمان مباشر(.

)حكومية  الوطنية  االذاعية  القنوات  عدد 
)قناة  وهــي  2021م  ــام  ع فــي  ورســمــيــة( 
القناة   - العربية  العامة  القناة   - الشباب 
اإلنجليزية - قناة الصمود - قناة هال إف إم 
- هاي إف إم - قناة مسقط إف إم - قناة 
الشبيبة - قناة الوصال - قناة ميرج - قناة 

فيرجن - قناة تي إف إم(.

% 18.2
محالت  فــي  االرتـــفـــاع  نسبة 
عام  في  اإللكترونية  األلعاب 
2021م مقارنة بعام 2017م.

5
شركات

مقدمة لخدمات اإلنترنت في عام 2021م.

% 41
ــي عــدد  ــاع فـ ــ ــف ــ نــســبــة االرت
المشتركين بخدمات االنترنت 
بين عامي )2021 و2017م(.

% 18.8
عدد  فــي  االنــخــفــاض  نسبة 
عام  فــي  االنــتــرنــت  مقاهي 
2021م مقارنة بعام 2017م.

12
قناة
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السينما :

االتصاالت :

14
دور السينما

في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2021م.

470
فيلم

تم عرضه في عام 2021م.

5
شركات

مقدمة لالتصاالت حتى نهاية عام 2021م.

1,953,750
مليون ريال عماني

إجمالي دخل اإلفالم والعروض السينمائية 
في عام 2021م.

% 15
في  المشتركين  عدد  في  االرتفاع  نسبة 
2021م  عام  في  الثابت  الهاتف  خدمات 

مقارنة بعام 2017م.
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جدول )8(
بيانات السينما حسب المحافظات

المحافظات مقاعد دور السينما األفام المعروضة المشاهدون

593,000 100 6,286  مسقط  

40,000 75 692  ظفار

18,000 60 628  البريمي

36,500 75 551  الداخلية

96,000 100 1,814  شمال الباطنة

جنوب الشرقية 419 60 24,000

الجملة  10,390 470 807,500   



المجال الثقافي السادس :
 

خدمات التصميم واإلبداع
تصميم األزياء	 
التصميم الجرافيكي	 
الديكور الداخلي	 
تصميم المناظر الطبيعية الثقافية	 
خدمات اإلعالن 	 
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التصميم الجرافيكي :

جدول )9(
عدد دور تصميم وعرض األزياء والمشتغلين بها في خالل الفترة 2017 - 2021م

جدول )10(
أعداد محالت التصميم الجرافيكي والمشتغلين بها خالل الفترة 2017 - 2021م

2021 2020 2019 2018 2017    األعوام

21 24 25 30 24 دور تصميم وعرض األزياء

48 58 63 222 166 المشتغلين في دور تصميم وعرض األزياء

2021 2020 2019 2018 2017    األعوام

829 962 814 806 797 محالت التصميم الجرافيكي

1,865 2,469 2,009 4,790 4,125 المشتغلين في محالت التصميم الجرافيكي

تصميم االزياء :

% 13
االنخفاض 

في دور التصميم وعروض األزياء في عام 
2021م مقارنة بعام 2017م.

% 4
االرتفاع 

في نسبة أعداد محالت التصميم الجرافيكي 

في عام 2021م مقارنة بعام 2017م.

 48
عاما 

في دور التصميم وعروض األزياء في عام 
2021م مقارنة بـ )166( عام 2017م.

 % 55
االنخفاض 

في عدد المشتغلين في محالت التصميم 
الجرافيكي، مقارنة بعام 2017م.
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% 4
االنخفاض 

في المنشآت العاملة في مجال التصميم 
 -  2017 عامي  بين  ما  الداخلي  والديكور 

2021م.

581
 

التصميــم  منشــآة متخصصــة فــي مجــال 
العمرانــي والمناظــر الطبيعيــة الثقافيــة فــي 
321 منشــآة فــي  بـــ  2021م مقارنــة  عــام 

2017م. عــام 

 % 75
االنخفاض 

في أعداد المشتغلين في المنشآت العاملة 
ما  الداخلي  والديكور  التصميم  مجال  في 

بين عامي 2017 - 2021م.

 % 84
االنخفاض 

الــمــنــشــآت  فـــي  المشتغلين  ــداد  ــ أعـ فـــي 
الــمــتــخــصــصــة فـــي الــتــصــمــيــم الــعــمــرانــي 
عامي  بين  ما  الثقافية  الطبيعية  والمناظر 
2017 - 2021م، حيث بلغ عدد المشتغلين 

3,379 في عام 2021م.

الديكور الداخلي :

جدول )11(
عدد المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي والمشتغلين بها خالل عامي 2017 - 2021م

2021 2017   األعوام 

3,788 3,954   المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي

9,745 39,273   المشتغلين في المنشآت العاملة في مجال التصميم والديكور الداخلي

تصميم المناظر الطبيعية الثقافية : 
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خدمات االعان :

2021 2017   األعوام 

301 257 المنشآت في مجال اإلعالن

1,040 4,870 المشتغلين في مجال اإلعالن 

جدول )12(
عدد المنشآت في مجال اإلعالن والمشتغلين بها خالل عامي 2017 - 2021م

% 17
االرتفاع 

في أعداد المنشآت في مجال اإلعالن في 
عام 2021م مقارنة بعام 2017م.

 % 79
االنخفاض 

في  المنشآت  في  المشتغلين  عدد  في 
مقارنة  2021م  عام  في  اإلعــالن،  مجال 

بعام 2017م.



المجال الثقافي السابع : 

المجاالت ذات الصلة
المساجد	 
األئمة والوعاظ	 
مدارس القرآن الكريم	 
السياحة	 
الرياضة	 

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، 
وال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب 

أو الموطن أو المركز االجتماعي.

النظام األساسي للدولة -المادة )21(
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جدول )13(
عدد المساجد والجوامع ومصليات العيد واألئمة والمؤذنين والوعاظ خالل الفترة 2017 - 2021م

2021 2020 2019 2018 2017    األعوام

16,376 16,763 15,584 15,440 16,004 المساجد والجوامع 

3,246 3,314 4,597 4,737 3,447 األئمة والمؤذنين والوعاظ

المساجد :

األئمة والوعاظ :

 16,376
والجوامع  المساجد  عدد 
ومصليات العيد في عام 
2021م، مرتفعــة بنسبة
)2 %( عن عــام 2017م.

75
موجها

الموجهين  عــدد  إجمالي 
والموجهات عام 2021م.

859
مصلى

عدد مصليات العيد.

% 25
الــمــرشــدات   عـــدد  نسبة 
مسقط  مــحــافــظــة  فـــي 
وهي النسبة االعلى بين 

المحافظات.

% 1
أعداد  في  االنخفاض  نسبة 
األئمة والمؤذنين والوعاظ ما 

بين عامي 2017 - 2021م.

% 0.3
ــدات   ــرشـ ــمـ نــســبــة عـــــدد الـ
ــوســطــى  فــــي مــحــافــظــة ال
وهـــي الــنــســبــة االقــــل بين 

المحافظات.
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جدول )14(
التوزيع العددي لعدد الموجهين والوعاظ والألئمة والخطباء حسب المحافظات في عام 2021م 

 عدد األئمة
 والخطباء

 عدد
المرشدات المؤذنين الموجهات عدد الوعاظ الموجهين المحافظة

453 2 246 11 25 2 مسقط

172 2 91 5 8 1 ظفار

65 3 19 2 1 1 مسندم

95 0 16 1 3 1 البريمي

314 9 140 10 21 1 الداخلية

693 7 105 6 6 4 شمال الباطنة

311 10 122 9 17 2 جنوب الباطنة

352 5 52 2 11 2 جنوب الشرقية

364 5 138 6 28 6 شمال الشرقية

369 0 58 2 11 1 الظاهرة

58 1 3 0 5 0 الوسطى

3,246 44 990 54 136 21 اإلجمالي 
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مدراس القرآن الكريم :

843
مدرسة

لتعليم القرآن الكريم في عام 2021م.

% 96
مــــن الــمــعــلــمــيــن فــي 

الكريم  ــقــرآن  ال مـــدراس 

هن من اإلناث  في عام 

2021م.

% 82
من الطلبة هن من اإلناث 

في  الــطــالب  إجمالي  مــن 

في  الكريم  القرآن  مدراس 

عام 2021م.

% 23
ــن الـــــمـــــدراس  تــوجــد  مــ
فــي مــحــافــظــة الــداخــلــيــة 
بين  األعلى  النسبة  وهي 
في  وأقلها  المحافظات، 
بنسبة  البريمي  محافظة 

)2 %( في عام 2021م.
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جدول )15(
التوزيع العددي لمدارس القرآن الكريم حسب المحافظات، وعدد المعلمين، وعدد الطلبة

للعام الدراسي  2020/ 2021م 

عدد الطلبة عدد المدرسين عدد المدارس    المحافظات 

إناث ذكور إناث ذكور

4,461 746 213 5 106   مسقط

2,467 264 101 0 49   ظفار

428 99 32 1 28   مسندم

894 79 27 1 18   البريمي

5654 584 222 15 193   الداخلية

2,001 276 123 5 82   شمال الباطنة

2,884 527 119 6 91   جنوب الباطنة

2,859 925 107 5 67   جنوب الشرقية

3,865 895 175 14 126   شمال الشرقية

1,952 455 91 3 64   الظاهرة

211 58 19 0 19   الوسطى

27,676 4,908 1,229 55 843    الجملة
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2021 2017   األعوام 

612 362   إجمالي الفنادق والشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى

260 179   الفنادق 

352 183   الشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى

2,146,275 3,312,605   إجمالي النزالء

جدول )16(
عدد الفنادق والشقق الفندقية والمفروشة ووسائل اإليواء األخرى والنزالء خالل عامي 2017 - 2021م

السياحة :

% 61
االرتفاع

ــي أعـــــــداد الـــفـــنـــادق  ــ ف
ــة  ــدقــي ــفــن والـــشـــقـــق ال
ــل  ــمــفــروشــة ووســائ وال
ــرى مــا بين  ــواء األخــ ــ اإلي

عامي 2017 - 2021م.

612

الفندقية  الشقق  أعــداد 
ــل  ــمــفــروشــة ووســائ وال
اإليـــواء األخــرى في عام 
من  مــرتــفــعــا  2021م، 

)362( في عام 2017م.

% 49
االنخفاض

فـــي أعـــــداد الـــنـــزالء في 
والشقق  الفنادق  إجمالي 
الــفــنــدقــيــة والــمــفــروشــة 
ووســائــل اإليـــواء األخــرى 
 -  2017 عــامــي  بــيــن  ــا  م

2021م.
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جدول )17(
عدد المنشآت الرياضية الحكومية خالل عامي  2017 - 2021م

2021 2017  المنشآت الرياضية

13 9 مركز رياضي

 44 44 نادي رياضي

 11 8 مجمع رياضي

 68 61 اإلجمالي 

الرياضة :

 207.2
ألف 

عدد المستفيدين من المجمعات الرياضية 
في سلطنة عمان في عام 2021م.

 15
اتحادا رياضيا 

سلطنة  في  الرياضية  االتحادات  إجمالي 
عمان عام 2021م مقارنة ب )12( اتحادا 

عام 2017م.



متغيرات الثقافة

الطلبة	 
المهن الثقافية 	 
اإلنفاق على الثقافة 	 
االرقام القياسية ألسعار المستهلكين للثقافة والترفيه	 
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الطلبة :
تخصص المجتمع والثقافة :

المقبولون :

المقيدون :

الخريجون :

% 14
االرتفاع

في  المقبولين  أعــداد  في   
تخصص المجتمع والثقافة 
ــي  ــمـ ــاديـ ــام األكـ ــ ــع ــ ــي ال ــ ف
مــقــارنــة  2021م   /2020
 /  2017 األكاديمي  بالعام 

2018م.

13,135
عدد الطلبة المقيدين في تخصص المجتمع والثقافة في العام األكاديمي 2020/ 2021م، 

مقارنة بـ )12,546( في العام األكاديمي2017 / 2018م.

% 8
االرتفاع

المجتمع  تــخــصــص  خــريــجــي  أعــــداد  فــي 
 /2020 األكــاديــمــي  الــعــام  فــي  والثقافة 

2021م.

% 3
االنخفاض 

في أعداد اإلناث المقبولين 
ــي تــخــصــص الــمــجــتــمــع  فـ
ــام  ــعـ والـــثـــقـــافـــة فــــي الـ
2021م   /2020 األكاديمي 
األكاديمي  بالعام  مقارنة 

2017 / 2018م.

% 12
االرتفاع

الدراسي  العام  في  الخريجات  ــداد  أع في 
الخريجات  بأعداد  مقارنة  2021م   /2020

في العام األكاديمي 2017 /2018م.

% 9
االرتفاع

في  المقبولين  أعـــداد  فــي   
والثقافة  المجتمع  تخصص 
ــي  ــمــ ــ ــادي ــ ــام األك ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فـ
إجمالي  من  2021م   /2020
بالعام  مقارنة  التخصصات 
2018م   /2017 ــي  ــدراسـ الـ
المقبولين  نسبة  بلغ  والــذي 
في هذا التخصص  )7,6( من 

إجمالي التخصصات.
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جدول )18(
طلبة مؤسسات التعليم العالي )المقبولون، المقيدون، الخريجون( في تخصص المجتمع والثقافة ونسبتهم من 

إجمالي التخصصات حسب الجنس في األعوام األكاديمية 2017/ 2018 – 2020/ 2021م 

المقبولون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

2,652 1,472 1,180 2,325 1,514 811 تخصص المجتمع والثقافة

9.0 7.6  النسبة من جملة التخصصات

المقيدون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

13,135 7,526 5,609 12,546 8,304 4,242 تخصص المجتمع والثقافة

11 9.8  النسبة من جملة التخصصات

الخريجون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

3,555 2,307 1,248 3,280 2,060 1,220 تخصص المجتمع والثقافة

13 11.5  النسبة من جملة التخصصات
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تخصص المجتمع والثقافة :
المقبولون :

المقيدون :

الخريجون :

359
طالب / طالبة

تخصص  فــي  المقبولين  الطلبة  ــداد  ــ أع
الــفــنــون االبــداعــيــة فــي الــعــام األكــاديــمــي 
 / طالب   )510( بـ  مقارنة  2021م   /2020

طالبة للعام األكاديمي 2017 / 2018م.

2,366
طالب / طالبة

/2021م   2020 األكاديمي  العام  في  اإلبداعية  الفنون  تخصص  في  المقيدين  الطلبة  عدد 
مقارنة ب )2,428( في العام الدراسي 2017 /2018م بانخفاض قدره )3 %(.

% 18
االنخفاض

في أعداد خريجي تخصص الفنون االبداعية 
2021م   /2020 األكــاديــمــي  ــعــام  ال فــي 

مقارنة بالعام األكاديمي 2017 /2018م.

264
طالبة 

تخصص  فــي  المقبوالت  ــاث  اإلنـ ــداد  أعـ
األكاديمي  الــعــام  فــي  االبــداعــيــة  الفنون 
طالبة   )424( بـ  مقارنة  2021م   /2020

للعام األكاديمي 2017 / 2018م.

% 2
االنخفاض

الدراسي  العام  في  الخريجين  أعــداد  في 
2020/ 2021م مقارنة ب )3 %( في العام 

األكاديمي 2017 /2018م.
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جدول )19(
طلبة مؤسسات التعليم العالي )المقبولون، المقيدون، الخريجون( في تخصص الفنون اإلبداعية ونسبتهم من 

إجمالي التخصصات حسب الجنس واألعوام الدراسية 2017/ 2018 – 2020/ 2021م

المقبولون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

359 264 95 510 424 86 تخصص الفنون اإلبداعية

1.2 1.7  النسبة من جملة التخصصات

المقيدون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

2,366 1,765 601 2,428 2,022 406 تخصص الفنون اإلبداعية

1.2 1.9  النسبة من جملة التخصصات

الخريجون

 السنوات
2021 / 2020 2018 / 2017

اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور  الجنس

689 555 134 843 733 110 تخصص الفنون اإلبداعية

2.4 3  النسبة من جملة التخصصات
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جدول )20(
المشتغلون في المهن الثقافية حسب الجنس والجنسية في عام 2021م

اإلجمالي الوافدون العمانيون  المشتغلون بالمهن 
 الثقافية حسب اطار
الجملةاليونسكو  2009 أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر

3,213 790 2,423 2,159 286 1,873 1,054 504 550
ــات  ــ ــدم ــ ــخ ــ مــــقــــّدمــــو ال
الشخصية )غير المصّنفين 

في موضع آخر(

26 12 14 5 3 2 21 9 12
ــال  ــمـ ــعـ الـــحـــرفـــيـــون والـ
ــهــم )غــيــر  ــون ب ــصــل ــمــت ال
مصنفين في موضع آخر(

1,031 604 427 1,025 602 423 6 2 4 مختصون  آخــرون  أساتذة 
بالموسيقى

1,925 1,037 888 587 203 384 1,338 834 504 ــات  ــك ــو نـــظـــم وشــب ــي ــن ف
الحواسيب

377 212 165 6 1 5 371 211 160 موّظفو المكتبات

948 290 658 4 - 4 944 290 654 ــاء الــمــحــفــوظــات  ــ ــي أوصــ
وأوصياء المتاحف

المهن الثقافية :

المشتغلون بالمهن الثقافية :

الخزافون والعمال المتصلون 
بهم

هــي المهنــة األعلــى التــي يعمــل بهــا 
العمانيون حيــث بلــغ عددهــم )11,195( 
ــون بهــا هــي  ــة يعمل ــا، وأقــل مهن عماني
أســاتذة اخــرون مختصــون بالموســيقي.

صانعو األثاث والعمال 
المتصلون بهم

بهــا  يعمــل  التــي  األعلــى  المهنــة  هــي 
 )33,528( بلــغ عددهــم  حيــث  الوافدون 
عامــال، وأقــل مهنــة يعملــون بهــا هــي 
مصممــو الجرافيــك والوســائط المتعــددة 

بهــا.
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اإلجمالي الوافدون العمانيون  المشتغلون بالمهن 
 الثقافية حسب اطار
الجملةاليونسكو  2009 أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر

11,243 10,854 389 48 0 48 11,195 10,854 341 الــــخــــزافــــون والـــعـــّمـــال 
المتصلون بهم 

57 8 49 49 - 49 8 8 - ــو  ــعـ ــانـ الــــمــــالبــــس وصـ
القوالب، المفصلون

498 57 441 426 13 413 72 44 28 رســـــــامـــــــو الـــــخـــــرائـــــط 
والمّساحون

338 8 330 76 6 70 262 2 260 الرسامون

118 24 94 94 . 94 24 24 . والعّمال  األحذية  صانعو 
المّتصلون بهم

45 14 31 8 1 7 37 13 24 صحافيون

1,212 601 611 579 1 578 633 600 33
عّمال الحرف اليدوية )غير 
موضع  فــي  المصّنفين 

آخر( 

878 545 333 490 296 194 388 249 139 مــتــرجــمــون ومــتــرجــمــون 
فوريون ولغوّيون آخرون

62 5 57 13 1 12 49 4 45 المخرجون ومنتجو األفالم 
ومن يماثلهم

1,483 211 1,272 618 179 439 865 32 833
البدنية  الــلــيــاقــة  مـــدّربـــو 
وقــادة  الترفيه  وأنشطة 

البرامج 

9 6 3 . . . 9 6 3 مهنيو اإلعالن والتسويق

1,659 362 1,297 5 . 5 1,654 362 1,292 والعالقات  اإلعالن  مدراء 
العامة

67 23 44 13 5 8 54 18 36 مذيعو الراديو والتلفزيون 
وغيرها من الوسائط

202 49 153 6 . 6 196 49 147 المرشدون السياحيون

116 39 77 109 38 71 7 1 6 مدّربو الرياضة والمدّربون 
والمسؤولون

تابع جدول )20(
المشتغلون في المهن الثقافية حسب الجنس والجنسية في عام 2021م
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اإلجمالي الوافدون العمانيون  المشتغلون بالمهن 
 الثقافية حسب اطار
الجملةاليونسكو  2009 أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر الجملة أنثى ذكر

65 21 44 56 12 44 9 9 0 ــجــات  ــت ــمــن مــصــمــمــو ال
والمالبس 

112 84 28 2 1 1 110 83 27 مـــصـــّمـــمـــو الـــغـــرافـــيـــك 
والوسائط المتعّددة

597 63 534 539 19 520 58 44 14 مهندسو الديكور الداخلي

391 47 344 249 33 216 142 14 128 الـــــــــــــمـــــــــــــصـــــــــــــّورون 
الفوتوغرافيون

14893 850 14043 12217 106 12111 2676 744 1932 مخططو المدن ومخططو 
السير 

1,264 436 828 683 88 595 581 348 233 المهندسون المعماريون

34,338 6 34,332 33,528 5 33,523 810 1 809 والعّمال  األثـــاث  صانعو 
المتصلين بهم 

2,154 397 1,757 2,052 331 1,721 102 66 36 وكالء السفر والموّظفون 
ذوو الصلة 

79,321 17,655 61,666 55,646 2,230 53,416 23,675 15,425 8,250 اإلجمالي العام

تابع جدول )20(
المشتغلون في المهن الثقافية حسب الجنس والجنسية في عام 2021م
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جدول )21(
اإلنفاق على الثقافة خالل الفترة  2017 - 2021م

2021 2020 2019 2018 2017 )مليون ر.ع(

30.5 13.4 11.4 11.5 10.9
اإلنفاق على الثقافة 
)المصروفات الجارية(

مليون ريال عماني

اإلنفاق على الثقافة :

اإلنفاق الحكومي على الثقافة :

مالحظــة فــي األعــوام الســابقة البيانــات تشــمل المصروفــات الجاريــة لــوزارة التــراث والثقافــة بينمــا لعــام 2021 تشــمل المصروفــات الجاريــة 
لــوزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب.
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جدول )22(
األرقام القياسية ألسعار المستهلكين للثقافة والترفيه لعام 2017 - 2021م

2021 2017 السلع المستهلكة

94.3 96.7 المعدات السمعية البصرية ومعدات التصوير 
وتجهيز المعلومات

88.9 90.9 االلعاب واللعب والهوايات 

112.2 103.7 الخدمات الترويجية والثقافية

100.4 99.6 الصحف والكتب والقرطاسية 

100.7 98.7 االجمالي

االرقام القياسية ألسعار المستهلكين للثقافة والترفيه :

ــة )الســعر -  ــم ظاهــرة معين ــى قي ــذي يطــرأ عل ــر النســبي ال ــس الرقــم القياســي مقــدار التغي يقي  
الكميــة - القيمــة - األجــر -... إلــخ( عبــر الزمــن.
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شكل )13(
نسبة التغير باالرقام القياسية بين عامي )2017 /2021(

 8.2 
نسبة التغير في الخدمات الترويجية والثقافية 

في عام 2021م وهي أعلى نسبة تغير في 

نشاط الثقافة والترفيه. 

-2.2
االنخفاض

واللعب  ــعــاب  االل فــي  التغير  نسبة  فــي 

/2021م(   2017( عامي  بين  والــهــوايــات 

وهي تعتبر االقل بين النسب. 

المعدات السمعية 
البصرية ومعدات 
التصوير وتجهيز 

المعلومات

االلعاب واللعب 
والهوايات 

الخدمات الترويجية 
والثقافية

الصحف والكتب 
والقرطاسية 

نسبة التغير20212017

0.8

99.6
100.4

8.2

103.7
112.2

90.988.9
96.794.3

-2.5-2.2



المصطلحات والمفاهيم
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1.  الجامع: المكان الذي تقام فيه صالة الجمعة إضافة إلى الصلوات الخمس .

2.  المسجد: المكان الذي تقام فيه الصلوات الخمس.

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

4.  الواعظ: يقوم بتنفيذ البرامج الوعظيه كإلقاء الدروس والمحاضرات والخطب الدينية والمشــاركة 
فــي القوافــل الوعظيــه والنــدوات والــدورات التدريبيــة كمــا يعــد البحــوث والدراســات والخطــب 
الدينيــة واالشــتراك فــي اللجــان المحليــة واالجتماعيــة، ويســاهم فــي الفعاليــات والمناســبات 

الدينيــة واالجتماعيــة.

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

ــة إلــى الطريقــة الصحيحــة لســير عملهــم ،  ــه الكــوادر الديني ــة علــى توجي ــه: يقــوم بالمعاون 6. الموّج
وذلــك بإعــداد البحــوث والدراســات والمقترحــات التــي تســهم فــي تطويــر وتوجيــه الكــوادر الدينيــة، 
ــم أســاليب تنفيذهــا،  ــة وتقيي كمــا يقــوم الموجــه بإعــداد برامــج الوعــظ واإلرشــاد للكــوادر الديني
ورفــع التقاريــر عــن أدائهــم العلمــي والفنــي، كمــا يســاهم فــي إعــداد وتأهيــل وتدريــب الكــوادر 

ــة. ــر عــن إحتياجــات المناطــق والجوامــع والمســاجد لتعييــن الكــوادر الديني ــة، ويعــد التقاري الديني

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

كاالجتماعــات ومــا يســند إليهــم مــن أعمــال.

8. المتحــف: المــكان الــذي تعــرض فيــه المقتنيــات األثريــة والتراثيــة والتاريخيــة والعلميــة والثقافيــة 
والطبيعيــة والفنــون وغيرهــا بقصــد الدراســة والبحــث وخدمــة الجمهــور وتنميــة ثقافــة المجتمــع.

9. بيــت التــراث الخــاص: مبنــى تاريخــي تمتلكــه المؤسســات الخاصــة أو األفــراد ويعــرض المقتنيــات 
التراثيــة الخاصــة بالمنطقــة الموجــودة فيهــا.

ــر مــن  ــاع فقــط ، وهــي أصغ ــراض الدف ــي يســتخدم ألغ ــن اســتحكام حرب ــارة ع ــة: هــي عب 10. القلع
الحصــن تبنــى فــي الغالــب فــي المواقــع االســتراتيجية وخاصــة علــى ســفوح الجبــال وفــوق التــالل 

وعلــى ســواحل البحــار ويكــون ســكان القلعــة ســابقا معظمهــم مــن الجنــود .

ــة فــي آن واحــد  ــة والمدني ــارة عــن اســتحكام حربــي يســتخدم لألغــراض الدفاعي 11. الحصــن: هــو عب
وهــو أكبــر مــن القلعــة فهــو يحتــوي علــى قلعــة أو أكثــر ضمــن مبانيــه  يتكــون الحصــن مــن بنــاء 
ضخــم ولــه ســور كبيــر يمتــد لمســافات طويلــة ومــزود بأبــراج عســكرية للمراقبــة والدفــاع وبداخــل 

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

12. المحميــة: أي منطقــة جغرافيــة محــددة المســاحة تكــون تحــت إشــراف هيئــة معينــة عــادة وتتميــز 
هــذه المناطــق بأنهــا قــد تحتــوي علــى نباتــات أو حيوانــات مهــددة باالنقــراض ممــا يســتلزم حمايتهــا 

مــن التعديــات اإلنســانية والتلــوث بشــتى الصــور.
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13. المســرح: المــكان الــذي تــؤدى فيــه القصــة ويعتبــر أحــد فــروع األداء أو التمثيــل الــذي يجســد أو 
يترجــم قصــص أو نصــوص أدبيــة أمــام المشــاهدين باســتخدام الحــوار المســرحي والســينوغرافيا 
واإليمــاءات والموســيقى والصــوت علــى خشــبة المســرح و ذلــك البنــاء لــه مواصفــات خاصــة فــي 

التصميــم أو اإلخــراج .

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

15. الفنــان التشــكيلي: صاحــب موهبــة تســتمد قوتهــا مــن فكــر إنســاني يغــوص فــي الواقــع ويبحــر 
فــي  الخيــال ، وهــو فنــان بهويــة فنيــة لكــن عطــاءه اإلنســاني يمنحــه هويــة كونيــة، وفــي ســياق 
تفاعلــه مــع مفــردات الحيــاة فإنــه يكتســب معــارف وخبــرات تمكنــه مــن تبنــي مواقــف تخــدم 
ــة. ــة ضمــن مســئوليته الوجودي ــر عنهــا بكفــاءة ومصداقي المجتمــع اإلنســاني ليحقــق رســالته ويعب

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

أن الرســومات ال تخضــع لمعاييــر أرثيــه باعتبــار أنهــا حالــة إبداعيــة متجــددة.

ــا أســراره.  ــه ويســتأمن فيه ــه وأحزان ــان بأحالمــه وآمال ــه الفن ــق في ــوح ينطل ــة: فضــاء مفت 17. اللوح
وهــي عالــم تتزاحــم فيهــا المتناقضــات وتتنافــس فيــه المترادفــات وتشــكل اللوحــة عالقــة خالــدة ال 
تتجــزأ وال تنفصــم بيــن الفكــرة والنتيجــة، واللوحــة بمضامينهــا تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة لألعــراق 
واألجنــاس واألطيــاف والثقافــات بحيــث أننــا نقرأهــا بلغــة واحــدة ال تقبــل التأويــل والتصنيــف 

والتقييــم.

18. الكتــاب: مصــدر معلومــات يتضمــن مجموعــة مــن األوراق معظمهــا مطبوعــة ومثبتــة معــا 
ــر الــدوري الــذي ال تقــل  ضمــن غــالف. وقــد عرفــت منظمــة اليونســكو الكتــاب أنــه المطبــوع غي

ــا. ــن 49 صفحــة ضمــن غــالف يضمه ــه ع صفحات

19.المخطوطــات: هــي ذلــك النــوع مــن الكتــب التــي تــم كتابتهــا بخــط اليــد وتمثــل التــراث الفكــري 
ألي أمــة، وتتنــاول نصوصهــا مختلــف العلــوم وفــروع المعرفــة، وتحفــظ مســاهمات كل مجتمــع 

فــي عجلــة الحضــارة اإلنســانية منــذ بدايــات تاريــخ عصــر التدويــن.

20.الرقــم القياســي االســتهاكي:- يعــرف الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين هــو الــذي يقيــس 
التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار الســلع والخدمــات التــي تدخــل ضمــن ســلة اإلنفــاق لألســر فــي 
فتــرة زمنيــة تســمى فتــرة المقارنــة منســوبا إلــى فتــرة أخــرى تســمى فتــرة األســاس، حيــث يعكــس 
ــاء التــي يتحملهــا المســتهلك وأوضــاع تكاليــف المعيشــة ومــا إذا  ــر فــي األســعار األعب هــذا التغي
كانــت تســجل ارتفاعــا أو انخفاضــا مقارنــة بســنة األســاس ومــن ثــم التعــرف علــى اتجاهــات األســعار 

وظــروف األســواق وأعبــاء المعيشــة .

21 . تعريــف المهــن الثقاّفيــة فــي التصنيــف الدولــي الموحــد للمهــن ISCO 08( 08(: يعتمــد 
التصنيــف الدولــي الموحــد للمهــن علــى مفهوميــن اثنيــن: الوظيفــة والمهــارة.

    الوظيفــة كمــا هــي مّعّرفــة فــي التصنيــف الدولــي الموحــد للمهنــي “مجموعــة مــن المّهّمــات أو 
الواجبــات المنفــذة.
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تعريف الثقافة ألغراض إحصائية )1(
 

   

 تم وضع تعريف للثقافة ألغراض إحصائية، في جانبين أساسيين وهما : 
 

• مفهــوم “المجــال الثقافــي”: يمكــن تعريــف أي مجــال ثقافــي مــن خــالل عــدد مــن الصناعــات 
)ُتعــرف عمومــًا بالصناعــات الثقافيــة باإلجمــاع(، التــي  يمكــن تحديدهــا بصــورة رســمية مــن خــالل 
اســتخدام التصنيفــات الدوليــة المتّوّفــرة. يمكــن أن يشــمل المجــال جميــع األنشــطة الثقافيــة 
تحــت البنــد المالئــم، بمــا فيــه النشــاطات االجتماعيــة غيــر المنظمــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
ــة  ــاج األفــالم الروائي ــة، وإنت ــّرّواد فــي دور الســينما التجاري أن تتضمــن إحصــاءات الســينما عــدد ال
الطويلــة، آمــا يمكــن أن تتضمــن أيًضــًا األفــالم المنزليــة ونســبة مشــاهدتها، بالرغــم مــن أنــه عنٌصــٌر 
أساســي مــن النشــاط الثقافــي، يصعــب تحديــد هــذا النــوع مــن النشــاط االجتماعــي غيــر المنظــم  
ــة أخــرى ضمــن إطــار اإلحصــاءات  ــر منهجي ــة فيتطلــب تطوي ــة الحالي باســتخدام األدوات اإلحصائي
الثقافيــة. مــن منظــور اإلطــار، يشــمل المجــال آفــة النشــاطات ذات الصلــة ســواء كانــت اقتصاديــة 

ــة.  أو اجتماعي

       أ- التراث الثقافي والطبيعي )1(

يتضمــن مجــال التــراث الثقافــي والطبيعــي األنشــطة التاليــة: المتاحــف واألماكــن األثريــة والتاريخيــة  
)بمــا فــي ذلــك المواقــع والمبانــي األثريــة( والمناظــر الطبيعيــة الثقافيــة والتــراث الطبيعــي.

يشــمل التــراث الثقافــي الصناعــات الحرفيــة، واآلثــار، ومجموعــة المبانــي والمواقــع التــي تحمــل 
قيمــًا مختلفــة تنضــوي علــى دالالت رمزيــة تاريخيــة وفنيــة وجماليــة وإثنولوجيــة )المتعلقــة بالعــرق(، 

ــة. ــة وإجتماعي ــم األنســنة(، وعلمي ــة )المتعلقــة بعل وأنثروبولوجي

          ب  - فنون األداء واالحتفاالت )1( 

تتضمن فنون األداء واالحتفاالت آفة أشكال التظاهرات الثقافية الّحّية. 
تشــمل فنــون األداء نشــاطات المحترفيــن والهــواة علــى حــد ســواء، مثــل فــن المســرح والرقــص 
واألوبــرا ومســرح العرائــس. أمــا تتضمــن االحتفــال بالتظاهــرات الثقافيــة )المهرجانــات واألعيــاد 

والمعــارض( التــي تنظــم محليــًا، والتــي يمكــن أن تتــم بشــكل غيــر منظــم فــي الطبيعــة.  

تّعــّرف الموســيقى فــي هــذا المجــال بكليتهــا، وبغــض النظــر عــن أشــكال تعبيرهــا. لذلــك، تتضمــن 
الموســيقية،  والتســجيالت  الموســيقى،  وتأليــف  والمّســّجل،  الحــي  الموســيقي  األداء  وجــوه 
والموســيقى الرقميــة، بمــا فــي ذلــك عمليــات التنزيــل والتحميــل االلكترونيــة واآلالت الموســيقية.  

ت  - الفنون البصرية والصناعات الحرفية )1(  
 

الفنــون البصريــة:  أشــكال مــن الفنــون تركــز علــى إبــداع مصنفــات ذات طابــع بصــري بصــورة رئيســية، 
تهــدف إلــى جــذب الحــس البصــري ، ويمكــن أن تأخــذ أشــكااًل مختلفــة. لكــن مــن المتعــارف عليــه أن 
ــل “الفــن  ــة متعــددة التخصصــات مث ــة المعاصــرة قــد تتضمــن أشــكااًل  فني ــون البصري بعــض الفن
االفتراضــي “. تندرجــه مــن األشــكال الفنيــة فــي المجــال “ج” أي مجــال وســائط اإلعــالم المرئــي 

والمســموع واإلعــالم التفاعلــي. 
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يتضمــن مجــال الفنــون البصريــة والصناعــات الحرفيــة، الفنــون الجميلــة مثــل اللوحــات والرســومات 
والمنحوتــات والصناعــات الحرفيــة والتصويــر الفوتوغرافــي، أمــا يتضمــن المــرآز التجاريــة حيــث يتــم 

عــرض هــذه المنتجــات الفنيــة مثــل صــاالت العــرض الفنيــة والتجاريــة. 

ث  - الكتب والصحافة )1(

تشــمل هــذه الفئــة الوســائط المطبوعــة بكافــة أشــكالها مثــل الكتــب والصحــف والدوريــات األخــرى. 
لــم يطــرأ أي تعديــل علــى هــذه الفئــة، فبقيــت أمــا وردت فــي إطــار اإلحصــاءات الثقافيــة لعــام 1986م 
أنــه يضــاف إليهــا فــي اإلطــار الجديــد أشــكال النشــر االلكترونيــة أو االفتراضيــة مثــل الكتــب والصحــف 
األلكترونيــة والتوزيــع الرقمــي للكتــب وأدوات الطباعــة. آمــا تنــدرج المكتبــات، ســواء كانــت مكانيــة أو 

افتراضيــة فــي هــذا المجــال، إضافــة إلــى معــارض الكتــب. 

ح - خدمات اإلبداع والتصميم )1( 

ــم اإلبداعــي والفنــي  يشــتمل هــذا المجــال علــى األنشــطة والســلع والخدمــات الناتجــة عــن التصمي
ــة.  ــي والمناظــر الطبيعي ــي لألشــياء والمبان والجمال

الداخلــي، وتصميــم  والتصميــم  الجرافيكــي،  والتصميــم  الموضــة،  عالــم  المجــال  هــذا  يتضمــن 
المناظــر الطبيعيــة، والخدمــات المعماريــة وخدمــات اإلعــالن. يّشــّكل اإلعــالن والهندســة المعماريــة 
جــزءًا أساســيًا مــن المجــاالت الثقافيــة باعتبارهــا مــن فئــة الخدمــات فقــط. يتّمّثــل الهــدف األساســي 
للخدمــات المعماريــة وخدمــات اإلعــالن فــي توفيــر خدمــة إبداعيــة، أو مســاهمة وســيطة فــي المنتوج 
ــة  ــي لخدمــات إعالني ــوج النهائ ــاًل المنت ــًا. قــد يكــون مث ــذي ال يشــكل دائمــًا منتوجــًا ثقافي ــي ال النهائ
ــه نتيجــة لبعــض  ــًا، لكن ــه منتوجــًا ثقافي ــّكل بحــد ذات ــذي ال يّش ــة التســويق التجــاري، ال ــة معين إبداعي
ــى إدخــال بعــض  ــم التوافــق عل ــة فــي الحســابات، ت ــة. و بهــدف تفــادي االزدواجي األنشــطة اإلبداعي
األنشــطة اإلبداعيــة فــي فئــات أخــرى بــداًل مــن المجــال “ح”. علــى ســبيل المثــال، آل المبانــي التــي 
تعتبــر جــزءًا مــن التــراث تدخــل ضمــن المجــال “أ” المتعلــق بالتــراث الثقافــي والطبيعــي بينمــا ينــدرج 
تصميــم مضاميــن وســائط اإلعــالم التفاعلــي ضمــن المجــال “ج” المعــروف بوســائط اإلعــالم المرئية 

والمســموعة واإلعــالم التفاعلــي. 

)1( المصدر: إطار اإلحصاءات الثقافية لليونسكو



الماحق
 



82

إحصاءات الـثقافـة

ملحق )1(
المتاحــف الحكوميــة حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2021م

اإلجمالي العام  بوابة مسقط  ارض اللبان  متحف
 النقود

متحف
 الطفل 

المتحف 
الوطني 

متحف 
المدرسة 
السعيدية 

متحف 
القوات 

المسلحة 

متحف
 بيت البرندة 

متحف العماني 
الفرنسي 

متحف التاريخ 
الطبيعي األشهر 

2,873 285 0 12 0 1,727 32 495 0 21 301 يناير

2,025 280 0 21 0 1,181 36 263 0 10 234 فبراير

3,510 203 307 11 0 2,056 210 355 0 18 350 مارس

1,463 109 86 2 0 1,106 33 57 0 16 54 إبريل

805 31 30 4 0 581 49 80 0 0 30 مايو

2,189 33 485 7 0 1,437 69 8 0 7 143 يونيو

9,889 38 1,667 4 2 7,866 76 64 0 6 166 يوليو

36,676 50 14,382 0 0 20,680 88 726 0 34 716 أغسطس

6,786 61 3,094 22 4 2821 94 349 0 34 307 سبتمبر

6,752 84 2,930 27 0 3,238 71 177 0 55 170 أكتوبر

11,806 192 2,443 7 242 7,058 160 1050 0 34 620 نوفمبر

12,053 259 3,503 26 388 5,931 224 907 0 0 815 ديسمبر

96,827 1,625 28,927 143 636 55,682 1142 4,531 0 235 3,906 الجملة
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إحصاءات الـثقافـة

اإلجمالي العام  بوابة مسقط  ارض اللبان  متحف
 النقود

متحف
 الطفل 

المتحف 
الوطني 

متحف 
المدرسة 
السعيدية 

متحف 
القوات 

المسلحة 

متحف
 بيت البرندة 

متحف العماني 
الفرنسي 

متحف التاريخ 
الطبيعي األشهر 

2,873 285 0 12 0 1,727 32 495 0 21 301 يناير

2,025 280 0 21 0 1,181 36 263 0 10 234 فبراير

3,510 203 307 11 0 2,056 210 355 0 18 350 مارس

1,463 109 86 2 0 1,106 33 57 0 16 54 إبريل

805 31 30 4 0 581 49 80 0 0 30 مايو

2,189 33 485 7 0 1,437 69 8 0 7 143 يونيو

9,889 38 1,667 4 2 7,866 76 64 0 6 166 يوليو

36,676 50 14,382 0 0 20,680 88 726 0 34 716 أغسطس

6,786 61 3,094 22 4 2821 94 349 0 34 307 سبتمبر

6,752 84 2,930 27 0 3,238 71 177 0 55 170 أكتوبر

11,806 192 2,443 7 242 7,058 160 1050 0 34 620 نوفمبر

12,053 259 3,503 26 388 5,931 224 907 0 0 815 ديسمبر

96,827 1,625 28,927 143 636 55,682 1142 4,531 0 235 3,906 الجملة

ملحق )1(
المتاحــف الحكوميــة حســب الــزوار واألشــهر فــي عام 2021م
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إحصاءات الـثقافـة

مالحظه )1( 
إجمالــي عــدد المتاحــف الخاصــة 12 متحــف، المتاحــف التاليــة ال يوجــد بهــا تســجيل للــزوار وهــي )متحــف بيــت ادم – متحــف بديــة – متحــف 

بيــت نــوروز – متحــف بيــت الــدروازة - متحــف العفيــة التراثــي – متحــف امجــاد عمــان(

ملحق )2(
المتاحــف الخاصــة  حســب الــزوار واألشــهر فــي عــام 2021م )1(

اإلجمالي 
العام 

متحف أبناء 
مجان

متحف 
مدحاء بيت الغشام فتح الخير بيت الزبير

متحف 
المكان 
والناس 

األشهر 

460 13 60 126 0 201 60 يناير

364 12 16 69 0 267 0 فبراير

428 11 10 91 0 316 0 مارس

99 11 8 2 0 78 0 إبريل

74 27 11 11 0 25 0 مايو

150 9 20 31 0 90 0 يونيو

154 8 38 26 0 82 0 يوليو

315 8 27 83 0 197 0 أغسطس

673 7 21 49 0 596 0 سبتمبر

1361 6 30 86 0 1,080 159 أكتوبر

6,289 12 8 525 874 4,501 369 نوفمبر

8,061 11 38 396 474 6,641 501 ديسمبر

18,428 135 287 1,495 1,348 14,074 1,089 الجملة
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إحصاءات الـثقافـة

ملحق )3(
المعالــم التراثيــة والتاريخيــة المرممــة لغايــة عــام 2021م 

المجموع البوابات االسواق الحارات البيوت 
التراثية المساجد األسوار األبراج الحصون القاع األشهر 

66 0 0 0 13 6 0 38 4 5 مسقط

23 0 0 0 0 3 0 13 5 2 ظفار

8 0 0 0 1 1 0 1 4 1 مسندم

13 0 0 0 0 0 0 7 6 0 البريمي

89 0 1 2 1 31 1 42 7 4 الداخلية

27 0 0 0 1 3 3 10 8 2 شمال 
الباطنة

41 0 0 1 2 18 1 9 7 3 جنوب 
الباطنة

24 0 0 0 0 4 0 11 5 4 جنوب 
الشرقية

37 1 0 0 4 10 0 13 7 2 شمال 
الشرقية

11 0 0 1 0 4 0 1 5 0 الظاهرة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الوسطى

339 1 1 4 22 80 5 145 58 23 المجموع 
الكلي
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ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 

2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة مسقط

حيوانية/ نباتية محمية القرم الطبيعية 

1.046كم 2المساحة

1132عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

محمية الخوير الطبيعية
حيوانية/ نباتية 

29.600كم 2المساحة

110عددعدد الزوار

1عدداجمالي المشتغلين 

1عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتيةمحمية  السرين الطبيعية

780كم 2المساحة

42عددعدد الزوار

36عدداجمالي المشتغلين 

36عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية رأس الشجر الطبيعية

93.700كم 2المساحة

32عددعدد الزوار

20عدداجمالي المشتغلين 

20عددذكور 

0عدد إناث
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تابع ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 

2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة ظفار 

حيوانية/ نباتية محمية جبل سمحان الطبيعي

4500.0كم 2المساحة

421عددعدد الزوار

23عدداجمالي المشتغلين 

23عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور المغسيل

0.6كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور الدهاريز 

0.6كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور طاقة

1.070كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث
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2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة ظفار 

حيوانية/ نباتية محمية خور صولي

1.000كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور عوقد

0.160كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خورالقرم الصغير 

0.350كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور القرم الكبير 

0.140كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

تابع ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 
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2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة ظفار 

حيوانية/ نباتية محمية خور خرفوت األثري

143.400كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور صاللة الطبيعية

0.570كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

محمية خور البليد 
حيوانية/ نباتية 

1.07كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية خور روري

143.4كم 2المساحة

0عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

تابع ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 
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2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة الداخلية 

محمية الجبل األخضر
حيوانية/ نباتية  للمناظر الطبيعية

122كم 2المساحة

204999عددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

محمية الحجر الغربي
حيوانية/ نباتية  ألضواء النجوم

386كم 2المساحة

ال توجد إحصائيةعددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

محافظة
جنوب الباطنة

محمية جزر الديمانيات
حيوانية الطبيعية

203كم 2المساحة

25998عددعدد الزوار

 "9عدداجمالي المشتغلين 
و3 موظفي خدمات 

االمن والسالمة"

7عددذكور 

2عدد إناث

محمية الرستاق
حيوانية/ نباتية للحياه البرية 

254كم 2المساحة

ال توجد إحصائيةعددعدد الزوار

متابعة من وحدة عدداجمالي المشتغلين 
الرستاق

0عددذكور 

0عدد إناث

تابع ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 
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2021الوحدة المؤشراتالنوعالمحمياتالمناطق

محافظة جنوب 
الشرقية

محمية السالحف
حيوانية 

120كم 2المساحة

29362عددعدد الزوار

14عدداجمالي المشتغلين 

14عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية محمية جبل قهوان الطبيعية

289.5كم 2المساحة

ال توجد إحصائيةعددعدد الزوار

9عدداجمالي المشتغلين 

9عددذكور 

0عدد إناث

حيوانية/ نباتية حديقة السليل الطبيعية

220كم 2المساحة

6672عددعدد الزوار

22عدداجمالي المشتغلين 

22عددذكور 

0عدد إناث

محافظة
الوسطى

محمية األراضي الرطبة 
حيوانية/ نباتية بر الحكمان

2621.0كم 2المساحة

ال توجد إحصائيةعددعدد الزوار

0عدداجمالي المشتغلين 

0عددذكور 

0عدد إناث

محمية الكائنات الحية
حيوانية/ نباتيةوالفطرية 

2824.300كم 2المساحة

1042عددعدد الزوار

73عدداجمالي المشتغلين 

73عددذكور 

0عدد إناث

تابع ملحق )4(
التوزيــع الجغرافــي للمحميــات فــي ســلطنة عمــان حســب المســاحة ، ونــوع المحميــة وعــدد الــزوار والعامليــن 

2021م   لعام 
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ملحق )5(
أعــداد الحرفييــن حســب الحرفــة والجنــس

النسبة )%(  اإلجمالي  ذكر أنثى الحرفة 

% 32.08 7,502 78 7,424 صناعة النسيج القطني

% 22.78 5,327 572 4,755 صناعة النسيج الصوفي

% 17.30 4,045 93 3,952 صناعة البخور ومستحضرات التجميل

% 12.88 3,011 834 2,177 صناعة السعفيات

% 5.25 1,227 117 1,110 صناعة الفخار والخزف

% 3.19 745 63 682 الصناعة الجلدية

% 1.82 426 426 صناعة أدوات الصيد -

% 1.54 361 227 134 الصناعة الخشبية

% 1.25 293 157 136 صناعة المشغوالت الفضية

% 0.79 184 61 123 صناعة تقطير الزهور واألعشاب

% 0.51 119 42 77 صناعة النحاس والمعادن

% 0.33 78 3 75 صناعة مشتقات العظام

% 0.20 46 24 22 الصناعة الحجرية والجبسية

% 0.08 19 19 صناعة اآلالت الموسيقية -

% 100.00 23,383 2,716 20,667 اإلجمالي 
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