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حفظه الله ورعاه
يعتمد نتائج التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت  ،2020وفق التاريخ المرجعـي  12ديسمبر 2020م.

مـعـربـــا جــاللتــــه عن ارتيــــاحه للنــجــــاح الذي حقــــقه مشــــــروع التــعــــداد وإنـجـــــازه وفـــــق مــــا هــــو مخـــططـ لــــه،

ً
مــؤكــدا  -أعزه الله  -على أهمـيـة البيـانـات والـمـؤشرات التـي توفـرها نـتـائج الـتـعداد في رفد رؤية ُعمان ،2040
والتخطيط للتنمية في كافة القطاعات بالسلطنة.
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المقدمة
شامل للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات؛ بهدف المساهمة
ً
تعدادا
معظم دول العالم
تُ جري
ً
ُ

فــي عمليــة وضــع الخطــط ورســم السياســات واتخــاذ القــرارات ،األمــر الــذي يســاهم فــي التخطيــط لعمليــات

التنميــة الوطنيــة فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك عبــر إعطــاء المخططيــن وصنــاع

القــرار معلومــات دقيقــة ُمســتمدة مــن الواقــع وتقديــم الصــورة الحقيقيــة والبيانــات التفصيليــة عــن ســكان

البــاد ،وتوزيعهــم حســب أماكــن إقامتهــم ،وخصائصهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة ،كالمســتوى التعليمــي،

والمؤهــات العلميــة الحاصليــن عليهــا ،والحالــة االقتصاديــة لألفــراد ،والمهــن التــي يزاولُ هــا المشــتغلون،
ونــوع القطــاع الــذي ينتمــون إليــه ،واألنشــطة االقتصاديــة التــي تعمــل بهــا مختلــف المنشــآت.

حيــث يأتــي تنفيــذ التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت بموجــب المرســوم الســلطاني

ويعنــى ببنــاء
الســامي رقــم ( )2015/15الصــادر بتاريــخ  /17رجــب 1436/ه الموافــق / 6مايــو 2015 /مُ ،

منظومــة معلومــات إحصائيــة ُمتكاملــة حــول الســكان والمســاكن والمنشــآت ،معتمــدة علــى الســجالت

الوطنيــة ومرتبطــة مــع بعضهــا بصيغــة إلكترونيــة قابلــة للتحديــث المســتمر ،حيــث تتولــى هــذه المنظومــة
نشــر المؤشــرات والتقاريــر اإلحصائيــة وفــق أطــر ومعاييــر دوليــة لخدمــة أهــداف التنميــة الشــاملة فــي

الســلطنة.

المباركــة ،علمـ ًـا أن
ويعــد التعــداد اإللكترونــي  2020رابــع تعــداد تنفــذه الســلطنة منــذ مطلــع عصــر النهضــة ُ
ُ
التجــارب الســابقة للتعــداد اســتندت علــى منهــج العــد الميدانــي وكان آخرهــا فــي عــام .2010

حيــث تقــدم الســلطنة أنموذجــا رائـ ً
ـدا فــي تجربــة االنتقــال مــن التعــداد الميدانــي (التقليــدي) إلــى التعــداد

اإللكترونــي (الســجلي) ،وبالرغــم مــن ضخامــة هــذا العمــل إال أنــه تــم إنجــازه فــي فتــرة زمنيــة مناســبة وبأقــل

المــوارد البشــرية والماليــة مقارنــة بالتعــدادات الســابقة ،حيــث تقلــص الــكادر البشــري العامــل فيــه مــن

( )6600موظفـ ًـا وموظفــة فــي تعــداد  2010إلــى ( )72موظفـ ًـا وموظفــة ،وانخفضــت تكلفته المالية بنســبة

كبيــرة جـ ً
ـدا.

وتعــد التشــريعات والقوانيــن مــن أهــم العمليــات المنظمــة لتحقيــق األهــداف األساســية لمشــروع التعــداد

اإللكترونــي فــي الســلطنة ،فقــد أصــدرت العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات ،وشــكلت مجموعــة مــن اللجان

وفــرق العمــل ،كمــا صــدرت واعتمــدت العديــد مــن القــرارات التــي كفلــت نجــاح مشــروع التعــداد اإللكترونــي
 .2020ويأتــي هــذا الكتــاب لتوثيــق اإلطــار القانونــي والتنظيمــي للتعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن
والمنشــآت لعــام 2020م والــذي يتنــاول المراســيم الســلطانية والقــرارات التنظيميــة واللجــان المشــكلة
وأهــم القــرارات خــال مســيرة اإلعــداد والتنفيــذ منــذ البدايــة وحتــى اعتمــاد نتائــج المشــروع مــن قبــل حضــرة

صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق حفظــه اللــه ورعــاه.
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اللجان المشكلة:

يعــد التعــداد بمثابــة تعبئــة عامــة للســلطنة ،لذلــك يتطلــب لتنفيــذه إيجــاد إطــار قانونــي يتضمــن اســتثناء مــن
كثيــر مــن النظــم اإلداريــة والماليــة المعمــول بهــا فــي الســلطنة ،وذلــك مــن أجــل تســهيل مهــام العامليــن فــي
المشــروع ،وتذليــل العقبــات التــي يمكــن أن تظهــر فــي مراحــل المشــروع ،ولذلــك كانــت هنــاك مجموعــة مــن
المراســيم الســلطانية والقــرارات المنظمــة لهــذه العمليــة ،حيــث ســاهمت في ســرعة تنفيذ المشــروع وتحســين
جــودة البيانــات والتعديــل فــي بعــض التشــريعات لــدى الجهــات المعنيــة وتطبيــق توصيــات تحســين جــودة البيانــات
والربــط بيــن الجهــات.
ويمكن تصنيف الجوانب التنظيمية والتشريعية وفق التالي:
•تشكيل اللجان المختلفة لمشروع التعداد االلكتروني 2020
•األنظمة والقوانين المنظمة لعمل اللجان وإدارة المشروع.
•القرارات واإلجراءات الصادرة من اللجان المختلفة.

 1.1المرسوم السلطاني بإجراء التعداد وتشكيل اللجنة العليا

يعــد المرســوم الســلطاني رقــم (2015/ 15م) الســند القانونــي لمشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان
والمســاكن والمنشــآت لعــام 2020م ،والــذي يتضمــن األحــكام الخاصــة بالمشــروع ،وحــدد اإلطــار القانونــي
والتنظيــم اإلداري والمالــي لمشــروع التعــداد  ،حيــث يمثــل هــذا المرســوم المصــدر التشــريعي لتنفيــذ مشــروع
التعداد االلكتروني للســكان والمســاكن والمنشــآت  ،2020والقاضي بتشــكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاســة
وزيــر التــراث والتفافــة فــي فترتــه األولــى ثــم أعيــد تشــكيل اللجنــة وفقــا للمرســوم المرســوم الســلطاني رقــم
( )2020/ 33الصــادر بتاريــخ / 28رجب1441/هـــ الموافــق / 23مــارس 2020 /م بتعديــل بعــض األحــكام الخاصــة
بإجــراء التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام  2020المرفقــة بالمرســوم الســلطاني رقــم
( ،)2015 /15برئاســة وزيــر الداخليــة ووفــق التغييــرات التــي طــرأت علــى الجهــاز اإلداري للدولــة
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تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
وزير الصحة

عضوا

وزيرة التربية والتعليم

عضوا

وزير الدولة ومحافظ مسقط

عضوا

المفتش العام للشرطة والجمارك

عضوا

وزير اإلعالم

عضوا

وزير الدولة ومحافظ ظفار

عضوا

وزير الدولة ومحافظ مسندم

عضوا

وزير اإلسكان والتخطيط العمراني

عضوا

وزير النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات

عضوا

وزير االقتصاد

عضوا

وزيرة التنمية االجتماعية

عضوا

وزير العمل

عضوا

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

عضوا

مدير عام مشروع التعداد

مقررا

وتختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد باآلتي:
•اعتمــاد المنهجيــة الالزمــة لتنفيــذ التعــداد ،ودراســة مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات لــدى األجهــزة

الحكوميــة المختصــة ،واتخــاذ مــا يلــزم لتنفيــذ تلــك اإلجــراءات.

•اعتمــاد خطــة تعبئــة المتطلبــات البشــرية والماديــة الالزمــة إلجــراء التعــداد ،واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة

لوضعهــا موضــع التطبيــق.

•تحديد المعلومات المطلوب جمعها خالل التعداد في ضوء احتياجات األجهزة الحكومية المختلفة.
•إبداء الرأي فيما يعرض عليها من قبل المشرف العام للتعداد من موضوعات.

وقــد عقــدت اللجنــة العليــا عــدة اجتماعــات خــال مســيرة المشــروع ،نتــج عــن تلــك االجتماعــات العديــد مــن
ً
قــرارا.
القــرارات ،حيــث بلغــت قــرارات اللجنــة ()74
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تشكيل اللجنة الفنية

تــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة للتعــداد بموجــب المــادة  6مــن المرســوم الســلطاني  2015 /15برئاســة الرئيــس

التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات ،وعضويــة مــدراء عمــوم الجهــات المعنيــة واإلدارة التنفيذيــة
للمشــروع ،وقــد صــدر القــرار رقــم (2017/ 352م) بتشــكيل أعضــاء اللجنــة واختصاصاتهــا

ووفــق التغييــرات التــي طــرأت علــى الجهــاز اإلداري للدولــة تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة الفنيــة للتعــداد

اإللكترونــي  2020برئاســة الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات وعضويــة كل مــن:
•مدير عام التعداد اإللكتروني 2020
•وزارة الــــــداخــلــيــة

•وزارة التربية والتعليم

•شرطة عمان السلطانيـة

•وزارة التعليـــم العالـــي والبحث العلمي واالبتكار
•وزارة الصحة

•وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار
•وزارة العمل

•وزارة التنميــة االجتماعيـة

•وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
•وزارة اإلسكـان والتخطيط العمراني
•مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

•المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
•مجموعة نماء

اللجنــة الفنيــة :تختــص اللجنــة الفنيــة بشــكل عــام بدراســة منهجية المشــروع والخطط المنبثقة عنهــا ،والتوقيت

الزمنــي لتنفيذهــا ،إضافــة إلــى تقديــم الدعــم الفنــي والمتطلبــات البشــرية الالزمــة لتنفيــذ المشــروع ،والتــي
يرفعهــا مديــر عــام التعــداد وتختــص بشــكل خاص بــــاآلتي:
•سبل توفير سلة البيانات المعتمدة للمشروع.
•إنشاء فرق عمل لقواعد البيانات المستهدفة.
•مراجعة خطط ومراحل العد وتوقيتها الزمني.

•تقديم الدعم الالزم والمساهمة في تدقيق البيانات المستهدفة.
•أي مهام فنية أخرى يتم طرحها من قبل إدارة التعداد.
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3

تشكيل اللجنة اإلعالمية

بنــاء علــى القــرار الصــادر مــن اللجنــة العليــا رقــم ( )2018/ 1/ 13بتشــكيل اللجنــة اإلعالميــة لمشــروع التعــداد
االلكترونــي  ،2020وإلــى القــرار رقــم ( )2019/ 69الصــادر مــن الرئيــس التنفيــذي لإلحصــاء والمعلومــات
المكلــف بأعمــال المشــرف العــام للتعــداد بتشــكيل اللجنــة اإلعالميــة للتعــداد فقــد شــكلت اللجنــة اإلعالميــة

برئاســة وكيــل وزارة اإلعــام وعضويــة الجهــات المعنيــة:
•مدير عام التعداد االلكتروني 2020
•شرطة عمان السلطانية
•وكالة األنباء العمانية

•األمانة العامة لمجلس الوزراء

•الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
تختــص اللجنــة اإلعالميــة بشــكل عــام بوضــع الخطــة اإلعالميــة والترويــج والتســويق لمشــروع التعــداد

االلكترونــي  2020ســواء بيــن أفــراد المجتمــع أو مختلــف المؤسســات التــي ســتكون رافــد لبيانــات
مشــروع التعــداد:

•دراسة مشروع الخطة اإلعالمية للتعداد المعدة من قبل إدارة التعداد.

•اإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــة اإلعالميــة للتعــداد بعــد إقرارهــا ،وضمــان ســيرها وفــق الكيفيــة

المحــددة والبرنامــج الزمنــي المقــرر.

للتعداد اإللكتروني 2020
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تشكيل اإلدارة التنفيذية

تــم تشــكيل اإلدارة التنفيذيــة للتعــداد اإللكترونــي 2020م برئاســة مديــر عــام التعــداد إلدارة مراحــل العمــل

اإلحصائــي والتقنــي للمشــروع مــن خــال التقســيمات اإلداريــة وفــرق العمــل التخصصيــة ،وتشــرف اإلدارة

التنفيذيــة علــى أعمــال المشــروع بصفــة مباشــرة مــن خــال االجتماعــات واللقــاءات وجلســات النقــاش بيــن
المختصيــن ومتابعــة مراحــل عمــل الفــرق المتخصصــة بشــكل يومــي مباشــر ،ويتألــف فريــق العمــل التنفيــذي

للمشــروع مــن  24شــخصا مــن الكــوادر الفنيــة واإلداريــة ،ويختــص باإلشــراف العــام علــى المشــروع وتنفيــذ
المهــام اإلداريــة واإلعالميــة.

كمــا أصــدرت اللجنــة الفنيــة قــرار رقــم ( )2017/ 4بتشــكيل فــرق عمــل إلدارة قواعــد البيانــات المعتمــدة فــي

المشروع :

•اإلدارة التنفيذية

•مدير عام التعداد اإللكتروني 2020
•مكتب إدارة المشروع
•الخبراء

•البيانات واإلحصاء
•نظم المعلومات
•اإلعالم والهوية

•فرق العمل التخصصية

السلطانية)
•فريق عمل قاعدة بيانات السكان (سجل األحوال المدنية بشرطة عمان ُ

•فريــق عمــل قاعــدة بيانــات التعليــم (وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار /وزارة التربيــة

والتعليــم)

•فريق عمل قاعدة بيانات القوى العاملة (وزارة العمل)

•فريق عمل قاعدة بيانات المواليد والوفيات والحالة الزواجية (وزارة الصحة)
•فريق عمل قاعدة بيانات العنونة (المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات)
•فريق عمل قاعدة بيانات اإلعاقة (وزارة التنمية االجتماعية)

•فريق عمل قاعدة بيانات المنشآت (وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار)
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وتتلخص مهام كل فريق عمل في النقاط التالية:
•تقديم الدعم اللوجستي للمكتب االستشاري المكلف بدراسة المشروع.
•حلقة وصل بين إدارة التعداد وقاعدة بيانات المؤسسات التي يمثلونها.
•التأكد من دقة البيانات والمعلومات من حيث الشمول والمضمون.
•تسهيل مهام إدارة التعداد في المؤسسات التي ينتمون إليها.
•وضع برنامج زمني إلنهاء مهام عمل الفريق قبل نهاية .2018

•تقديم تقرير ربعي إلى إدارة التعداد حول مهام الفريق المنجزة.

•أي مهام أخرى يتم تكليفها للفريق من قبل رئيس اللجنة الفنية.

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 2020
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻌﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺨﺒﺮاء

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
داﺋﺮة اﻹﻋﻼم واﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻗﺴﻢ أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع

داﺋﺮة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎء

داﺋﺮة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ،اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻗﺴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻗﺴﻢ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة

ﻗﺴﻢ اﺗﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻗﺴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﺟﻤﻊ وﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻗﺴﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

للتعداد اإللكتروني 2020
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األنظمة والقوانين المنظمة لعمل اللجان وإدارة المشروع
 5.1النظام اإلداري والمالي للمشروع

صــدر النظــام اإلداري والمالــي لمشــروع التعــداد اإللكترونــي بموجــب القــرار رقــم  2017 /2الصــادر
عــن الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات  ،بمقتضــى المــادة  7مــن المرســوم
الســلطاني وذلــك بتاريــخ  9ينايــر  2017م ،وقــد شــارك فــي تنفيــذ التعــداد االلكترونــي للســكان
والمســاكن والمنشــآت عــدد  72موظفــا فنيــا واداريــا -بعــد ان كان حوالــي ( )6600ســتة آالف وســتمائة
موظــف وموظفــة فــي تعــداد 2010م -تــم تعييــن  42موظفــا بعقــود عمــل مؤقتــه ،وانتــداب عــدد 16
موظفــا مــن جهــات حكوميــة وتــم تكليــف عــدد  14موظفــا ،كمــا اقضــت ظــروف العمــل إلنجــاز التعــداد
وفــق مــا هــو مخطــط لــه تشــكيل فــرق عمــل فنيــة داخــل كل جهــة حكوميــة وخاصــة معنيــة بتقديــم الدعــم
الــازم لفريــق مشــروع التعــداد.

 5.2الهيكل التنظيمي للتعداد االلكتروني 2020

صــدر القــرار رقــم  2018 /199بشــأن اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للتعــداد االلكترونــي للســكان والمســاكن
والمنشــآت لينظــم الوظائــف اإلشــرافية واإلداريــة واختصاصاتهــا وتواكــب متطلبــات التعــداد االلكترونــي
مــن وظائــف ومــوارد بشــرية وماليــة ،ويبيــن الشــكل االتــي الهيكل التنظيمــي للتعــداد االلكتروني .2020

 5.3الجهات المشاركة في التعداد االلكتروني 2020

إن إجراء تعداد عام للســكان والمســاكن والمنشــآت يتطلب تعبئة عامة للســلطنة وتظافر جهود حكومية
ومجتمعيــة وقطاعــات متعــددة ،كمــا يتطلــب تعاونــا وثيقــا بيــن الجهــات الحكوميــة  ،وبيــن فــرق العمــل
المشــاركة والمختبــرات المتخصصــة لالســتفادة مــن جملــة البيانــات المتوفــرة فــي المجــاالت والقطاعــات
المختلفــة  ،ســواء بتوفيــر خرائــط ونمــاذج واضحــة للمعطيــات المتوفــرة فــي كل قطــاع  ،إنتاجــي وخدمــي ،
أو بالتوقعــات المحتملــة لتطــوره خــال الســنوات القادمــة واالحتياجــات المطلــوب توفرهــا لتحقيــق التنمية
المســتدامة وتحقيــق األهــداف واألولويــات الوطنيــة ،وهــو مــا ســعت إليــه اللجنــة الوطنيــة العليــا للتعــداد
اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت  2020لتحقيقــه فــي الوقــت المحــدد بنهايــة عــام . 2020
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ومن أهم الجهات المشاركة في

مشروع التعداد االلكتروني ما يلي:
وزارة الداخلية
وزارة التربية والتعليم
شرطة عمان السلطانية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة الصحة
وزارة العمل
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني
مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار
مجموعة نماء للكهرباء

للتعداد اإللكتروني 2020

15

6

القرارات واإلجراءات الصادرة من اللجان المختلفة

بنــاء علــى مــا تــم رفعــه مــن قبــل فــرق العمــل واإلدارة التنفيذيــة لمشــروع التعــداد مــن مالحظــات مختلفــة علــى
ســير عمليــة التعــداد ،وأهــم الصعوبــات التــي تواجــه ســير عمــل المشــروع ،ومــن أجــل تحســين نوعيــة وشــمولية
وجــود البيانــات الرافــدة لمشــروع التعــداد االلكترونــي  ،2020فقــد صــدرت مــن اللجنــة العليــا واللجنــة الفنيــة
مجموعــة مــن القــرارات واإلجــراءات والمبــادرات لتحقيــق تلــك األهــداف.

ويمكن إيجاز أهم القرارات الصادرة بناء على قواعد البيانات المختلفة وفقا للتالي:
 6.1السجل المدني
•اضافة وتفعيل حقل حساب الكهرباء ونوع المسكن ضمن بيانات العنوان في السجل المدني.
•طلــب رقــم حســاب الكهربــاء فــي ســجل االحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية إلثبــات اإلقامــة
الحاليــة للعمانييــن والوافديــن عــن طريــق تدشــين نافــذة علــى موقــع شــرطة عمــان الســلطانية لتســهيل
إجــراءات ربــط العنــوان الحالــي برقــم حســاب الكهربــاء.
•تحديــد معاييــر احتســاب الســكان الخليجييــن المقيميــن فــي الســلطنة ،وإدراجهــم ضمــن اإلحصائيــة
الســكانية التــي يقــوم المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بنشــرها بشــكل دوري.
•تعديــل قانــون األحــوال المدنيــة بإلزاميــة اســتخراج بطاقــة شــخصية لمــن بلــغ عمــره ( )10ســنوات
للجنســين .
•إصــدار رقــم مدنــي للمولــود الحــي مباشــرة بعــد اســتالم إشــعار الــوالدة مــن وزارة الصحــة ،وإشــعار
الوفــاة لتنعكــس مباشــرة علــى بيانــات الســكان باألحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية.
•قيــام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بقــراءة البيانــات التعريفيــة إلكترونيــا مــن نظــام الســجل
المدنــي بشــرطة عمــان الســلطانية.
•إلزامية ربط جميع العالقات األبوية والزواجية للوافدين
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 6.2التشغيل
•قيام وزارة العمــل ببناء قاعــدة بيانــات موحــدة للقــوى العاملــة تشــمل جميع المشــتغلين العمانيين
ـوءا كانــــوا بعقــــود دائمــــه أو مؤقتــــة،
والوافديــن العامليــن فــي القطاعيــن الحكومــي المدنــي والخــاص سـ ً
والباحثيــــن عن عمــــل ،والمتقاعدين

•بنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للقــوى البشــرية لجميــع الســكان العمانييــن والوافديــن العامليــن فــي
جميــع القطاعــات فــي مختبــر التعــداد (العقــود الدائمــة والعقود المؤقتة) ،بحيــــث تضــــم جميــــع النشــــطين
اقتصاديــــا (المشــــتغلين فــــي جميــــع القطاعــــات النظامييــــن وغيــــر النظامييــــن (المزارعيــــن ،والصياديــــن،
والحرفييــــن ،وســــائقي ســــيارات المنفعــــة) ،والباحثيــــن النشــــطين ،وكذلــــك غيــــر النشــــطين اقتصاديــــا
(المتقاعديــــن ،والباحثيــــن غيــــر النشــــطين).
•إلزاميــة تســجيل تخصصــات الوافديــن حاملــي شــهادة دبلــوم جامعــي فأعلــى فــي نظــام وزارة العمــل
وشــرطة عمــان الســلطانية.
•إلزاميــة تصديــق ومعادلــة الشــهادات األكاديميــة التــي يقدمهــا الوافــدون العاملــون بالســلطنة فــي
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار بالتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانية ووزارة العمــل،
مــع مراعــاة ســرعة اإلجــراءات الخاصــة بالتصديــق علــى الشــهادات.
•تصديق الشهادات المهنية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.
•تسجيل العاملين في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات في المركز الوطني للتشغيل (آنذاك).
•ربــط المنشــآت والمشــتغلين فــي وزارة القــوى العاملــة (آنــذاك) برمــز مــكان النشــاط مــع وزارة التجــارة
والصناعــة وترويــج االســتثمار وإدراج رقــم الفــرع الرئيســي فــي بيانــات القــوى العاملــة.
•التشــجيع نحــو إنشــاء المــدن العماليــة لضمــان إدارة إقامــة العمالــة الوافــدة غيــر المرتبطــة بعائلــة
بشــكل أفضــل ،للحــد مــن انتشــار ظاهــرة التجمعــات العشــوائية للوافديــن ،مــع مراعــاة الجوانــب األمنيــة
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وقــد تــم تشــكيل فريــق عمــل برئاســة وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي
وعضويــة كل مــن وزارة الداخليــة ،وزارة االقتصــاد ،وزارة العمــل ،شــرطة عمــان الســلطانية ،والهيئــة العامــة
للمناطــق االقتصاديــة الخاصــة والمناطــق الحــرة ،يتولــى دراســة الموضــوع مــن كافــة جوانبــه ويقــدم
الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة لتحقيقــه مــن خــال برنامــج زمنــي وخطــة عمــل واضحــة المحــاور.
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 6.3التعليم
•تغطيــة الخريجيــن العمانييــن مــن المؤسســات التعليميــة فــي الســلطنة بنــاء علــى اإلحصــاءات الخاصــة
بالخريجيــن ،إذ تــم إضافــة ( )300ألــف خريــج عمانــي إلــى قاعــدة بيانــات أســاس.
•رصــد الســكان الموجوديــن فــي قاعــدة بيانــات شــرطة عمــان الســلطانية وهــم فــي ســن الدراســة
وغيــر موجوديــن فــي بيانــات البوابــة التعليميــة ويكــون ذلــك في الحاالت اآلتية( :دارســين خارج الســلطنة/
إعاقــة /وفــاة).
•قيــام جميــع المؤسســات التعليميــة علــى ربــط جميــع بياناتهــا الخاصــة بالطلبــة والخريجيــن مــع قاعــد
بيانــات أســاس ،والتأكــد مــن مزامنتهــا بشــكل دوري ،وتــم االتفــاق مــع وزارة التعليــم العالــي علــى
إلزاميــة مؤسســات التعليــم العالــي بقــراءة البيانــات التعريفيــة إلكترونيــا مــن نظــام ختــم بشــرطة عمــان
الســلطانية؛ لضمــان جــودة البيانــات.
•بنــاء نافــذة فــي البوابــة التعليميــة خاصــة بالطلبــة الدارســين خــارج الســلطنة ،وإلزاميــة تســجيل الطلبــة
الدارســين خــارج الســلطنة فــي مرحلــة التعليــم المدرســي فــي البوابــة التعليمية.
•بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بالمــدارس الدوليــة (الجاليــات) ،وإلــزام مــدارس الجاليــات بإرســال بيانــات
الطلبــة إلــى وزارة التربيــة والتعليــم.
•إضافة وتفعيل حقل حساب الكهرباء ضمن قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم.
•بنــاء قاعــدة موحــدة للســكان العمانييــن والوافديــن تعكــس جميــع الخصائــص التعليميــة ســواء للتعليم
ومــن يســتطيعون القــراءة والكتابــة دون أن يحصلــوا علــى
المدرســي أو التعليــم العالــي وكذلــك األمييــن َ
أي مؤهــل تعليمي.
•قيــام وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التنميــة االجتماعيــة بالعمــل علــى إيجــاد آليــة تنفيذيــة لمــا ورد
فــي المــادة ( )36مــن الفصــل الخامــس (الحقــوق التعليميــة) مــن قانــون الطفــل ،الصــادر بالمرســوم
الســلطاني رقــم (.)22/2014

 6.4المواليد والوفيات – الصحة
•إصــدار رقــم مدنــي للمولــود الحــي مباشــرة عنــد اســتالم الســجل المدنــي بشــرطة عمــان الســلطانية
اإلشــعار مــن وزارة الصحــة.
•دراســــة واستكمال النقــــص فــــي تغطيــــة المواليــــد والوفيــــات للعمانييــــن والوافديــــن لضمان عدم
وجود فــــوارق بيــــن ســــجل األحــــوال المدنيــــة بشــرطة عمــان الســــلطانية ووزارة الصحــة.
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•اســتكمال ربــط جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بقاعــدة بيانــات وزارة الصحــة التــي تقــوم بتغذيــة
الســجل المدنــي بوقائــع الوفــاة والميــاد بشــكل آنــي ودوري.
•تشــكيل فريــق عمــل يتكــون مــن وزارة الصحــة ،شــرطة عمــان الســلطانية والبلديــات لدراســة اســتحداث
الئحــة لتنظيــم عمــل المقابــر وإجــراءات الدفــن فــي الســلطنة.
•مطابقــة وتصحيــح بيانــات وزارة الصحــة مــع البيانــات التعريفــة لهــم بســجل األحــوال المدنيــة لشــرطة
عمــان الســلطانية.

 6.5اإلعاقة
•قيــام المســجلين فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة بتجديــد بطاقــة الضمــان االجتماعــي كل ( )3ســنوات،
وبطاقــة ذوي اإلعاقــة كل ( )5ســنوات.
•ربط التقارير الطبية المدرجة ضمن تصنيفات اإلعاقة بين وزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية.
•بناء قاعدة خاصة لإلعاقة من مختلف مصادر البيانات للعمانيين في مختبرات التعداد.
 6.6الحالة الزواجية
•بناء قاعدة خاصة للحالة الزواجية من مختلف مصادر البيانات للعمانيين والوافدين.

 6.7المؤسسات والمنشآت
•إدراج رقــم ســجل تجــاري ورمــز مــكان النشــاط لمكاتــب المحامــاة ومكاتــب االستشــارات والمهــن الحرفيــة
والمنشــآت غيــر الربحيــة مثــل (األنديــة الرياضيــة والجمعيــات الخيريــة ،ومــدارس الجاليــات ،والمؤسســات
الحكوميــة).
•الربــط اإللكترونــي بيــن وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار وكل مــن شــؤون المحافظــات وبلديــة
ظفــار وبلديــة صحــار ،مــن أجــل ربــط الترخيــص البلــدي برمــز مــكان النشــاط واســتخدام التصنيــف الوطنــي
لألنشــطة االقتصاديــة بصــورة آليــة.
نــاء قواعــد بيانــات لتراخيــص ســكنات العمالــة الوافــدة (الدائمــة والمؤقتــة) لتشــمل
•إلــزام البلديــات ِب َ

الموقــع وحســاب الكهربــاء وأســماء الســاكنين فيهــا.

•توحيــد اإلجــراءات البلديــة .مــن خــال تشــكيل فريــق عمــل برئاســة وزارة الداخليــة وعضويــة ممثليــن عــن
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محافظــة مســقط ،ومكتــب وزيــر الدولــة محافــظ ظفــار ،ومكتــب وزيــر الدولــة محافظــة مســندم للعمــل علــى
إتمــام توحيــد اإلجــراءات البلديــة لكافــة محافظــات الســلطنة والنظــر فــي دراســة ربــط قواعــد بيانــات البلديــات
مــع شــركات الكهربــاء التابعــة لمجموعــة نمــاء.
•إضافــة وادراج رقــم حســاب الكهربــاء كحقــل إلزامــي فــي بيانــات وعقــود اإليجــار الســكنية والتجاريــة فــي
البلديــات.
•ربط المنشأة غير الربحية برقم حساب الكهرباء.
•تــم إضافــة حقــل عــدد الغــرف فــي خدمــة شــهادة إتمــام البنــاء فــي النظــام الجديــد بشــكل الزامــي ،هــذا
فيمــا يخــص شــهادات إتمــام المبانــي الجديــدة ،امــا المبانــي القائمــة فلــن يتــم ادراج عــدد الغــرف حاليــا.

 6.8المباني والوحدات
•إلــزام المشــتري أرضــا بهــا مبنــى ســكني أو غيــر ســكني بتحويــل حســاب الكهربــاء باســم المالــك الجديــد
ـارا مــن  15أكتوبــر  2020حيــث وجهــت وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي
قبــل اســتالم ســند الملكيــة .اعتبـ ً
ـداء توثيــق عقــود تصرفــات
جميــع المديريــات بالمحافظــات فــي الدوائــر أو اقســام الســجل العقــاري بــأن يتــم ابتـ ً

القانونيــة الناقلــة للملكيــة فــي المبانــي القائمــة أمــام الموثــق القانونــي وتســديد الرســوم المقــررة قانونـ ًـا
وتزويــده برســالة إلــى شــركة كهربــاء المختصــة يحضــر بموجبهــا المشــتري الجديــد قبــل اســتالم ســند الملكيــة
ـميا منهــا يفيــد بتحويــل حســاب عــداد الكهربــاء باســمه.
ـتندا رسـ ً
مسـ ً

•إلــزام جميــع الجهــات بالتجمعــات الســكانية المعتمــدة مــن وزارة الداخليــة ،محافظــة مســقط ،ومكاتــب وزراء
الدولــة محافظــي ظفــار ومســندم.
•إلزام شركات الكهرباء بعدم إصدار تعرفة تجارية أو صناعية إال بوجود االسم والرقم التجاري للمنشأة.
•تصحيح ما يقارب  900ألف حساب كهرباء من حيث األرقام المدنية لمالك لهذه حسابات الكهرباء.
•ربط ما يقارب نصف مليون حساب كهرباء جغرافيا ببيانات المباني وقطع األراضي.
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الخاتمة

تمثــل المراســيم الســلطانية والقوانيــن المنظمــة المصــدر التشــريعي لتنفيــذ مشــروع التعــداد وهــي
بمثابــة اإلطــار التنظيمــي إلجــراء التعــداد ،وحرصــا مــن المشــرع فــي الســلطنة علــى إضفــاء الشــرعية
والصفــة القانونيــة لتنفيــذ التعــداد االلكترونــي  2020صــدرت مجموعــة مــن المراســيم الســلطانية
الســامية والتــي جــاءت كإطــار قانونــي وتنظيمــي لمشــروع التعــداد.
وقــد كان للعمليــة التنظيميــة والتشــريعية دور مهــم فــي نجــاح مشــروع التعــداد االلكترونــي ،2020
حيــث مثلــت تلــك األنظمــة واإلجــراءات الخطــوط الرئيســية لســير مشــروع التعــداد علــى الشــكل الصحيــح،
وقــد جــاءت هــذه الوثيقــة لتوضيــح األهميــة التــي أضفاهــا الجانــب التنظيمــي والتشــريعي لمشــروع
التعــداد والتــي بتكاملهــا كان لهــا الــدور فــي العديــد مــن القــرارات واإلجــراءات التــي اتخــذت فــي العديــد
مــن المؤسســات والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بالبيانــات والتــي أدت فــي النهايــة إلــى تحســين جــودة
وشــمولية وتغطيــة البيانــات.
كمــا تنــاول الكتــاب الهيــكل التنظيمــي للمشــروع ،إضافــة الــى النظــام اإلداري والمالــي والــذي تقلــص
فيــه عــدد الــكادر اإلداري بشــكل كبيــر جــدا ،وانخفضــت فيــه أيضــا التكلفــة الماليــة بنســبة كبيــرة جــدا.

للتعداد اإللكتروني 2020

21

المالحق

مرســـوم ســـلطاني
رقـم ( ) 2015 /15

بإجراء التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م

نحن قابوس بن سعيد

سلطان عمان

بعــد االطــاع علــى النظــام األساســي للدولــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم  ،96/101وعلــى
القانــون اإلحصائــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم  ،2001/29وعلــى المرســوم الســلطاني رقم

 2012 / 30بإنشــاء المجلــس األعلــى للتخطيــط وإصــدار نظامــه ،وعلــى المرســوم الســلطاني رقــم

 2012 / 31بإنشــاء المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات ،وعلــى نظــام المركــز الوطنــي لإلحصــاء
والمعلومــات الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم  ،2014 /40وبنــاء علــى مــا تقتضيــه المصلحــة
العامــة.

رسمنا بما هو آت
المادة األولـى:
يجرى التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م ،وفقا لألحكام المرفقة.

المادة الثانية :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في  17 :من رجب سنة 1436هـ
الموافــق  6 :من مايو سنة 2015م
قـابـوس بـن سعيـد
سلطــان عمــان
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األحكام الخاصة بإجراء التعداد اإللكتروني

للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م
المادة (:)1
ُيجــرى تعــداد إلكترونــي شــامل للســكان والمســاكن والمنشــآت ،تســتكمل
إجراءاتــه خــال عــام 2020م.

المادة (:)2
تشــكل لجنــة وطنيــة عليــا للتعــداد برئاســة وزيــر التــراث والثقافــة ،وعضويــة كل
مــن :

نـائــــب رئيـــــــس المجلــــــــس األعــلـــــــى للتـــخطيــــــــــط

ً
نائبـــا للرئيــس

وزيــــــــــر الـــــــداخــــــلــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيــــــــــر اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــوى الــــــعــامـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيــــــــــــــر الــــصـــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــر التربيــــــــــة والتــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيــــــــــــم

عـــضــــــــــــــــــوا

رئيـــس مجلــس إدارة هيئـــة تقنيـــة المعــــلومـــــــــــــــــات

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــر الدولـــــــــة ومحــــــافــــــظ مــــــــــســــــــــــــــــــقـــط

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيــــــــــــــــــــــــــر التــنمـــــــــــــــــيـــــــة االجــتـمــــــــــــــاعيــــــــة

عـــضــــــــــــــــــوا

المفتـــش العـــــــام للشـــــــــــــــــــرطة والجمــــــــــــــــــــــارك

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيــــــــر الـــــــــدولـــــة ومحــافــــــــــــــــــــظ ظـــــــــــــــــفــــــــــار

عـــضــــــــــــــــــوا

وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

عـــضــــــــــــــــــوا

أميـــن عـــــام المجلـــــــــــــــــس األعـــلى للتخطـيـــــــــــــــــــط

عـــضــــــــــــــــــوا

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

عـــضــــــــــــــــــوا

مـــــــــدير عـــــــــــــــــــــــام مــــشـــــــــــــــــــــــــروع الـــتــــعــــداد

مــــــــقــــــــــــررا

للتعداد اإللكتروني 2020
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المادة (:)3
تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد باآلتي:
•اعتمــاد المنهجيــة الالزمــة لتنفيــذ التعــداد ،ودراســة مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات لــدى األجهزة
الحكوميــة المختصــة واتخــاذ مــا يلــزم لتنفيــذ تلك اإلجــراءات.

•اعتمــاد خطــة تعبئــة المتطلبــات البشــرية والماديــة الالزمــة إلجــراء التعــداد واتخــاذ اإلجــراءات الالزمة
لوضعهــا موضــع التطبيق.

•تحديــد المعلومــات المطلــوب جمعهــا خــال التعــداد فــي ضــوء احتياجــات األجهــزة الحكوميــة
المختلفــة.

•إبداء الرأي فيما يعرضه عليها المشرف العام للتعداد من موضوعات.

المادة (:)4
ً
ً
عاما للتعداد.
مشرفا
يكون رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

المادة (:)5
على المشرف العام للتعداد اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة إلجراء التعداد خالل عام 2020م.

المادة (:)6
يصــدر الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات قـ ً
ـرارا بتســمية مديــر عــام مشــروع
التعــداد ،وتشــكيل لجنــة فنيــة للمشــروع وتحديــد اختصاصاتهــا ،واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للمشــروع.

المادة (:)7
يســتثنى مشــروع التعــداد مــن كافــة األنظمــة والقوانيــن واللوائــح والتعاميــم المعمــول بهــا فــي
الســلطنة .وعلــى رئيــس مجلــس إدارة المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات وضــع نظــام إداري
ومالــي خــاص بالمشــروع يطبــق بعــد اعتمــاده مــن مجلــس الــوزراء.
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مرسوم سلطاني

رقم ( ) 2020 / 33
بتعديل بعض األحكام الخاصة
بإجراء التعداد اإللكتروني

للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020

المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 2015 / 15

نحن هيثم بن طارق

سلطان عمان

بعــد االطــاع علــى النظــام األساســي للدولــة الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 101
 ،96 /وعلــى القانــون اإلحصائــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم  ،2010 / 29وعلــى
المرســوم الســلطاني رقــم  2012 / 30بإنشــاء المجلــس األعلــى للتخطيــط وإصــدار

نظامــه ،وعلــى المرســوم الســلطاني رقــم  2012 / 31بإنشــاء المركــز الوطنــي لإلحصــاء

والمعلومــات ،وعلــى نظــام المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات الصــادر بالمرســوم
الســلطاني رقــم  ،2014 / 40وعلــى المرســوم الســلطاني رقــم  2015 / 15بإجــراء

التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت لعــام 2020م ،وبنــاء علــى مــا تقتضيــه

المصلحــة العامــة .

رسمنا بما هو آت
المادة األولى:
يســتبدل بنــص المــادة ( )2مــن األحــكام الخاصــة بإجــراء التعــداد اإللكترونــي للســكان
والمســاكن والمنشــآت لعــام  2020المرفقــة بالرســوم الســلطاني رقــم 2015 / 15
المشــار إليــه النــص اآلتــي:

للتعداد اإللكتروني 2020
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المادة (:)2

تشـــكـل لجنـــة وطنيـة عليــا للتعــداد برئاســة وزير الداخليـة وعضوية كل من:
نـــــائـــب رئيـــــس المجــلـــــــــــس األعــــلى للتخـــطــــيــــط

نائبا للرئيس

وزيــــــــــــــــــر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــوى العامـــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــة

عضـــــــــــــــــوا

وزيــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــرة التـــــــــــــــربيـــــــــــــــة والتعلـــــــــــــــيـــــــــــــــــم

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر الـــــــــــــــدولة ومحافـــــــــــــــظ مســــــــــــــــــقط

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر التنميـــــــــــــــة االجتـــــــــــــــمـــــــــــــــاعيــــــــــــــــة

عضـــــــــــــــــوا

المفتـــــــــــــــش العــــام للشـــــــــــــــرطة والجمـــــــــــــــارك

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر الدولـــــــــــــــة ومحـــــــــافـــــــــــــــظ ظفـــــــــــــــار

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــرة التـــــــــــــــقنيـــــــــــــــة واالتـــــــــــــــصـــــــــــاالت

عضـــــــــــــــــوا

وزيـــــــــــــــر الدولـــــــــــــــة ومحافـــــــــــــــظ مســـــــــــــــــندم

عضـــــــــــــــــوا

أميـــــــــــــــن عام المجلـــــــــــــــس األعلـــــــــــــــى للتخطيط

عضـــــــــــــــــوا

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

عضـــــــــــــــــوا

مــــديــــــــر عــــــــام مــــشــــــــــــــــــــــروع الـــــــــتـــــــــــعـــــداد

مـــقــــــــــــــررا

المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة :
ويعمل به من تاريخ صدوره.
ُينـشـــر هــذا المــرســوم في الجــريدة الرسـميةُ ،
صدر في  28 :من رجب سنة  1441هـ

الموافق  23 :من مارس سنة  2020م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
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اإلطار القانوني والتنظيمي

سلسلة وثائق التعداد
اإللـكــتـــرونــــي 2020

