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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

“أتقــدم باألصالــة عن نفســي وبالنيابة عن أعضاء 
مجلــس اإلدارة بعظيــم الشــكر واالمتنان لكافة 
المؤسســات الحكومية، والخاصة الشــريكة مع 

ناصر بن خميس بن علي الجشميالمركــز فــي إنتــاج الرقم اإلحصائي “
رئيس مجلس اإلدارة

الســنوي  التقريــر  لكــم  أقــدم  أن  ســروري  دواعــي  لمــن  إنــه 
)الثامــن( للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات لعــام 2021م، 
والــذي يعكــس حجــم وأهميــة األعمــال، والمهــام التــي نفذهــا 
المركــز خــال العــام المنصــرم فــي ســبيل تعزيــز المعرفــة فــي 
ســلطنة عمــان، وأبــرز اإلنجــازات والمشــاريع التــي تــم تنفيذهــا.

لقــد اســتطاع المركــز االســتفادة مــن التطــور الــذي يشــهده 
عمــان،  ســلطنة  فــي  المعلومــات  وتقنيــة  االتصــاالت  قطــاع 
ــة فــي  ــات مــن الســجات اإلداري بتوظيفــه فــي مجــال جمــع البيان
مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة فــي القطاعــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة، وذلــك لمواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا 
جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( التــي اجتاحــت العالــم للعــام 
الثانــي علــى التوالــي، ففــي العمــل اإلحصائــي الرســمي يتمثــل 
القــرار،  لصنــاع  الموثوقــة  البيانــات  توفيــر  باســتمرارية  التحــدي 
ــات  ــات مــن مختلــف الفئ ــادة الطلــب علــى هــذه البيان ــة زي ومواكب

المســتخدمة لهــذه البيانــات.
وشــهد عــام 2021م تشــكيل اللجنــة الدائمــة لإلحصــاء والتــي 
نــص عليهــا قانــون اإلحصــاء والمعلومــات الصــادر فــي المرســوم 
الســلطاني الســامي رقــم 55/2019 ، حيــث  ُتعنــى اللجنــة بتحديــد 
الجهــات  الحتياجــات  طبقــا  اإلحصائيــة  األنشــطة  وبرامــج  أولويــة 
إلــى  الســنوية،  والمشــاريع  البرامــج  تنفيــذ  ومتابعــة  الحكوميــة، 
والمقاييــس  والتصانيــف  والتعريفــات  المفاهيــم  توحيــد  جانــب 
والمنهجيــات المســتخدمة فــي العمــل االحصائــي. وذلــك برئاســة 
الرئيــس التنفيــذي للمركــز وبعضويــة ممثلين عن الجهات الحكومية 

ــة. ــر الحكومي وغي

ويســتعرض التقرير اإلشــادات الدولية الواســعة لســلطنة عمان 
بالحقــل  المعنيــة  مــن مختلــف المنظمــات اإلقليميــة، والدوليــة 
اإلحصائــي والمعلوماتــي، واعتبارهــا بيــت خبــرة فــي االنتقــال مــن 
التعــداد التقليــدي إلــى التعــداد المعتمــد كليــا علــى الســجات 
الوطنيــة، ونجاحهــا فــي تنفيــذ التعــداد اإللكترونــي 2020م بفتــرة 
زمنيــة قصيــرة جــدا، واعتمــاد وإعــان نتائجــه فــي أقل من 48 ســاعة 
مــن التاريــخ المرجعــي، رغــم جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(. 
وفــي مجــال تجويــد العمــل اإلحصائــي تطــرق التقرير إلــى ما قام 
بــه المركــز مــن تحديــث للمنهجيــة المســتخدمة فــي إعــداد وتقديــر 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمــا يتوافــق مــع الممارســات الدوليــة، 
المتحــدة  لألمــم  القوميــة  الحســابات  نظــام  اعتمــاد  تــم  حيــث 
لســنة 2008 واعتمــاد التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع 
األنشــطة االقتصاديــة )ISIC4( وتغييــر ســنة األســاس مــن 2010 

إلــى 2018م.
وفــي الختــام، أتقــدم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء 
المؤسســات  لكافــة  واالمتنــان  الشــكر  بعظيــم  اإلدارة  مجلــس 
الرقــم  انتــاج  فــي  المركــز  مــع  الشــريكة  والخاصــة  الحكوميــة، 
اإلحصائــي، وكذلــك ألفــراد المجتمع علــى تعاونهم وتجاوبهم في 
المشــاريع التــي ينفذهــا المركــز والذيــن كان لهــم الــدور المحمــود 
فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة، وأود أن أعــرب –باســم مجلــس 
اإلدارة- عــن خالــص الشــكر وعظيــم التقديــر لمنتســبي المركــز 
علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد وتفــان فــي أداء مهامهــم الوظيفيــة.
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كلمة الرئيس التنفيذي

“أتوجه بجزيل الشــكر والتقدير لمنتســبي المركز 
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومات بجميع تقســيماته 
التنظيميــة علــى جهودهــم المتواصلة، وتفانيهم 
فــي إنجــاز المهــام المناطة بهم، والتي اســتحقوا 

بها اإلشــادة السامية”
د. خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني

الرئيس التنفيذي

للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

      إن مــا جــاء فــي النطــق الســامي لموالنــا حضــرة صاحــب 
الجالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه- : 
)نتكلــم اليــوم عــن ربــط الحكومــة، والتقنيــات الحديثــة، اليــوم عندنــا 
مركــز إحصــاء، المعلومــات أصبحــت متوفــرة وبســرعة هائلــة( وذلــك 
أثنــاء لقــاء جالتــه الســامي بشــيوخ محافظــة شــمال الشــرقية، 
ــر 2022م، لهــو  ــح فــي 10 يناي ــة من بحصــن الشــموخ العامــر بوالي
وســام شــرف علــى صــدر كل مــن ينتمي للمركــز الوطني لإلحصاء 
والمعلومــات، ومدعــاة للفخــر واالعتــزاز ، ودافــع لبــذل مزيــد مــن 
الجهــد والعطــاء لمواكبــة التطــورات التقنيــة واالســتفادة منها في 

مختلــف المجــاالت الممكنــة لتطويــر العمليــات اإلحصائيــة.
المرســوم  بموجــب  إنشــائه  منــذ  الحمــد  وللــه  المركــز   خطــا 
ــق مــا  ــة لتحقي الســلطاني الســامي رقــم 31/2012،خطــوات ثابت
يســعى إليــه دائمــا مــن تميــز  وتطــور ، فقــد شــهد عــام 2021 
إنجــازا آخــر يضــاف إلــى إنجــازات ســلطنة عمــان ممثلــة فــي المركــز، 
وذلــك بإنجــاز تعــداد إلكترونــي للســكان والمســاكن والمنشــآت 
فــي عــام 2021م، وبتاريــخ إســناد مرجعــي فــي 12 مــن ديســمبر، 
واســتخاص النتائــج النهائيــة علــى مســتوى ســلطنة عمــان بتكلفــة 
عــن خمســة موظفيــن،  يزيــد  ، وبجهــد بشــري ال  )صفــر(  ماليــة 
وبفتــرة زمنيــة ال تتعــدى الـــ 72 ســاعة، والــذي يعتبــر إنجــاز ا آخــر 
يضــاف إلــى إنجــازات ســلطنة عمــان، بــل وتعتبــر ســلطنة عمــان مــن 
الــدول القليلــة فــي العالــم التــي ســوف تنّفذ تعدادا عاما للســكان 
والمســاكن والمنشــآت بشــكل ســنوي، وذلــك بعــد نجاحهــا فــي 
تنفيــذ تعــداد إلكترونــي فــي عــام 2020م، حيث اســتحقت وبجدارة 
اعتبارهــا بيــت خبــرة دوليــة فــي االنتقــال مــن التعــداد الميدانــي 
إلــى التعــداد الســجّلي المعتمــد كليــًا علــى الربــط اإللكترونــي بيــن 

الســجات الوطنيــة لــدى مختلــف الجهــات الحكوميــة.

وعلــى صعيــد البيانــات الضخمــة، فقــد تقدمــت شــعبة اإلحصــاء 
بالمركــز  إلــى ســلطنة عمــان ممثلــة  بالتهنئــة  المتحــدة  باألمــم 
ــاز عالمــي فــي  ــق إنج الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات علــى تحقي
مجــال البيانــات الضخمــة مــن حيــث االســتفادة مــن البيانــات الناتجــة 
مــن اســتخدامات الهواتــف النقالــة والتي تمثل أحد مصــادر البيانات 
مجــاالت  فــي  رســمية  إحصائيــة  مؤشــرات  إنتــاج  فــي  الضخمــة 

الســياحة والســكان واالنتقــال والحركــة فــي ســلطنة عمــان. 
كمــا شــهد عــام 2021م كذلــك توقيــع المركــز لعقــد شــراكة 
وتعــاون مــع شــركة عمــان داتــا بــارك، لاســتفادة مــن الخدمــات 
الســحابية والتــي جــاءت انطاقــًا مــن حــرص المركز على اســتمرارية 
العمــل دون انقطــاع فــي أي موقــع جغرافــي، واالســتفادة بمــا 
البشــري  الجهــد  فــي  تقليــل  مــن  الســحابية  الخدمــات  توفــره 

والتكلفــة الماليــة، هــذا إلــى جانــب المميــزات الفنيــة األخــرى.
وقــد تمّيــز عــام 2021 بمزيــد مــن األداء اإليجابــي، فعلــى الرغــم 
المبنــى  بانتقــال مقــره مــن  المركــز،  الــذي واجهــه  التحــدي  مــن 
المســتأجر بمدينــة غــا، إلــى المقــر الدائــم فــي مرتفعــات المطــار، 
وضــرورة اســتمرار العمــل دون انقطــاع، إال أنــه وللــه الحمــد تــم 
االنتقــال وفــق البرنامــج المعــد دون أن يكــون هنــاك تأثيــر علــى 
ســير األعمــال، والمشــاريع المدرجــة فــي خطــة المركــز الســنوية.
يطيــب لــي فــي هــذا المقــام أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر 
لمنتســبي المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات فــي جميــع 
وتفانيهــم  المتواصلــة،  جهودهــم  علــى  التنظيميــة  تقســيماته 
فــي إنجــاز المهــام المناطــة بهــم، والتــي اســتحقوا بهــا اإلشــادة 
الســامية، ســائلين اللــه عــز   وجــّل أن يوّفقنــا جميعــا لخدمــة نهضــة 
عمــان المتجــددة، فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لموالنــا حضــرة صاحــب 
الجالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم -حفظــه اللــه ورعــاه.
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معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي

أمين عام وزارة المالية 

سعادة / طاهر بن سالم بن عبدالله العمري

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني 

سعادة الدكتور / بخيت بن أحمد بن سهيل المهري 

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
واالبتكار للتعليم العالي

سعادة الدكتور / ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي

وكيل وزارة االقتصاد

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

س
رئي

 
ضو

ع
ضو

ع
ضو

ع

اللواء/ خليفة بن علي بن ناصر السيابي

مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك
للشؤون االدارية والمالية

سعادة / فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية

وكيلة وزارة الصحة للشؤون اإلدارية 
والمالية والتخطيط

سعادة الدكتور / علي بن عامر بن علي الشيذاني

وكيل وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات 
لاتصاالت وتقنية المعلومات

سعادة المهندس/ رضا بن جمعة بن علي آل صالح

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان 

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

س
رئي

ب 
نائ

ضو
ع

ضو
ع

ضو
ع

رة
دا

اإل
س 

ـــ
ـــ

ـل
جـ

م
ء 

ــا
ـــ

ـــ
ضـ

أع
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اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماع الثانياالجتماع األول

لإلحصـــاء  الوطنـــي  المركـــز  إدارة  مجلـــس  عقـــد 

والمعلومـــات اجتماعيـــن له في عام 2021م برئاســـة 

معالـــي ناصـــر بـــن خميـــس بن علـــي الجشـــمي أمين 

عـــام وزارة الماليـــة رئيـــس مجلـــس اإلدارة وبحضـــور 

أصحـــاب الســـعادة األعضاء، حيـــث تمت فيه مناقشـــة 

واســـتعراض عدد مـــن المواضيع المدرجـــة على جدول 

األعمـــال مـــن بينها الحســـاب الختامي لعـــام 2020م.

أما االجتماع الثاني فتضمن مناقشـــة واســـتعراض 

تقرير الرئيـــس التنفيذي المتضمن أنشـــطة المركز 

للفتـــرة من ينايـــر وحتى ســـبتمبر 2021م، وتطرق 

االجتمـــاع كذلك إلى إعادة تشـــكيل اللجنـــة الدائمة 

لإلحصاء، ومشـــروع ميزانية المركـــز لعام 2022م.

28 أكتوبر23 مارس
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إّن اإلشـــادة  الســـامية مـــن لدن موالنـــا حضرة صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثـــم بن طـــارق المعظم 
-حفظـــه الله ورعاه- بالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات وســـام شـــرف ومدعاة للفخر واالعتـــزاز على صدورنا، 

ومســـؤولية تقع علـــى عاتقنا لتقديم األفضـــل خدمًة لنهضة عمـــان المتجددة في ظل القيـــادة الحكيمة لموالنا 

حضـــرة صاحـــب الجاللة الســـلطان هيثم بن طـــارق المعظم -حفظـــه الله ورعاه.

المــقـدمـــــة

مـوظفـو المركـز الوطـني لإلحصـاء والمعــلومات
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عقدت اللجنة الوطنية العليا للتعداد 
والمساكن  للسكان  اإللكتروني 
والمنشآت 2020 بديوان عام وزارة 
الداخلية اجتماعًا لها في 10 مارس 
السيد  مــعــالــي  بــرئــاســة  2021م 
وزير  البوسعيدي  فيصل  بن  حمـود 
وبحضور  اللجنة،  رئــيــس  الداخلية 
أصحاب المعالي والسعادة األعضاء.

التقرير  على  اللجنة  اطلعت  حيث 
ــتـــعـــداد  ــائـــي لـــمـــشـــروع الـ ــنـــهـ الـ
سّلط  الـــذي   ،2020 اإللــكــتــرونــي 
ــى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة  ــل ــوء ع ــضـ الـ
األســاســيــة  بــالــمــراحــل  المتعلقة 
التي مّر بها المشروع، والمنهجيات 
بهدف  ــك  وذلـ فــيــه،  المستخدمة 

رفع جودة السجالت اإلداريــة  وبناء 
القواعد اإلحصائية.

كــمــا تــضــمــن الــتــقــريــر اســتــعــراضــًا 
في  المتمثلة  التعداد  لمكتسبات 
للبيانات  اإللكترونية  المنظومة 
للسجالت  وطنية  قاعدة  ُتعّد  التي 
اإلدارية ومرتبطة إلكترونيا مع أغلب 
مصادر البيانات، والبوابة اإللكترونية 
من  المستخدمين  تــمــّكــن  ــتــي  ال
الحصول وبصفة تفاعلية على نتائج 
على  اللجنة  أكــدت  وقــد  الــتــعــداد، 
ودورهــا  التعداد  منظومة  أهمية 
عمان  رؤيـــة  ورفـــد  التخطيط،  فــي 
في  الــدقــيــقــة  بــالــبــيــانــات   2040

مختلف المجاالت.

السيد  معالي  تقّدم  الختام  وفي 
والتقدير  بالشكر  اللجنة  رئــيــس 
أعضاء  والسعادة  المعالي  ألصحاب 
للتعداد على  العليا  الوطنية  اللجنة 
ومشاركتهم  المتواصل  دعمهم 
الــتــعــداد،  ــداف  أهـ لخدمة  الفاعلة 
وجميع الجهات المساهمة، واإلدارة 
التنفيذية للتعداد التي كان لها دور 
بارز فيه، وثّمن معاليه الدور الفاعل 
على  والــمــقــيــمــيــن  لــلــمــواطــنــيــن 
تعاونهم مع هذا المشروع الحيوي.

اللجنة الوطـــنية 
العـليا للتعــــداد 
تـطلـع عـــــلـــى 
التقرير النهــائي 
للــــتــــعـــــداد 
اإللكتروني 2020

لمشاهدة الفيديو 
 )امسح الكود(

التعـــــداد اإللكتروني 2020
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مـــع  وبالتعـــاون  الوطنـــي  المتحـــف        تشـــّرف 
المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومـــات، بعـــرض 
ســـجالت التعداد اإللكتروني للســـكان والمســـاكن 
والمنشـــآت لعـــام )2020م( التـــي تفضـــل حضـــرة 
صاحب الجاللة الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظم 
-حفظـــه الله ورعـــاه- باعتمادها والتـــي يظهر على 
واجهـــة الســـجل توقيـــع جاللتـــه. وكذلـــك بعـــرض 
أول ســـجل للتعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن 
والمنشآت بســـلطنة عمان لعام )1993م(، ويظهر 
به اســـم الســـلطان الراحـــل قابوس بن ســـعيد بن 

اللـــه ثراه(. تيمـــور )طيب 
ويعتبـــر المركز الوطني لإلحصـــاء والمعلومات أول 
جهـــاز احصائي فـــي العالـــم يقوم بعرض ســـجالت 

التعـــدادات للجمهور فـــي متحف وطني. 

ســجـــــــالت 
التعـــــدادات
في المتحـــف
الوطــــــــني

لمشاهدة الفيديو 
 )امسح الكود(
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وّقـــع المركـــز الوطنـــي لإلحصـــاء والمعلومات 
وشـــركة عمان داتـــا بارك عقـــد شـــراكة وتعاون فـــي المجال 

التقنـــي األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يرفـــع كفـــاءة وفاعليـــة 

العمـــل الحكومـــي ويضمـــن ســـير األعمال. 

حيـــث إن التطـــور التقني الذي يشـــهده العالـــم أوجد ضرورة 

ملحـــة لالســـتفادة مـــن الخدمـــات الســـحابية ومـــا تقدمه من 

مميزات الســـيما كونهـــا توفر التكلفـــة المالية والتشـــغيلية 

للمؤسســـات، وترفع نســـبة ضمان واســـتمرارية العمل دون 

انقطـــاع )Business Continuity( باإلضافـــة إلـــى ســـهولة 

ومرونة الوصـــول إلى البنية األساســـية لتقنيـــة المعلومات 

واألنظمـــة والتطبيقـــات المختلفة الخاصـــة بالمركز وذلك من 

أي موقـــع جغرافي. إلى جانـــب ما توفره الخدمات الســـحابية 

مـــن مرونـــة فـــي التحكـــم بزيـــادة أو نقصـــان عـــدد أو كميـــة 

المـــوارد التقنيـــة للمـــزودات الرئيســـية )الســـيرفرات( على 

حســـب الحاجـــة، باإلضافة إلـــى مرونة التوافـــق والتطبيق مع 

المعاييـــر والضوابـــط التـــي تفرضها ضوابط تطبيـــق الحكومة 

اإللكترونيـــة والتحـــول الرقمي. 

المــــــركــــز
يدخل عــــالم 
الخـــــدمــات 
السحــــابيــة

الشــــراكـــة والتـعـــــاون
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تقدمت شـــعبة اإلحصـــاء باألمـــم المتحدة في 

مـــارس 2021م بالتهنئـــة إلـــى ســـلطنة عمان 

ممثلـــة بالمركز الوطني لإلحصـــاء والمعلومات 

علـــى تحقيـــق إنجاز عالمـــي في مجـــال البيانات 

الضخمـــة مـــن حيـــث االســـتفادة مـــن البيانـــات 

النقالـــة  الهواتـــف  اســـتخدامات  مـــن  الناتجـــة 

والتي تمثـــل أحد مصادر البيانـــات الضخمة في 

إنتاج مؤشـــرات إحصائية رســـمية فـــي مجاالت 

الســـياحة والســـكان واالنتقـــال والحركـــة فـــي 

عمان.  ســـلطنة 

ويعتبر هـــذا اإلنجـــاز نقلة نوعيـــة ونقطة تحول 

فـــي عمليات إنتاج مؤشـــرات إحصائية رســـمية 

عاليـــة الجـــودة ورافـــدا رئيســـيًا لتطويـــر وبنـــاء 

المســـتوى  علـــى  متكاملـــة  منظومـــة  وإدارة 

الوطنـــي لدعـــم عمليـــة صناعـــة القـــرار  فـــي 

ســـلطنة عمـــان، تشـــمل مؤشـــرات اجتماعيـــة 

واقتصاديـــة وبيئية وثقافية ومؤشـــرات لقياس 

األداء التنمـــوي. ويهـــدف هـــذا المشـــروع إلى 

تقليـــل حجم المســـوحات اإلحصائيـــة الميدانية، 

وزيـــادة ســـرعة االســـتجابة لمتطلبـــات الخطط 

التنمويـــة، وتقليـــل الزيـــارات المتكـــررة علـــى 

األسر والشـــركات إلجراء المسوحات الميدانية، 

باإلضافـــة إلى تغطيـــة مجـــاالت إحصائية جديدة 

قـــد تتطلبهـــا الخطـــط التنموية.

وقد تم تنفيذ المشـــروع بالشـــراكة بين المركز 

ووزارة النقـــل واالتصاالت وتقنيـــة المعلومات 

وهيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت وشـــركة عمانتـــل 

وشـــركة أوريـــدو، حيـــث مـــّر المشـــروع بمراحل 

متعـــددة فـــي مجـــال تطوير 

التطبيقـــات والبرامج والربط 

اإللكتروني. 

ت
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شـــعبة الســـكان باألمـــم المتحـــدة تشـــيد 
بجهود عمـــان في تنفيذ التعـــداد اإللكتروني 

2م 0 2 0

إنجاز عالمي في البيانات الضخمة

أشـــادت شـــعبة الســـكان باألمم المتحدة في 

شـــهر فبرايـــر 2021م بجهـــود ســـلطنة عمـــان 

للســـكان  اإللكترونـــي  التعـــداد  تنفيـــذ  فـــي 

والمســـاكن والمنشـــآت 2020م وســـرعة نشر 

نتائجـــه فـــي وقت قياســـي علـــى الرغـــم من 

الظروف االســـتثنائية التي ألّمـــت بالعالم في 

عـــام 2020م والمتمثلـــة فـــي تفشـــي جائحة 

فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(.

هدة الفيديو
شا

لم
سح الكود(

 )ام
هدة الفيديو

شا
لم
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والمساكن  للسكان  اإللكتروني  بالتعداد  للسكان  المتحدة  األمم  صندوق  أشاد   

التعدادات  من  لالنتقال  به  يحتذى  عالمًيا  نموذجا  واعتبره  2021م،  والمنشآت 

السجالت  على  قائم  تعداد   إلى  الميدانية  المسوحات  على  المعتمدة  التقليدية 

االدارية الوطنية.

ت
ازا

ـــ
ـــ

جـ
نـ

اإل

اليونيســـف تشـــيد بنجاح التعداد اإللكتروني 
2020م

ســـلطنة عمــان 

نمـــوذج عالمــي

للطفولـــة  المتحـــدة  األمـــم  صنـــدوق  أشـــاد 

)اليونيســـف( بنجاح ســـلطنة عمان فـــي تنفيذ 

والمســـاكن  للســـكان  اإللكترونـــي  التعـــداد 

والمنشــــآت 2020م، وقالـــت “اليونيســـف “ 

فـــي الخطـــاب الـــذي تلقـــاه المركـــز الوطنـــي 

2021م:   مايـــو  فـــي  والمعلومـــات  لإلحصـــاء 

نهنئكـــم على نجاح التعـــداد اإللكتروني 2020، 

حيـــث إن الحصول علـــى بيانات دقيقـــة وكاملة 

وتعزيـــز   السياســـات  لتطويـــر  أساســـي  أمـــر 

ســـلطنة  فـــي  والشـــباب  األطفـــال  رفاهيـــة 

عمان. مشـــيدة بمـــا وّفره التعـــداد اإللكتروني 

مـــن ثـــروة هائلـــة مـــن البيانـــات فـــي مختلف 

القطاعـــات.  وأكدت”اليونيســـف” أنهـــا تلتزم 

بدعـــم المركز من خالل توثيق مشـــروع التعداد 

اإللكتروني واستكشـــاف البيانات التي وفرها 

وطـــرق اســـتخدامها.

وأشارت إلى أّن نجاح ســـلطنة عمان في تنفيذ 

التعـــداد اإللكتروني 2020م يشـــار إليه بالبنان 

مـــن مختلـــف المنظمـــات اإلقليميـــة والدولية 

ذات العالقة بالحقـــل اإلحصائي والمعلوماتي، 

الســـيما أّن تنفيذه جاء في ظـــل اآلثار المترتبة 

على تفشـــي جائحة فيـــروس كورونـــا )كوفيد- 

19( في العالـــم في عام 2020 م، والذي دفع 

الكثير مـــن الدول إلـــى تأجيل إجـــراء تعداداتها؛ 

إال أّن ســـلطنة عمان اســـتطاعت تنفيذ التعداد 

المعـــد  البرنامـــج  حســـب   2020 اإللكترونـــي 

ا،  مســـبًقا، ونشـــر نتائجه في زمن قياســـي جدًّ

حيـــث تم اعتمـــاد النتائج ونشـــرها في أقل من 

48 ســـاعة مـــن التاريـــخ المرجعـــي والـــذي ُحدد 

في 12 ديســـمبر 2020، والذي تم فيه إسناد 

كافـــة البيانات المتعلقة بالســـكان والمســـاكن 

هدة الفيديووالمنشـــآت في هـــذا التاريخ.
شا

لم
سح الكود(

 )ام
هدة الفيديو

شا
لم

سح الكود(
 )ام
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تجويـــــد العـــــمل 
االحــــصائي:

انطالقـــا من الحـــرص الـــذي يوليه المركـــز لتجويـــد العمل 

اإلحصائـــي ومواكبة التوصيـــات الدولية في إعداد ونشـــر 

المنهجيـــة  بتحديـــث  المركـــز  قـــام  القوميـــة،  الحســـابات 

المســـتخدمة في إعـــداد وتقدير الناتج المحلـــي اإلجمالي 

بمـــا يتوافـــق مـــع الممارســـات الدوليـــة، حيث تـــم اعتماد 

نظـــام الحســـابات القومية لألمـــم المتحدة لســـنة 2008 

واعتمـــاد التصنيـــف الصناعـــي الدولـــي الموحـــد لجميـــع 

األنشـــطة االقتصادية )ISIC4( وتغيير ســـنة األســـاس من 

2010 إلـــى 2018م.

سلطنة عمـان 
تنفذ التعــداد 
اإللكــــتـروني 
2021مــــــــــ

نجحـــت ســـلطنة عمـــان ممثلـــة فـــي 
والمعلومات  الوطني لإلحصاء  المركز 
في تنفيذ تعداد إلكتروني شـــامل للســـكان والمســـاكن 
التاريـــخ  2021م، وذلـــك وفـــق  والمنشـــآت فـــي عـــام 
المرجعـــي 12 ديســـمبر بتكلفـــة ماليـــة صفـــر، وبجهـــد 
بشـــري ال يتجاوز عـــدد أصابع اليد وفي مـــدة زمنية بلغت 

ساعة.  72
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استـطـــالعـات

 الــــــــــــــرأي 

العــــــــــــــام

 المـــنــــفــذة

 عـــــــــــــــام

منــــــظــــومـــــــة
 اإلنـــــــذار المبكـــــر:

يعّرف اســـتطالع الـــرأي العام بأنه: طريقـــة فنية لجمـــع معلومات عن 

رأي مجموعـــة مـــن الناس فـــي فترة زمنيـــة معّينة ومـــكان محّدد حول 

موضـــوع مـــا أو ظاهرة معّينـــة بمنهجية علمية، حســـب األهمية:

يعتبر حلــقة الوصل بيــن مّتخــذي القـرار والمجتمــــــع )الجمــهــــور(. 1

الــوصـــول إلى أولــــــويـات المجتمـــع وتفضـــــيالتــــه واحتياجـاتـــه. 2

قيـــاس مــــــدى فعـــالــية برنـــامـــج مــــــعّيـن أو خـدمـــــة معـينــــــــة. 3

واتجاهـات  ميـــوالت  تـوضـيح  في  مهم  دور  الــرأي  الستطالعات 
المـجــتـمـع. 4

تعـــتــبــر أداة مهمة للتعـرف على مختلـف القــيـم السائـدة فـــي 5
المجتمعــات، وتطور تلك القيـم ومسـتقبلــهـــا.
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)مارس-يونيو-سبتمبر-ديسمبر(

قيـــاس مـــدى رضا المواطـــن عن األوضـــاع االقتصادية الحاليـــة )مثل: التضخـــم، وفرص العمل، وســـبل االســـتثمار، وحالة 

السياســـات االقتصاديـــة، وتكاليف المعيشـــة،... وغيرها( وكذلك مدى التفـــاؤل بخصوص تطور تلـــك األوضاع في األجل 

القصير )مـــدة عام(.

استطالع ثقة المستهلك . 1

استطالع قياس النفاذ واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت  .2
)مارس()الدورة الثالثة(

1

2

3

4

5

6

التعرف على نسب نفاذ األسر واألفراد إلى االنترنت. 

التعرف على الجوانب التي قد تعّوق األسر واألفراد عن الشراء والتسوق عبر االنترنت. 

التعرف على أبرز مجاالت استخدام األفراد لالنترنت، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الخدمات الحكومية 
اإللكترونية، شراء أو بيع السلع عن طريق المواقع اإللكترونية، استخدام الخدمات اإللكترونية المتعلقة 

بالسفر وخدمات حجز الفنادق، واألغراض التعليمية. 

التعرف على نسب األفراد الذين يستخدمون الحاسوب )مكتبي، محمول، أو جهاز لوحي( 

إلكتروني،  بريد  إرســال  مثل  األساسية  الحاسوب  استخدام  لمهارات  األفــراد  إجــادة  مدى  على  التعرف 
استخدام الصيغ الحسابية البسيطة في برامج الحسابات )االكسل(، إنشاء عروض تقديمية إلكترونية، كتابة 

برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة، وغيرها من المهارات. 

التعرف على نسب نفاذ األسر واألفراد إلى االنترنت. 
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التعـــــــرف عـلى 
مســـتوى الرضـا 
عن الخدمـــــــــات 
التي تقـــــــــــدم 
من قبل مزودي 
الخــــــــــــــــدمـــة. 

التعـــــــــــرف على 
مــــدى الرضــا عن 
شـــــــكل المرافق 
المادية والمعدات 
والمــــوظـــــــــفين 
والمواد اإلعالمية 
التابعـــــــة لمزودي 

الخــــــــــــــــدمـــة. 

وصــــــــــــــــــــــف 
مســـتوى جــودة 
الشـــــــبكة لــدى 
مزود الخــــــدمة 
الرئيسي الخاص 
بالمشـــــــــــترك. 

معـــــــرفة مـدى 
الرضا عن جوانب 
التسـعــــــــــــــيرة 
لمشــــــــــغـلـــي 
االتــصــــــــــاالت. 

التعرف على كيفية 
تعــــــــامل مــــزودي 
الخــدمة مع شكاوي 
واستفســــــــــــــارات 
المنتـــــفـــــعــــــــــين. 

اســـتطالع رأي المواطن حـــول ضعف المســـتوى المعيشـــي والحماية   .3
عية جتما ال )أغسطس(ا

الفــــــــــــــــــــئات 
التــــــي ينبغــي 
أن تشــــملهــــــا 
برامج الحــــــماية 
االجتمــــــــاعــــية 
وأولـــــــــــويـــــــة 
اســــــتهدافهـــا.

استهــــــــــــداف 
البرامج الحــالية 
للفـــئـات التـي 
هي في أمس 
الحــــاجة لهــــذه 
الخدمـــــــــــــــات. 

تطوير البرامــج 
الحالية واقتراح 
برامج مستجدة 
للمســــــتقبل. 

المنافع وكفاءة 
الخـــــدمـــــــــــات 
االجتمــــــــــاعـية 
المقـــــــــــدمــــة 
لمختلــف فئات 
المجتمع حـــاليا. 

4 23 1

التعرف على آراء المواطنين حول: 

اســـتطالع رأي المواطن حول رضـــا المنتفعين من خدمـــات االتصاالت   .4
الثابت( والهاتف  النقـــال  )يوليو()الهاتف 

45 23 1
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استطالع )قياس وعي المجتمع العماني بالملكية الفكرية( )نوفمبر(5. 

مستـــــوى معرفة 
المجتمع العماني 
بمصطلحات فروع 
وأقسام الملكية 
الفكرية كالعالمة 
التجارية، بــــــراءة 
االختراع، حقوق 

المؤلف، األسرار 
التجارية .......ألخ. 

مستـــــــــــوى وعي 
المواطنين بأهمية 
حمــاية الُمــلكـــــية 
الفـــكــــــــــــــــــــريــة

رأي العمانيين حـــــول 
شراء منتجات مقلدة 
أو القيام باستخـدام 
محتــــويات إلكترونية 
غير قــانونية ومــدى 
تأثيـــرهـــــــا عــــــــلى 
مختلف المجــــــــاالت 
االقتصادية والصحية 
واالجتمــــــاعـــــــــــــية. 

مـــــــــدى ممارسة 
المجتمع العماني 
لألعمـــــــــال التي 
تؤثر على حمايــة 
الملكية الفكــرية. 

آراء المواطنــيـــــــن 
حول األسباب التي 
تجعله يتوقـــف عن 
شراء المنتجــــــــــات 
المـــــقـــــــــلـــدة أو 
تحميل المحتويــات 
اإللكــــترونية غـــيـر 
القـــــــــانــــــــونــيـــة.

التعرف على: 

اســـتطالع تأثيـــر السياســـات العامـــة علـــى المســـتوى المعيشـــي   .6
طنيـــن ا )نوفمبر(للمو

التعـــــــــــــرف عـلى 
مــــــدى اسـتفــــادة 
المــــــواطـــــــــــــنين 
من السـياســـــــات 
واإلجراءات المتخذة 
للحد من آثار الجائحة 
كوفــــيد- 19 ودعم 
جهـــود التعــــافــــي 
االقتــــــصـــــــــــــادي.

2

قياس مدى التفـاؤل 
بخصــــــــوص النظـرة 
المســـــــــتقبــــــليـــة 
لألوضاع االقتصادية 
والـــمـــســـــــــــــــتوى 
المعيــــشـــــــــــــــــــي 
للمــواطـــــــنين خالل
عـــــــــــام مـــــــن اآلن.

3

قياس أثر السياسات 
العـــــامة المتـــــــخذة 
للحـد من آثار الجائحة 
كوفيــد- 19 ودعـــم 
جهــــود التعــــافــــي 
االقتصــــــــادي علـى 
المستوى المعيشي 
للـمــــــواطــــــــــــــنين.

1

التعرف على: 

45 23 1
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لجـنة الشـباب والموارد البشــرية بمجلــس الشـــورى تزور المـــركز

فـــي 9 فبرايـــر 2021م، لجنـــة الشـــباب والمـــوارد البشـــرية بمجلس الشـــورى، بهدف 

التعـــّرف علـــى اختصاصـــات ومهام المركـــز واالطالع على طـــرق جمع وتحليـــل ومعالجة 

البيانـــات اإلحصائيـــة والمعلوماتيـــة، باإلضافة إلـــى التعّرف على كيفية االســـتفادة من 

الخدمـــات والبيانـــات التي يوفرهـــا المركـــز وتوظيفها فـــي الدراســـات والتقارير التي 

اللجنة. بهـــا  تقوم 
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شـــهد عـــام 2021م انتقـــال مقـــّر المركـــز 

مـــن المبنـــى المؤجـــر الكائـــن بمدينـــة غال 

إلى مقـــّره الجديـــد والدائم فـــي مرتفعات 

المطـــار وذلـــك وفـــق خطـــة عمـــل محكمة، 

وعلى دفعات بما يضمن اســـتمرارية العمل 

مـــن جهة، وســـهولة ويســـر نقـــل المعدات 

واألجهـــزة وغيرهـــا مـــن المســـتلزمات من 

أخرى. جهـــة 

انتقــــــــال 

مقر المـركز
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17
احتفل المـركــــز بموظــــفاته بمناسبة يوم المرأة العمانية

18
احتفل المـركــــز بالعيـــد الوطني المجيد

24
احتفل المـركــــز بيـــوم اإلحصاء الخليجي

ديسمبر

أكتوبر

نوفمبر

المنـاســبات المحـليـة واإلقــليـمية

لمشاهدة الفيديو 
)امسح الكود(

لمشاهدة الفيديو 
)امسح الكود(
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 الفاضلة / حليمة بنت يوسف بن عبدالله الوهيبية 
مديرة دائرة اإلحصاءات االجتماعية

الفاضلة / سوسن بنت داود بن محمود اللواتية 
المديرة العامة للمديرية العامة للمعلومات

تزامـــــــــنـا مــــع 

احـــــتــــفــــــاالت

ســلطـنة عـمـــــان 

بيـــــــــــــــــــــوم

الـمـرأة العـــمانـية

فقد تم تكريم كل من :
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18 مارس

حضــور نــدوة السيســرك حــول مشــاركة 
الخبــرة اإلحصائيــة فيمــا يتعلــق بالهــدف 

التاســع - عــن بعــد

14 أبريل

التعــاون   - االســكوا  ورشــة  حضــور 
المشــترك بيــن الــوكاالت والخبــراء فــي 
تطويــر إنتــاج ونشــر مؤشــرات أهــداف 
المصــادر  مــن  المســتدامة  التنميــة 

1.2.2 المؤشــر   - الوطنيــة 

18 مايو

حضــور ورشــة أزري )ورشــة عمــل نظــام 
التنميــة  الموحــد ألهــداف  المعلومــات 

المســتدامة(

31 مايو

أســاليب  حــول  اإلترنــت  عبــر  “نــدوة 
11 والخطــة  الهــدف اإلنمائــي  قيــاس 
الحضريــة الجديــدة فــي بلــدان منظمــة 

اإلســامي” التعــاون 

25-27 مايو و 7-10 يونيو

التعــاون بيــن الــوكات والخبــراء لتحســين 
إنتــاج ونشــر مؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة مــن مصــادر وطنيــة رســمية

29 - 31 مارس

سلسة ورشات تدريبية عن بعد حول 
البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي 
ومختللف  الرسمية  اإلحصاءات  في 
استعماالتها لمتابعة أهداف التنمية 

المستدامة

5 أكتوبر

بالصناعــة  المتعلقــة  المؤشــرات  رصــد 
التنميــة  أهــداف  مــن  التاســع  للهــدف 
 - العربيــة  المنطقــة  فــي  المســتدامة 

عــن بعــد

13 سبتمبر

ندوة حول مؤشرات التنمية 
المستدامة المتعلقة بالصحة - عن بعد

17 فبراير

حضــور جلســة إعاميــة عــن بعــد حــول 
تطويــره  تــم  الــذي  المنهجيــة  إطــار 
فــي  المحــرز  التقــدم  لقيــاس  مؤخــرًا 
مؤشــر 1.14.17 بتنظيــم مــن منظمــة 

UNEP

10 يونيو

البيانــات  تطبيقــات  حــول  “نــدوة 
البيانــات  مصــادر  واســتخدام  الضخمــة 
لإلحصــاءات  وطرقهــا  التقليديــة  غيــر 

ســمية لر ا

4 أبريل

ورشــــة عــمــل حـــول الــتــعــريــف بــبــوابــات 
وكيفية  للمركز  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع 
الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات واإلحــصــائــيــات 
لإلستفادة منها في البحوث والدراسات 

12 أبريل

ورشــة عمــل حــول إدارة المشــاريع مــن 
تنظيــم شــركة تنميــة نفــط عمــان.

6 - 7 يوليو

مؤشــرات الميــاه مــن الهــدف الســادس 
مــن   6.3 و   6.2 و   6.1 للمؤشــرات    
العالميــة  الصحــة  منظمــة  تنظيــم 

نيســيف ليو ا و

20 - 21 أبريل

ورشة عمل عن بعد مقدمة
 من االسكوا 

15 يوليو

ورشــة عمــل حــول مؤشــرات    أهــداف 
التنميــة المســتدامة 10.4.2 و 16.6.1

من تنظيم االسكوا

االجتماعات والمشاركات
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شـــارك المركز خالل الفترة 22 – 24 نوفمبـــر 2021م في ملتقى البيانات الضخمة والتحليالت، 

الـــذي يأتي ضمن سلســـلة معرض كومكس المعـــرض العماني لتكنولوجيـــا المعلومات المزمع 

إقامته خـــالل الفترة 23-25 مايو 2022م في مركز عمـــان للمؤتمرات والمعارض.

يناير -فبراير

مختبر تنمية الصادرات

يناير

اجتماع مع صندوق النقد الدولي

أغسطس

مختبر صناعات الباستيك

9 نوفمبر

ورشة عمل حول استخدام نظم 
المعلومات الجغرافية في البريد

23 - 25 أبريل

ورشة تدريبية حول مؤشرات الفقر 
النقدي في الدول العربية

3 - 4 نوفمبر

دورة تدريبية عن بعد احصاءات التجارة 
اإللكترونية

سبتمبر

مختبر األمن الغذائي

مارس

اجتمــاع مرئــي -عــن ُبعد-للــدورة الثانيــة 
التابعــة  اإلحصائيــة  للجنــة  والخمســين 

المتحــدة لألمــم 

مارس

االجتماع السنوي لليونسف

مايو

قدم المركز عرضا مرئيا –عن بعد-حــــول خارطــــة الطريــــق للبيانــــات الجغرافيــــة لتحقيــــق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة التــــي أسهم 
المركــز فــي صياغــة المرحلــة الثانيــة منهــا، وذلــك فــي إحــدى حلقات العمل الجانبيــة للقمة اإلحصائية 52 التابــعة لألمــم المتحــدة 

وذلــك فــي 25 فبرايــر2021م.

مايو

ورشة عمل لجمع المعلومات 
والبيانات للرصد والتقييم

مارس

PIT steering committee meeting 4

مايو

IMF and MFU Number differences
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البرنامـــج الوطنـــي لبنـــاء القـــدرات المكانيـــة عبـــر برنامـــج البنيـــة 
الوطنيـــة للمعلومـــات الجغرافيـــة ومـــن خـــالل اتفاقيـــة الترخيص 
.)GLA( الحكومـــي الموحـــد لبرامـــج نظم المعلومـــات الجغرافيـــة

تدريـــب الباحثيـــن عـــن عمل خـــالل الفترة مـــن منتصـــف يونيو الـــى منتصف 

ســـبتمبر 2021م.

تدريب من 22 سبتمبر 2021 والى نهاية ديسمبر 2021م.

الدفعة األولى

الدفعة الثانية

بنـــــــــاء 

القــــدرات

اإلحصـائية
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اســـتمر البرنامـــج التدريبي التفاقيـــة الترخيص الحكومي الموحـــد لبرامج نظم المعلومـــات الجغرافية مـــن يناير2021 والى 

أكتوبـــر 2021، حيـــث تـــم إنجـــاز 17 دورة تدريبيـــة تضـــم 300 مشـــارك مـــن مختلف الجهـــات المشـــاركة في تقنيـــات نظم 

الجغرافية. المعلومـــات 

تضمـــن برنامـــج تعزيز المعرفة ورفع مســـتوى الوعي المكاني مـــن مجموعة حلقات عمل تخصصيـــة افتراضية في مجال نظم 

المعلومـــات الجغرافية لمختلف القطاعات اســـتهدفت الجهات الحكومية وشـــبه الحكومية والقطـــاع األكاديمي والمعلومات 

الجغرافية.

15-17 يونيو

23 فبراير

30 مارس

دورة عن بعد بعنوان “االقتصاد القياسي 
المتقدم”

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
)عن بعد(

اجتماع فريق مشروع البيانات الضخمة 
-الدورة التدريبية الثانية المخصصة 

لإلحصائيين )عن بعد(

دورة عن بعد بعنوان “تطبيقات البيانات الضخمة 
واستخدام مصادر وطرق البيانات غير التقليدية 

لإلحصاءات الرسمية”

الدورة التدريبية األولى المخصصة  لإلحصائين 
-فريق مشروع البيانات الضخمة )عن بعد(

كيفية إنشاء مجموعات فعالة على الشبكة 
العالمية لإلحصائي )فريق شعبة اإلحصاء 

في األمم المتحددة(

12-11مايو

29-30 يونيو

2 مارس



الـتـقـريـر السنوي32

تعـــــزيز المعـرفة

نشـــر المركـــز خـــال عـــام 2021م مـــا يقـــارب 160 موضوعـــا باللغتيـــن العربيـــة 
واالنجليزيـــة فـــي وكالـــة األنبـــاء العمانيـــة والـــوكاالت اإلقليميـــة والدوليـــة، إلى 

جانـــب النشـــر فـــي الصحـــف المحليـــة وفـــي المواقـــع اإللكترونيـــة المختلفـــة.

التــــواصـــل  و اإلعــــــالم

الظهور في
الشريط األخباري                       

مرة

58
الظهور في

التقارير اإلخبارية
 التلفزيونية

مرة

73
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الظهور اإلعالمي

لقاءات تلفزيونية

3
لقاء إذاعي

2
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ألف متابع
على تويتر 

124.4
ألف متابع

على االنستجرام 

3.068

إجمالي المشتركين 
بقناة اليوتيوب 

664

مشتركين بخدمة 
الواتسب 

1809

ألف متابع
لصفحة الفيس بوك

13

تــواجــدنــــا فـي وســائــل 
التـواصــــــل االجـتمـاعـــي

زوار بـــــــــــوابــــة 
المـــــــــــــــــــركــــز 
اإللـكـــــــــترونيــة 
www.ncsi.gov.om

109   آالف 

571   زائرًا

) امسح الكود(

و
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للواتسب وحسابات المركز
 بمنصات التواصل االجتماعي

إجمالي اللوحات 
المعروضة

شاشة خارج المركز

طلب

لوحة

300
23

1,353

572
طلب معلومة

للبريد اإللكتروني
info@ncsi.gov.om 
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إصدار
83

نسخة استهلكت
تم طباعتها في مطبعة المركز

2,531
عمل

90

تم توزيعه خارج المركز
لجهات داخل وخارج سلطنة عمان

70,600
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أتاح المركـــز اإلصـــدارات التالية بصيغة اإلصـــدارات
البـــي دي اف على المكتبة اإللكترونية 
في مــــوقعـــــه اإللكــــتـــــــــــرونــــــــــي

 www.ncsi.gov.om

ــن  ــرض عــــــــــددا م ــ ــع ــ ــت ــســ ــ ي
الـــديموغرافية  المؤشـــــرات 
واالقتـصـــادية  واالجتماعــــية 
الســـــــــــلطنة  لمحافظـــــــات 

ووالياتها.

األطلس الديموغرافي 
االقتصادي 

 2017( ــرة  ــتـ ــفـ الـ ــل  ــم ــش ت
ــــــــن  ـــــمـــ وتــتــضـــ  )2019  -
البيـــانـات  ومصـادر  المنهجية 
والمصــطلحات المســتخدمة، 

والجداول.

الحسابات القومية 

ــة عــن  ــامـ ــرة عـ ــظـ ــعــكــس نـ ي
اإلعــاقــة من  األطــفــال ذوي 
حيث وضعهم الديموغرافي، 
العـــــملية،  الحالة  التعليمي، 

والحياة العامة.

األطفال ذوو اإلعاقة 

يــأتــي ضــمــن ســلــســلــة من 
التقارير التي تستعرض واقع 
السلطنة في تحقيق أهداف 
 ،2030 المستدامة  التنمية 
حيث تم تخصيصه الستعراض 
من  الثامن  الهدف  مؤشرات 

أهداف التنمية المستدامة.

نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030: الهدف 
الثامن: العمل الالئق ونمو 

االقتصاد

ــام  األرقـ عــن  لمحة  يتضمن 
ــار  ــ ــعـ ــ الــــقــــيــــاســــيــــة ألسـ
والمنـهجية  المستهلكـــــــين، 

المستخدمة، والمخرجات.

األرقام القياسية ألسعار 
المستهلكين

ــام  األرقـ عــن  لمحة  يتضمن 
المنتجين،  ألسعار  القياسية 
المســـــتخــدمة،  والمنهجــيــة 

والمخرجات.

األرقام القياسية ألسعار 
المنتجين



الـتـقـريـر السنوي40

يحتوي على أهم المؤشرات 
والمياه  كالنفايات  البيئية 
والصرف الصحي والمحميات 
ــحـــات  ــلـ وأهـــــــــم الـــمـــصـــطـ
والمفــاهيــــــــــم البيــــــــئــــية 
الخاصة بالمؤشرات باإلضافة 
إلـــى الــكــــــــمــيــات والــنــســب 

المئوية وغيرها.

إحصاءات البيئة 

يستعرض أبرز ما حفل به عام 
وفعاليات  أحــداث  من   2020
ــجــزات، حيث  ومــشــاريــع ومــن
خالل  المركز  مسيرة  يرصد 
ــطــرق إلــى  ــت عـــام كــامــل وي
تقديم  في  النوعية  القفزة 

منتجاته.

التقرير السنوي 

ومــؤشــرات  بيانات  تتضمن 
المرورية،  بالحوادث  تتعلق 
إجـــمـــالـــي الـــمـــركـــبـــات في 
السياقة،  رخص  الســـــلطنة، 

وأطوال الطرق.

المنظومة المرورية 
للسلطنة 

تحتوي على بعض المؤشرات 
بــالــحــوادث  تتعلق  األمــنــيــة 
المرورية، الجــرائم، الحــــرائق، 
وحاالت اإلسعاف وذلك لعام 
عام  مـع  2020، ومقـــــارنتها 

.2019

مؤشرات أمنية في 
السلطنة 

مختلف  على  الضوء  يسلط 
ــة  ــمــي ــي ــعــل ــت ــب ال ــ ـــ ــ ــوان ــ ــج ــ ال
واالجتمــــاعــــــية والثـــقـــافية 
وذلك من واقع بيانات تعداد 
اســتــخــدام  تــم  كــمــا   ،2020
االستطالعات  بيانات  بعض 
الوطني  المركز  من  الصادرة 
لـــالحـــصـــاء والــمــعــلــومــات، 
ويعتبر  أخرى.  إدارية  وبيانات 
الــعــدد األول  ــدار  ــ هــذا االص
ــن ســلــســلــة االحـــصـــاءات  مـ

المجتمعية لعام 2021.

األطفال

يلقي الضوء على األشخاص 
ذوي اإلعــــــــاقة العـــــمـانيين 
وأوضاعهــــــــم الديمـوغرافية 
والتعـــليمــــــيــة والـعــــــمـلية 
ــة حــســب بــيــانــات  ــيـ ــزواجـ والـ
تعــــــــــــــداد 2020. ويعـــــتبر 
الثـــــانـي  العدد  هذا االصدار 
االحصــــاءات  من ســــــــلسلة 

المجتمعية لعام 2021. األشخاص ذوو اإلعاقة 
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مستوى  قياس  إلــى  يهدف 
الــــــوعــــــي والـــــمـــــواقـــــف 
والممارسات المتعلقة بلقاح 

كوفيد- 19.

أهم المؤشرات الستطالع 
رأي العمانيين حول تطعيم 
فيروس كورونا المستجد 

المياه  إحــصــاءات  يستعرض 
للســـــطنة  الصحي  والصرف 
والــذي   .2020 عـــــام  خــالل 
المياه  ــتــاج  إن بــيــانــات  يــرصــد 
ومعالجة  والــعــذبــة  الــمــحــالة 

مياه الصــــرف الصحي.

نشرة إحصاءات المياه

يــأتــي ضــمــن ســلــســلــة من 
التقارير التي تستعرض واقع 
السلطنة في تحقيق أهداف 
التنمــــــــــــية المستدامــــــــــة 
تخصيصه  تــم  حــيــث   ،2030
الستعراض مؤشرات الهدف 
التنمية  أهــداف  من  التاسع 

المستدامة.

نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030: الهدف 
التاسع: الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية

ــل،  ــمـ يـــعـــد اإلصــــــــدار األشـ
البيانات  أحــدث  على  يحتوي 
ــاديــة  ــة االقــتــصـــ ــي ــائ اإلحــصـــ

واالجتماعية.

الكتاب اإلحصائي السنوي 

العملية  الــحــالــة  تستعرض 
لــلــشــبــاب الــعــمــانــي وذلــك 
 ،2020 تعداد  بيانات  حسب 
من حيث أعداد العاملين في 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين 
البـــاحـثين  الشـــــباب  أعــداد 
الشباب  ــداد  ــ وأع عــمــل،  عــن 
جاء  وذلــك  األعــمــال،  أصحاب 

حسب الجنس والتخصصات.

الشباب وسوق العمل

تــســتــعــرض أعــــداد الــســكــان 
نهاية  حتى  ومفصلة  جملة 
حســب   2020 ديســــــــــــمبر 
ــر والـــجـــنـــس  ــمـ ــعـ ــات الـ ــ ــئ ــ ف
مستوى  عــلــى  والــجــنــســيــة 
ــات،  ــ ــوالي ــ ــمــحــافــظــات وال ال
المؤشرات  أهم  وتستعرض 
المنعكســــــة من التــــــغيرات 
بالسنوات  الحــــاصلة مقــارنة 

السابقة.

إحصاءات السكان 
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ــضــمــن جـــــــداول تــتــعــلــق  ــت ت
ــة  ــيـ ــاضـ ــريـ ــآت الـ ــشـ ــنـ ــمـ ــالـ بـ
الحكومـــــــــية، المســـتفيدين 
مــن الــمــجــمــعــات الــريــاضــيــة، 
الجماهـــير حسب المجمعات، 
الــمــشـــــــــــــــــــــــاركــات الــدولــيــة 
والمحلية لالتحادات الرياضية، 
المنفذة،  الرياضية  األنشطة 
والالعــــــــبين العمانيين ذوي 
اإلعــــــــــاقة المســـجلين في 

األلعــــــاب الرياضية.
إحصاءات الرياضة

يــأتــي ضــمــن ســلــســلــة من 
التقارير التي تستعرض واقع 
السلطنة في تحقيق أهداف 
التنميـــــــة المســـــتدامــــــــــة 
تخصيصه  تــم  حــيــث   ،2030
الستعراض مؤشرات الهدف 
الخامــــس عشر من أهــــداف 

التنـــــمية المستدامة.

نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 2030: الهدف 

الخامس عشر: الحياة في البر

تـــقـــدم الـــنـــشـــرة بــيــانــات 
ومــــــــؤشــــــــرات الـــســـكـــان 
والمنشآت حسب  والوحدات 

المحافظات والواليات. 

نتائج التعداد اإللكتروني 
2020

تتضمن البيانات والمؤشرات 
المستخـــلصـة  التفصيلية 
ــج الـــتـــعـــداد  ـــ ــائ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ــن ن ــ م
كحجم   2020 اإللــكــتــرونــي 
ونــمــو الــســكــان، الــمــوالــيــد 
والوفيـــــــــــات للعـــــــمانيين، 
االلتحــاق بالتعــــليم، وملكية 
الكهرباء  وحسابات  األراضــي 
المؤسســات  وعــدد  وحجم 
والــمــنــــــــشــآت وغــيــرهــا من 

المؤشرات والبيانات.

النتائج التفصيلية التعداد 
اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020

والمؤشـــرات  البيانات  تقدم 
للســـــــــــــــــكان والـــوحــــدات 
ــي والـــمـــنـــشـــآت  ــانـ ــبـ ــمـ والـ
الربحية، ونتائج التعداد حسب 

المحافظات والواليات.
المؤشرات الرئيسية لنتائج 
التعداد اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020

ــات  ــان ــي ــب ــصــا ل ــخ ــل تـــقـــدم م
ــداد  ــ ــع ــ ــت ــ ومـــــــؤشـــــــرات ال
 2020 اإللكتـــــــــرونـــــــــي 
لـــلـــســـكـــان والـــمـــســـاكـــن 
والــــمــــنــــشــــآت كـــالـــهـــرم 
ــوى  ــت ــس ــم الـــســـكـــانـــي، ال
الــتــعــلــيــمــي، الــبــاحــثــون عن 
عــمــل، وبـــيـــانـــات األراضــــي 
والمؤســسات  ــوحــدات،  وال
حسب الحجــــــــــم والتســجيل 
فــي الــضــرائــب وغــيــرهــا من 

المؤشرات والبيانات.

الملخص التنفيذي لنتائج 
التعداد اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020
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تــتــنــاول مــنــظــومــة الــتــعــداد 
اإللكترونية ابتداء من مراحل 
الثالثة  المرحلة  تنفيذها في 
ــرورا  مـ  ،2018 الــعــام  فــي 
لهيكلة  شـــامـــل  بــتــفــصــيــل 
مدخالت المنظومة من حيث 
والمساكن  السكان  ملفات 
قواعد  وهيكلة  والمنشآت، 
عمل  وكيفية  فيها،  البيانات 
والوثائق  التعداد  منظومة 
عملها  تــم  التي  والمعايير 
ــن أجـــــل ســالمــة  ــ وذلــــــك م

البيانات وجودتها وتكاملها.

منظومة التعداد 
اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 

ــالت  ــج ــس ــاول جــــــودة ال ــ ــن ــ ت
بعض  ــح  ــي ــوض وت اإلداريــــــــة، 
المصطلحــــــات والمفــــاهيم 
ــة الــمــســتــخــدمــة،  ــي اإلحــصــائ
معايير  بعض  إلــى  وتــطــرق 
الجودة اإلحصائية والدراسات 
تأكيد  أجل  من  أقيمت  التي 
ــراءات  واإلجـ البيانات،  جــودة 
إدارة  بـــهـــا  ــت  ــامـ قـ ــي  ــتـ الـ
تحليل  أجـــل  مــن  الــمــشــروع 
نقص المصادر واإلشارة إلى 
بعض التوصـــــيات المتعــلقة 

بتحسين جودة البيانات.

جودة السجالت اإلدارية 
للتعداد اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020

ــداف  ــ ــ ــح أهـــمـــيـــة وأه ــوضـ تـ
وطرق  ومكوناتها،  البوابة، 
تستخدمها  ــي  ــت ال الـــعـــرض 
باإلضافة  البيانات،  اتاحة  في 
إلى مكتبة التعداد التي من 
النشرات  اتــاحــة  يتم  خاللها 

التي يتم اصدارها.

بوابة التعداد اإللكتروني 
للسكان والمساكن 

والمنشآت 2020

ــاول ســـيـــاســـة أمـــن  ــ ــن ــ ــت ــ ت
تحدد  والــتــي  الــمــعــلــومــات 
السياسة التي وضعتها إدارة 
اإلدارية  واألسس  المشروع 
ألمن المعلـــومات، وسياسة 
ــدام الــمــقــبــول،  ــ ــخ ــ ــت ــ االس
األدنــى  الحد  على  وتحتوي 
كل موظف  على  يجب  الــذي 
ــة إلــى  ــافـ ــاإلضـ ــه بـ ــت ــرف ــع م

سياسة التوعية األمنية.

إدارة أمن المعلومات 
للتعداد اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 

اإلحصائية  المنهجيات  يتناول 
لجميع  الــســكــانــي  لــلــتــعــداد 
قـــواعـــد بـــيـــانـــات الــتــعــداد 
والمساكن  السكان  الثالث: 
ــآت، والـــقـــواعـــد  ــشـ ــنـ ــمـ والـ
والقوى  كالتعليم  الفرعية 
ــدات  ــ ــ ــوحـ ــ ــ ــة والـ ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ال
ــة  ــاقـ والـــمـــؤســـســـات واإلعـ

والحالة الزواجية وغيرها.

المنهجيات اإلحصائية لبناء 
قواعد بيانات التعداد 
اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 

ــنــاول االطــــار الــقــانــونــي  ــت ي
ــي لــلــتــعــداد،  ــم ــي ــظ ــن ــت وال
والفنية  ــة  اإلداريـ والجوانب 
واإلعالمية لمشروع التعداد، 
التعداد  مــشــروع  ــادرات  ومــب
إلى  باإلضافة  اإللكتروني، 

النشرات واالصدارات.

الملخص التنفيذي للتعداد 
اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020



الـتـقـريـر السنوي44

يـــتـــنـــاول هـــويـــة الـــتـــعـــداد، 
المرئية  اإلعالمية  والتغطية 
والــمــكــتــوبــة والــمــســمــوعــة 
“بياناتك  وحملة  للفعاليات 
األنشطة  وأبـــرز  هــويــتــك”، 
ــرت  واألحـــــــداث الـــتـــي ســاي
ــراحـــل الـــمـــشـــروع وحــتــى  مـ

اعتماد نتائجه.

الجانب اإلعالمي للتعداد 
اإللكتروني للسكان 

والمساكن والمنشآت 
2020

ــى مـــفـــهـــوم  ــ ــ ــرق إلـ ــطــ ــ ــت ــ ي
ــائـــيـــة  ــيـــف اإلحـــصـ ــانـ ــتـــصـ الـ
والتعرف  ــمــرور،  ال وجـــداول 
الرئيسـية  التصـــــانيف  على 
المستخدمة في التعــــــــــداد 
اإللكتروني 2020، ومرجعية 
والتصانيف  التصانيف،  تلك 
في  المستخدمة  الوطنية 

السلطنة.

التصانيف اإلحصائية وجداول 
المرور للتعداد اإللكتروني 

للسكان والمساكن 
والمنشآت

2020

يتناول المراسيم السلطانية 
والقرارات التنظيمية واللجان 
ــقــرارات  ال وأهـــم  المشكلة 
ــرة اإلعـــــــداد  ــيـ ــسـ ــالل مـ ــ ــ خ
وحتى  البداية  منذ  والتنفيذ 

اعتماد نتائج المشروع.

اإلطار القانوني والتنظيمي 
للتعداد اإللكتروني للسكان 
والمساكن والمنشآت 2020

ــم الــمــعــلــومــات  ــتــنــاول أهـ ي
ــة لـــلـــمـــؤشـــرات  ــيـ ــفـ ــوصـ الـ
بالقــــــــطاع والتي  المتعلقة 
يتم اصداراها ونشرها بصفة 

دورية.

دليل المؤشرات الوطنية: 
مؤشرات المؤسسات 
المالية وبورصة مسقط

االقــتــصــادي  الــوضــع  يتتبع 
ضوء  في  للسلطنة  الحالي 
التي  الــمــالــيــة  الــســيــاســات 
امتصاص  ــل  أج مــن  اتخذتها 
المستمر  االنـــخـــفـــاض  ــر  ــ أث
ألسعار النفط على االقتصاد 

الوطني.

تحليل الوضع االقتصادي 
في السلطنة 

يــســتــعــرض أبــــــرز مـــعـــدات 
وحركة  الشهر  خالل  التضخم 
المحافظات  فــي  األســعــار 

المختلفة.

تقرير التضخم
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الــدعــاوي  إحــصــاءات  تتضمن 
ــمــحــكــومــة  الـــمـــرفـــوعـــة وال
ــاكـــم  ــحـ ــف مـ ــلـ ــتـ ــخـ فــــــي مـ
الســــــــــلطنة، وبيانات بأنواع 
الدوائر  مختلف  في  القضايا 
والقضايا الواردة إلى االدعاء 

العام.

إحصاءات المحاكم

بالبنية  بيانات تتعلق  تتضمن 
ــوارد  ــ ــم ــ ــة وال ــاســي ـــ ـــ ـــ األســـ
البشرية، مــــــــؤشرات الصحة 
توزيع  الــصــحــي،  والــســلــوك 
الخدمــــــــات الصحية واإلنفاق 

على القطاع الصحي.

إحصاءات الصحة 

والــــمؤشرات  البيانات  توفر 
عن  واالجتمــاعية  االقتصادية 
كافة القطاعـــــــات الــرئيسية 

بصورة مجمعة.

النشرة اإلحصائية الشهرية 

ــف الـــبـــيـــانـــات  ــل ــت ــخ يـــبـــرز م
اإلحـــــــــــصـــائـــيـــة الــمــتــعــلــقــة 
الضمان  وأفـــراد  أســر  بــعــدد 
توزيعهم  حســب  االجتماعي 
ــغ  ــالـ ــبـ ــمـ ــي والـ ــ ــراف ــ ــغ ــ ــج ــ ال
ويعتبر  ــهــم.  ل الــمــصــروفــة 
الثالث  الــعــدد  ــدار  هــذا االصـ
ــن ســلــســلــة االحـــصـــاءات  مـ

المجتمعية لعام 2021.
الضمان االجتماعي 

القادمون  الزوار  يوضح أعداد 
السفن  وزوار  والــمــغــادرون 
وسائل  وخــدمــات  السياحية 

اإليواء.

التقرير الشهري للمؤشرات 
السياحية

ــى مـــؤشـــرات  ــل يــشــتــمــل ع
تعكس ما وصلت إليه المرأة 
العمانية في جميع المجاالت، 
مختلف  في  تمكينها  ومدى 
الــقــطــاعــات. ويــعــتــبــر هــذا 
ــدد الــخــامــس  ــعـ االصــــــدار الـ
ــن ســلــســلــة االحـــصـــاءات  مـ

المجتمعية لعام 2021.
المرأة العمانية 



الـتـقـريـر السنوي46

تخصصية  إحــصــائــيــة  ــشــرة  ن
ــاء  األحــي الــمــوالــيــد  تتضمن 
والجنسية  الــجــنــس  حــســب 
ــن الــمــؤشــرات  وغــيــرهــا مـ
تتضمن  كما  الــعــالقــة.  ذات 
الــوفــيــات حسب  مــؤشــرات 
وغيرها  والجنسية  الجنس 
تعكس  التي  المؤشرات  من 
في  الصحية  الــعــنــايــة  مـــدى 

المجتمع.

المواليد والوفيات 2020: 
اإلصدار 10

ــذا اإلصـــــدار الــخــاص  يــعــد هـ
عمان  سلطنة  في  بالتعليم 
والــذي  الثاني  ــدار  اإلصـ هــو 
بناء  محتوياته  صياغة  تمت 
ــى الــتــصــنــيــف الـــدولـــي  ــل ع
)إســكــد  للتعليم  ــمــوحــد  ال

)2011

التعليم في السلطنة 
2021 - 2020

تخصصية  إحــصــائــيــة  ــشــرة  ن
بالمتقاعدين  بيانات  تتضمن 
الــمــســجــلــيــن فـــي صــنــاديــق 

التقاعد والمؤمن عليهم.

صناديق التقاعد 2020: 
اإلصدار 10

ــوفــر الـــمـــؤشـــرات الــهــامــة  ي
األفراد  استخدام  مدى  حول 
لتقنية  بالسلطنة  ــر  واألسـ

المعلومات واالتصاالت.

قياس النفاذ واستخدام 
تقنية المعلومات 
واالتصاالت 2021

على  الــضــوء  يسلط  إصـــدار 
الزواج والطالق  أعداد حاالت 
في السلطنة بطرق تحليلية 
جـــداول  متضمنة  مبسطة 
ومــؤشــرات  بيانية  ــوم  ورسـ
الحصول  أجـــل  مــن  مختلفة 
ــل أكـــثـــر دقـــة  ــي ــل ــح عـــلـــى ت

وتفصيل. الزواج والطالق 2020




