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املركز الوطني لإلإح�صاء واملعلومات
قـــرار

 رقـم ٢٠٢٣/٩
باإ�صدار الإلئحة التنفـيذية لقانون اإلإح�صاء واملعلومات

ا�ستنادا اإلى نظام املركز الوطني لإلإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملـر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40،
واإلى قانون اإلإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/55،

رقم 2001/29  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اإلإح�سائي  للقانون  التنفـيذية  الإلئحة  واإلى 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/7،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

يعمل باأحكام الإلئحة التنفـيذية لقانون اإلإح�ساء واملعلومات، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

تلغى الإلئحة التنفـيذية للقانون اإلإح�سائي امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف الإلئحة 
املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�صـدر فـي: ٢٩ مـن جمادى اإلآخرة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢٢ مـن ينايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

د. خليفة بن عبداللـه بن حمد الربواين
                                                                       الرئيـــــــــــــــــ�ض التنفـيــــــــــــــــــــذي 

                                  للمركـــــز الوطنـــــي لإلإح�ســــــاء واملعلومــــات
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الإلئحـة التنفـيذيـة لقانـون اإلإح�صـاء واملعلومـات

الف�صــل اإلأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الإلئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض 
عليه فـي قانون اإلإح�ساء واملعلومات امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى 

املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 

القانــون: 

قانون اإلإح�ساء واملعلومات.

اإحداثيات املوقع: 

و�ســـف جغرافــــي للموقـــع مـــن خـــإلل نقطتــــني رقميتني معلومتني اإحداهمـــا فـــي ال�ســرق 
واإلأخرى فـي ال�سمال.

خريطة اإلأ�صا�س الوطنية: 

خريطة رقمية معدة من قبل اجلهات املخت�سة مبا يتوافق مع نظام اإلإحداثيات الوطني.

الرتخي�س اإلإح�صائي: 

املوافقة ال�سادرة من املركز للمرخ�ض له إلإجراء م�سح اأو ا�ستطإلع.

املرخـ�س لـه: 
ال�سخــــــ�ض الطبيعــــــي اأو اإلعتبــــاري احلا�ســـل علــــى الرتخيـــ�ض اإلإح�سائــي وفقـــا إلأحكـــــام 

هــذه الإلئحــة.

املــادة ) ٢ (

يجــــوز للمركــــز تقدمي خدمات اإح�سائية خا�ســـة بعد �سداد الر�سوم املقــررة وفقــا للملحـــق 
رقم )1( املرفق بهذه الإلئحة، ومنها:

توفـري البيانات واملعلومات غري املن�سورة، وفقا إلأحكام املادة )30( من القانون.    1
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اخلدمات اإل�ست�سارية اإلإح�سائية، وت�سمل:    2

اأ   ت�سميم خطة عمل لتنفـيذ ن�ساط اإح�سائي. 

ب   مراجعــة اأو اإعداد جزء من الن�ساط اإلإح�ســائي )مثل: تطوير منهجيــة، ت�سميـــم 
عينة، �سحب عينة، ت�سميم اأو مراجعة ا�ستمارة، معاجلة اأو حتليل بيانات(.

ج   تنفـيذ ن�ساط اإح�سائي اأو جزء منه.

د   اإعداد درا�سة اأو تقرير. 

هـ   اإجراء ا�ستطإلع اأو تنفـيذ م�سح.

تقدمي برامج تدريبية اإح�سائية.   3

اأي خدمـــات اإح�سائية اأخرى تدخل فـي نطاق عمل املركز، ويوافـــق عليهـــا الرئـــي�ض    4
التنفـيذي. 

املــادة ) ٣ (  
ت�سنف اإلإح�ساءات الر�سمية وفقا للملحق رقم )2( املرفق بهذه الإلئحة.

الف�صــل الثانــي
ترخيــ�س الن�صــاط اإلإح�صائــي

املــادة ) ٤ ( 
يحظر على اإلأفراد واجلهات غري احلكومية القيام باأي م�سح اأو ا�ستطإلع اإإل بعد احل�سول 

على ترخي�ض اإح�سائي.

املــادة ) 5 (
يقدم طلب احل�سول على الرتخي�ض اإلإح�سائي اإلى املركز على النموذج املعد لهذا الغر�ض، 
بعد �سداد الر�سوم املقررة وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الإلئحة، مرفقا به امل�ستندات 

واملتطلبات اإلآتية: 
ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية اأو ال�سجل التجاري.   1

درا�ســـة جــدوى عــن الن�ســـاط اإلإح�سائــــي، مت�سمنة الهــــدف منــــه، ونطـــاق املنطقــــة    2
اجلغرافـيـة للن�ســـاط اإلإح�سائي، واملنهجيــــة اإلإح�سائية لت�سميم العينة الع�سوائية، 

وحتديد حجمها، والفرتة الزمنية املحددة لتنفـيذ الن�ساط اإلإح�سائي.
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موافقات اجلهات اإلأخرى املعنية مبو�سوع الن�ساط اإلإح�سائي.   3

بيانات اجلهة املمولة للن�ساط اإلإح�سائي.   4

تعهد باحلفاظ على �سرية البيانات اخلا�سة بالن�ساط اإلإح�سائي.    5

اإلأ�ساليب واإلأدوات امل�ستخدمة جلمع البيانات اخلا�سة بالن�ساط اإلإح�سائي.    

املــادة ) 6 (

يجب على املركز البت فـي طلب الرتخي�ض اإلإح�سائي خإلل )30( ثإلثني يوما من تاريخ 
تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للطلب. 

ويجوز ل�ساحب ال�ساأن التظلم اإلى الرئي�ض التنفـيذي خإلل )0 ( �ستني يوما من تاريخ 
اإخطاره  تاريخ  من  اأو  ال�سابقة،  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ض  يوما  الثإلثني   )30( انتهاء 
تقدميه،  تاريخ  من  يوما  ثإلثني   )30( خإلل  التظلم  فـي  البت  ويجب  الرف�ض،  بقرار 

ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.

املــادة ) 7 (

ي�ســــدر الرتخيــــ�ض اإلإح�سائـــي ملـــدة )3( ثإلثة اأ�سهــر اأو ) ( �ستة اأ�سهر قابلة للتجديـد، 
على اأن يقدم طلب التجديد قبل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهائه.

املــادة ) 8 (

يجوز للجامعات والكليات واملعاهد واملدار�ض واإلأكادمييني والطلبة الدار�سني داخل �سلطنة 
عمان، والطلبة العمانيني الدار�سني خارج �سلطنة عمان، اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية دون 
اأن يكون  احلاجة للح�سول على الرتخي�ض اإلإح�سائي، ويكتفى مبوافقة املركز، �سريطة 
واأن يتم تقدمي ما يثبت ذلك  اأكادمييا،  اأو  اإلإح�سائي علميا  الن�ساط  اإجراء  الغر�ض من 

للمركز. 
كما يجوز للجهات احلكومية اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية بعد احل�سول على موافقة املركز. 

املــادة ) ٩ (

يجــــب علــــى املرخــــ�ض لـــه اإبراز الرتخي�ض عند ممار�ســــة الن�ساط اإلإح�سائـي املرخــ�ض بــه 
متى ما طلب منه ذلك. 
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املــادة ) ١٠ (
مع عدم اإلإخإلل باإللتزامات الواردة فـي املادة )27( مـــن القانـــون، يلتزم القائــم واملكلـــف 

باإلأن�سطة اإلإح�سائية باإلآتي: 
اإللــتزام باملفاهيـــم والتعاريف والت�سانيف واملعايري الفنيــة واإلأ�ساليــب اإلإح�سائيــة    1

واملناهج العلمية املعتمدة من املركز.

احل�سول على موافقة امل�ستجيب قبل اإجراء الدرا�سة.   2

الن�ساط اإلإح�سائي يقع    3 احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة متى كان تنفـيذ 
وقواعدها  ب�سيا�ساتها  اإللتزام  مع  اجلهات،  تلك  إلخت�سا�ض  خا�سعة  اأماكن  فـي 

و�سروطها.

باحرتام وحيادية ومو�سوعية،    4 اإلإح�سائي  الن�ساط  اإلأ�سخا�ض حمل  التعامل مع 
وعدم حماولة التاأثري عليهم للح�سول على نتائج اإح�سائية معينة.

عدم اإجراء ا�ستطإلع مع اأفراد تقل اأعمارهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، اإإل بعد    5
احل�سول على موافقة اأولياء اأمورهم.

عدم اإجراء اأي ا�ستطإلع مع اأفراد ناق�سي اإلأهلية القانونية اأو فاقديها.    

املحافظة على �سرية البيانات الفردية وعدم اإلإف�ساح عنها باأي حال من اإلأحوال.   7

اإللتزام بنطاق الن�ساط اإلإح�سائي املحدد فـي الرتخي�ض، كاملكان والفرتة الزمنية    8
وامل�ستجيبني.

املركز،    9 التي يحددها  ال�ساعات  امل�ستجيبني خإلل  التوا�سل مع  يكون  باأن  اإللتزام 
ويجب احل�سول على موافقة م�سبقة من املركز للتوا�سل فـي غري تلك ال�ساعات.

بالن�ســاط اإلإح�سائــي    10 املتعلقــة  بالبيانــــات واملعلومــــات اإلإح�سائيـة  املركـــز   تزويـــد 
الذي يقوم به، متى طلب منه ذلك.

عـــدم اإجـــراء اأي تعديـــإلت اأو تغيريات فـي نتائج الن�ساط اإلإح�سائــي وخمرجاتــه    11
علــى وجــه مغايــر حلقيقتهـــــا، اأو ا�ستخدامهــــا لإلإ�ســــاءة اإلـــى الدولـــة ومنجزاتهـــا 

باأي �سورة كانت.

التعاون التام مع موظفـي املركز، ومتكينهم من اإلطإلع على ال�سجإلت والوثائق    12
املتعلقة بالن�ساط اإلإح�سائي.
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تزويــــد املركز بتقريـــر مف�سل عن الن�ساط اإلإح�سائي املرخ�ض به فــي اأي مرحلــة    13
مـــن مراحـــل تنفـيــــذه، اأو عنـــد اإلنتهـــاء منــه، اأو قبل اعتماد النتائج النهائية لــه، 

بناء على طلب املركز.

املــادة ) ١١ (
يجوز للمركز تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي من تلقاء نف�سه وفقا ملتطلبات امل�سلحة العامة 
على اأن يخطر املرخ�ض له بالتعديل واأ�سبابه، كما يجوز تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي بناء 

على طلب املرخ�ض له. 

املــادة ) ١٢ (
ينتهي الرتخي�ض اإلإح�سائي بانتهاء مدته اأو بانتهاء الن�ساط الذي مت الرتخي�ض من اأجله.

املــادة ) ١٣ (
يجوز للرئي�ض التنفـيذي اإلغاء الرتخي�ض اإلإح�سائي فـي احلاإلت اإلآتية:

بناء على طلب املرخ�ض له.   1

ملقت�سيات حتقيق امل�سلحة العامة.   2

خمالفة املرخ�ض له إلأحكام هذه الإلئحة، اأو ال�سروط التي منح الرتخي�ض مبوجبها.   3

عدم قيام املرخ�ض له باإزالة اأ�سباب املخالفة خإلل املدة املحددة فـي اإلإخطار املوجه    4
لــه من املركز. 

املــادة ) ١٤ (
ي�سرتد املرخ�ض لــه ر�سم الرتخي�ض اإلإح�سائــي اأو جزءا منه فـي حالــة اإلغائــه اأو تعديلــه 

ملقت�سيات امل�سلحة العامة.

املــادة ) ١5 (
يجب على اجلهات احلكومية احل�سول على موافقة املركز عند اإل�ستعانة بجهات غري حكومية 

إلإجراء م�سح اأو ا�ستطإلع.
كما يجب على اجلهات غري احلكومية التي تتم اإل�ستعانة بها احل�سول على الرتخي�ض 
اإلإح�سائي، واملوافقة على خطة العمل الفنية قبل البدء فـي تنفـيذ الن�ساط اإلإح�سائي، 

واتخاذ اإلإجراءات الإلزمة ل�سمان �سريان الرتخي�ض اإلإح�سائي حتى نهاية امل�سروع. 
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الف�صــل الثالـــث
�صوابـط اإجـراء اإلأن�صطـة اإلإح�صائيـة

املــادة ) ١6 (
يجب على اجلهات احلكومية وغري احلكومية عند اإجراء اأي ن�ساط اإح�سائي مت�سل بالبعد 

اجلغرافـي، اإللتزام باإلآتي:
التاأكد من تطابق البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع النظام اإلإحداثي اأ   

.)Geospatial Coordinate WGS84( املرجعي العاملي

اأثناء جتميع اإحداثيات ب    اأ�سا�سية فـي  ا�ستخدام خريطة اإلأ�سا�ض الوطنية كخريطة 
املوقع.

احلر�ض على مواءمة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع خريطة اإلأ�سا�ض ج   
الوطنية.

اأن يكون جمع البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع اإحداثيات املوقع عند د   
اأدنى وحدة جغرافـية ممكنة وفقا لطبيعة هذه البيانات واملعلومات، على اأن تكون 

وفق امل�ستويات اإلآتية:

املبنى.   1

احللة/احلارة.   2

احلي.   3

 قرية/مدينة.   4

 مركز اإداري.   5

 نيابة.    

الوإلية.   7

 املحافظة.   8

 �سلطنة عمان.   9

هـ    جمع وحتديث كافة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي )املتوفرة باإحداثيات( 
من مالكيها وفقا لوثيقة ملكية البيانات املكانية املعتمدة فـي �سلطنة عمان. 
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املــادة ) ١7 (

يلتــــزم املكلـــف باإلأن�سطــة اإلإح�سائية با�ستخراج بطاقة تعريفـيـة خا�سة �سادرة عن املركز، 
بهـا �سورتــه ومعلوماتــه ال�سخ�سيــة وا�ســم اجلهــة غيـــر احلكوميـــة التي يعمل بهـا، ونــوع 
الرتخي�ض اإلإح�سائي ومو�سوعه ومدة �سإلحيته، واأي بيانات اأخرى يرى املركز �سرورة 

اإدراجها فـي البطاقة، وفقا للر�سوم املحددة فـي امللحق رقم )3( املرفق بهذه الإلئحة.

املــادة ) ١8 (

يجــب علــى القائـــم باإلأن�سطـــة اإلإح�سائية واملكلــف باإلأن�سطـــة اإلإح�سائيـــة فـي حالـــة عــدم 
اإملامهما باللغة العربية، تاأدية الق�سم قبل ممار�سة مهامهما اأمام م�سوؤوليهما املبا�سرين، 
على اأن ميثل القائمني واملكلفـني فـي اأدائها اإذا كانوا اأ�سخا�سا اعتبارية مإلكها اأو املفو�سون 

بالتوقيع عنها، وفقا لل�سيغة اإلآتية:
“ I swear to god the almighty to perform my duties sincerely and honestly and 

not to give any information obtained from my work to any individual or entity 

in violation of provisions of Statistics and information Law.” 

املــادة ) ١٩ (

يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية القيام باإلآتي: 
اأداء الن�ساط اإلإح�سائي بكل مهنية، وحياد.   1

عدم اإلإف�ســاح اأو منح اأي بيانـــات اأو معلومات اإح�سائية إلأي فـــرد اأو جهـــة حكوميـــة    2
اأو غري حكومية اإإل فـي احلاإلت املحددة فـي القانون.

عدم اإف�ساء البيانات واملعلومات التي يطلعان عليها بحكم وظيفتيهما اأو عملهما اإذا    3
اأو مبقت�سى تعليمات ت�سدر بذلك، وي�ستمر هذا احلظــر  كانـت �سريــة بطبيعتهـــا 

قائما بعد انتهاء العإلقة الوظيفـية.

قيد كافة اإجراءات الن�ساط اإلإح�سائي فـي حما�سر ورقية اأو اإلكرتونية يتم اإعدادها    4
لهذا الغر�ض.

القيـام بالن�ســاط اإلإح�سائــي اإمـــا عن طريـــق مركــــز ات�ســـاإلت اأو باإلنتقال للجهـــة    5
اأو املكان املراد القيام بالن�ساط اإلإح�سائي فـيه، وفقا للرتخي�ض اإلإح�سائي. 
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قيد كافة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية فـي النظام اإلإح�سائي اإلإلكرتوين املعد     
لذلك من قبل اجلهة .

املراد    7 عنه،  امل�سوؤول  اأو  املالك  من  املبنى  اأو  املن�ساأة  لدخول  موافقة  على  احل�سول 
القيام بالن�ساط اإلإح�سائي فـيه، واإثبات ذلك، كما يجب اإثبات الرف�ض فـي املح�سر 

املعد لهذا الغر�ض.

اإلحتفاظ بالبيانات واملعلومات اإلإح�سائية فـي مقر اجلهة، وعدم حفظها اأو ن�سخها    8
فـــي اأقـــــــــرا�ض اأو حافظـــــات بيانـــــــات اإلكرتونيـــــــة خارجيـــــــة اأو اأي و�سيلـــــة اأخـــــرى، 

لغيــــر اإلأغرا�ض اإلإح�سائية.

التاأكــــــد من �سحــــة اإدخــال البيانــات واملعلومات ودقتها، والتحقــق من عـــدم اإدخـــال    9
اأي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة. 

اإح�سائية، وعند اطإلع    10 اأو معلومات  بيانات  اأي  املبا�سر عند فقدان  امل�سوؤول  اإبإلغ 
اأطراف غري مرخ�سني على تلك البيانات واملعلومات.

توثيــــق البيانــــات الو�سفـيـــة للبيانـــات اأو املعلومـــات اخلا�ســة بالن�ســـاط اإلإح�سائـــي    11
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض. 

الف�صل الرابع
    نطــاق الن�صــاط اإلإح�صائـــي

املــادة ) ٢٠ (
يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية اإللتزام باإلأماكن اجلائز القيام باأعمال 

الن�ساط اإلإح�سائي فـي نطاقها، وذلك وفقا لإلآتي:
 املنازل: فـي اإلأماكن املخ�س�سة للجلو�ض كال�ساإلت واملجال�ض.    1

املباين التي حتتوي على �سقق اأو وحدات �سكنية: فـي اإلأماكن املخ�س�سة للخدمات    2
العامة واإل�ستقبال.

مفتوح    3 اآخر  مكان  واأي  واملمرات،  اإل�ستقبال،  واأماكن  البهو  فـي  والنزل:  الفنادق 
للجمهور ب�سكل عام.

مواقع اإلإن�ساءات: فـي مكاتب اإلإدارة.   4

مواقع التعدين: فـي مكاتب اإلإدارة.    5
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املباين امل�ستخدمة فـي اإلأن�سطة املتعلقة بال�سناعات: فـي مكاتب اإلإدارة.     

املحإلت التجارية واملهنية: فـي اأماكن اإل�ستقبال.     7

املتعلقة    8 املرافق  اأو فـي  اأماكن اإل�ستقبال  اجلهات احلكومية وغري احلكومية: فـي 
بالن�ساط اإلإح�سائي، بح�سب اإلأحوال. 

ال�سفارات والقن�سليات: فـي اأماكن اإل�ستقبال، بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية.   9

اجلمعيات واجلهات الدولية : فـي اأماكن اإل�ستقبال، بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية.   10

املــادة ) ٢١ (
يجـــب علــــى القائم واملكلف باإلأن�سطــــة اإلإح�سائيـــة اإللتزام باإجـــراء الن�ســاط اإلإح�سائـــي 
فـي اإلأماكن املحددة فـي املادة )20( من هذه الإلئحة، بعد موافقة امل�سوؤولني عنها وفقا لإلآتي:

املن�ســـــــــاآت واملبانـــــي: مالك املبنى اأو املن�ساأة اأو من ميثله، اأو امل�سوؤول عن اإدارتها. اأ   

اجلهات احلكومية: امل�ســــوؤول عـــن ال�سمـــــاح لو�ســـــول اإلأ�سخــــــا�ض اإلــــى اإلأماكـــــن ب   
امل�ستهدفة فـي اجلهات احلكومية.

املبانــي والوحــــدات: املقيم فـي املباين اأو الوحدات.ج   

الف�صــل اخلامـــ�س
اإتاحــة البيانــات واملعلومـــات

املــادة ) ٢٢ (
يتولــــى املركــــز اإتاحــــة البيانـــــات واملعلومـــــات اإلإح�سائيـــــة ورقيــــــا واإلكرتونيا وفـــــق خطـــة 
عمــــل �سنويـــــة مقابــــل الر�ســوم املحـــددة وفقـــا للملحــق رقــــم )4( املرفـــق بهــــذه الإلئحــــــــة، 

وذلك من خإلل اإ�سدار اإلآتي: 

كتــــاب اإح�سائـــي �سنـــوي لإلإح�ساءات الوطنية ي�سمـــل جميع البيانــــات اإلإح�سائيـــة    1
املتوفرة.

ن�سرة اإح�سائية �سهرية باأهم املوؤ�سرات اإلإح�سائية اإلقت�سادية واإلجتماعية.   2

اأي ن�سرات اأو تقارير اإح�سائية دورية اأخرى متخ�س�سة تدعو احلاجة اإلى اإ�سدارها.   3

اإلإ�سقاطات ال�سكانية.   4

اأي ن�سرات اأو تقارير اإح�سائية غري دورية.    5
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املــادة ) ٢٣ (

يجب على اجلهات احلكومية التن�سيق مع املركز قبل ن�سر اأي بيانات اأو معلومات اأو درا�سات 

اأو موؤ�سرات اإح�سائية.

املــادة ) ٢٤ (

يحظر على اجلهات غري احلكومية تزويد املنظمات والهيئات الدولية واإلإقليمية ببيانات 

اأو معلومات اإح�سائية اإإل بعد احل�سول على موافقة املركز.

املـادة ) ٢5 (

يجـب عـلى القائــم واملكلــف باإلأن�سطـة اإلإح�سائية عند ن�ســـر واإتاحــة البيانـــات واملعلومـــات 

اإلإح�سائية اخلا�سة بعملهما اإللتزام باإلآتي: 

ا�ستخدام اأف�سل و�سائل الن�سر واإتاحة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية.   1

ن�سر واإتاحة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية ذات البعد اجلغرافـي املتوفرة باإحداثيات    2

با�ستخــــدام اخلرائـــــط اجلغرافـيــــة املكانيــة باأنواعها )الرقمية والورقية( املعتمـــدة 

فـي �سلطنة عمان.

اإللتزام ب�سيا�سة ن�سر وتبادل املعلومات املكانية املعتمدة فـي �سلطنة عمان عند ن�سر    3

واإتاحة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي املتوفرة.

مراعاة اجلودة وامل�سداقية.   4

اإللتزام باملحافظة على �سرية البيانات الفردية.   5

ن�سر واإتاحــــة البيانـــات واملعلومـــات اإلإح�سائيـــة فـي الوقت املحـــدد بح�ســـب اخلطــــط     

والربامج الزمنية املعتمدة من املركز.

حتديث البيانات واملعلومات اإلإح�سائية ب�سكل دوري ومنتظم.   7

التحقــق مـن عـــدم وجـــود اختــــإلف اأو ت�سارب بني البيانات واملعلومـــات اإلإح�سائيـــة    8

املراد اإتاحتها وتلك التي ميتلكها املركز.
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الف�صــل ال�صـــاد�س
ال�صجـــــإلت اإلإداريـــــة 

املــادة ) ٢6 (

 ) 0( قبل  املركز  موافقة  على  للح�سول  بطلب  تتقدم  اأن  احلكومية  اجلهات  على  يجب 
�ستني يوما على اإلأقل من اتخاذ اأي اإجراء يتعلق باإن�ساء اأو تعديل اأو تغيري نظــام اأو قاعدة 
بيانــــات ملعاجلــــة ال�سجــــإلت اإلإدارية، وعليهــــا اإللتـــزام بال�سوابط واإلإجـــــراءات ال�ســــادرة 

عن املركز فـي �ساأن ذلك. 

املــادة ) ٢7 (

يجب على اجلهات احلكومية ت�سنيف البيانات واملعلومات مبا يتوافق مع متطلبات املركز، 
و�سمان اإتاحتها للمركز.

الف�صـــل ال�صابـــع 
املخالفـــات والعقوبــــات

املــادة ) ٢8 (

اأو هذه  يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية قيد اأي خمالفة إلأحكام القانون 
الإلئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما، تقع عند اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية، واإخطار 
م�سوؤوليهمــا املبا�ســـرين عنها خإلل مدة إل تزيد على )15( خم�سة ع�ســر يومــا مـــن تاريــخ 

وقوعها.

املــادة ) ٢٩ (

يجب على امل�سوؤول املبا�سر اإعداد حم�سر باملخالفة املرتكبة، واإحالته للجهات املخت�سة.

املــادة ) ٣٠ (

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الإلئحة بالعقوبات املن�سو�ض عليها فـي القانون. 
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امللحـــق رقــــم ) ١ (

ر�صوم اخلدمات اإلإح�صائية املقدمة 

من املركز الوطني لإلإح�صاء واملعلومات للجهات غري احلكومية

اخلدمــــة اإلإح�صائيـــــةم
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين (

)3.000(توفـري البيانات واملعلومات غري املن�سورة )الفردية(1
ثإلثة اآإلف

)2.000(ت�سميم خطة عمل لتنفـيذ م�سح اإح�سائي2
األفان

)5.000(تطوير منهجية اإح�سائية3
خم�سة اآإلف

)3.000(ت�سميم عينة اإح�سائية4
ثإلثة اآإلف

)2.000(�سحب عينة اإح�سائية5
األفان

)3.000(ت�سميم ا�ستمارة اإح�سائية 
ثإلثة اآإلف

)2.000( مراجعة ا�ستمارة اإح�سائية7
األفان

)5.000(تنفـيذ م�سح اإلكرتوين8
خم�سة اآإلف

)50(تنفـيذ م�سح ميداين )للوحدة( فـي املدن 9
خم�سون

)90(تنفـيذ م�سح ميداين )للوحدة( فـي القرى10
ت�سعون
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اخلدمــــة اإلإح�صائيـــــةم
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين (

11
تنفـيذ ا�ستطإلعات

)العينة اأقل من 00 1 �سخ�ض(
)10.000(
ع�سرة اآإلف

12
تنفـيذ ا�ستطإلعات

)العينة اأكرث من 00 1 �سخ�ض(
)20.000(
ع�سرون األفا

معاجلة البيانات واملعلومات اإلجتماعية13
)2.500(

األفان وخم�سمائة

معاجلة البيانات واملعلومات اإلقت�سادية14
)5.000(

خم�سة اآإلف

حتليل البيانات واملعلومات )اإلجتماعية(15
)15.000(

خم�سة ع�سر األفا

حتليل البيانات واملعلومات )اإلقت�سادية( 1
)30.000(
ثإلثون األفا

اإعداد درا�سة اأو تقرير اإح�سائي )اجتماعي(17
)15.000(

خم�سة ع�سر األفا

اإعداد درا�سة اأو تقرير اإح�سائي )اقت�سادي(18
)30.000(
ثإلثون األفا

19
عقد برامج تدريبية اإح�سائية 

)من 3 اإلى10 اأ�سخا�ض(
)10.000(
ع�سرة اآإلف

20
عقد برامج تدريبية اإح�سائية 

)من 11 اإلى 20 �سخ�سا(
)20.000(
ع�سرون األفا
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امللحــق رقــم ) ٢ (

ت�صنيــف اإلإح�صــاءات الر�صميــة

ت�سنـــف البيانـــات واملعلومـــات اإلإح�سائـــية الر�سميـــة اإلى اقت�ساديــة و�سكانيــة واجتماعيــة 
ودميوغرافـية وجغرافـية وتقنية وثقافـية وبيئية وغريها، وفقا لإلآتي:  

املعلومات العامة )اجلغرافـية(.   1
املناخ.    2
ال�سكان واإلإ�سكان.   3
العمالة.   4
الزراعة والرثوة ال�سمكية.    5
الطاقة والتعدين.    
التجارة.   7
النقل واإلت�ساإلت.   8
اإلقت�ساد واملال.   9
اخلدمات.   10
اإلأمن وال�سإلمة.   11
ال�سناعات.   12
اإلأ�سول والعمليات املالية.   13
اخلدمات امل�سرفـية.   14
املواليد والوفـيات والزواج والطإلق.   15
التوظيف.    1
البيئة.   17
البناء والهدم.   18
اجلرمية.   19
اإلأن�سطة الثقافـية.   20
التعليم.   21
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جهات املجتمع املدين.   22
جمعيات مهنية.    23
املواد الغذائية واإل�ستهإلكية.   24
الرعاية ال�سحية والتاأمني ال�سحي.   25
الدخل والنفقات واإلدخار.    2
املنازعات والت�سوية والتحكيم.   27
التاأمني.   28
اإل�ستثمار.   29
احلوكمة.   30
الهجرة واإلإقامة.   31
امللكية واإدارة املمتلكات.   32
خطط املعا�سات التقاعدية والتقاعد.   33
اإلأ�سعار والر�سوم وال�سرائب.   34
ال�سياحة والتطوير العقاري.   35
البحث العلمي والتطوير.    3
اخلدمات اإلجتماعية والرعاية اإلجتماعية وال�سمان اإلجتماعي )ذوو الدخل املحدود    37

وذوو اإلإعاقة(.
النقل والتخزين واخلدمات اللوج�ستية.   38
اإلأجور واإلأرباح و�ساعات العمل وتعوي�سات العمال.   39
موارد املياه.   40
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة.   41
امل�ساركة املجتمعية.   42
اإلإعإلم.   43
الريا�سة.   44
اأي بيانات اأو معلومات اأخرى يرى املركز احل�سول عليها.   45
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امللحـــق رقـــم ) ٣ (

ر�صـوم الرتاخي�س اإلإح�صائية والبطاقات التعريفـية 

للجهــات غيــر احلكوميـــة واإلأفــراد

نـــــوع الر�صـــــــــم م
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين(

 1
الرتخي�ض اإلإح�سائي إلإجراء م�سح /ا�ستطإلع 

اأو جزء منه ملدة )3( ثإلثة اأ�سهر
)20( 
ع�سرون

2
الرتخي�ض اإلإح�سائي إلإجراء م�سح/ا�ستطإلع

 اأو جزء منه للمدة من )3    ( اأ�سهر
)30( 
ثإلثون

جتديد الرتخي�ض اإلإح�سائي3
)20(

ع�سرون

تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي4
)15( 

خم�سة ع�سر

بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ض اإلإح�سائي5
)10( 
ع�سرة

اإ�سدار بطاقة تعريفـية 
)15(

خم�سة ع�سر

جتديد البطاقة التعريفـية7
)15(

خم�سة ع�سر

بدل فاقد اأو تالف للبطاقة التعريفـية8
)10(
ع�سرة

تعديل بيانات البطاقة التعريفـية9
)10(
ع�سرة
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امللحــق رقــم ) ٤ (

ر�صــوم اإلإ�صـــدارات اإلإح�صائيـــة

م
نــوع اإلإ�صــدار اإلإح�صائــي

مقــدار الر�صــم 
)بالريال العماين(

الكتاب اإلإح�سائي ال�سنوي1 
)20(

ع�سرون

الن�سرة اإلإح�سائية ال�سهرية2
)7(
�سبعة

الن�سرات اأو التقارير اإلإح�سائية الدورية اإلأخرى3
)7(
�سبعة

اإلإ�سقاطات ال�سكانية4
)20(

ع�سرون

الن�سرات اأو التقارير اإلإح�سائية غري الدورية اإلأخرى 5
 )7(
�سبعة


