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عن المركز






نظام المركز

.ه القواعدالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات المستقبل الحاجة لالستفادة من ھذاستشرف •

–:بإصدار نظام للمركز )40/2014(مرسوم سلطاني •

جمع وتخزین البیانات اإلحصاءات الرسمیة المنتجة من قبل المركز والجھات ) : 4-3(المادة •
,الحكومیة األخرى، والمعلومات المعدة من قبل القطاع الخاص بھدف التحلیل والنشر

في جمع وحفظ مصادر البیانات المستخدمة في اإلحصاءات الرسمیة لالستفادة منھا) : 5-3(المادة •
.انتاج إحصاءات إضافیة كلما دعت الحاجة الى ذلك



عقد شراكات

التفكیر و قرار البدء في االستفادة من ھذي القواعد یحتاج الى تحول دراماتیكي في طریقة•
.  والتخطیط والعمل في المراكز اإلحصائیة

-:أحد ھذي األسباب التي تدعو الى ھذا التحول ھو أنھ ھذي •
القواعد موجودة خارج محیط المراكز اإلحصائیة •
.وتدار بواسطة قوانین وقواعد تضبط مجاالت بعیدة كل البعد عن اإلحصاء•
تحتاج الى امكانیات ومھارات قد ال تتوفر في المراكز االحصائیة•



أمثلة على الشراكات

جامعة السلطان قابوس•
اجراء الدراسات والبحوث•
االستفادة من مركز خدمة المجتمع•

مركز اإلحصاء الھولندي•
لمعلومات االستفادة من خبرتھم في مجاالت عدیدة في اإلحصاء وتوظیف السجالت اإلداریة وتقنیات ا•

واالتصاالت في مجال االحصاء



أمثلة على شراكات أخرى

حتاج الى ألن المركز أیضا ینفذ العدید من استطالعات الرأي عن طریق مركز االتصال وبالتالي ن•
مع قوائم بأرقام ھواتف المواطنین والمقیمین، لھذا السبب نشأت الحاجة الى عقد شراكة أخرى

.واوریدوعمانتلالشركات المزودة لخدمة االتصاالت في عمان شركة 

البیانات وبعد أن بدأ المجتمع االحصائي بقیادة شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة یفكر باستغالل•
رى الضخمة كمصدر من مصادر البیانات إلنتاج مؤشرات إحصائیة رسمیة، طرأت أیضا حاجة أخ

.لالستفادة من ھذه الشراكة اللي وقعناھا مع شركات االتصاالت

االتصاالت ھذي األسباب أھلتنا  للبدء في تنفیذ مشروع رائد لالستفادة من قواعد بیانات شركات•
ت ووالیات في انتاج مؤشرات إحصائیة في مجاالت السیاحة والسكان والتنقل الیومي بین محافظا

.السلطنة



مشروع البیانات الضخمة

.ھذا المشروع یحتاج الى إمكانیات ومھارات قد ال تتوفر في المركز الوطني•

.ةلذلك نحن نستفید من الخبراء الموجودین في الفریق الدولي للبیانات الضخم•

.لالستفادة من خبراتھم في ھذا المجالبوسیتیومووقعنا اتفاقیة مع شركة •



مشروع البیانات الضخمة

تى في إیجاد مصادر تمویل لتغطیة التكلفة السنویة حولكن نحن طلبنا من الشركة التعاون•
نضمن دیمومة تدفق ومعالجة البیانات ونشر اإلحصاءات الناتجة من ھذا المشروع من

: خالل
تغطیة مجاالت إحصائیة أخرى•
التالي وبالمسوحاتاإلحصائیة المتخصصة حتى نتخلص من ھذه المسوحاتدراسة متطلبات بعض •

.المسوحاتنقلل مجموع التكلفة السنویة لھذه 
و استخراج مؤشرات لخدمة مستفید معین كشركات الطیران، او شركات الخدمات مثل الكھرباء أ•

.الصرف الصحي ، او شركات الخدمات اللوجستیة



لمحددات نجاح الشراكاتملخص
لبنیة یكون لدیك أھداف واضحة وخارطة طریق واضحة المعالم لتحقیق تلك األھداف والبدء بتجھیز اان •

.األساسیة المطلوبة

.األطرافلذلك أصبحت ضرورة ملحة بأن تعقد شراكات واضحة األھداف یستفید منھا جمیع •

.االختیار المناسب للجھات التي تنشئ شراكات  معھا•

.تعظیم االستفادة من ھذه الشراكات•

.عقد اجتماعات دوریة بین الشركاء وتطویر وثیقة الشراكة•



شكرا على حسن االستماع
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