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مراحل تطور اإلحصاءات الحيوية

.المسوحات الديموغرافية والصحية1.
1975المسح الديموغرافي واالجتماعي ‐
1985المسح الديموغرافي واالجتماعي ‐
1992مسح صحة الطفل  ‐
1995مسح صحة المرأة العمانية ‐
2000المسح الصحي الوطني ‐



مراحل تطور اإلحصاءات الحيوية

:التعداد السكاني. 2
‐1993

الحالة الزواجية –المواليد            
‐2003

.الحالة الزواجية–الوفيات –المواليد            
‐2010

الحالة الزواجية–الوفيات–المواليد           



1993و  2003تعداد 





 سنة ) 54إلى  15(للنساء الالتي سبق لھن الزواج  

 المواليد

شھر السابقة من ) 12(ھل حصلت حالة والدة  خالل ال 23
 ال -2 نعم -1 ؟)فالنة(لـ  2009/12/12الى  2010/12/11تاريخ 

 كم اجمالي عدد المواليد؟24

 رقم مسلسل25

..... ما ھو اسم المولود؟26

 السنة     / شھر / يوم  ؟)الميالدي ( ما ھو تاريخ الوالدة 27

 أنثى -2 ذكر -1 ما ھو نوع المولود؟28

 ال -2 نعم -1 ھل المولود باقي على قيد الحياة؟29

2010تعداد 



 الوفيات

34

)  12(ھل حصلت حالة وفاة في األسرة خالل ال 
الى  2010/12/11شھر السابقة من تاريخ 

 ؟  2009/12/12

 ال -2 نعم -1

 كم اجمالي عدد الوفيات؟35

 رقم مسلسل36

 السنة     / شھر / يوم  ؟)الميالدي ( ما ھو تاريخ الوفاة 37

..... ما ھو العمر عند الوفاة؟38

 أنثى -2 ذكر -1 النوع؟39



مراحل تطور اإلحصاءات الحيوية

:التقديرات السكانية. 3
تم استخدامھا لتقديرات أعداد السكان وإحصاءات الحيوية قبل ‐

وذلك إستنادا على نتائج التعدادات السكانية . 2011عام 
وذلك .والمسوحات التي تم إجراءھا خالل تلك الفترة

Rural and Urban Projection (RUP)بإستخدام بعض البرامج مثل 



السجل المدني



:أسباب التحول إلى السجل المدني

.نظام اإللكتروني1.

)انتشار إدارات األحوال المدنية(. نسبة إكتمال عالية للسجالت اإلدارية بالسلطنة2.

)تسجيل لجميع الوقائع(. جودة بيانات عالية3.

)سرعة الحصول على البيانات.(توفير بيانات آنية و واقعية عن سكان السلطنة4.

توجة السلطنة إلى إستخدام السجالت اإلدارية، والتعداد اإللكتروني، 5.

.الربط بين مختلف القواعد البيانات لمختلف الجھات الحكومية



البيانات التي تتوفر من السجل المدني

السكان•
المواليد•
الوفيات•
الزواج والطالق•
العمالة•



السكان

أعداد السكان•
النوع والجنسية•
العمري•
).المحافظات والواليات(التوزيع الجغرافي •



معايير المستخدمة للحصول على بيانات السكان من السجل المدني

.  سنوات) 10(كل عماني على قيد الحياة ويحمل وثيقة رسمية سارية المفعول او منتھية ولم يتجاوز مدة انتھائھا عشر  العمانيين 1

 جميع المقيمين دون الملتحقين الذين يحملون تأشيرات صالحة، وال يشترط وجودھم داخل السلطنة خالل المدة

.المسموح بھا قانونا

جميع الملتحقين الذين يحملون تأشيرات صالحة، ويشترط وجودھم داخل السلطنة  .

جميع المقيمين الذين لديھم إقامة منتھية الصالحية منذ سنتين ومتواجدين داخل السلطنة.

المقيمين 2



نشر بيانات السكان

:اآللية
استالم بيانات السكان من شرطة عمان السلطانية عن طريق البريد اإللكتروني في     . 1

).برمجة آلية للنظام(تمام الساعة السادسة صباحاً 
.تقييم ومراجعة البيانات من قبل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. 2
نشر البيانات. 3







البيانات الشھرية من السجل المدني



نشر بيانات السكان

الساعة السكانية: اليومي1.

)األول من كل شھر(النشرة الشھرية : الشھري2.

)يوليو من كل عام 2(النشرات السنوية : السنوي 3.







السنويةاإلصدارات



إحصاءات المواليد والوفيات

oجميع المواليد األحياء للعمانيين داخل وخارج السلطنة خالل سنة معينة

oخالل سنة معينةاألحياء الوافدين داخل السلطنة  جميع المواليد
المواليد 1

oجميع حاالت الوفاة للعمانيين داخل وخارج السلطنة خالل سنة معينة

o خالل سنة معينةالوافدين داخل السلطنة حاالت الوفاة جميع
الوفيات 2



إحصاءات المواليد والوفيات

وزارة الصحة•

السجل المدني •



إحصاءات المواليد والوفيات
شھري، سنوي:الدورية
:اآللية

إستالم بيانات المواليد والوفيات التي حدثت داخل السلطنة من وزارة الصحة عن 1.
.طريق البريد اإللكتروني

إستالم بيانات المواليد والوفيات المسجلين في السجل المدني من شرطة عمان 2.
).برمجة آلية للنظام(السلطانية عن طريق البريد اإللكتروني 

.تقييم ومراجعة البيانات من قبل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. 3
نشر البيانات. 4



إحصاءات المواليد والوفيات

:النشر
النشرة اإلحصائية الشھرية: الشھري1.
نشرة إحصاءات المواليد والوفيات، الكتاب اإلحصائي السنوي: السنوي2.









أھم المؤشرات الحيوية بالسلطنة



أھم المؤشرات الحيوية بالسلطنة
Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

No. عدد

Population Total '(000) 4159 3993 3855 3623 3295 ) 000('إجمالي السكان 

Omani '(000) 2,345 2,261 2,172 2,093 2,013 )  000('عماني 

Expatriate '(000) 1814 1732 1683 1530.4 1282 ) 000('وافد 

Recorded Total Live Births (2) 86,286 82,981 79,417 72,867 67,922 )  2(اجمالي المواليد المسجلين أحياء  

Recorded Total Death (2) 8,167 7,819 7,669 7,884 7,667 )2(اجمالي الوفيات  المسجلة  

Vital Statistics (Omani Population) :‐ -) :للسكان العمانيين (االحصاءات الحيوية 

Life Expectancy at Birth 76.4 76.6 76.6 76.2 75.4 العمر المتوقع عند الوالدة  

‐Males 74.2 74.8 74.8 74.5 73.1 ذكور  -   

‐ Femals 78.8 78.5 78.5 78.0 77.7 أناث  -   

Total Fertility Rate 4 3.9 3.9 3.7 3.7 معدل الخصوبة الكلي  

Crude Birth Rates (per 1000 Pop.) 34.1 33.9 33.8 32.1 31.2 )من السكان 1000لكل (معدالت المواليد الخام  

Crude Death Rates (per 1000 Pop.) 2.9 2.9 2.9 3.2 3.3 )من السكان 1000لكل (معدالت الوفيات الخام  

Infant Mortality Rate (per 1000 Livebirths) 9.5 7.9 9.8 9.5 9.5 )من المواليد االحياء  1000لكل (معدالت وفيات االطفال الرضع  

Under 5 Mortality Rate ( per 1000 live births ) 11.4 9.7 11.8 11.5 11.9 )  مولود حي 1000لكل (سنوات  5معدل وفيات األطفال أقل من 



أھم المؤشرات الحيوية بالسلطنة
2‐2

)1(المواليد األحياء ، الوفيات ووفيات الرضع المسجلين حسب النوع والجنسية 

Live Births,Deaths & Infant Deaths  Registered, by Sex & Nationality (1)

Item & Year

Grand Total اإلجمالي العام  Expatriate وافد   Omani عماني         

الجملةالبيان والسنة إناث ذكور الجملة إناث ذكور الجملة إناث ذكور

Total Female Male Total Female Male Total Female Male

No. عدد 

‐:Live Births   -: المواليد األحياء 
2013 79,417 38,857 40,560 6,044 2,914 3,130 73,373 35,943 37,430 2013

2014 82,981 40,562 42,419 6,291 3,078 3,213 76,690 37,484 39,206 2014

2015 86,286 41,985 44,301 6,360 3,101 3,259 79,926 38,884 41,042 2015

‐:Deaths -: الوفيات  
2013 7,669 2,621 5,048 1,389 201 1,188 6,280 2,420 3,860 2013

2014 7,819 2,871 4,948 1,313 218 1,095 6,506 2,653 3,853 2014

2015 8,167 3,005 5,162 1,335 234 1,101 6,832 2,771 4,061 2015

‐:Infant Deaths -: وفيات  الرضع 
2013 772 336 436 56 19 37 716 317 399 2013

2014 645 319 326 36 17 19 609 302 307 2014

2015 818 367 451 57 30 27 761 337 424 2015
1‐ at the National 
Level على المستوى الوطني -1



:إستخدامات المؤشرات الحيوية بالسلطنة

.استخدام البيانات السكانية في وضع البرامج والخطط التنموية1.

إحتساب المؤشرات الوطنية للمقارنات الدولية2.

تقييم الوضع الصحي بالسلطنة3.

بناء جداول الحياة بالسلطنة4.

تقدير أعداد السكان في المستقبل5.



إحصاءات الزواج والطالق

يتم حاليا الحصول على بيانات عدد وثائق الزواج والطالق •
من وزارة العدل والتي تصدر أو ترسل بياناتھا بشكل سنوي 

.للمركز
سيتم الحصول على البيانات من خالل الربط االلكتروني مع •

.وزارة العدل
ھنالك الدراسة لمقارنة بيانات وثائق الزواج والطالق بين •

.وزارة العدل والسجل المدني



نشر إحصاءات الزواج والطالق
. نشرة سنوية-
. الكتاب اإلحصائي السنوي-



إحصاءات الزواج والطالق



التحديات
عدم وجود ربط االلكتروني بين مختلف الجھات المعنية •

.بإحصاءات الحيوية
.تفعيل اإللزامية تسجيل الوقائع الحيوية•




