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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/15

باإجـراء التعـداد الإلكرتونـي لل�سكـان وامل�ساكـن واملن�سـاآت لعـام 2020م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى القانون الإح�سائي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/29 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/30 باإن�ساء املجل�س الأعلى للتخطيط و اإ�سدار نظامه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/31 باإن�ساء املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ،

وعلى نظام املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يجرى التعداد الإلكرتوين لل�سكان وامل�ساكن واملن�ساآت لعام 2020م ، وفقا لالأحكام املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 مـن رجــــــــــــــب �سنــة 1436هـ

الموافـق :    6  مـن مايــــــــــــــــو �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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الأحكـام اخلا�سـة باإجـراء التعـداد الإلكرتونـي

لل�سكـــــــان وامل�ساكــــــن واملن�ســـــاآت لعــــــام 2020م

املــادة ) 1 ( 

يجــــرى تعــــداد اإلكرتونـــي �سامـــل لل�سكــــان وامل�ساكـــن واملن�ســـاآت ، ت�ستكمــل اإجراءاتـــه خــالل 

عام 2020م .

املــادة ) 2 ( 

ت�سكــل جلنــة وطنيــة عليــا للتعــداد برئا�ســة وزيــر التــراث والثقافــة ، وع�سويــة كـــل مــن :

- نـائـب رئيــ�س املجلـ�س الأعــلى للتخطيـط                                   نائبا للرئيــــ�س

- وزيــــــــــر الداخليــــــة                                                                      ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيــــــــــر الإ�سكــــان                                                                        ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيـــــر القـــــوى العــامــلــة                                                             ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيــــــــــر ال�سحــــة                                                                         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــر الرتبيـــة والتـعليم                                                            ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تقنية املعلومات                                  ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــر الدولـــــة وحمــافـــظ م�سقـــط                                           ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- وزيـــــر التــنميـة الجــتماعيــة                                                      ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا            

- املفتـــ�س العـــــــام لل�ســــرطة واجلمــــارك                                        ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيــــــــر الدولـــــة وحمــافـــظ ظفــــــــار                                            ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

- وزيـــــــــر الإعــــــالم                                                                         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- اأميـــن عـــــام املجل�س الأعـــلى للتخطيــط                                     ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات         ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــــوا

- مدير عام م�سروع التعداد                                                           مــقــــــــــــــــــــــــــــــررا
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املــادة ) 3 ( 

تخت�س اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي :

1 - اعتماد املنهجية الالزمة لتنفيذ التعداد ، ودرا�سة ما يرتتب على ذلك من اإجراءات 

لدى الأجهزة احلكومية املخت�سة ، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات .

2 - اعتماد خطة تعبئة املتطلبات الب�سرية واملادية الالزمة لإجراء التعداد ، واتخاذ 

الإجراءات الالزمة لو�سعها مو�سع التطبيق .

3 - حتديــد املعلومـــات املطلـــوب جمعهــا خــالل التعـــداد فـي �سوء احتياجات الأجهزة 

احلكومية املختلفة .

4 - اإبداء الراأي فيما يعر�سه عليها امل�سرف العام للتعداد من مو�سوعات . 

املــادة ) 4 ( 

يكون رئي�س جمل�س اإدارة املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات م�سرفا عاما للتعداد .

املــادة ) 5 ( 

على امل�سرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لإجراء التعداد خالل عام 2020م .

املــادة ) 6 ( 

ي�ســدر الرئيــ�س التنفيــذي للمركــز الوطنــي لالإح�ســاء واملعلومات قرارا بت�سمية مدير عام 

م�سروع التعداد ، وت�سكيل جلنة فنية للم�سروع ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، واعتماد الهيكل 

التنظيمي للم�سروع .

املــادة ) 7 ( 

املعمول  والتعاميــم  واللوائــح  والقوانيـــن  الأنظمـــة  كافـــة  مـــن  التعـــداد  م�ســـروع  ي�ستثنـــى 

بها فـــي ال�سلطنـــة . وعلــى رئيــ�س جملــ�س اإدارة املركــز الوطني لالإح�ساء واملعلومات و�سع 

نظام اإداري ومايل خا�س بامل�سروع ، يطبق بعد اعتماده من جمل�س الوزراء .




