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فــي ظــل تغيــر أدوات العمــل اإلحصائــي خــالل الســنوات األخيــرة والتوجهــات المســتقبلية لمعظــم 

اإلداريــة  الســجالت  علــى  االعتمــاد  أصبــح  اإللكترونيــة،  األنظمــة  علــى  باالعتمــاد  المؤسســات 

كمصــدر إلنتــاج اإلحصائيــات الرســمية والمؤشــرات اإلحصائيــة أفضــل األدوات الموثوقــة، وقــد جــاء 

تنفيــذ هــذا التعــداد مواكبــا للتطــورات التقنيــة والتــي قدمــت الســلطنة مــن خاللــه نموذجــا رائــدا 

وذلــك ببنــاء منظومــة معلومــات إحصائيــة موحــدة وُمتكاملــة حــول الســكان والمســاكن والمنشــآت، 

تتولــى  حيــث  الســلطنة.  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  للجهــات  اإلداريــة  الســجالت  علــى  معتمــدة 

ــث تعمــل  ــة بحي ــر دولي ــة وفــق أطــر ومعايي ــر اإلحصائي ــة نشــر المؤشــرات والتقاري هــذه المنظوم

هــذه المنظومــة كأداة للتحقــق مــن صحــة البيانــات ووســيلة لدمــج مختلــف البيانــات القادمــة مــن 

المؤسســات المختلفــة فــي الســلطنة.

ــر وتحــــّدث بطريقــــة مســــتمرة مــــن خــــالل  ــد عــــن ألــــف متغيــ ــا يزيــ وتغطــي هــذه المنظومــة مــ

تدفــق البيانــات عبــر الربــط اإللكترونــي أو تحميــل الملفــات بالطريقة التقليديــة. وتضمــن هــذه 

المنظومــــة اســــتمرارية تدفــــق البيانــــات والتدقيــق علــى جودتهــا واكتمالهــا ثــــم تطبيــــق جــــداول 

المــرور بيــن التصانيــف اإلداريــة والتصانيــف اإلحصائيــة، وتطبيــق المنهجيــات العلميــة المعتمــدة 

فــــي مشــــروع التعــــداد اإللكترونــــي الحتســــاب اإلحصائيــات الرســــمية حــول الســــكان والوحــدات 

والمنشــآت.

ــة  ــداًء مــن مراحــل تنفيذهــا فــي المرحل ــة ابت ــاول هــذه الوثيقــة منظومــة التعــداد اإللكتروني وتتن

الثالثــة فــي العــام 2018، مــرورًا بتفصيــل شــامل لهيكلــة مدخــالت المنظومــة مــن حيــث ملفــات 

الســكان والمســاكن والمنشــآت، وهيكلــة قواعــد البيانــات فيهــا، وكيفيــة عمــل منظومــة التعــداد 

والوثائــق والمعاييــر التــي تــم عملهــا وذلــك مــن أجــل ســالمة البيانــات وجودتهــا وتكاملهــا.  

المقدمة
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منظومة التعداد اإللكترونية: 

هــي منظومــة بيانــات وطنيــة شــاملة ومتكاملــة ذات جــودة عاليــة ومرتبطــة إلكترونيــًا بقواعــد بيانــات مــن مختلــف 

المصــادر، وتهــدف إلــى بنــاء معلومــات اجتماعيــة واقتصاديــة محدثــة ومدققــة ومرتبطــة ببعضهــا البعــض وتكــون ذات 

صفــة مكانيــة مــن خــال منظومــة معلومــات إلكترونيــة، وذلــك لرفــد متخــذي القــرار ببيانــات آنيــة ومحدثــة. وتحمــل 

هــذه البيانــات بشــكل خــاص جميــع المؤشــرات المتصلــة بالســكان والمســاكن والمنشــآت وخصائصهــا. 

مراحل تنفيذ منظومة التعداد اإللكترونية

بــدأ العمــل فــي المشــروع فــي منتصــف عــام 2017 وانتهــى فــي ديســمبر 2020 بعــد اعتمــاد نتائج التعداد، وتســليم 

منظومــة التعــداد اإللكترونيــة، حيــث ســتكون هــذه المنظومــة قــادرة علــى إجــراء مشــاريع تعــداد مســتقبلية متكاملــة 

فــي وقــت قصيــر، وســتعمل علــى اســتدامة تبــادل البيانــات إلكترونيــا مــن مختلف الجهــات ذات العاقة بشــكل دقيق، 

وبنــاء المؤشــرات اإلحصائيــة المطلوبــة. ومــن خــال البرنامــج الزمنــي والــذي تــم وضعــه بــدأ العمــل ببنــاء منظومــة 

التعــداد اإللكترونيــة فــي المرحلــة الثالثــة فــي العــام )2018 - 2020(، فبعــد أن تــم إعــداد الخطــط والمنهجيــات األوليــة 

ــم الرئيســية  ــح والمطابقــة وإعــداد التصامي ــات وإجــراء التصحي ــم جمــع البيان ــى )2017 - 2018(، ت ــة األول فــي المرحل

لقواعــد البيانــات مــن خــال إنشــاء مختبــرات خاصــة تعنــي بحفــظ وتحليــل البيانــات فــي المرحلــة الثانيــة )2017  - 2019(، 

ثــم انطلقــت األعمــال التحضيريــة وأعمــال بنــاء المنظومــة ثــم نشــر النتائــج حســب المراحــل التاليــة: 
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1. دراسة أنظمة البيانات لدى الجهات المصدرة للبيانات وكيفية جمع وتحديث البيانات.
لبنــاء منظومــة بيانــات يتــم تغذيتهــا مــن قبــل الجهــات المختلفــة فإنــه مــن الضــرورة أن يتــم دراســة قواعــد 

البيانــات واألنظمــة التــي تســتخدمها تلــك الجهــات، بحيــث تتــاءم مخرجــات تلــك المؤسســات وقواعــد بياناتهــا مع 

منظومــة البيانــات التــي يرغــب التعــداد فــي إنشــاءها، ولكــون غالبيــة المؤسســات فــي الســلطنة بنــت أنظمتهــا 

اإللكترونيــة وقواعــد بياناتهــا بمــا يتــاءم مــع احتياجاتهــا فقــد كان مــن الــازم أن يتــم تعديــل واســتحداث وإضافــة 

ــات  ــر البعــض منهــا. وإنشــاء أنظمــة وقواعــد بيان ــات وتطوي ــد مــن التعديــات ضمــن هيكلــة قواعــد البيان العدي

جديــدة لــدى المؤسســات التــي ال يتوفــر لديهــا، حتــى تكــون القاعــدة التــي تســتمد منهــا منظومــة التعــداد 

قــادرة علــى اســتجاب البيانــات مــن مختلــف القواعــد المصــدرة بمــا يضمــن وجــود قاعــدة مشــتركة للبيانــات 

لجميــع المؤسســات.

2. دراسة جاهزية البيانات:
عنــد مراجعــة قواعــد وأنظمــة البيانــات لــدى المؤسســات المختلفــة فــي الســلطنة، فــإن األمــر يتطلــب رفــع 

جودتهــا والتأكــد مــن اكتمالهــا ومطابقتهــا مــع قواعــد البيانــات المرجعيــة قبــل جلــب تلــك البيانــات إلــى منظومــة 

التعــداد وذلــك مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى البيانــات الصحيحــة والدقيقــة والمكتملــة والتــي تعكــس الواقــع 

الفعلــي لحالــة الســكان والمســاكن والمنشــآت فــي الســلطنة.

لذلــك عمــل فريــق العمــل بالتعــداد علــى دراســة كل قواعــد البيانــات لــدى الجهــات ذات العاقــة، ومــن ثــم 

معالجــة وتصحيــح واســتكمال تلــك البيانــات فــي قواعــد بيانــات المؤسســات حتــى تكــون جاهــزة لتغذيــة منظومــة 

التعــداد.

3. إعداد منهجيات بناء قواعد البيانات اإلحصائية:
بطبيعــة الحــال هنالــك معاييــر وتصانيــف دوليــة تســتخدم فــي تبويــب البيانــات صــادرة مــن المنظمــات والهيئــات 

الدوليــة ذات العاقــة بالمواضيــع المختلفــة، فهنــاك تصنيــف دولــي للتعليــم، وهنــاك تصنيــف دولــي للعمالــة 

ــة، فمتــى يصنــف الفــرد ملتحــق  ــكل فئ ــات ل ــق تصنيــف البيان ــر طري واألنشــطة والمهــن، وتوضــح تلــك المعايي

بالتعليــم مــن عدمــه، ومتــى يصنــف أمــي أو غيــر أمــي، ومتــى يصنــف أنــه يعمــل فــي نشــاط الصناعــات التحويلية 

أو نشــاط غيــره، وقــس علــى ذلــك بقيــة البيانــات التــي ينبغــي تصنيفهــا بالطريقــة الصحيحــة.

لذلــك قامــت إدارة مشــروع التعــداد بإعــداد منهجيــات احتســاب للبيانــات التــي تجمعهــا من الجهــات ووضع عمليات 

تصنيــف تلــك البيانــات ضمــن معايير التصانيــف الدولية.
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كذلــك تــم وضــع مجموعــة كبيــرة مــن الشــروط المتعلقــة بمنطقيــة البيانــات وصحتهــا ســيتم التحــدث عنهــا الحقــا 

ضمــن هــذه الوثيقــة.

4. تحديد مدخالت ومخرجات المنظومة وجداول المرور بين التصانيف:
اعتمــدت ســلة بيانــات التعــداد الرئيســية علــى دراســة الســجات اإلداريــة فــي المؤسســات المختلفــة التــي ســيتم 

جمــع البيانــات منهــا، والتــي تعتمــد فــي األســاس علــى التوصيــات الدوليــة فيمــا يخــص بيانــات التعــداد.

كمــا تــم اقتــراح إضافــة مجموعــة أخــرى مــن البيانــات تخــدم الســلطنة ومتخــذي القــرار بمــا يدعــم وضــع السياســات 

والخطــط التنمويــة فــي البــاد، حيــث أنــه كلمــا زادت حجــم ونوعيــة البيانــات المتوفــرة زادت فــرص وضــع القــرارات 

والخطــط المناســبة للتنميــة فــي الســلطنة، وتوزيــع وتوفيــر الخدمــات بمــا يتوافــق مــع تلــك البيانــات

وبالتالــي توســعت المنظومــة فــي حجــم البيانــات التــي جلبتهــا مــن المؤسســات مــع اإللتــزام الكلــي بســلة بيانــات 

التعــداد، وفــي ضــوء وجــود تلــك البيانــات فــي المؤسســات علــى بعــض التصانيــف واألنظمــة المختلفــة تــم 

وضــع مجموعــة مــن جــداول المــرور التــي تكــون وســيلة تحويــل التصانيــف فــي المؤسســات فــي الســلطنة إلــى 

التصانيــف الدوليــة المســتخدمة لعــرض البيانــات.

وتــم تحديــد الحقــول والبيانــات التــي ســيتم جلبهــا مــن كل مؤسســة وتحديــد دوريــة تحديــث البيانــات بيــن األنظمــة 

فــي المؤسســات ومنظومــة التعــداد، وصيغــة وترتيــب تلــك البيانــات بمــا يتــاءم مــع متطلبــات المنظومــة.

5. بناء المنظومة:
تعــد مرحلــة البنــاء أهــم مرحلــة فــي منظومــة التعــداد، خصوصــا فــي تحديــد الصيغــة الرقميــة التــي تعتمــد عليهــا 

المنظومــة )البرمجــة(، كمــا أنهــا تتطلــب إســتيفاء جميــع المراحــل الســابقة مــن حيــث توفيــر قواعــد البيانــات التــي 

يتــم تخزيــن البيانــات فيهــا، ويبنــى فيهــا معاييــر التدقيــق الموضوعــة وتحويلهــا مــن الصيغــة النظريــة إلــى الصيغــة 

اإللكترونيــة، وكيفيــة دمــج تلــك البيانــات وترتيبهــا وصفهــا فــي المنظومــة، والجــداول والصــور واألشــكال التــي 

تشــكلها وتخرجهــا المنظومــة وكيفيــة نشــر تلــك المعلومــات.

وقــد شــهدت المنظومــة العديــد مــن التغييــرات فــي ســبيل تطويرهــا وإخراجهــا بالصــورة التــي عليهــا اآلن، فأثنــاء 

مرحلــة البنــاء والتجريــب تظهــر مجموعــة كبيــرة مــن التحســينات التــي يمكــن إدخالهــا علــى المنظومــة فــي ســبيل 

تســريع المنظومــة ورفــع دقــة وصحــة البيانــات والتأكــد مــن تطبيــق المنهجيــات بالشــكل الصحيــح.
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6. الربط مع الجهات:
فــي بدايــة عمــل المنظومــة كانــت عمليــة إدخــال البيانــات تتــم بالطريقــة اليدويــة بحيــث يتــم جلــب البيانــات مــن 

المؤسســات المختلفــة ويقــوم الفنييــن العامليــن علــى المنظومــة برفــع تلــك البيانــات بعــد تهيئتهــا إلــى قواعــد 

بيانــات المنظومــة.

وبغــرض رفــد النظــام ببيانــات محدثــه ومتصلــة بشــكل مســتمر وبالتنســيق مــع وزارة النقــل واالتصــاالت وتقنيــة 

المعلومــات، تــم ربــط منظومــة التعــداد اإللكترونــي بعــدة جهــات ربطــًا إلكترونيــًا حيــث يتــم إرســال البيانــات مــن 

ــات  ــة مختلفــة. يقــوم النظــام بتلقــي هــذه البيان ــخ مرجعي الجهــات للمنظومــة بشــكل يومــي ومســتمر بتواري

فــي المرحلــة األولــى مــن قواعــد البيانــات حيــث يتــم فحــص جودتهــا تقنيــًا وفنيــًا ثــم إدراجهــا فــي جــداول البيانــات 

الصحيحــة. كمــا أن البيانــات التــي تحتــوي علــى أخطــاء يتــم االحتفــاظ بهــا منفصلــة فــي جــداول لألخطــاء بغــرض 

تصحيحهــا وإدراجهــا فــي المنظومــة مــرة أخــرى.

ويبلغ عدد الجهات التي تم ربط النظام بها إلكترونيًا ثمانية جهات وهي:

شرطة عمان السلطانية . 1

وزارة الصحة. 2

وزارة التربية والتعليم. 	

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار. 	

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار. 	

وزارة العمل. 	

وزارة التنمية االجتماعية. 7

 مجموعة نماء . 8

7. تجربة المنظومة وبوابة البيانات:
تعــد هــذه المرحلــة مــن المراحــل المهمــة واألساســية التــي يتــم التحقــق مــن صحــة عمــل المنظومــة وعــدم 

وجــود أخطــاء فــي عمليــات اإلدخــال واإلخــراج، وأن تكــون جميــع المعاييــر والمنهجيــات وجــداول المــرور وعمليــات 

الربــط والحســاب تتــم بشــكل صحيــح.

وتــم ذلــك مــن خــال متابعــة حجــم البيانــات المرســلة عــن طريــق الربــط االلكترونــي والبيانــات التــي تــم جلبهــا 

يدويــا مــن قواعــد بيانــات المؤسســة، ومــن ثــم التأكــد مــن صحتهــا وعددهــا ودقتهــا مــن خــال العمليــات فــي 



13 منظومة التعداد اإللكتروني 2020 

المنظومــة وبيــن مختبــرات التعــداد التــي كان الهــدف األساســي منهــا تصحيــح وتحديــث البيانــات والتأكــد مــن صحــة 

بيانــات ومخرجــات المنظومــة.

وبالتالــي عملــت هــذه المرحلــة علــى تصحيــح مجموعــة كبيــرة مــن العمليــات علــى منظومــة التعــداد إلــى أن تــم 

التأكــد مــن عمــل المنظومــة بالشــكل الصحيــح.

ــد مــن التعــدادات التجريبيــة  ــة المنظومــة عملــت إدارة مشــروع التعــداد الــى إجــراء العدي وبغيــة التأكــد مــن جاهزي

قبــل يــوم العــد الفعلــي لتحديــد فتــرة عمــل المنظومــة والفتــرة الزمنيــة العتمــاد النتائــج ونشــر البيانــات.

8. نجاز التعداد 12 /12 /2020م:
بعــد سلســلة مــن التعــدادات التجريبيــة والتــي تــم التأكــد فيهــا مــن صحــة ودقــة البيانــات المتدفقــة مــن الجهــات 

المختلفــة تــم تحديــث بيانــات المنظومــة بأخــذ صــورة للبيانــات بتاريــخ 12 /12 /2020م، وهــو اليــوم المرجعــي 

المعتمــد مــن قبــل مشــروع التعــداد اإللكترونــي 2020.

9. اعتماد النتائج ونشرها:
اعتمد حضرة صاحب الجالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله -  نتائج التعداد يوم 	1 /12 /2020م، 

وخــال نــدوة صحفيــة انعقــدت فــي نفــس اليــوم تــم اإلعــان عــن نتائــج التعــداد وأهــم المؤشــرات اإلحصائيــة، وتــم 

تدشــين بوابــة بيانــات التعــداد التــي تحــوي جميــع البيانــات والمؤشــرات التي تــم تجميعها.
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يتــم تحميــل البيانــات إلــى المنظومــة عــن طريــق ملفــات البيانــات التــي تــم جلبهــا مــن المؤسســات 

المختلفــة أو عــن طريــق الربــط المباشــر مــع الجهــات، ويتــم التحقــق يدويــا للملفــات المجمعــة خــارج نظــام 

ــة رفعهــا للمنظومــة أو يتــم التحقــق منهــا بواســطة المنظومــة للجهــات التــي ترســل  الربــط قبــل عملي

ــط االلكترونــي:  ــق الرب ــات عــن طري البيان

وهنا نوضح الطريقتين التي يتم بواسطتهما إدخال البيانات إلى منظومة التعداد:

1. بيانات الجهات المجمعة من غير نظام الربط االلكتروني:

 ).........( CSV file   ملف البيانات يجب أن تكون الملفات بصيغة  •

ملف الخصائص ويحتوي على:  •

اسم الملف. 1

اسم الجهة. 2

التاريخ المرجعي. 	

عدد السجات. 	

التصانيف المستخدمة في الملف . 	

)properties file( ويرفق معها ايضا ملف الخصائص)gdb( اما البيانات الجغرافية تكون بصيغة  •

  بعــد جلــب البيانــات يتــم التأكــد منهــا مــن خــال البرنامــج اإلحصائــي SAS ومــن ثــم يتــم رفــع تلــك الملفــات 

لمنظومــة التعــداد عبــر )FTP Wins cap( واســتكمال مراحــل التحقــق والمعالجــة والدمــج والربــط مــع بقيــة 

الملفــات األخرى.

2. بيانات الربط التلقائي: 

تــم ربــط النظــام بعــدة جهــات ربطــًا مباشــرًا بغــرض تلقــي البيانــات المحدثــة بشــكل أســرع عــن طريــق خدمــة 

ــًا ســجات الجهــات التــي يتــم إرســالها  ــب باســتخدام برنامــج )SOAP(. حيــث يســتقبل النظــام يومي الوي

إلكترونيــًا بنفــس تنســيق ملفــات CSV. تتميــز هــذه الطريقــة بأنهــا أســرع فــي تلقــي البيانــات المحدثــة.

هيكلة مدخالت المنظومة  2
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بلــغ معــدل عــدد الســجات التــي يتــم معالجتهــا أكثــر مــن 	7 مليــون ســجل متواجــدة فــي 8	 ملــف يتــم 

اســتامها مــن الجهــات مــن بينهــا 0	 مليــون ســجل خــاص بالبيانــات التعريفيــة للســكان و	 مليــون ســجل 

ــوالدات  ــون خــاص بال ــة وملي ــة الزواجي ــون بالحال ــون بالتعليــم و	 ملي ــة 	 ملي ــات القــوى العامل خــاص ببيان

والوفيــات و12 مليــون بالمنشــآت و19 مليــون ســجل خــاص ببيانــات الوحــدات، ونتيجــة لهــذا الكــم الهائــل 

مــن البيانــات الضخمــة التــي تتدفــق عــن طريــق الربــط اإللكترونــي للجهــات كان ال بــد مــن وضــع آليــة منظمــة 

تمــر عبرهــا البيانــات بعــدة مراحــل.

هيكلة قواعد البيانات  3

هيكلة ملفات السكان

جميع البيانات الفردية من الجهات الحكومية والتي تعتبر مصادر أساسية لتشكيل قاعدة بيانات السكان وهي: 

· ُشرطة ُعمان الُسلطانية	

· وزارة التربية والتعليم	

· وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار	

· مجلس الشؤون االدارية للقضاء	

· وزارة التنمية االجتماعية	

· وزارة الصحة	

· وزارة العمل	

ــة.  ــات التعــداد اإللكترونــي لتتناســب مــع األهــداف األساســية للمنظومــة اإلحصائي ــاء قواعــد بيان ــم بن ت

حيــث تحتــوي علــى ثاثــة قواعــد رئيســية هــي قواعــد الســكان والمســاكن والمنشــئات والاتــي ُتشــكلن 

الشــريان الــذي تتدفــق مــن خالــه البيانــات الُمحدثــة والُمتصلــة مــع بعضهــا البعــض، حيــث تــم إنجــاز هــذه 

المرحلــة وفحــص الجــزء الخــاص بالمنظومــة وقواعــد تدقيــق وتصحيــح البيانــات، وتحتــوي هــذه المرحلــة علــى 

تحميــل البيانــات بالنمــط اليــدوي دون تفعيــل الربــط اإللكترونــي لتدفــق البيانــات بشــكل تلقائــي.

بناء قواعد البيانات األساسية  4
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السكان

الجنس

االلتحاق 
بالتعليم

المستوى 
التعليمي

التخصص

الجنسية 
)عماني/وافد(

الحالة الزواجية

العالقة 
بقوة العمل

الفئة العمرية 

المحافظة 

الوالية

التجمع

االعاقة

التاريخ المرجعي

الفئة العمرية 

المحافظة 

المستوى 
التعليمي

النوع

الوالية 

سبب االعاقة

نوع االعاقة

الباحثون عن عمل

التاريخ المرجعي

التخصص

الحالة الزواجية

الفئة العمرية 

المحافظة 

المستوى 
التعليمي

النوع

الوالية

الوفيات

الجنسية
 )عماني/وافد(

الفئة العمرية 

المحافظة

النوع

الوالية 

تاريخ الوفاة :
 الربع

سنة الوفاة

شهر الوفاة

عدد الوفيات 
حسب الشهر

المركبات

التاريخ المرجعي

سعة المحرك

سنة الصنع

عدد الركاب

لون المركبة

العاملون

الجنسية 
)عماني/وافد(

الحالة الزواجية

الفئة العمرية 

القطاع 
المؤسسي

المؤهل العلمي

المحافظة

المستوى 
التعليمي

المهنة

النشاط 
االقتصادي

النوع

الوالية 

حالة العامل

المواليد

الجنسية
 )عماني/وافد(

الفئة العمرية 
لألم

المحافظة

المستوى 
التعليمي لألم

النوع

الوالية 

تاريخ الميالد : 
الربع

سنة الميالد

شهر الميالد

مكان الميالد

عالقة االم 
بالقوة العاملة

السكان

وتتكون قاعدة بيانات السكان من األقسام اآلتية:
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جميع البيانات الفردية من الجهات الحكومية والتي تعتبر مصادر أساسية لتشكيل قاعدة بيانات المساكن وهي:

· وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني	

· المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات	

· البلديات	

· مجموعة نماء	

وتتكون قاعدة بيانات المساكن من األقسام المحددة أدناه 

هيكلة ملفات الوحدات

المباني

األراضي

التاريخ المرجعي

المحافظة 

الوالية 

التجمع

نوع استخدام االرض

المساحة

الوحدات

إشغال الوحدة

التاريخ المرجعي

المحافظة

الوالية 

التجمع

نوع الوحدة

نوع استخدام الوحدة

تاريخ اإلنشاء

المباني

التاريخ المرجعي

المحافظة 

الوالية 

نوع استخدام المبنى

نوع المبنى

عدد الوحدات

تاريخ اإلنشاء
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جميع البيانات الفردية من الجهات الحكومية والتي تعتبر مصادر أساسية لتشكيل قاعدة بيانات المنشآت وهي:

· وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار	

· وزارة العمل	

· البلديات	

وتتكون قاعدة بيانات المؤسسات من األقسام المحددة أدناه

المؤسسات

المستثمرون

التاريخ المرجعي

الفئة العمرية

النشاط االقتصادي

جنسية )عماني/وافد(

حجم المؤسسة 

من بين السكان إحصائيا

نوع االستثمار

المنشآت

التاريخ المرجعي

المحافظة

النشاط االقتصادي

الوالية 

التجمع

عدد المشتغلين

عدد المشتغلين العمانيين

حجم المنشآة

قطاع العمل

المؤسسات

الشكل  القانوني

التاريخ المرجعي

المحافظة 

الوالية

التجمع

حجم المؤسسة 

قطاع العمل

عدد المشتغلين

عدد المشتغلين العمانيين

الدرجة

رأس المال 

النشاط االقتصادي

هيكلة ملفات المنشآت
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الجدول التالي يوضح البيانات المتلقاه من الجهات الرسمية وعدد المتغيرات لكل جهة:

رقم 
خدمات الربطعدد المتغيراتاسم الجهةالتسلسل

شرطة عمان السلطانية1

األفراد36

العناوين28

شجرة العائلة11

التأشيرات9

وزارة الصحة2

المواليد59

الوفيات23

الزيارات اليومية للمرضى43

طالب المدارس33وزارة التربية والتعليم3

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 4
طالب الكليات والجامعات40واالبتكار

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار5

المؤسسات5

عناوين المؤسسات27

رأس مال المؤسسات8

المستثمرين8

الشكل القانوني للمؤسسات4

حالة المؤسسات4

المنشآت3

نشاط المنشآت7

عناوين المنشآت28

حالة المنشآت5

وزارة العمل6

الموظفين العمانيين37

الموظفين الوافدين37

الباحثين عن عمل13

المتقاعدين15

ذوي االحتياجات الخاصة30وزارة التنمية االجتماعية7

مجموعة نماء8

حسابات الكهرباء25

االستهالك الشهري للحسابات6

الموقع الجغرافي9
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كما يوضح الجدول التالي مصادر البيانات وأهم االستعماالت في عملية الربط اإللكتروني  

أهم االستعماالت الملف الجهة

خصائص السكان )الجنس، العمر، الحالة الزواجية، الجنسية(  األفراد

شرطة عمان السلطانية

عنوان اإلقامة، األسرة، الربط مع الوحدة السكنية  العناوين

العائلة، العالقة بالشخص المرجعي، الحالة الزواجية شجرة العائلة

التشغيل )مصادر تكميلية(
التأشيرات 

المركبات

خصائص التعليم )االلتحاق، نوع التعليم، المستوى التعليمي، 
التخصص(  عنوان التعليم

البوابة التعليمية وزارة التربية والتعليم

أساس
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار

خصائص التشغيل )العالقة بقوة العمل والمهنة والنشاط 
االقتصادي وجهة العمل والحالة العملية( 

المشتغلون

الباحثون عن عملوزارة العمل 

المتقاعدون

خصائص اإلعاقة )النوع، السبب، الدرجة( األشخاص ذوو اإلعاقة وزارة التنمية االجتماعية

خصائص المولود )بيانات تكميلية( المواليد

سبب الوفاة )بيانات تكميلية(وزارة الصحة الوفيات

عنوان الشفاء نهر الشفاء

الحالة الزواجية: مصدر للمقارنة وثائق الزواج والطالق
مجلس الشؤون االدارية 

للقضاء

 خصائص الوحدات والمباني )االشغال والنوع واالستعمال( 
عنوان الوحدة 

الحسابات

مواقع الحساباتشركة نماء القابضة

االستهالك

مطابقة جغرافية بين األراضي والمباني والوحدات
طبقة األراضي

البنية الوطنية
طبقة المباني

خصائص األراضي )الملكية واالستعمال والمساحة(  األراضي
وزارة اإلسكان والتخطيط 

العمراني

خصائص المؤسسات والمنشآت )الشكل القانوني والنشاط 
االقتصادي ورأس المال والعنوان وسنة اإلنشاء والقطاع(

المؤسسات

وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار

المنشآت

األنشطة

العناوين

الدرجة المؤسسات غرفة الصناعة والتجارة

التسجيل الضريبي ورقم المبيعات واألرباح المؤسسات جهاز الضرائب

 حجم المؤسسة / المنشأة 
النشاط الرئيسي المؤسسة / المنشأة 

المشتغلون وزارة العمل 

وضعية نشاط المؤسسة / المنشأة
المنشآت

البلديات / شؤون المحافظات
األنشطة
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هــي معلومــات مصممــه لمعالجــة وتحليــل وإدارة جميــع البيانــات الجغرافيــة المرجعيــة والتــي يتــم إدخالهــا 

فــي المنظومــة، وتســاعد علــى معرفــة الحــدود المكانيــة والتقســيمات اإلداريــة للمحافظــات والواليــات 

والقــرى فــي الســلطنة. 

ويساعد تحليل المعلومات الجغرافية اإلجابة على كثير من المعلومات اإلحصائية مثل: 

عدد السكان في المحافظات • 

عدد السكان في الواليات• 

عدد السكان في القرى • 

المعلومات الجغرافية في منظومة التعداد   5
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ذكرنــا ســابقا فــي مراحــل منظومــة التعــداد أن مرحلــة بنــاء المنظومــة مــن أهــم المراحل في مشــروع التعداد 
كونهــا المحــرك الرئيســي للبيانــات ابتــداء مــن إدخــال البيانــات وانتهــاء بإخراجهــا ومــا بيــن العمليتيــن مــن تصحيــح 
وتصنيــف ومراجعــة وترتيــب وإخــراج. وكان لزامــا أن يتــم تحديــد اهــم المتطلبــات الفنيــة والوظيفيــة لتشــغيل 
هــذه المنظومــة، وبالتالــي شــرع مشــروع التعــداد فــي عمــل وثيقــة المتطلبــات الفنيــة والوظيفيــة والتــي 
تتيــح فهــم الوظائــف والعمليــات والبرمجيــات التــي مــن المفتــرض أن يؤديهــا النظــام والكيفيــة التــي يجــب أن 

يعمــل بهــا، وتحتــوي علــى المتطلبــات االتيــة:

المتطلبــات الوظيفيــة: والتــي مــن خالهــا ســتعمل المنظومــة علــى ربــط قواعــد البيانــات 	 
للســكان والمســاكن والمنشــآت عــن طريــق بيانــات الجهــات الحكوميــة والمتدفقــة بشــكل 

 ،LTE آنــي عــن طريــق عمليــات

المتطلبــات الفنيــة: وهــي متطلبــات األمــان والشــبكة والنظــام األساســي والتكامــل عــن 	 
طريــق بوابــة التعــداد اإللكترونيــة والتــي تتيــح البيانــات اإلحصائيــة لجميــع أفــراد المجتمــع. 

وفيمــا يلــي أمثلــة علــى بعــض المتطلبــات الفنيــة:

• أجهزة العمل في مشروع التعداد االلكتروني

فيما يلي الحد األدنى من مواصفات األجهزة للعمل على نظام التعداد اإللكتروني:
المعالج: 5i eroC letnI أو أعلى• 
ذاكرة الوصول العشوائي: 61 جيجابايت أو أعلى• 
التخزين: 001 جيجابايت أو أعلى• 
الشبكة: 1 جيجابت في الثانية• 

البرامج:

 •ETLS هوه األداة االساسية المستخدمة في تصميم )PENTAHO DATA INTEGRATION  )PDI
 •)Microsoft Windows 10 )x64 bit :نظام التشغيل
عميل FTP: أي عميل FTP قياسي أو إصدار WinSCP 5.15 )أو أعلى(.• 
عميــل SQL: Toad إلصــدار Oracle DBA أو Oracle SQL Developer اإلصــدار 19 )أو أعلــى( أو أي • 

RDBMS أداة عميــل
 •Mozilla Firefox و Microsoft Edge موصى به( و( Google Chrome :متصفح الويب
أدوات متنوعــة لتحســين الكفــاءة: Microsoft Excel 2016 أو أعلــى ؛ Microsoft Access 2016 أو • 

.Notepad ++ ، EmEditor ، Adobe Reader ، أعلــى

PRD وثيقة المتطلبات الفنية والوظيفية  6
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معايير التثبت في جودة البيانات: 

اإلحصائيــة  البيانــات  واســتخراج  المتاحــة  البيانــات  تحليــل  علــى  بقدرتهــا  اإلحصائيــة  األنظمــة  نجــاح  يعتمــد 
والمؤشــرات، وتعتبــر عمليــات LTE( ( daoL ,mrofsnarT ,tcartxE(( أفضــل العمليــات التــي تســتخدم لتثبــت 
مــن جــودة البيانــات، حيــث يعمــل LTE علــى )اســتخراج وتحويــل وتحميــل( للبيانــات المتدفقــة مــن المصــادر 

الرئيســية )الجهــات الحكوميــة(.

وتعمــل وثيقــة )LTE( علــى تحويــل البيانــات عــن طريــق ثــالث عمليــات أثنــاء الربــط اإللكترونــي كمــا فــي 
الشــكل الموضــح : 

عملية 
استخراج 
البيانات
Extract

عملية 
تحويل

 البيانات
Ttansform

عملية 
تحميل 
البيانات
Load

استخراج البيانات من الجهات الحكومية

معالجة البيانات عن طريق تحويلها لبيانات نظيفة

إدراج البيانات في قاعدة البيانات األولية
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وقد تم بناء مستودع للبيانات األولية عن طريق مختبرات التعداد، كما تم إنشاء أكثر من مستودع للبيانات 

ETL4, ETL3, ETL2, ETL1 بحيث يتم تطبيقها في كل قاعدة من أجل تنظيف البيانات وتحسين جودتها.

ويوضح الشكل التالي مكونات عمليات LTE المستخدمة في التعداد.

شرطة ُعمان السلطانية

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة العمل

وزارة التنمية االجتماعية 

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

مجموعة نماء

جهات أخرى

قواعد بيانات 

الجهات ذات العالقة

البيانات حسب

 سلة البيانات المعتمدة

البيانات الفردية 

مجمعة حسب مصادر

البيانات

السجالت اإلحصائية

(بيانات فردية)

البيانات التجميعية

البيانات المشفرة للسكان
والمساكن والمنشآت

سجالت متكاملة
لالستخدام التشغيلي

قواعد بيانات

متكاملة

السكان

المساكن

المنشآت

ي)
ون

تر
لك

إل
ط ا

رب
(ال

ت 
انا

بي
 ال

ل
نق

ية
صائ

إلح
ت ا

شرا
مؤ
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ب
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حت

ا
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لي

تح
وال

ة 
بق

طا
لم

ا
ية

صائ
إلح

ت ا
ال

سج
 ال

ى
عل

ت 
انا

بي
 ال

ل
مي

تح

قواعد 

بيانات تعداد

2010

السجل اإلحصائي
المتكامل للتعداد

اتاحة
البيانات

تصميم
التقارير

عرض
البيانات

األفراد

التشغيل

الحالة االجتماعية

اإلعاقة

التعليم

المواليد والوفيات

المخرجات
1

1

المساكن

المنشآت

بيانات تجميعية

منظومة إتاحة 

وعرض المؤشرات

اإلحصائية

2

3

4

مكاتب المحافظين (البـلـديــات)

شرطة ُعمان السلطانية

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة العمل

وزارة التنمية االجتماعية 

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

مجموعة نماء

جهات أخرى

مكاتب المحافظين (البـلـديــات)

مجلس الشؤون اإلدارية للقضاءمجلس الشؤون اإلدارية للقضاء

ETL1
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شرطة ُعمان السلطانية

وزارة الصحة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

وزارة العمل

وزارة التنمية االجتماعية 

وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

مجموعة نماء

جهات أخرى

قواعد بيانات 

الجهات ذات العالقة

البيانات حسب

 سلة البيانات المعتمدة

البيانات الفردية 

مجمعة حسب مصادر

البيانات

السجالت اإلحصائية

(بيانات فردية)

البيانات التجميعية

البيانات المشفرة للسكان
والمساكن والمنشآت

سجالت متكاملة
لالستخدام التشغيلي

قواعد بيانات

متكاملة

السكان

المساكن

المنشآت
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ومن الشكل يتضح أن هناك أربعة مراحل لعمليات ETL يمكن تفسيرها وفقا لآلتي:

• المرحلــة األولــى: يتــم رفــع بيانــات الســجات اإلداريــة المســتلمة مــن الجهــات المعنيــة إلــى المرحلــة األولــى مــن 

المنظومــة والتــي بدورهــا تقــوم بفحــص جــودة هــذه الســجات مــن الناحيــة التقنيــة ومعالجتهــا فنيــًا وبيــان مــا تحتــوي 

مــن أخطــاء وتكــرار وتوافــر الحقــول اإللزاميــة. كمــا تشــرف هــذه المرحلــة علــى مقارنــة تصنيفــات الحقــول المســتلمة 

مــن الجهــات مــع التصنيفــات المعتمــدة رســميًا فــي النظــام. تقســم جــداول هــذه المرحلــة.

ــات  ــة مصــدر أساســي لمعرفــة جــودة البيان ــة هــذه المرحل ــر األخطــاء الصــادرة مــن النظــام فــي نهاي وتشــكل تقاري

ــة بهــا بغــرض تصحيــح  ــر ومشــاركتها مــع الجهــات المعني المســتلمة مــن الجهــات حيــث يمكــن اســتخراج هــذه التقاري

األخطــاء.

كمــا وتقــوم هــذه المرحلــة علــى معالجــة بيانــات األراضــي والمباني والحســابات والتي تشــكل البيانــات الجغرافية من 

النظــام وربطهــا فــي الخــوادم المعنيــة عــن طريق تعريفــات المواقع.

• المرحلــة الثانيــة: تعنــى هــذه المرحلــة بربــط البيانــات مــن الناحيــة اإلداريــة حيــث تقــوم بربــط البيانــات وخلــق جــداول 

جديــدة تربــط فيهــا البيانــات المشــتركة مــن عــدة جهــات كبيانــات التعليــم المستســقاة مــن وزارة التربيــة والتعليــم 

ووزارة التعليــم العالــي والبحــث واالبتــكار -الاتــي تشــكلن المصــدر األساســي لبيانــات التعليــم للعمانييــن – وبيانات 

التعليــم مــن وزارة العمــل للوافديــن. كمــا تعنــى هــذه المرحلــة بربــط بيانــات األفــراد بالكيانــات كربــط األفــراد باألســر 

وربــط الموظفيــن بالمؤسســات والمنشــئات

كمــا تقــوم هــذه المرحلــة بفحــص البيانــات مــن الناحيــة المنطقيــة وإنشــاء التقاريــر المخصصــة لعــرض هــذه األخطــاء 

مثــااًل عليهــا أخطــاء األفــراد البالغيــن ســن التعليــم وغيــر مدرجيــن فــي ســجات التعليــم.

• المرحلــة الثالثــة: مــن أهــم أهــداف هــذه المرحلــة هــي تشــفير البيانــات وكل مــا يرمــز إلــى الهويــة للمحافظــة علــى 

ســرية وخصوصيــة البيانــات حيــث يشــمل تشــفير البيانــات جميــع األرقــام المدنيــة واألســماء وأرقام الســجات التجارية 

وإظهارها بشــكل مشــفر.

• المرحلــة الرابعــة: حيــث أن مــن أهــداف المنظومــة توفيــر بيانــات ومؤشــرات إحصائيــة، تقــوم هــذه المرحلــة بمعالجة 

ــق وتشــكيل الجــزء الخــاص  ــط األبعــاد مــع الحقائ ــة ورب ــًا إحصائي ــات المستســقاة مــن المراحــل الســابقة معالجت البيان

بالمؤشــرات اإلحصائيــة المرتبطــة التــي تعــرض فــي بوابــة التعــداد اإللكترونيــة والتقارير النهائية. ويتــم تعبئة البيانات 

فــي الجــداول بنــاًء علــى تواريــخ مرجعيــة للبيانــات يتــم تخصيصهــا فــي بدايــة المرحلــة.

اعتمــدت المراحــل األربعــة لعمــل المنظومــة علــى العديــد مــن المعاييــر الازمــة للتأكــد مــن صــح البيانــات واكتمالهــا 

فــي بدايــة األمــر، ومــن ثــم تبويبهــا وجمعهــا وتشــفيرها، ومــن ثــم بنــاء القواعــد، انتهــاء بالنشــر وهــي المراحــل التــي 

أشــرنا إليهــا ســابقا، وبالتالــي فــإن كل مرحلــة بهــا مجموعــة مــن المعاييــر والشــروط التــي تــم بناءهــا بالنظــام تضمــن 

الخــروج بالبيانــات بالشــكل الصحيــح وفيمــا يلــي توصيــف وتوضيــح لتلــك المعاييــر:
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معايير التثبت الفنية:

1. التحقــق مــن اســم مصــدر البيانــات : ســيتم التحقــق مــن اســم ملــف مصــدر البيانــات ان لــم يكــون اســم الملــف 

هــوه نفســه المتفــق عليــه مــع مصــدر البيانــات ، لــن يتمكــن النظــام مــن التعــرف علــى الملــف وتحميلــه فــي ســجل 

إداري مائــم لتقســيمات نظــام التعــداد اإللكترونــي.

2. التحقــق مــن صحــة المعلومــات اإللزاميــة : ســيتم التحقــق مــن الحقــول اإللزاميــة فــي ملــف مصــدر البيانــات، اذا 

كانــت الحقــول اإللزاميــة غيــر متوفــرة فســيتم تخزيــن الســجل فــي جــدول األخطــاء حتــى يتــم تصحيحــه، 

• مثال على البيانات اإللزامية معلومات النوع )الجنس( إلزامية لجميع سجات األشخاص 

	. التحقق من صحة تنسيق البيانات: حيث تم تصميم النظام لتوقع بيانات في نسق معين من مصادر البيانات.

	. تــم تصميــم النظــام بحيــث يتوقــع تاريــخ الميــاد فــي شــكل “YYYY / MM / DD”. علــى ســبيل المثــال، إذا تــم 

تقديــم تاريــخ الميــاد بتنســيق “MM-DD-YY” ، فسيفســر النظــام تاريــخ الميــاد المحــدد هــذا علــى أنــه تنســيق 

تاريــخ غيــر معــروف وســيقوم بتخزيــن الســجل اإلشــكالي فــي جــداول األخطــاء.

	. التحقــق مــن التصنيفــات مقابــل التصنيفــات المضافــة فــي النظــام: والتصنيفــات هــي مجموعــة مــن القيــم 

الممكنــة لمجــال معيــن وهــذه بعــض األمثلــة علــى المصنفــات:

•  البسيطة هي: مصنف الجنس: ذكر أو أنثى

• الحالة االجتماعية: أعزب، متزوج، مطلق، أرمل

• النوع القانوني للمؤسسة: شركة فردية، شركة محدودة، شركة مساهمة 

	. عمليــات التحقــق مــن الصحــة مقابــل مفاتيــح األعمــال حيــث أن لــكل موضــوع مــن موضوعــات التعــداد مصــدر بيانــات 

أولــي: بالنســبة للســكان هــو شــرطة عمــان الســلطانية، وبالنســبة للمؤسســات فهــي وزارة التجــارة والصناعــة.

معايير التثبت المنطقية:

الترابـط المنطقـي فـي البيانـات اإلحصائية هـو درجـة االنسجام واالتساق مـا بيـن البيانـات ويعتبـر الترابـط المنطقـي 

احـــد أهـــم المعاييـــر التـــي تؤشـــر علـــى حجـــم الجـــودة النوعيـــة فـــي البيانـــات اإلحصائية، ولقد حرص مشروع التعداد 

علـــى تحقيـــق معيـــار الترابـــط المنطقـــي للبيانـــات بجديـــة عاليـــة مـن خـال اتبـاع عـــدد مـــن األساليب واإلجراءات الفنية 

التــي تحقــق هــذا البعــد.

والتدقيــق المنطقــي هــو فحـــص اتســـاق البيانـــات داخليـــًا ضمـــن قاعـــدة البيانـــات، بحيــث يتــم مراقبـــة التطابـــق بيـــن 

طبيعـة الحقـل ونـوع اإلجابات أو البيانـات، وكذلـك االنسجام بيـن مختلـف البيانـات أو اإلجابات، أنظـر الجـدول )حيث أن 

أحمــد عمــره 	 ســنوات ويحمــل شــهادة الدكتــوراه، ومحمــد عمــره 8 ســنوات وحالتــه االجتماعيــة متــزوج(.
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مثال للتوضيح لبعض األخطاء المنطقية

الحالة االجتماعيةالمستوى التعليميالعمر)بالسنوات(

أعزب دكتوراه4أحمد

متزوجالتعليم األساسي )حلقة أولى( 8محمد

 

وعلــى اثــر ذلــك تــم عمــل مختبــرات للتعــداد تعنــي بالتدقيــق علــى البيانــات والتأكــد مــن أتســاقها وانســجامها بيــن 

مختلــف البيانــات، حيــث يمــر تدقيــق البيانــات بعــدة مراحــل أهمهــا:

2. التدقيق المكتبي اليدوي: ويسـتخدم المنهـج التقليـدي المتمثـل فـي الفحـص اليـدوي مـن قبـل فريـق تدقيـق 

متخصـــص يقـــوم بمراجعـــة جميـع البيانـات في مختبرات التدقيق.

	. التدقيق اآللي: ويتــم تدقيــق ومراجعــة البيانــات فــي هــذه الطريقــة دفعــة واحــدة بعــد إدخالهــا إلكترونيــا، مــن 

خــال األنظمة والبرامــج فــي أجهــزة الحاســوب، والمتضمنـة قواعـد التدقيـق التـي تـم تحديدهـا وتطبيقهـا علـى 

هـذه األنظمة والبرامـج مسـبقا، بحيـث يتـم التحقـق مـن مـدى مطابقـة البيانـات المدخلـة لتلـك القواعـد، للكشـف 

عـن األخطاء أو لتحديـد الصيغ الغيـر المقبولـة. وتقـوم فـرق التدقيـق برفـع التقاريـر المتعلقـة باألخطاء التـي تتطلـب 

التصحيـــح، ليتـــم معالجـــة تلـــك البيانـــات، وكذلـــك يتـــم رفـــع التقاريـــر المتعلقـة بـــأي مـن األخطاء المتكـــررة، للمعنييـن 

لتجنـــب الوقـوع بهـــذه األخطاء الحقًا.

 

وتقوم منهجية تدقيق البيانات في التعداد اإللكتروني 2020 حسب النهج التالي:

تحديد سلة بيانات تفصيلية وشاملة ومحددة.• 

جمع البيانات من المصادر المعتمدة• 

التحقق من دقة البيانات ومطابقتها مع بعضها.• 

تصحيح واستكمال البيانات• 

توحيد البيانات• 

وبعــد تلــك المراحــل تــم الخــروج بمجموعــة كبيــرة مــن المعاييــر المنطقيــة التــي تضمــن صحــة ودقــة شــمولية 

البيانــات تــم إدخالهــا فــي المنظومــة وقــد تجــاوزت 100 قاعــدة مصنفــه فــي مجموعــات كالتالــي:

معايير عامة• 

معايير متعلقة بالعاقات األسرية• 

معايير متعلقة بالزواج والطاق• 
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معايير متعلقة بالعمر• 

معايير متعلقة بالتعليم• 

معايير متعلقة بالتوظيف• 

معايير متعلقة بالمنشآت• 

معايير متعلقة بالوحدات• 

و تنقسم المعايير المنطقية حسب القواعد إلى قسمين:

تحذيرات:

يعنــي أن هنــاك شــيًئا مــن الشــكوك المتعلقــة بالســجل أو الحــدث وليــس خرًقــا مباشــًرا للقواعــد. مثــال نموذجــي 

لنــوع الخطــورة “تحذيــر” هــو شــخص أكبــر مــن 100 عــام. الوضــع المذكــور ليــس انتهــاًكا للقاعــدة ولكــن التســجيل أو 

الحــدث يحتــاج إلــى عنايــة خاصــة.

أخطاء:

فــي هــذه الحالــة امــا ان تكــون المعلومــات المهمــة مفقــودة فــي ســجل النظــام أو هنــاك انتهــاك مباشــر للقواعــد 

فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون هنــاك أســباب أو تفســيرات متعــددة للحالــة التــي يكــون فيهــا الرجــل لديــه 

خمــس زيجــات نشــطة فــي النظــام وهــي كالتالــي:

هناك معلومات مفقودة في النظام حول الطاق من الزوجة السابقة• 

هناك معلومات مفقودة في النظام حول وفاة الزوجة• 

هناك معلومات خاطئة عن الزواج )الرقم المدني خاطئ(• 

انتهاك القانون الفعلي إذا كان الزوج لديه خمس زيجات نشطة• 

بنــاءا علــى ذلــك، يتــم االتصــال بمصــدر البيانــات والتحقــق مــن األخطــاء واصالحهــا وهنــاك نوعيــن مــن التقاريــر 

المتعلقــة بالمعاييــر المنطقيــة:

تقريــر يوضــح النتائــج الملخصــة لفحــص قواعــد البيانــات مصنفــه علــى شــكل مجموعــات مــع عــدد الســجات التــي • 

فشــلت فــي قواعــد معينــه

تقرير تفصيلي يوضح السجات التي فشلت في قواعد معينه• 
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تمكنــت منظومــة التعــداد االلكترونــي مــن تشــكيل قاعــدة بيانــات وطنيــة عمالقــة، مرتبطــة مــع 

ــات فــي الســلطنة ســواء تلــك المتعلقــة  ــر مصــادر أساســية للبيان مجموعــة مــن الجهــات التــي تعتب

بالتعــداد أو البيانــات اإلضافيــة األخــرى التــي تســهم فــي وضــع السياســات والبرامــج والخطــط ودعــم 

ــات آنيــة. متخــذ القــرار بمعلومــات وبيان

وبالتالــي اصبــح مــن الضــرورة أن يســتمر تدفــق البيانــات بشــكل دوري ومســتمر مــن الجهــات المختلفــة 

الــى منظومــة التعــداد االلكترونــي والعمــل مــع الجهــات علــى تحســين البيانــات والتوســع مســتقبال 

فــي البيانــات التــي يمكــن أن تكــون محــل اهتمــام لمتخــذي القــرار.

كمــا أنــه أصبــح مــن الضــرورة أن ترتبــط بقيــة المؤسســات األخــرى عــن طريــق الربــط االلكترونــي مــع 

المنظومــة، وتكويــن قاعــدة بيانــات كبيــرة تغنــي المؤسســات عــن االستفســار مــن الجهــات المختلفــة، 

ــة أو التأكــد  ــك المؤسســات دون الحاجــة ألوراق ثبوتي وتســاعد فــي تســهيل العمــل اإلداري فــي تل

مــن صحــة بيانــات معينــة كــون أن هــذه القاعــدة تشــمل كل مــا يمكــن أن يتطلبــه العمــل فــي الجهــات 

المختلفــة.

الخاتمة
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