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تنفيــذًا للمرســوم الســلطاني رقــم )15 /2015( بإجــراء تعــداد إلكترونــي للســكان والمســاكن 

والمنشــآت لعــام 2020، وتماشــيًا مــع توصيــات األمــم المتحــدة باإلعتمــاد علــى الســجالت اإلداريــة 

ــة ومعتمــدا  ــة الحديث ــا للتطــورات التقني الرســمية فــي إجــراء التعــدادات، جــاء هــذا التعــداد مواكب

بصفــة كليــة علــى الســجالت اإلداريــة للجهــات الحكوميــة والخاصــة.

يعــد التعــداد اإللكترونــي 2020 تجســيدا للحكومــة اإللكترونيــة والتعــاون المثمــر بيــن مختلــف 

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي تبــادل البيانــات والتحــول مــن التعــدادات التقليديــة باســتثمار 

مســتدام للمــوارد الماليــة والتقنيــة المتاحــة لبنــاء منظومــة معلومــات إحصائيــة متكاملــة حــول 

الســكان والمســاكن والمنشــآت معتمــد علــى الســجالت اإلداريــة الوطنيــة. تســتعين بهــا الدولــة 

فــي التخطيــط التنمــوي وفــي متابعــة وحوكمــة السياســات واإلجــراءات فــي مختلــف القطاعــات 

وتقييــم أثرهــا علــى المواطــن ، تعزيــزا للحكومــة الذكيــة بمــا يتوافــق مــع أهــداف رؤية عمــان 2040.

قدمــت الســلطنة أنموذجــًا رائــدا فــي تنفيــذ التعــداد اإللكترونــي 2020 مــن حيــث حجــم البيانــات 

المجمعــة والمؤشــرات اإلحصائيــة المنتجــة، خــالل فتــرة وجيــزة وبتكلفــة قليلــة جــدا مقارنــة بالتعــداد 

التقليــدي مــن ناحيــة المــوارد الماليــة والبشــرية، ممــا يســهل لمتخــذي القــرار الحصول علــى البيانات 

المتعلقــة بخصائــص الســكان والمســاكن والمنشــآت بشــكل آنــي ودقيــق، دون حاجــة لالنتظــار 

لمــدة زمنيــة تصــل إلــى )5 أو 10( ســنوات إلجــراء التعــداد كمــا جــرت العــادة فــي التعــداد التقليــدي.

ــج النهائيــة للتعــداد اإللكترونــي مــن قبــل  ــع عشــر مــن شــهر ديســمبر تــم اعتمــاد النتائ فــي الراب

المقــام الســامي لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - حفظــة اللــه ورعــاه– 

البيانــات والمعلومــات  المؤتمــر الصحفــي إلتاحــة  للتعــداد فــي  البوابــة اإللكترونيــة  وتدشــين 

ــة عمــان 2040.  لالســتفادة منهــا فــي مختلــف الخطــط وإعــداد االســتراتيجيات بمــا يتوافــق ورؤي

المقدمة  1
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اإلطار القانوني والتنظيمي للتعداد   2

اعتماد المنهجية 
الالزمة لتنفيذ 

التعداد، ودراسة 
ما يترتب على ذلك 

من إجراءات لدى 
األجهزة الحكومية 
المختصة واتخاذ ما 
يلزم لتنفيذ تلك 

اإلجراءات.

اعتماد خطة تعبئة 
المتطلبات البشرية 

والمادية الالزمة 
إلجراء التعداد واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة 
لوضعها موضع 

التطبيق.

تحديد المعلومات 
المطلوب جمعها 
خالل التعداد في 

ضوء احتياجات 
األجهزة الحكومية 

المختلفة.

إبداء الرأي فيما 
يعرضه عليها 

المشرف العام 
للتعداد من 
موضوعات.

1234

يمثــل المرســوم الســلطاني الســامي رقــم )15 /2015( الصــادر بتاريــخ 17/رجب/1436هـــ 
الموافــق 6/مايــو/2015م االطــار القانونــي لتنفيــذ مشــروع التعــداد اإللكترونــي للســكان 
والمســاكن والمنشــآت 2020 الــذي قضــى بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا للتعداد ، كما تم تشــكيل 
اللجنــة الفنيــة للتعــداد والتــي تضــم ممثلــي مجموعــة مــن الجهــات المعنيــة فــي الدولــة ، وقــد 
ــخ 28/رجب/1441هـــ الموافــق 23/ ــاء المرســوم الســلطاني رقــم )33 /2020( الصــادر بتاري ج
مــارس/2020 م بتعديــل بعــض األحــكام الخاصــة باجــراء التعــداد اإللكترونــي للســكان والمســاكن 
والمنشــآت لعــام 2020 المرفقــة بالمرســوم الســلطاني )15 /2015(، وذللــك بتشــكيل لجنــة 

وطنيــة عليــا للتعــداد برئاســة وزيــر الداخليــة تختــص  باالتــي:
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كمــا تــم تشــكيل لجنــة فنيــه للتعــداد  برئاســة الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء 
والمعلومــات وعضويــة مديــري عمــوم الجهــات  المعنيــة واإلدارة التنفيذيــة للمشــروع، 
تختــص بشــكل عــام بدراســة منهجيــة المشــروع والخطــط المنبثقــة عنهــا والتوقيــت الزمنــي 
لتنفيــذ  الالزمــة  البشــرية  والمتطلبــات  الفنــي  الدعــم  تقديــم  إلــى  إضافــة  لتنفيذهــا، 

ــر عــام التعــداد، وتختــص بمايلــي:  المشــروع، والتــي يرفعهــا إليهــا مدي

وقد عقدت اللجنة العليا عدة اجتماعات من بداية المشروع تمخضت عنها مجموعة من 
القرارات، حيث بلغ عدد القرارات التي اقرتها اللجنة 74 قرار

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المرســوم الســلطاني واللجــان التــي انبثقــت عنــه، كان لهــا دور فــي 
ــل فــي بعــض التشــريعات لــدى  ــات والتعدي ــذ المشــروع وتحســين جــودة البيان ســرعة تنفي

الجهــات المعنيــة وتطبيــق توصيــات تحســين جــودة البيانــات والربــط بيــن الجهــات .

كما شكلت اللجنة اإلعالمية للمشروع برئاسة وكيل وزارة اإلعالم 
وعضوية الجهات المعنية  وتختص بما يــلي:

سبل توفير سلة البيانات المعتمدة للمشروع.	 
 إنشاء فرق عمل لقواعد البيانات المستهدفة	 
 مراجعة خطط ومراحل تنفيذ المشروع	 
 تقديم الدعم الالزم والمساهمة في تدقيق البيانات المستهدفة	 
 أي مهام فنية أخرى يتم طرحها من قبل إدارة التعداد	 

دراسة مشروع الخطة اإلعالمية للتعداد المعدة من قبل إدارة التعداد.	 
اإلشراف على تنفيذ الخطة اإلعالمية للتعداد بعد إقرارها، وضمان 	 

سيرها وفق الكيفية المحددة والبرنامج الزمني المقرر.
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اللجنة الوطنية العليا
رئيس اللجنة :
 وزير الداخلية 

وعضوية كل من :
وزير اإلسكان والتخطيط العمراني	 وزير الصحة	 
وزير النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات	 وزير التربية والتعليم	 
وزير االقتصاد	 وزير الدولة ومحافظ مسقط	 
وزير التنمية االجتماعية	 المفتش العام للشرطة والجمارك	 
وزير العمل	 وزير اإلعالم	 
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات	 وزير الدولة ومحافظ ظفار	 
مدير عام مشروع التعداد )مقررا(	 وزير الدولة ومحافظ مسندم	 

االدارة التنفيذية
مدير عام التعداد اإللكتروني 0202 

مكتب إدارة المشروع
الخبراء

البيانات واإلحصاء
نظم المعلومات
اإلعالم والهوية

فرق العمل التخصصية:
قاعدة بيانات التعليم العالي	 قاعدة بيانات األفراد	 
قاعدة بيانات المواليد والوفيات	 قاعدة بيانات التشغيل	 
قاعدة بيانات المساكن	 قاعدة بيانات الحالة االجتماعية	 
قاعدة بيانات المنشأت	 قاعدة بيانات اإلعاقة	 
قاعدة بيانات التعليم المدرسي	 

اللجنة الفنية
رئيس اللجنة :

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 
وعضوية كل من :

وزارة العمل	 التعداد اإللكتروني 2020	 
وزارة التنمية االجتماعية	 وزير الداخلية	 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني	 وزارة التربية والتعليم	 
وزارة النقل واالتصاالت وتقنية المعلومات	 شرطة عمان السلطانية	 
مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء	 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار	 
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات	 وزارة الصحة	 
مجموعة نماء	 وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار	 

اللجنة االعالمية 
رئيس اللجنة :

 وكيل وزارة االعالم 
وعضوية كل من :

وزارة اإلعالام	 التعداد اإللكتروني 2020	 
شرطة عمان السلطانية	 
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سياسة سرّية البيانات في المشروع 
يؤكــد القانــون اإلحصائــي علــى ضــرورة حمايــة البيانــات الشــخصية واســتعمالها فقــط لتحقيــق األهــداف اإلحصائيــة  
ولضمــان حمايــة البيانــات والمعلومــات فــي مشــروع التعــداد اإللكترونــي وبنــاء علــى ذلــك، تــم إعــداد وثيقــه أمــن 
المعلومــات فــي المشــروع، تهــدف  إلــى توضيــح آليــة إدارة أمــن المعلومــات وآليــة جمــع واســتخدام وحفــظ البيانات 
الفرديــة التــي يتــم تجميعهــا مــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة عــن األفــراد والمســاكن والمنشــآت، مــع ضمــان 

وصــول هــذه المعلومــات إلــى األشــخاص المخوليــن بالتعامــل مــع هــذه البيانــات والمعلومــات.

الغرض من هذه السياسة        

ضمان توفر الموارد التوعية
الكافية لتطبيق 

نظام فعال إلدارة 
أمن معلومات.

تحديد وتقليل 
المخاطر الناجمة عن 
أي خلل أمني قد 

يتعرض له المشروع.

ضمان استمرارية 
العمل في المشروع 

بدون انقطاع ناتج 
عن خلل في أمن 

المعلومات.

المرافق

البياناتالبرامج

الموظفون

النطاق
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الجانب اإلداري  3

صــدر النظــام اإلداري والمالــي لمشــروع التعــداد 
اإللكترونــي بموجــب القــرار رقــم )1 /2017( الصادر 

عــن المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات.

ــخ  بمقتضــى المــادة )7( مــن المرســوم وذلــك بتاري
ــر 2017م.  10/ربيــع اآلخــر 1438هـــ الموافــق 9 يناي

حيث شارك في تنفيذ هذا التعداد )72( موظفا فنيا وإداريا

 تم تعيين عدد )42( موظفا بعقود عمل مؤقتة

انتداب عدد )16( موظفا من مختلف الجهات الحكومية 

تكليف عدد )14( موظفا.

كما تم تشكيل فرق عمل فنية داخل كل جهة حكومية 
وخاصة معنية لتقديم الدعم الالزم لفريق مشروع التعداد.
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الجانب الفني للمشروع  4

تهــدف التعــدادات عمومــا إلــى إعــداد إحصائيــات تفصيليــة 
حــول الســكان والمســاكن والمنشــآت وتجهيزهــا ونشــرها 
أو  التقليــدي  التعــداد  حالــة  فــي  الميدانــي  العــد  عبــر 
الســجلي.  العــد  حالــة  الســجالت اإلداريــة فــي  بإســتعمال 

وقــد إرتــأت ســلطنة عمــان المــرور فــي تعــداد 2020 إلــى 
العــد الســجلي وبنــاء منظومــة معلوماتيــة تعتمــد بصفــة 
قائمــة  تحديــد  مــن  تمكــن  اإلداريــة  الســجالت  علــى  كليــة 
الســكان والمســاكن والمنشــآت وتحديــد خصائصهــم حســب 
التصانيــف والمنهجيــات اإلحصائيــات المتعــارف عليهــا فــي 
بيانــات  المجــال اإلحصائــي بصفــة عامــة وبنــاء علــى ســلة 

معتمــدة.  أساســية 

كمــا تمكــن المنظومــة مــن جمــع البيانــات وتجهيزها ونشــرها 
عبــر بوابــة التعداد. 

 

الهدف من المشروع
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يعتبــر التعــداد العمليــة اإلحصائيــة األوســع نطاقــا واألكثــر تعقيــدا وتكلفــة، ويتــم إنجــازه وفــق سلســلة مــن الخطــوات 
المترابطــة والتنســيق المتواصــل مــع الجهــات المشــاركة لضمــان تنفيــذ جميــع المراحــل حســب البرنامــج الزمنــي 
المعتمــد. فبعــد اســتكمال إعــداد األســاس القانونــي والمالــي، انطلقــت األعمــال التحضيريــة وأعمال بنــاء المنظومة 

وثــم نشــر النتائــج حســب المراحــل التاليــة : 
 

دراسة هيكلة 
قواعد البيانات  
على مستوى 

الجهات والتصانيف 
والمعرفات 

المستعملة وكيفية 
جمع البيانات 

والتحديث.

دراسة جودة 
السجالت اإلدارية 

داخل مختبرات 
التعداد وتقديم 
مقترح لتصحيح 

المعرفات 
والتوصيات لتحسين 

جودة البيانات.

تحديد منهجية 
إحصائية لبناء أهم 

قواعد البيانات 
اإلحصائية باالعتماد 
كليا على السجالت 

اإلدارية )عنوان 
اإلقامة وخصائص 

التعليم والتشغيل 
والمنشآت والمباني 

والوحدات(. 

إعداد هيكلة بيانات 
الجهات  والمتغيرات 
والتصانيف وإعداد 
جداول مرور بين 

التصانيف اإلدارية 
والتصانيف اإلحصائية 
وإعداد أهم  مخرجات 

المنظومة : قائمة 
الجداول ولوحات 

البيانات ومجموعة 
البيانات.

 إعداد منظومة 
معلوماتية تتحدث 
من خالل البيانات 

المتأتية من المصادر 
اإلدارية )عبر الربط 
أو عبر الملفات( 

وتقوم بمجموعة من 
 )ETLs( التحويالت
لربط البيانات وبناء 

قواعد البيانات 
اإلحصائية.

المراحل األساسية لتنفيذ التعداد اإللكتروني 2020  1.4

دراسة أنظمة 
البيانات لدى 

الجهات وكيفية جمع 
وتحديث البيانات

2018 - 20172019 - 20172019 - 20172019 - 20182020 - 2018
دراسة 
جاهزية

 البيانات  

إعداد 
منهجيات بناء 

قواعد البيانات 
اإلحصائية  

تحديد مدخالت 
ومخرجات المنظومة 
وجداول المرور بين 

التصانيف 

بناء 
المنظومة

12345
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 الربط اإللكتروني 
مع الجهات لضمان 

جمع البيانات بطريقة 
آنية : كلما تم تحديث 
متغير من بين سلة 
بيانات الجهة ، يرسل 

التحديث آنيا إلى 
المنظومة عبر الربط.

معرفة جاهزية 
المنظومة والبوابة 
عبر القيام بتعدادات 

تجريبية تم من 
خاللها تحميل ملفات 
الجهات ومقارنة نتائج 
المنظومة مع نتائج 
المختبرات وتقديم 

توصيات لتحسين آداء 
المنظومة من ناحية 
الوقت المستغرق 

ومدى مراعاة 
المنظومة للمنهجيات 

اإلحصائية. 

بعد ضمان تدفق 
البيانات والتأكد من 
جاهزية المنظومة، 

تم أخذ صورة 
لبيانات السجالت 
يوم 12 ديسمبر 
2020 وتحديث 

القواعد اإلحصائية 
ومؤشرات البوابة.  

اعتماد حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم 
بن طارق المعظم حفظه الله لنتائج التعداد 

يوم 14 /12 /2020.

و خالل  ندوة صحفية انعقدت في نفس 
اليوم، تم اإلعالن عن أهم المؤشرات و 
تدشين البوابة اإللكترونية التي تعرض 

النتائج التفصيلية للتعداد.

 وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تزامنــا مــع المراحــل التحضيريــة، كانــت أعمــال التنســيق مــع الجهــات مســتمرة لمتابعــة تصحيــح 
المعّرفــات والربــط مــع الجهــات المالكــة للبيانــات وكذلــك لمتابعــة تطبيــق توصيــات تحســين جــودة  البيانــات، كمــا 
رافقــت هــذه المراحــل الحملــة اإلعالميــة الموجهــة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن بهــدف حثهــم علــى أهميــة عمليــة 
تحديــث البيانــات واثارهــا اإليجابيــة علــى رســم الخطــط التنمويــة الســليمة. مــع العلــم أنــه وبالرغــم مــن األوضــاع التــي 

مــرت بهــا الســلطنة بســبب جائحــة كورونــا، فقــد تــم تنفيــذ مراحــل التعــداد حســب الخطــة المعتمــدة.

202020202020-12-122020-12-14
الربط 
مع 

الجهات

تجربة 
المنظومة 
والبوابة  

إنجاز 
اعتماد النتائج التعداد

ونشرها

6789
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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

وزارة العمل 
الباحثون عن 

عمل

المتقاعدون

خصائص اإلعاقة )النوع، السبب، الدرجة(
األشخاص ذوو 

اإلعاقة
وزارة التنمية االجتماعية

مثــل وجــود ســجالت إداريــة إلكترونيــة ذات جــودة عاليــة وتعتمــد علــى معّرفــات موحــدة، الركيــزة األســاس النتقــال 
ــوى وجــودة الســجالت  ــاز تعــداد 2020، وبعــد دراســة محت ــة إلنج ــجالت اإلداري الســلطنة فــي االعتمــاد علــى الســ
ووضـــــع منهــــجية لبناء القـــــواعد اإلحــــصائية، تم تصــــنيف الســجالت حســب مالك الـــبيان و االستــعماالت اإلحصائية 

كمــا يلــي :

مصادر بيانات التعداد اإللكتروني 2020  2.4
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أهم االستعماالت الملف الجهة

خصائص المولود )بيانات تكميلية( المواليد

سبب الوفاة )بيانات تكميلية(وزارة الصحة الوفيات

عنوان اإلقامة )مصدر للمقارنة( نهر الشفاء

الحالة الزواجية: مصدر للمقارنة
وثائق الزواج 

والطالق

مجلس الشؤون اإلدارية 

للقضاء )كاتب بالعدل(

 خصائص الوحدات والمباني )اإلشغال 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 تجارة وصناعة ُعمان

التسجيل الضريبي ورقم المبيعات واألرباح المؤسسات جهاز الضرائب

 حجم المؤسسة / المنشأة 

النشاط الرئيسي المؤسسة / المنشأة 
المشتغلون وزارة العمل 

وضعية نشاط المؤسسة / المنشأة
المنشآت  مكاتب المحافظين

األنشطة)البلديات(
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منهجية تصحيح البيانات في التعداد اإللكتروني 2020 3.4

دراسة تغطية وجودة السجالت اإلدارية 

مقارنة المؤشرات المستخرجة من السجالت اإلدارية مع اإلحصائيات 

 مطابقة معرفات األفراد )الرقم المدني( 
ومعرفات المؤسسات والمنشآت الرسمية

تقديم مقترحات لتصحيح المعرفات والخصائص

تقديم توصيات لتحسين جودة جمع البيانات وتحديثها

اقتراح  المنهجيات اإلحصائية وسلة البيانات لكل مصدر

بناء جداول مرور بين التصانيف اإلدارية والتصانيف اإلحصائية

في إطار تحليل السجالت اإلدارية وتحديد مدى جاهزيتها 

لالستعمال اإلحصائي، تم إنشاء مختبرات على مستوى 

التعداد تقوم بـ:
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بلــغ معــدل عــدد الســجالت التــي يتــم معالجتهــا بشــكل ربــع ســنوي أكثــر مــن 75  مليــون ســجل متواجــدة فــي 38 ملفــا 
يتــم اســتالمها مــن الجهــات مــن بينهــا  30 مليــون ســجل خــاص بالبيانــات التعريفيــة للســكان و 4 مالييــن ســجل خــاص 
ببيانــات القــوى العاملــة و3 مالييــن بالتعليــم و 6 مالييــن بالحالــة الزواجيــة ومليــون بالــوالدات والوفيــات و12 مليونــا 

بالمنشــآت و19 مليــون ســجل خــاص بالوحــدات.

المراجع

123
إطار ضمان جودة 
البيانات اإلحصائية 

لدول مجلس 
التعاون الخليجي 

مبادئ وتوصيات 
تعدادات السكان 

والمساكن لشعبة 
اإلحصاء لألمم المتحدة

إطار ضمان جودة البيانات 
اإلحصائية المعتمدة على 
مستوى االتحاد األوروبي 

BLUE-ETS

وقد تم االستئناس بالممارسات المثلى والتوصيات في مجال إدارة جودة البيانات 
حسب المراجع التالية :

75
مــلــيــونا 

عدد السجالت التي تتم معالجتها كل ربع سنة

معدل

30319 412 61
مــلـــيــونا 
بـيــــانـــات 
تــعــريفية 
للـســـكان

مـاليــيـن 
التعــليم

مــلــيــونا 
الوحدات

مـاليــيـــن 
الــقــــوى 
الـــعــاملة

مــلــيــونا 
المنشآت

مـاليــيـن 
الـحــالــــة 
الـزوجـيـة 

مــلــيــون 
الـوالدات 
والوفيات



الملخص التنفيذي 20

تحديد منهجية إحصائية لبناء قاعدة خصائص السكان وتحديد 	 
عنوان اإلقامة من خالل السجالت اإلدارية

استكمال مطابقة البيانات التعريفية لألفراد بين الجهات 	 
المعتمدة في التعداد

إدراج السجل المدني لرقم حساب الكهرباء كإثبات لمكان 	 
اإلقامة عبر طلب فاتورة كهرباء تحمل اسم طالب الخدمة 

)كمالك أو مستأجر( عند عملية تحديث البيانات
إدراج رقم الحساب في البوابة التعليمية 	 
إلزامية إدراج رقم الحساب في عقود اإليجار السكنية والتجارية	 
وضع جداول مرور بين تصانيف الجهات والتصانيف اإلحصائية 	 

متابعة استكمال إدراج رقم حساب الكهرباء في السجل المدني	 
متابعة توحيد تصنيف المحافظات والواليات وخاصة التجمعات بين كل الجهات اإلدارية.	 
متابعة إدراج وتغطية تراخيص سكنات العمال الدائمة والمؤقتة 	 
متابعة استكمال عناوين الوافدين ومراقبة ادراج الوالية )والية مسقط بصفة خاصة(	 

البيانات التعريفية للسكان

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 30
مليون 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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تحديد منهجية إحصائية لبناء قاعدة بيانات القوى العاملة من 	 
خالل السجالت اإلدارية

استكمال تغطية بيانات المشتغلين عبر تغطية المزارعين 	 
والصيادين وأصحاب المركبات 

وضع جداول مرور بين تصانيف الجهات والتصانيف اإلحصائية 	 
للقطاع والمهن 

متابعة استكمال تغطية قاعدة المشتغلين على مستوى وزارة العمل	 
متابعة استكمال التخصص في قاعدة بيانات المشتغلين الوافدين 	 
متابعة استعمال كل الجهات للتصنيف الخليجي للمهن والترميز 	 

قاعدة بيانات القوى العاملة 

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 4
ماليين 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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تحديد منهجية إحصائية لبناء قاعدة خصائص التعليم من 	 
خالل السجالت اإلدارية

استكمال تغطية الخريجين )من 130 ألفا إلى حوالي 330 	 
ألف خريج عماني(

الشروع في إدراج تخصصات الخريجين الوافدين على 	 
مستوى بيانات وزارة العمل

الشروع في تصديق ومعادلة الشهادات األكاديمية على 	 
مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار

بناء قاعدة بيانات خاصة بطلبة المدارس الدولية	 

متابعة تغطية البوابة التعليمية لطلبة المدارس الدولية 	 
متابعة تغطية البوابة التعليمية للطلبة العمانيين الدارسين خارج السلطنة	 

قاعدة بيانات التعليم 

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/ اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 3
ماليين 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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مطابقة بيانات وزارة العدل	 
مقارنة إحصائيات مع بيانات شجرة العائلة	 

تدشين نظام توثيق خاص بالكاتب بالعدل	 
ربط نظام توثيق بالكاتب بالعدل بنظام السجل المدني بشرطة عمان السلطانية	 

قاعدة بيانات الحالة الجتماعية

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 6
ماليين 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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استكمال تغطية حاالت اإلعاقة باستعمال بيانات وزارة 	 
الصحة )إضافة حوالي 13 ألف شخص( من األشخاص 

ذوي اإلعاقة

متابعة التنسيق بين وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة الستكمال تغطية حاالت 	 
اإلعاقة 

قاعدة بيانات اإلعاقة 

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 47
ألف

 سجل لكل 
تاريخ مرجعي 
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مطابقة بيانات وزارة الصحة مع السجل المدني 	 
اسناد رقم مدني للمولود عند إرسال إشعار الوالدة 	 
الربط بين وزارة الصحة والسجل المدني لضمان 	 

تغطية الوالدات

متابعة عملية اإلرسال الفوري لبيانات الوالدات إلى السجل المدني بشكل آني ومباشر 	 

قاعدة بيانات الوالدات والوفيات

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 1
مليون 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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تحديد منهجية إحصائية لبناء قاعدة بيانات المنشآت 	 
والمؤسسات باستعمال السجالت اإلدارية

مطابقة وتصحيح معرفات المؤسسات والمنشآت	 
تعميم استعمال التصنيف الوطني لألنشطة لترميز 	 

األنشطة على مستوى كل البلديات
ربط المشتغل بالنشاط وبرمز مكان النشاط على مستوى 	 

وزارة العمل

استكمال ربط الترخيص البلدي برمز مكان النشاط	 
إدراج رقم حساب الكهرباء في عقود اإليجار التجارية واعتباره معرفا للعنوان	 
إسناد رقم سجل تجاري لكل المؤسسات الحكومية ورمز مكان نشاط فروعها	 

قاعدة بيانات المنشآت

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 12
مليون 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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تحديد منهجية إحصائية لبناء قاعدة بيانات خصائص 	 
الوحدات والمباني باستعمال السجالت اإلدارية

 مطابقة وتصحيح معرفات مالك الحسابات	 
 )رقم مدني / سجل تجاري(

تحسين جودة مواقع الحسابات	 

استكمال تصحيح معرفات مالك الحسابات )10 % من الحسابات(	 
استكمال اإلحداثيات المنقوصة للحسابات )حوالي 40 ألف حساب(  	 

قاعدة بيانات المساكن

أهم ما أنجز:

أهم التوصيات/اإلجراءات:

 عدد 
السجالت 

المستلمة: 
حوالي

 19
مليون 
سجل لكل 

تاريخ مرجعي 
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 المنظومة اإللكترونية:

تعــد المنظومــة اإللكترونيــة للتعــداد منظومــة معلومــات متكاملــة حــول الســكان والوحــدات والمنشــآت، تربــط 
الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة وتغطــي مــا يزيــد عــن ألــف متغيــر وتحــدث بطريقــة مســتمرة مــن خــالل تدفــق 
البيانــات عبــر الربــط اإللكترونــي أو تحميــل الملفــات بطريقــة تقليديــة. وتضمــن هــذه المنظومــة اســتمرارية تدفــق 
البيانــات ثــم تطبيــق جــداول المــرور بيــن التصانيــف اإلداريــة والتصانيــف اإلحصائيــة، ثــم تطبيــق المنهجيــات العلميــة 
المعتمــدة فــي مشــروع التعــداد اإللكترونــي الحتســاب اإلحصائيات الرســمية حول الســكان والوحدات والمنشــآت. 

وتعمــل منظومــة التعــداد علــى 4 مراحــل:  

4.4

طبقة البيانات

مصادر البيانات

قواعد البيانات التشغيلية

)خدمة الويب( سحب 
للسجالت اإلدارية

 )csv.Esrl المستندات ) ملفات

)خدمة الويب( دفع 
للسجالت اإلدارية

قواعد بيانات
للسجالت اإلدارية

مصادر 
البيانات األخرى

مصادر 
البيانات األخرى

بيانات عبر الربط

بيانات عبر الملفات

خدمة الويب ومحول مصدر  البيانات

جزء الرسائل

دفع )خدمة الويب(

قاعدة البيانات 
اإلدارية

قاعدة البيانات 
المترابطة

قاعدة البيانات 
المشفرة

قاعدة البيانات 
اإلحصائية

المرحلة 
األولى: تحميل 

البيانات وتطبيق 
القواعد الفنية

المرحلة 
الثانية: ربط البيانات 
وتحميلها والتثبت 
بالقواعد المنطقية

المرحلة
الثالثة: تحميل

البيانات وتشفيرها

المرحلة الرابعة: 
رفع البيانات إلى قاعدة

 بيانات إحصائية وتطبيق 
القواعد اإلحصائية

أرشفة البيانات المعالجة من المرحلة األولى

أرشفة 
البيانات 

طبقة بيانات الربط

آلية معالجة بيانات التعداد
آلية تحميل ومعالجة البيانات، آلية نظم المعلومات الجغرافية

السجالت الفردية من المرحلة األولى

سحب )خدمة الويب(
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مرحلة جمع البيانات اإلدارية:  
يضــم البيانــات الفرديــة مــع البيانــات الوصفيــة للســجالت اإلداريــة ويتــم مــن خــالل هــذه 
المرحلــة تحميــل وتحديــث ملفــات الجهــات حســب الهيكلــة المتفــق عليهــا ســواء عــن طريــق 
الربــط اإللكترونــي أو عــن طريــق التحميــل اليــدوي. كمــا يتــم التثبــت فــي جملــة مــن المعاييــر 
الفنيــة )مثــال التأكــد مــن صحــة المعرفــات ووجــود البيانــات اإللزاميــة والتأكــد مــن دقــة البيانــات 
الوصفيــة( وتطبيــق جــداول المــرور بيــن التصانيــف اإلداريــة والتصانيــف اإلحصائيــة. وتجــدر 
ــة الخاصــة بالحســابات واألراضــي والمبانــي يقــع تحميلهــا  ــات الجغرافي اإلشــارة إلــى أن البيان
ــات.  ــر مجموعــة مــن االســقاطات والمقارن ــة والتثبــت مــن دقتهــا عب أيضــا فــي هــذه المرحل
ــكل ملــف مــع ذكــر الخطــأ فــي كل ســجل  ــد ســجالت األخطــاء ل ــة بتحدي تنتهــي هــذه المرحل
ــات إلــى الجهــة المعنيــة قصــد المراجعــة أو يقــع تصحيحهــا داخــل  علــى أن ترســل هــذه البيان
مختبــرات التعــداد وإعــادة تحميلهــا فــي المنظومــة. بعــد االنتهــاء مــن تحميــل جميــع البيانــات 
اإلداريــة والتأكــد مــن تطبيــق جــداول المــرور وتصحيــح البيانــات التــي ال تتماشــى مــع المعاييــر 

الفنيــة، يتــم تمريــر البيانــات إلــى مرحلــة البيانــات المترابطــة.

مرحلة ربط البيانات:
مــن  والمنشــآت وغيرهــا  والمســاكن  الســكان  ربــط خصائــص  فــي  المرحلــة  تتمثــل هــذه 
الوحــدات اإلحصائيــة وإضافــة جــداول العالقــات بيــن األفــراد والمنشــآت )عالقــة اســتثمار أو 
عالقــة تشــغيل( وبيــن األفــراد والوحــدات )عالقــة ملكيــة أو عالقــة إقامــة( وبيــن المؤسســات 
و المنشــآت والوحــدات )عالقــة ملكيــة أو مــكان نشــاط(. كمــا يتــم خــالل هــذه المرحلــة التحقــق 
مــن منطقيــة البيانــات مــن خــالل حوالــي  100 قاعــدة منطقيــة مصنفــة حســب نــوع البيــان 
تنتهــي إلــى تخزيــن النتائــج حســب درجــة الخطــأ وتحديــد القاعــدة المنطقيــة وقائمــة البيانــات 
التــي ال تســتجيب لهــا . بعــد االنتهــاء مــن ربــط البيانــات ومعرفــة مــدى تجانســها مــع القواعــد 
المنطقيــة، يتــم تمريــر نســخة مــن قواعــد البيانــات إلــى مرحلــة البيانــات المشــفرة وذلــك 
بعــد تشــفير كل البيانــات الفرديــة )إخفــاء األســماء واســتبدال المعرفــات األصليــة بمعرفــات 

إحصائيــة ال داللــة لهــا(.

مرحلة تشفير البيانات:
تتكــون هــذه المرحلــة مــن نســخة مشــفرة )مــخفـــية الهـــــويـــة( مــن  قــــــواعد البـــيانـــــــــات 

اإلحصائيــة.   المؤشــرات  الســتخراج  األساســي  المصــدر  تمثــل  المترابطــة 

مرحلة إنشاء القواعد اإلحصائية: 
تتمثــل هــذه المرحلــة فــي تطبيــق المنهجيــات اإلحصائيــة الحتســاب أعــداد الســكان والوحــدات 
والمنشــآت وتحديــد الخصائــص، وذلــك حســب تاريــخ مرجعــي محــدد.  يتــم تخزيــن النتائــج فــي 
شــكل قواعــد بيانــات إحصائيــة فرديــة وكذلــك قواعــد إحصائيــة تجميعيــة تمثــل المصــدر لنشــر 
المؤشــرات عبــر البوابــة اإللكترونيــة.  مــع اإلشــارة إلــى وجــود البعــد الزمنــي فــي قواعــد 
البيانــات اإلحصائيــة، وكلمــا تــم تشــغيل تاريــخ مرجعــي جديــد، تضــاف نتائجــه إلــى نتائــج التواريــخ 

التــي ســبقته.
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بغــرض تحديــث بيانــات منظومــة التعــداد بشــكل مســتمر وآنــي وبالتنســيق مــع الجهــات مصــدر البيانــات  ووزارة 
النقــل واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، تــم ربــط منظومــة التعــداد بأغلــب الجهــات إلكترونيــًا، حيــث يتــم إرســال 
البيانــات مــن الجهــات بشــكل مســتمر حســب هيكلــة البيانــات والتصانيــف المحــددة مســبقا مــن فريــق التعــداد.

يقــوم النظــام بتلقــي هــذه البيانــات فــي مرحلــة أولــى فــي قواعــد البيانــات المخصصــة للربــط  ويتــم التحقــق مــن 
جودتهــا فنيــًا ثــم تمريرهــا إلــى قواعــد البيانــات الصحيحــة. أمــا البيانــات التــي تحتــوي علــى أخطــاء فيتــم االحتفــاظ بهــا 
منفصلــة فــي جــداول لألخطــاء بغــرض تصحيحهــا وإعــادة تحميلهــا فــي المنظومــة. وتتمثــل  الجهــات التــي تــم ربــط 

المنظومــة بهــا إلكترونيــًا فــي مــا يلــي:

معدل السجالت المحدثة يوميا )شهر ابريل(عدد الحقولاسم الملف اسم الجهة

شرطة عمان 
السلطانية

362,794األفراد

287,348العناوين

111,933شجرة العائلة

92,224التأشيرات

وزارة الصحة

59255المواليد

2344الوفيات

الزيارات اليومية 
للمرضى

4324,064

وزارة التربية 
والتعليم

3316,323طالب المدارس

وزارة التعليم 
العالي 
والبحث 
العلمي 
واالبتكار

طالب الكليات 
والجامعات

40*

الربط اإللكتروني مع مصادر البيانات 5.4
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معدل السجالت المحدثة يوميا )شهر ابريل(عدد الحقولاسم الملف اسم الجهة

وزارة التجارة 
والصناعة 

وترويج 
االستثمار

563المؤسسات

عناوين 
المؤسسات

2763

رأس مال 
المؤسسات

856

837المستثمرون

الشكل القانوني 
للمؤسسات

463

463حالة المؤسسات

372المنشآت

7146نشاط المنشآت

2897عناوين المنشآت

598حالة المنشآت

وزارة العمل

المشتغلون في 
القطاع الخاص 

والعائلي
37*

المشتغلون في 
القطاع الحكومي

37*

134,705الباحثون عن عمل

*15المتقاعدون

وزارة التنمية 
االجتماعية

األشخاص ذوو 
اإلعاقة

3015

مجموعة نماء

258,012حسابات الكهرباء

االستهالك 
الشهري 
للحسابات

6*

98,019الموقع الجغرافي
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البوابة اإللكترونية للتعداد  6.4

 يضم المؤشرات اإلحصائية 
الخاصة بالسكان  والوالدات 

والوفيات والتعليم 
والتشغيل والباحثين عن 

 عمل والمركبات 

أهم المتغيرات: 
الجنس والفئة العمرية 

والجنسية والعنوان والحالة 
الزواجية ونوع اإلعاقة 
وسببها وحالة االلتحاق 
بالتعليم والمستوى 
التعليمي والتخصص 
والعالقة بقوة العمل 

والمهنة والنشاط 
االقتصادي.   

يضم المؤشرات 
اإلحصائية 

الخاصة باألراضي 
والوحدات 
والمباني. 

أهم المتغيرات:
)استخدام األرض أو 
استخدام الوحدة أو 
استخدام المبنى(  
والنوع )نوع المبنى 

أو نوع الوحدة( 
واإلشغال )إشغال 

الوحدة( 

يضم المؤشرات اإلحصائية 
حول المؤسسات 

والمنشآت والمستثمرين 
)عالقة بين المستثمر 

والمؤسسة( 

أهم المتغيرات:
الشكل القانوني 

والنشاط االقتصادي 
والحجم والعنوان وخصائص 

المستثمر
 )نوع المستثمر 
والجنسية والعمر(

قسم
 السكان

قسم
 المباني

قسم
المؤسسات

تمكــن البوابــة اإللكترونيــة الخاصــة بالتعــداد المســتخدمين مــن جهــات 
ــة وغيرهــم مــن الحصــول  ــز البحثي ــة وأفــراد المجتمــع والمراك حكومي
وتفاعليــة  وســريعة  متاحــة  بطريقــة  اإلحصائيــة  المؤشــرات  علــى 

مصنفــة إلــى 3 أقســام :
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أ لوحات البيانات: 

تعــرض لوحــات البيانــات مجموعــة مــن المؤشــرات حســب البعد المكاني وذلك باســتعمال 
خارطــة تفاعليــة للســلطنة تمكــن المســتعمل  مــن اختيــار الجهــة ) المحافظــة أو الواليــة أو 
التجمــع( وعــرض كل المؤشــرات المتعلقــة  بهــذه الجهــة. وتعــرض البوايــة 11 لوحــة بيانــات 
مــن بينهــا لوحــة رئيســية خاصــة بأعــداد الســكان والوحــدات والمنشــآت وأهــم الخصائــص 

و10 لوحــات تفصيليــة حســب الجــدول التالــي :   

أهم المتغيرات اإلحصائية متغيرات االختيار اسم اللوحة القسم

الفئة العمرية والجنس والعالقة 
بقوة العمل والمستوى التعليمي 

والحالة الزواجية
الجنسية

إجمالي السكان

السكان

السكان العمانيون

السكان الوافدون

النوع والفئة العمرية والقطاع 
والمهنة والنشاط وحجم المؤسسة 

والشكل القانوني 
الجنسية والقطاع

إجمالي العاملين

العاملون في 
القطاع الخاص

النوع والفئة العمرية والمستوى 
التعليمي والتخصص

المستوى التعليمي الباحثون عن عمل

النوع واالستخدام واإلشغال مباني أو وحدات
الوحدات

المباني
المباني

القطاع والحجم والنشاط االقتصادي 
والشكل القانوني

مؤسسات أو 
منشآت

المنشآت
المؤسسات 

المؤسسات

دجـبأ
مكتبة التعدادالتقاريرمجموعة البياناتلوحة البيانات

     تعرض المؤشرات اإلحصائية في البوابة  بـ 4 طرق وهي:
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ب مجموعات البيانات: 

هــي قواعــد بيانــات تفصيليــة تضــم مجموعــة مــن المتغيــرات اإلحصائيــة تمكــن المســتعمل وبطريقــة تفاعليــة مــن 
تحديــد ترابطــات معينــة بيــن المتغيــرات وإعــداد جــداول إحصائيــة و تصديرهــا فــي مــا بعــد بصيــغ مختلفــة. 

قسم
12 المباني

المبانيالوحدات

قسم
123المؤسسات

المستثمرونالمنشآتالمؤسسات

قسم
123 السكان

الباحثون العاملونالسكان
عن عمل

تعرض البوابة

12
 مجموعة بيانات

4567
اإلعاقةالوفيات المركباتالمواليد
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جـ التقارير: 

 هي مجموعة من أهم الجداول اإلحصائية مصحوبة 
باستنتاجات يمكن تصديرها بصيغ مختلفة وتم 

تبويبها حسب مستوين :

المستوى األول: حسب القسم الرئيسي )سكان ومبان ومؤسسات( 	 
المستوى الثاني: حسب القسم الفرعي السكان و المواليد والوفيات و التعليم و العاملون والباحثون عن 	 

عمل بالنسبة لقسم السكان والمباني والوحدات بالنسبة لقسم المباني والمؤسسات والمنشآت الربحية 
والمنشآت غير الربحية بالنسبة لقسم المؤسسات.

د مكتبة التعداد :  

تضم مكتبة التعداد النشرات اإلحصائية التي تم إعدادها على مستوى فريق التعداد  كما تتيح وثائق المنهجيات 
والتصانيف المستعملة على مستوى المنظومة
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الجانب اإلعالمي لمشروع التعداد اإللكتروني  5

دشــن المشــروع هويتــه البصريــة  فــي معــرض االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
كومكــس 2019، والتــي اســتلهمت مفــردات عناصرهــا مــن اإلرث الحضــاري 
والتاريخي للســلطنة عبر التوظيف الداللي ألداة اإلســطرالب التي اســتخدمت 

فــي المالحــة البحريــة للتعــرف علــى الوجهــات واألماكــن.

فتوظيــف المؤشــر فــي الشــعار يمثــل مقياســا لجــودة البيانــات مــن حيــث تحديــد 
مســتوى تغطيتهــا وشــموليتها، وآليــة تحديثهــا ومطابقتهــا، بينمــا يرمــز توزيــع 
أجزائــه وألوانــه إلــى مرونــة انتقــال البيانــات إلكترونيــا وبشــكل مباشــر من مختلف 

المصــادر والســجالت وترابطهــا لتشــكل منظومــة ُمتكاملــة .

وســعيا نحــو نشــر ثقافــة تحديــث البيانــات وإيجــاد وســائل للتواصــل المجتمعــي 
المســتمر أطلــق المشــروع فــي لقــاء إعالمــي موســع حملــة وطنيــة تحــت 
مســمى -بياناتــك هويتك-،والتــي تهــدف إلــى حــث المواطنيــن والمقيميــن 
والمؤسســات فــي مختلــف أرجــاء الســلطنة علــى تحديــث بياناتهــم والتأكــد مــن 
ــك لرفــد الســجالت  ــدى عــدد مــن الجهــات المختصــة،، وذل دقتهــا وشــموليتها ل
الوطنيــة ببيانــات ُمحدثــة ودقيقــة عــن الســكان والمســاكن والمنشــآت، إلــى 
ــة  ــة والمؤسســية فــي خدمــة أهــداف التنمي ــز المشــاركة المجتمعي ــب تعزي جان

الُمســتدامة فــي الســلطنة.
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مبادرات مشروع التعداد اإللكتروني  6

عمل مشروع التعداد ومن خالل مختبراته على العديد من المبادرات مع الجهات الحكومية والخاصة

مطابقــة وتصحيــح البيانــات حســب البيانــات التعريفيــة المعتمــدة )الرقــم المدنــي 
للســكان ورقــم الســجل التجــاري للمؤسســات(.

توحيد التصانيــــف والرمــــوز المســــتخدمة فــــي الجهــــات المختلفة بواســــطة جــــداول 
المــــرور بيــــن مختلــــف التصانيــــف اإلحصائيــــة واإلداريــــة الموجــــودة لــــدى الجهــــات، 

بهــــدف ضمــــان تكامــــل البيانــــات وترابطهــــا بيــــن مختلــــف قواعــــد البيانــــات.

تحســــين اإلجــــراءات المتبعــــة فــــي الجهات )مصــــادر البيانات( وإضافة حقــــول جديدة 
بقواعد بيانــــات الجهــــات منها:

بناء منظومة وطنية للسجالت: منظومة متكاملة تحدث بشكل آلي 

بناء منظومة بيانات إحصائية  

 أوال:

ثانيا:
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ــاء و نــوع المســكن ضمــن بيانــات العنــوان فــي الســجل  إضافــة وتفعيــل حقــل حســاب الكهرب
ــي . المدن

طلــب رقــم حســاب الكهربــاء فــي ســجل األحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية إلثبــات 
اإلقامــة الحاليــة للعمانييــن والوافديــن عــن طريــق تدشــين نافــذة علــى موقــع شــرطة عمــان 

الســلطانية لتســهيل إجــراءات ربــط العنــوان الحالــي برقــم حســاب الكهربــاء.

وإدراجهــم ضمــن  الســلطنة،  فــي  المقيميــن  الخليجييــن  الســكان  احتســاب  تحديــد معاييــر 
اإلحصائيــة الســكانية التــي يقــوم المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات بنشــرها بشــكل 

دوري.

رفــع توصيــة بتعديــل قانــون األحــوال المدنيــة بإلزاميــة اســتخراج بطاقــة شــخصية لمــن بلــغ 
عمــره )10( ســنوات للجنســين.

إصــدار رقــم مدنــي للمولــود الحــي مباشــرة بعــد اســتالم إشــعار الــوالدة مــن وزارة الصحــة، 
ــات الســكان باألحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية. لتنعكــس مباشــرة علــى بيان

قيــام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بقــراءة البيانــات التعريفيــة إلكترونيــا مــن نظــام 
الســجل المدنــي بشــرطة عمــان الســلطانية.

إلزامية ربط جميع العالقات األبوية والزواجية للوافدين 

السجل المدني
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قيام وزارة العمــل ببناء قاعــدة بيانــات موحــدة للقــوى العاملــة تشــمل جميع المشــتغلين العمانيين 
ــه أو  ــود دائمــ ــوا بعقــ والوافديــن العامليــن فــي القطاعيــن الحكومــي المدنــي والخــاص ســواء أكانــ

مؤقتــــة، والباحثيــــن عن عمــــل، والمتقاعدين .

بنــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للقــوى البشــرية لجميع الســكان العمانييــن والوافديــن العاملين في جميع 
القطاعــات فــي مختبــر التعــداد )العقــود الدائمــة و العقود المؤقتة(، بحيــــث تضــــم جميــــع النشــــطين 
اقتصاديــا )المشــتغلين فــي جميــع القطاعــات النظامييــن وغيــر النظامييــن )المزارعيــن، والصياديــن، 
والحرفييــن، وســائقي ســيارات المنفعــة((، والباحثيــن النشــطين، وكذلــك غيــر النشــطين اقتصاديــا 

)المتقاعديــن، والباحثيــن غيــر النشــطين(.

إلزاميــة تســجيل تخصصــات الوافديــن حاملــي شــهادة دبلــوم جامعــي فأعلــى فــي نظــام وزارة العمل 
وشــرطة عمان الســلطانية. 

إلزاميــة تصديــق ومعادلــة الشــهادات األكاديميــة التــي يقدمهــا الوافــدون العاملــون بالســلطنة فــي 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي و االبتــكار بالتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانية ووزارة 

العمــل، مــع مراعــاة ســرعة اإلجــراءات الخاصــة بالتصديــق علــى الشــهادات.

تصديق الشهادات المهنية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار.

تسجيل العاملين في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات في وزارة العمل.

ربــط المنشــآت والمشــتغلين فــي وزارة العمــل برمــز مــكان النشــاط مــع وزارة التجــارة والصناعــة 
وترويــج االســتثمار وإدراج رقــم الفــرع الرئيســي فــي بيانــات وزارة العمــل.

التشــجيع نحــو إنشــاء المــدن العماليــة لضمــان إدارة إقامــة األيــدي العاملــة الوافــدة غيــر المرتبطــة 
بعائلــة بشــكل أفضــل، للحــد مــن انتشــار ظاهــرة التجمعــات العشــوائية للوافديــن، مــع مراعــاة الجوانب 

األمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. 

تشــكيل فريــق عمــل برئاســة وزارة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي وعضويــة كل مــن وزارة الداخليــة، 
وزارة االقتصاد، وزارة العمل، شــرطة عمان الســلطانية، والهيئة العامة للمناطق االقتصادية الخاصة 
والمناطــق الحــرة، يتولــى دراســة الموضــوع مــن كافــة جوانبــه ويقــدم الضوابــط واإلجــراءات الالزمــة 

لتحقيقــه مــن خــالل برنامــج زمنــي وخطــة عمــل واضحــة المحــاور.

التشغيل: 
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تغطيــة الخريجيــن العمانييــن مــن المؤسســات التعليميــة فــي الســلطنة بنــاء علــى اإلحصــاءات 
الخاصــة بالخريجيــن، إذ تــم إضافــة )200( ألــف خريــج عمانــي إلــى قاعــدة بيانــات أســاس.

رصــد الســكان الموجوديــن فــي قاعــدة بيانــات شــرطة عمــان الســلطانية والذيــن هــم فــي ســن 
الدراســة وغيــر الموجوديــن فــي بيانــات البوابــة التعليميــة، ويكــون ذلــك فــي الحــاالت اآلتيــة: 

)دارســين خــارج الســلطنة/ إعاقــة/ وفــاة/ أخــرى(.

قيــام جميــع المؤسســات التعليميــة بربــط جميــع بياناتهــا الخاصــة بالطلبــة والخريجيــن مــع قاعــدة 
ــات أســاس، والتأكــد مــن مزامنتهــا بشــكل دوري، االتفــاق مــع وزارة التعليــم العالــي علــى  بيان
إلزاميــة مؤسســات التعليــم العالــي بقــراءة البيانــات التعريفيــة إلكترونيــا مــن نظــام ختــم بشــرطة 

عمــان الســلطانية؛ لضمــان جــودة البيانــات.

بنــاء نافــذة فــي البوابــة التعليميــة خاصــة بالطلبــة الدارســين خــارج الســلطنة، وإلزاميــة تســجيل 
الطلبــة الدارســين خــارج الســلطنة فــي مرحلــة التعليــم المدرســي فــي البوابــة التعليميــة.

بنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بالمــدارس الدوليــة )الجاليــات(، وإلــزام هــذه المــدارس بإرســال بيانــات 
الطلبــة إلــى وزارة التربيــة والتعليــم.

إضافة وتفعيل حقل حساب الكهرباء ضمن قواعد بيانات وزارة التربية والتعليم.
بنــاء قاعــدة موحــدة للســكان العمانييــن والوافديــن في متغيرات التعداد تعكــس جميع الخصائص 
التعليميــة ســواء للتعليــم المدرســي أو التعليــم العالــي وكذلــك األمييــن وَمــن يســتطيعون 

القــراءة والكتابــة دون أن يحصلــوا علــى أي مؤهــل تعليمــي.

ــة لمــا  ــة تنفيذي ــة بالعمــل علــى إيجــاد آلي ــة االجتماعي ــة والتعليــم ووزارة التنمي ــام وزارة التربي قي
ورد فــي المــادة )36( مــن الفصــل الخامــس )الحقــوق التعليميــة( مــن قانــون الطفــل، الصــادر 

بالمرســوم الســلطاني رقــم )22 /2014(.

التعليم:
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عمــان  بشــرطة  المدنــي  الســجل  اســتالم  عنــد  مباشــرة  الحــي  للمولــود  مدنــي  رقــم  إصــدار 
الصحــة. وزارة  مــن  اإلشــعار  الســلطانية 

دراســة واستكمال النقــص فــي تغطيــة المواليــد والوفيــات للعمانييــن والوافديــن لضمان عدم 
وجود فــوارق بيــن ســجل األحــوال المدنيــة بشــرطة عمــان الســلطانية ووزارة الصحــة.

ــات وزارة الصحــة التــي تقــوم  ــة والخاصــة بقاعــدة بيان ــع المؤسســات الحكومي ــط جمي اســتكمال رب
ــع الميــالد والوفــاة بشــكل آنــي ودوري. ــة الســجل المدنــي بوقائ بتغذي

لدراســة  الســلطانية والبلديــات  الصحــة، شــرطة عمــان  مــن وزارة  يتكــون  تشــكيل فريــق عمــل 
الســلطنة. فــي  الدفــن  وإجــراءات  المقابــر  لتنظيــم عمــل  اســتحداث الئحــة 

مطابقــــة وتصحيــــح بيانــــات وزارة الصحــــة مــــع البيانــــات التعريفـيـــة لهــــم بســــجل األحــــوال المدنيــــة 
بشــــرطة عمــــان الســــلطانية.

  )3( االجتماعــي كل  الضمــان  بتجديــد بطاقــة  االجتماعيــة  التنميــة  المســجلين فــي وزارة  قيــام 
)5( ســنوات. كل  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  وبطاقــة  ســنوات، 

العمــل علــى ربــط التقاريــر الطبيــة المدرجــة ضمــن تصنيفــات اإلعاقــة بيــن وزارة الصحــة ووزارة 
االجتماعيــة. التنميــة 

بناء قاعدة خاصة لإلعاقة من مختلف مصادر البيانات للعمانيين في مختبرات التعداد.

سجل المواليد والوفيات بوزارة الصحة

اإلعاقة:
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إدراج رقــم ســجل تجــاري و رمــز مــكان النشــاط لمكاتــب المحامــاة ومكاتــب االستشــارات والمهــن 
الحرفيــة و المنشــآت غيــر الربحيــة مثــل )األنديــة الرياضيــة والجمعيــات الخيريــة، ومــدارس الجاليــات، 

والمؤسســات الحكوميــة(.

الربــط اإللكترونــي بيــن وزارة التجــارة والصناعــة وكل مــن وزارة البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه 
وبلديــة ظفــار وبلديــة صحــار، مــن أجــل ربــط الترخيــص البلــدي برمــز مــكان النشــاط واســتخدام 

ــة. ــة بصــورة آلي التصنيــف الوطنــي لألنشــطة االقتصادي

إلــزام البلديــات ببنــاء قواعــد بيانــات لتراخيــص ســكنات األيــدي العاملــة الوافــدة )الدائمــة والمؤقتــة( 
لتشــمل الموقــع وحســاب الكهربــاء وأســماء الســاكنين فيها.

توحيــد اإلجــراءات البلديــة. مــن خــالل تشــكيل فريــق عمــل برئاســة وزارة الداخليــة وعضويــة ممثليــن 
عــن محافظــة مســقط، ومكتــب وزيــر الدولــة ومحافــظ ظفــار، ومكتــب وزيــر الدولــة ومحافظــة 
مســندم للعمــل علــى إتمــام توحيــد اإلجــراءات البلديــة لكافــة محافظــات الســلطنة والنظــر فــي 

دراســة ربــط قواعــد بيانــات البلديــات مــع شــركات الكهربــاء التابعــة لمجموعــة نمــاء. 

إضافــة و إدراج رقــم حســاب الكهربــاء كحقــل إلزامــي فــي بيانــات وعقــود اإليجــار الســكنية والتجاريــة 
فــي البلديات.

ربط المنشأة غير الربحية برقم حساب الكهرباء.

تم إضافة حقل عدد الغرف في خدمة شهادة إتمام البناء في النظام الجديد بشكل الزامي.

المؤسسات والمنشات:
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إلــزام المشــتري أرضــا بهــا مبنــى ســكني أو غيــر ســكني بتحويــل حســاب الكهربــاء باســم المالــك 
ــر 2020، حيــث وجهــت وزارة اإلســكان  ــاًرا مــن 15 أكتوب ــة. اعتب ــل اســتالم ســند الملكي ــد قب الجدي
والتخطيــط العمرانــي جميــع المديريــات بالمحافظــات فــي الدوائــر أو اقســام الســجل العقــاري بــأن 
يتــم ابتــداًء توثيــق عقــود التصرفــات القانونيــة الناقلــة للملكيــة فــي المبانــي القائمــة أمــام الموثــق 
القانونــي وتســديد الرســوم المقــررة قانونــًا وتزويــده برســالة إلــى شــركة الكهربــاء المختصــة 
يحضــر بموجبهــا المشــتري الجديــد قبــل اســتالم ســند الملكيــة مســتنًدا رســمًيا منهــا يفيــد بتحويــل 

حســاب عــداد الكهربــاء باســمه.

إلــزام جميــع الجهــات بالتجمعــات الســكانية المعتمــدة مــن وزارة الداخلية، محافظة مســقط، ومكاتب 
وزيــري الدولــة محافظي ظفار ومســندم.

إلــزام شــركات الكهربــاء بعــدم إصــدار تعرفــة تجاريــة أو صناعيــة إال بوجــود االســم والرقــم التجــاري 
للمنشــأة.

تصحيح ما يقارب 900 ألف حساب كهرباء من حيث األرقام المدنية لمالك حسابات الكهرباء.

بناء قاعدة خاصة للحالة االجتماعية من مختلف مصادر البيانات للعمانيين والوافدين

المباني والوحدات:

الحالة االجتماعية:
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من ضمن أهداف مشروع التعداد اإللكتروني نشر البيانات والمؤشرات اإلحصائية بنهاية 2020، 
وقد عمل المشروع  على نشر مجموعة من اإلصدارات لنتائج التعداد اإللكتروني 2020 متضمنة 

أهم الخصائص للسكان والمساكن والمنشآت 

قائمة اإلصدارات :
نتائج التعداد اإللكتروني 2020	 
المؤشرات الرئيسية للتعداد اإللكتروني	 
النتائج التفصيلة للتعداد اإللكتروني ملحقة بملخص تنفيذي	 
البوابة اإللكترونية	 

النشرات و اإلصدارات  7

portal.ecensus.gov.om
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أهم التقارير التي تم اعتمادها على النحو التالي: 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	 
الضمان االجتماعي 	 
الباحثون عن عمل	 
أنشطة التعدين واستغالل المحاجر	 
ضريبة الدخل على المؤسسات	 

حركة التوظيف خالل 2010 - 2020	 
تأثير التعرفة الجديدة للكهرباء على األسر العمانية	 
طلبة الضمان االجتماعي في المدارس الحكومية	 
عدد العاملين العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص	 
دراسة تسجيل مؤسسات القطاع الخاص في ريادة 	 

##

##

١٨-٢-١٢٢٠٢١-١٢-٢٠٢٠

١٢-١٢-٢٠٢٠
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لقــد انتقلــت الســلطنة  وللــه الحمــد فــي طريقــة جمــع بيانــات تعــداد الســكان والمســاكن والمنشــآت 
مــن النهــج التقليــدي المكلــف والمعقــد، إلــى نهــج حديــث يعتمد علــى جمــع البيانات من خالل الســجالت 
ــاز تعــداد 2020  ــم إنج ــر العمــل الميدانــي، ت ــاز تعــدادات 1993 و2003 و2010 عب ــة، فبعــد إنج اإلداري
للســكان والمســاكن والمنشــآت باالعتمــاد بصفــة كليــة علــى الســجالت اإلداريــة،  وبذلــك أصبحــت 

الســلطنة مــن بيــن الــدول القليلــة علــى المســتوى العالمــي واألولــى عربيــا فــي هــذا المجــال.  

وتتمثــل أهــم العوامــل المســاعدة علــى هــذا النجــاح  فــي وجــود إطــار قانونــي ســاعد علــى تنســيق 
العمــل التشــاركي بيــن مشــروع التعــداد والجهــات الحكوميــة، كمــا مثــل وجــود ســجالت إداريــة إلكترونيــة 

ذات جــودة عاليــة وتعتمــد علــى معّرفــات موحــدة الركيــزة األســاس لهــذا االنتقــال.

وقــد عملــت مختبــرات التعــداد، فــي مرحلــة أولــى، علــى تصحيــح المعّرفــات وتحســين جــودة وتغطيــة 
ــرة  ــورة مباش ــات بص ــع الجه ــا م ــة إلكتروني ــة مرتبط ــة متكامل ــاء منظوم ــم بن ــات، ث ــات الجه ــد بيان قواع
ــات  ــة قاعــدة بيان ــات للســكان والمســاكن والمنشــآت مكون ــالث قواعــد مــن البيان ــة تضــم ث وإلكتروني

ــة.  ــات اإلحصائي ــدة البيان ــاج قاع مترابطــة إلنت

كمــا تــم مــن خــالل تعــداد 2020 بنــاء بوابــة إلكترونيــة تغطــي وبطريقــة تفاعليــة المؤشــرات الرســمية 
والمبانــي  والوحــدات  واإلعاقــة  والوفيــات  والــوالدات  العاملــة  والقــوى  والتعليــم  الســكان  حــول 

واألراضــي والمؤسســات والمنشــآت والمركبــات.

ونظــرا لوجــود جــل بيانــات الجهــات الحكوميــة وترابطهــا، يمكــن اعتبــار منظومــة التعــداد قاعــدة ســجالت 
وطنيــة تســاعد علــى تحســين الخدمــات اإلداريــة والتبســيط فــي اإلجــراءات. ولضمــان اســتمرارية هــذه 
المنظومــة، كقاعــدة إلنتــاج اإلحصائيــات الرســمية وقاعــدة ســجالت وطنيــة، مــن الضــروري االســتمرار 
فــي تحديثهــا وتطبيــق توصيــات اللجنــة العليــا واللجــان المنبثقــة عنهــا والمبــادرات التــي اعتمدهــا 

المشــروع .        

الخاتمة 8
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