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تقــوم معظــم دول العالــم بنشــر مختلــف البيانــات واإلحصــاءات الخاصــة بهــا، وتســعى مــن خــالل عمليــات 

النشــر إلــى إيصــال تلــك البيانــات واألرقــام للجميــع بطريقــة مفهومــة وواضحــة وقابلــة للقيــاس، وحتــى 

يتــم ذلــك البــد أن تكــون متغيــرات البيانــات مفهومــه وواضحــة لجميــع مطلعــي البيانــات مــن حيــث التعريــف 

والتبويــب والتصنيــف. ولذلــك ســعت المنظمــات الدوليــة المختلفــة، بنــاًء علــى نوعيــة وطبيعــة تلــك 

المنظمــات إلــى إيجــاد تصانيــف وتعاريــف ومفاهيــم واضحــة للعمــل االحصائــي، يســاعد الــدول علــى نشــر 

ــات الخاصــة بهــا وفقــا لتلــك النمــاذج، وبالتالــي يكــون جميــع مطلعــي البيانــات علــى دالالت بتلــك  البيان

األرقــام، ويمكنهــم المقارنــة بينهــا ومعرفــة المســتوى الــذي حققتــه كل دولــة علــى حــدة.

كمــا توجــد بعــض التصانيــف الداخليــة التــي تســتخدمها بعــض الــدول بمــا يتــالءم مــع بعــض الخصائــص التــي 

ال يمكــن للتصانيــف الدوليــة أن تشــملها إال أنهــا فــي الغالــب ال تخــرج عــن اإلطــار العام الرئيســي للتصانيف 

ــرات تحــت مســمى جــداول  ــن كل المتغي ــط بي ــف عالقــات رب ــك التصاني ــن تل ــا وبي ــة، وتنشــئ بينه الدولي

المــرور.

وفــي هــذا اإلصــدار ســيتم التطــرق إلــى مفهــوم التصانيــف اإلحصائيــة وجــداول المــرور، والتعــرف علــى 

التصانيــف الرئيســية المســتخدمة فــي التعــداد االلكترونــي 2020، ومرجعيــة تلــك التصانيــف، والتصانيــف 

الوطنيــة المســتخدمة فــي الســلطنة.

المقدمة
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التصانيف   1

1.1 التصانيف اإلحصائية 

عبــارة عــن عملية احصائية يتــم فيهــا توزيــع بيانــات معينــة لمجتمع احصائي علــى مجموعــات مختلفــة بنــاء علــى 

معلومــات كميــة تســتند إلــى واحــدة أو أكثــر مــن الخــواص األساســية لهــذه البيانــات أو أعضــاء المجتمــع اإلحصائــي.

ــارة عــــن أدلــــة التصنيفــــات الدوليــــة المختلفــــة ســــواء كانــــت اقتصاديــــة، أو مهنيــــة، أو تصانيــــف  وهــي أيضــا عبــ

ــاط إحصائــــي  ــي أي نشــ ــتخدمة فــ ــف المســ ــون التصانيــ ــى أن تكــ ــا، مــع التأكيــد علــ ــة أو غيرهــ ــة أو بيئيــ اجتماعيــ

معتمــدة دوليــا وإقليميا وذلــك بهــدف مقارنــة نتائــج النشــاط اإلحصائــي مــع باقــي الــدول اإلقليميــة والدوليــة، 

كمــا ينبغــي أن تســــتخدم أحــــدث النســــخ المتوفــــرة مــــن التصانيــــف الدوليــــة. 

1.2 التصانيف اإلحصائية في التعداد االلكتروني 2020

 يقصــد بهــا جــداول تصانيــف بيانــات الســكان، والوحــدات واألراضــي والمبانــي، إضافــة الــى تصانيــف بيانــات 

واالحصائيــة. اإلداريــة  للتصانيــف  وفقــا  المنشــآت 

جداول تصانيف بيانات السكان

جداول تصانيف الوحدات واالراضي والمباني

جداول تصانيف بيانات المنشآت

جداول 
التصانيف االحصائية 

في  التعداد االلكتروني 

2020
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وتعــد التصانيــف اإلحصائيــة مــن المتطلبــات األساســية والضروريــة للعمــل اإلحصائــي، حيــث تســاعد علــى جمــع 

ــة، ويســاهم إعدادهــا بصــورة  ــة اإلحصائي ــة واالجتماعي ــرات والخصائــص والمؤشــرات االقتصادي وتصنيــف المتغي

رقميــة فــي خدمــة الخطــط االقتصاديــة واالجتماعيــة للــدول، كمــا أنهــا تســهل فهــم البيانــات عنــد نشــرها، وتوفــر 

لغــة مشــتركة تمكــن مختلــف المســتخدمين مــن مقارنــة اإلحصــاءات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.

1.3 التصانيف اإلحصائية وتعزيز جودة البيانات اإلحصائية

تسهم التصانيف اإلحصائية في تعزيز جودة البيانات اإلحصائية من خالل اآلتي:

تساعد على رفع درجة الشمول والتغطية للبيانات	 

تساعد في بناء قواعد بيانات تستند على التصانيف الدولية	 

تعمل على تبويب وتصنيف وعرض البيانات اإلحصائية	 

تمكن من اعداد سالسل زمنية للبيانات	 

تساعد على اعمال تقارير قابلة للمقارنات الدولية 	 

تسهل عملية جمع البيانات اإلحصائية وتصميم االستبانات وترميزها	 

تسهم في تطوير البرامج واألنظمة اإلحصائية	 

تساعد على بناء األنظمة اإلحصائية وفقا لألنشطة والقطاعات	 

تسهم في رفع درجة الموثوقية بالبيانات اإلحصائية	 

1.4 التصانيف اإلحصائية واإلتاحة وسياسية نشر البيانات اإلحصائية

تمكــن التصانيــف اإلحصائيــة مــن المســاهمة الحقيقــة فــي اعــداد الجــداول البيانيــة واتاحتهــا للنشــر فــي عــدة 

مســتويات قطاعيــة، وعلــى مســتوى األنشــطة الرئيســية والفرعيــة فإنهــا تســاعد متخــذي القــرار ومســتخدمي 

البيانــات مــن االســتفادة القصــوى مــن البيانــات اإلحصائيــة وتمكــن مــن اتاحــة الشــفافية فــي نشــر البيانــات عنــد 

ــة، وهــذا مــا هــو معمــول بــه فــي مجــال نشــر البيانــات والتصنيفــات اإلحصائيــة فــي التعــداد  مســتويات مقبول

اإللكترونــي 2020 مــع الحفــاظ علــى ســرية البيانــات الفرديــة، ويأتــي ذلــك أيضــا تطبيقــا للتوصيــات الدوليــة 

بخصــوص النشــر واإلتاحــة مــن حيــث التبويــب والتصنيــف والمســتوى وفقــا لنظــام النشــر GDDS ونظــام المعيــار 

 SDDS الخــاص
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جداول المرور  2

تعرف بأنها مجموعة من القيم الممكنة لمجال معين. ومن األمثلة عليها:

مصنف الجنس: ذكر أو أنثى	 

الحالة االجتماعية: أعزب، متزوج، مطلق، أرمل.	 

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

وتســاعد جــداول المــرور علــى نقــل وتحويــل التصانيــف والرمــوز المســتعملة علــى المســتوى اإلداري إلــى 

رمــوز التصانيــف اإلحصائيــة؛ وذلــك بهــدف توحيــد التصانيــف علــى مســتوى المنظومــة.

مثال ذلك: 

إذا افترضنــا أن رمــز محافظــة مســقط فــي الجهــة اإلداريــة »أ«، والرمــز االحصائــي لهــا »01«، فــإن جــدول 

المــرور يشــير إلــى المنظومــة بتحويــل الرمــز اإلداري »أ« للمحافظــة إلــى »01«.

وتتعامــل المنظومــة مــع حوالــي 700 متغيــر علــى مســتوى المدخــالت، جلهــا يســتعمل تصانيــف مختلفــة 

عــن التصانيــف اإلحصائيــة، وهنــا تســاعد جــداول المــرور علــى توحيــد رمــوز هــذه المتغيــرات حتــى تصبــح 

عمليــة المقارنــة ممكنــة.
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3.1  تصنيف التقسيم اإلداري للسلطنة

تــم اعتمــاد التقســيم اإلداري للســلطنة الــذي يعــد مــن المالمــح المميــزة للدولــة العصريــة، بموجــب المرســوم 

الســلطاني رقــم )114 /2011( الصــادر فــي 26 أكتوبــر 2011م، واشــتمل علــى 11 محافظــة هــي: مســقط 

وظفــار ومســندم والبريمــي والداخليــة وشــمال الباطنــة وجنــوب الباطنــة وجنــوب الشــرقية وشــمال الشــرقية 

والظاهــرة والوســطى .

/https://qanoon.om/p/2011/rd2011114

وتمثــل كل محافظــة منهــا أهميــة خاصــة إداريــة وجغرافيــة واقتصاديــة، وتضــم كل مــن هــذه المحافظــات عــددا 

مــن الواليــات يصــل مجموعهــا الكلــي إلــى )61( واليــة

مركز المحافظةالواليات التابعة لهاالمحافظةم

والية مسقطمسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قرياتمحافظة مسقط1

محافظة ظفار2
صاللة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، 

مقشن، شليم وجزر الحالنيات، سدح
والية صاللة

والية خصبخصب، دبا، بخا، مدحاءمحافظة مسندم3

والية البريميالبريمي، محضة، السنينةمحافظة البريمي4

والية نزوىنزوى، بهالء، منح، الحمراء، أدم، ازكي، سمائل، بدبدمحافظة الداخلية5

6
محافظة شمال 

الباطنة
والية صحارصحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

والية الرستاقالرستاق، العوابي، نخل، وادي المعاول، بركاء، المصنعةمحافظة جنوب الباطنة7

8
محافظة جنوب 

الشرقية
صور، الكامل والوافي، جعالن بني بوحسن، جعالن بني بو 

علي، مصيرة
والية صور

9
محافظة شمال 

الشرقية
إبراء، المضيبي، بدية، القابل، وادي بني خالد، دماء 

والطائيين
والية إبراء

والية عبريعبري، ينقل، ضنكمحافظة الظاهرة10

والية هيماهيما، محوت، الدقم، الجازرمحافظة الوسطى11

التصانيف والجداول التي اعتمدتها إدارة التعداد في السلطنة  3
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3.2 التصنيف الدولي للجنسيات

يعتبــر تصنيــف الجنســيات مــن أهــم اإلحصائيــات فــي أي تعــداد حيــث يــوزع الســكان الوافديــن فــي أي بلــد لدولهــم 

األم التــي يحملــون جنســياتها، وبالتالــي كان البــد مــن وجــود تصنيــف وترميــز معيــن يتيــح للــدول اســتخدامه لتوزيــع 

الســكان الوافديــن وفــق دولهم األم.

ــة أحــرف وهــي مطابقــة  ــة أرقــام أو ثالث ــة مــن ثالث ــارة عــن مجموعــة مــن الرمــوز المكون وتصنيــف الجنســيات عب

تمامــا لمجموعــة الرمــوز المســتعملة مــن قبــل قســم اإلحصائيــات في األمــم المتحدة والمطــورة مــن قبلــه 

ــي: ــط التال ويمكــن الوصــول للتصنيــف مــن خــالل الراب

https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50347/Country-Code

3.3 تصانيف المستويات التعليمية والتخصصات

يعــد التصنيــــف الدولــــي الموحــــد للتعليــــم ISCED هــو التصنيــف المعتمــد مــن قبــل األمــم المتحــدة فيمــا يخــص 

المســتويات التعليميــة ومجــاالت الدراســة )التخصصــات( ويمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل الربــاط التالــي:

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_67rev2a.pdf

وفي اإلطار العام تقسم المستويات التعليمية الرئيسية لتسعة مستويات كالتالي:

المستوى الصفري: مرحلة التعليم للطفولة المبكرة	 

المستوى األول: التعليم االبتدائي 	 

المستوى الثاني: التعليم الثانوي المنخفض 	 

المستوى الثالث: التعليم الثانوي األعلى 	 

المستوى الرابع: التعليم فوق الثانوي  	 

المستوى الخامس: الحلقة القصيرة ما بعد التعليم الثانوي   	 

المستوى السادس: البكالوريوس أو ما يعادلها 	 

المستوى السابع: الماجستير أو ما يعادلها  	 

المستوى الثامن: الدكتوراه وما يعادلها	 
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في حين تم اعتماد عشرة أقسام رئيسية لمجاالت الدراسة التخصصات وفقا للتالي:

 	ISCED 1 قائمة مجاالت الدراسة مستوى 

 
المسمى الرمز 

البرامج والمؤهالت غير المتخصصة 0

التعليم 1

الفنون والعلوم اإلنسانية 2

العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم 3

األعمال واإلدارة والقانون 4

العلوم الطبيعية، والرياضيات واإلحصاء 5

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 6

الهندسة والتصنيع والبناء 7

الزراعة، والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة 8

الصحة والرفاه 9

الخدمات 10

وتوجد في هذه األقسام الرئيسية مجموعة من األقسام الفرعية يمكن الرجوع إليها من خالل الرابط أعاله.

أمــا فيمــا يخــص الســلطنة فهنــاك فــارق بيــن التصانيــف الداخليــة المســتخدمة لديهــا لألغــراض الوطنيــة وبيــن تلــك 

التصانيــف الدوليــة، حيــث تصنــف المســتويات التعليميــة وفقــا للمســتوى األول إلــى:

بدون مؤهل تعليمي	 

المرحلة االبتدائية/ المرحلة األولى	 

المرحلة الثانوية	 

الكليات المتوسطة والفنية	 

المرحلة الجامعية	 

الماجستـير	 

الدكتوراه	 

غير مبين )الحالة التعليمية(	 

ويمكن الرجوع للتصنيف من خالل الرباط التالي:

https://www.ncsi.gov.om/Pages/Classifications.aspx
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أما بالنسبة للتصنيف المستعمل لتحديد التخصص: 

فعلــى المســتوى الوطنــي، يوجــد التصنيــف المعيــاري للتعليــم فــي ســلطنة عمــان OSCED أصــدره 	 

مجلــس االعتمــاد األكاديمي ســنة 2009.    

كمــا تســتعمل وزارة التعليــم العالــي التصنيــف الوطنــي OSCED وكذلــك التصنيــف الدولــي الموحد 	 

للتعليــم ISCED وتتابــع تحديــث جــدول مــرور بيــن التصنيفين.

ويمكن الرجوع لتصنيف OSCED من خال الرابط التالي:

http://www.oaaa.gov.om/KeyDocument/Files/osced_v0-8.pdf

3.4 التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية

ــد وصــف األنشــطة االقتصاديــة لــكل قطــاع ونشــاط اقتصــادي علــى مســتوى جميــع البلــدان، ضمــن  هــو دليــل يوحِّ

ــد، وتعــد النســخة الرابعــة مــن التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصادية  تصنيــف ورمــز موحَّ

ISIC4 المعيــار التصنيفــي الدولــي لجميــع األنشــطة االقتصاديــة. ويعتبــر المرجــع الدولــي لألنشــطة اإلنتاجيــة.

ينقسم التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية في هيكل هرمي مكون من أربعة مستويات. 

وتســمى الفئــات فــي المســتوى األعلــى »البــاب« وتحــدد باألحــرف. ويحــدد الرقمــان األوليــان مــن الرمــز »القســم«، 

ويحــدد الرقــم الثالــث “المجموعــة” ويحــدد الرقــم الرابــع »الفئة«. أمــا الرقمان األخيران فيحددان النشــاط. 

الباب A الزراعة ووالحراجة وصيد االسماك

القسم 01 أنشطة زراعة المحاصيل واالنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة

المجموعة 011 زراعة المحاصيل غير الدائمة

الفئة 0111 زراعة الحبوب )باستثناء األرز( والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية

النشاط 1 011101 زراعة الحبوب ) قمح ، ذرة ، شعير ، ... إلخ( ، باستثناء األرز

النشاط 2  011102 زراعة البذور الزيتية

النشاط 99  011199 أنشطة أخرى خاصة بزراعة الحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية
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أما أبواب التصنيف الرئيسية والتي تكون أغلب النشرات مبنية عليها فهي كالتالي:

الباب القسم الوصف

A 03-01 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

B 09-05 التعدين واستغالل المحاجر

C 33-10 الصناعة التحويلية

D 35 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

E 39-36 إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

F 43-41 التشييد

G 47-45 تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

H 53-49 النقل والتخزين

I 56-55 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J 63-58 المعلومات واالتصاالت

K 66-64 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

L 68 األنشطة العقارية

M 75-69 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

N 82-77 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

O 84 اإلدارة العامة والدفاع، الضمان اإلجتماعي اإللزامي

P 85 التعليم

Q 88-86 أنشطة صحة اإلنسان والخدمة االجتماعية

R 93-90 الفنون والترفيه والتسلية

S 96-94 أنشطة الخدمات األخرى

T 98-97 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أنشطة األسر المعيشية في 
انتاج سلع وخدمات غير مميزة الستعماله

U 99 أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية

ولمزيد من التفاصيل حول هذا التصنيف يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار:

https://www.business.gov.om/ieasy/wp-content/uploads/2020/12/ISIC4DescriptionAra-

bic.pdf
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3.5 التصنيف المهني الخليجي

هــو نظــام لحصــر مســميات المهــن وترتيبهــا وتبويبهــا فــي مصفوفــات مهنيــة متدرجــة هرميــا لعــدة مســتويات، 

ويتكــون مــن المجموعــات الرئيســية التاليــة:

     المجموعة المهنية الرئيسيةالرمز

مديرو اإلدارة العامة واألعمال والمستثمرون العاملون0

االختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية1

الفنيون في المواضيع العلمية والفنية واإلنسانية2

المهن الكتابية3

مهن البيع4

مهن الخدمات5

مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد6

مهن العمليات الصناعية والكيمائية والصناعات الغذائية7

المهن الهندسية األساسية المساعدة8

المهن غير المبينة9

ويمكن الرجوع للتصنيف من خالل الرباط التالي:

https://www.ncsi.gov.om/Pages/Classifications.aspx
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3.6 التصنيف الدولي للقطاعات المؤسسية

وفقــا لنظــام الحســابات القوميــة يوصــى بتصنيــف القطاعــات إلــى خمــس أقســام، وفقــا للوثائــق الصــادرة مــن 

األمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن، وقــد استأنســت الســلطنة بالتصنيــف الدولــي فــي مجملــه العــام مــع بعــض 

التعديــالت البســيطة للوصــول إلــى التصنيــف الحالــي المســتخدم لديهــا:

حكومي: إذا كان الفرد مشتغال في منشأة مملوكة كليا للدولة، وهي التي تقوم بإدارة 	 

شؤونها وتوجيه نشاطها. ويشمل هذا القطاع على سبيل المثال الوزارات واإلدارات والمدارس 

والمستشفيات الحكومية والمساجد التي تشرف عليها الدولة.

خاص: إذا كان الفرد مشتغال في منشأة مملوكة لفرد أو أكثر مثل )المؤسسات( وتم إنشأؤوها 	 

بغرض الربح. ويدخل في منشآت القطاع الخاص أيضا تلك المنشآت التي تشترك كل من الحكومة 

واألفراد في ملكية رأس مالها. وكذلك يتضمن القطاع الخاص لكل فرد مشتغل في أنشطة )بيع 

المياه )صهريج(، وسيارات األجرة، وسيارات بيع الغاز، وسيارات شفط المجاري، وصيادو األسماك(.

أهلي: إذا كان الفرد مشتغاًل في منشأة أنشأت ألهداف غير ربحية. ومثل هذه المنشآت تمارس 	 

نشاطها ألغراض ثقافية أو اجتماعية وليس لغرض الربح مثل األندية الرياضية والثقافية والجمعيات 

الخيرية والمجالس العامة ... إلخ.

أخرى: إذا كان الفرد مشتغال في منشأة دينية كالمساجد أو منشأة مملوكة لهيئات أو منظمات 	 

وطنية أو إقليمية أو دولية أو سفارة. وغالبا ما تكون المنظمات هنا ذات طابع غير اقتصادي.

عائلي: إذا كان الفرد مشتغال في منشأة مملوكة لألسرة وعلى نفقتها، ويشمل أيضًا المشاريع 	 

األسرية التي تهدف إلى الربح وال يوجد لديها سجل تجاري وال تصريح من أي جهة حكومية. 

ومثال على ذلك خياطة وبيع المالبس أو الكميم، وبيع المأكوالت المعدة في المنزل، وصناعة 

السعفيات، وصناعة المجامر والبخور، والمزارع الذي يعمل في مزرعة. وكذلك العمالة المنزلية 

الذين يعملون على نفقة األسرة. 

ولمزيد من التفاصيل حول القطاع المؤسسي يمكن الرجوع إلى الرابط التالي:

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/seriesF_85a.pdf
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التصانيــف اإلحصائيــة عبــارة عــن عمليــة إحصائيــة يتــم فيهــا توزيــع بيانــات معينــة لمجتمــع احصائــي علــى 

مجموعــات مختلفــة بنــاء علــى معلومــات كميــة تســتند الــى واحــدة أو أكثــر مــن الخــواص األساســية 

ــات او اعضــاء المجتمــع االحصائــي، وتعــد التصانيــف اإلحصائيــة ذات أهميــة كبيــرة؛ نظــرا  لهــذه البيان

الســتخداماتها المتنوعــة فــي مختلــف األنشــطة اإلحصائيــة وفــي غيرهــا مــن االســتخدامات األخــرى؛ 

ومــن أجــل ذلــك عملــت إدارة المشــروع علــى تطبيقهــا وتحديثهــا بشــكل مســتمر ممــا يســاعد علــى 

تطويــر المؤشــرات االخصائيــة وتعزيــز جــودة البيانــات ودرجــة االعتمــاد عليهــا ومقارنتهــا بالتصنيفــات 

.)ISCs( اإلحصائيــة الدوليــة

وقــد كان لهــذه التصانيــف دور بــارز فــي نشــر البيانــات الخاصــة بالتعــداد االلكترونــي 2020، حيــث 

اســتخدمت الســلطنة كقاعــدة لنشــر البيانــات الخاصــة بالتعداد، ســواء باســتخدام التصانيــف الدولية أو 

التصانيــف الوطنيــة المســتخدمة داخليــا، مــع التأكيــد علــى أنهــا قامــت أيضــا بربــط التصانيــف الوطنيــة 

بالتصانيــف الدوليــة وبالتالــي أصبــح بإمكانهــا نشــر البيانــات وفقــا للتصنيفيــن.

وجــاء هــذا الكتيــب ليوثــق عمليــة التصنيفــات اإلحصائيــة التــي اعتمدهــا مشــروع التعــداد االلكترونــي 

2020 وجــداول المــرور تعزيــزا لجــودة البيانــات ودرجــة الموثوقيــة فيهــا مــن خــالل االتاحــة والنشــر.

الخاتمة



سلسلة وثائق التعداد 
اإللـكــتـــرونــــي 2020


