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يختلــف التعــداد االلكترونــي عــن التعــداد التقليــدي فــي طريقــة الحصــول علــى البيانــات، ففــي حيــن 

تجمــع البيانــات مــن الميــدان فــي التعــداد التقليــدي بالصــورة واآلليــة والمنهجيــة التــي يحددهــا التعــداد 

التقليــدي، فــإن التعــداد الســجلي يقــوم بجمــع البيانــات مــن الســجالت اإلداريــة المختلفــة فــي الســلطنة 

ويقــوم بمجموعــة كبيــرة مــن العمليــات قبــل نشــر المشــروع.

ــات التعــداد هــي  ــة فــي احتســاب مختلــف بيان ــة الصــادرة مــن المنظمــات الدولي ــات الدولي تعــد المنهجي

المرجــع األساســي التــي يعتمــد عليــه فــي نشــر بيانــات أي تعــداد علــى مســتوى العالــم، ولكــون مجموعــة 

كبيــرة مــن الســجالت اإلداريــة فــي الســلطنة لــم تكــن تســتخدم تلــك التصانيــف والمنهجيــات فقــد كان 

لزامــا علــى مشــروع التعــداد وضــع تلــك المنهجيــات حيــز التطبيــق قبــل الشــروع فــي نشــر النتائــج،

ــي تشــمل  ــة الت ــة الوطني ــة اإللكتروني ــات الســجالت اإلداري ــى بيان ــي 2020 عل يعتمــد التعــداد اإللكترون

ــدر إداري  ــا مص ــاع منه ــكل قط ــآت، ول ــاكن والمنش ــكان والمس ــي الس ــالث وه ــة الث ــات اإلحصائي القطاع

مرجعــي. كمــا يتــم أيضــًا االســتعانة بقواعــد أخــرى ثانويــة تكميليــة تمثلهــا بقيــة الــوزارات، وتقــوم منهجيــة 

تصحيــح البيانــات فــي التعــداد اإللكترونــي 2020 حســب النهــج التالــي:

تحديد سلة بيانات تفصيلية وشاملة ومحددة.	 

جمع البيانات من المصادر المعتمدة	 

التحقق من دقة البيانات ومطابقتها مع بعضها.	 

تصحيح واستكمال البيانات 	 

توحيد البيانات 	 

فمتــى يصنــف الفــرد عامــال، ومــا هــو النشــاط الــذي يعمــل فيــه، أو القطــاع الــذي ينتمــي إليــه، وإن تــم 

ــم توزيعــه وتصنيفــه، وغيرهــا مــن التســاؤالت التــي ينبغــي أن  رصــده يعمــل فــي مؤسســتين كيــف يت

توجــد آليــه إحصائيــة واضحــة تكفــل تصنيــف البيانــات فــي إطارهــا الصحيــح.

كذلــك الحــال بالنســبة للمؤسســات مــن حيــث النــوع والحجــم والنشــاط االقتصــادي وغيرهــا مــن الخصائــص، 

ــا  ــورة وم ــات المنش ــم البيان ــي فه ــراد ف ــاهم االف ــاب تس ــة لالحتس ــة واضح ــود منهجي ــب وج ــي تتطل الت

تمثلــه مــن معلومــات، كمــا تتيــح المقارنــات الدوليــة التــي اعتمــدت نفــس المنهجيــة.

وفــي هــذا اإلصــدار ســيتم تنــاول المنهجيــات اإلحصائيــة للتعــداد الســكاني لجميــع قواعــد بيانــات التعــداد 

العاملــة والوحــدات  الثــالث، الســكان والمســاكن والمنشــآت، والقواعــد الفرعيــة كالتعليــم والقــوى 

ــخ. ــة الزواجية...ال ــة والحال ــات وإلعاق والمؤسس

المقدمة
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1.1 تعريف المنهجية:

تعــرف المنهجيــة بشــكل عــام بأنهــا مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد الواســعة النطــاق التــي يمكــن اختيــار بعــض 

األســاليب واإلجــراءات منهــا، لتحليــل وتفســير موضوعــات البحــث فــي إطــار موضــوع علمــي محدد، وتشــير بالتالي 
إلــى مجموعــة مــن اإلجــراءات التطبيقيــة التــي تتناســب مــع طبيعــة موضــوع الدراســة.1

1.2 تعريف المنهجية اإلحصائية:

يمكــن اإلشــارة للمنهجيــة االحصائيــة فــي تعــدادات الســكان والمســاكن والمنشــآت، بانهــا مجموعــة المفاهيــم 

والمبــادئ واألســاليب واإلجــراءات التــي تنظــم:

عمليــة جمــع البيانــات اإلحصائيــة حــول حجــم ســكان دولــة معينــة، أو جــزء محــدد منهــا بشــكل دقيــق 	 

زمنيــة  فتــرة  فــي  المختلفــة  وتوزيعاتهــم  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الديموغرافيــة  وخصائصهــم 

معينــة، وفقــا ألســس منطقيــة وفــروض فلســفية تحكــم إجــراء هــذه العمليــات.

عمليــة جمــع البيانــات عــن المبانــي والمســاكن وشــاغليها فــي كافــة محافظــات الدولــة أو جــزء محــدد 	 

فــي فتــرة زمنيــة معينــة وخصائــص الوحــدات الســكنية والمرافــق اإلنشــائية، بمــا يوفــر وصفــا كامــا 

لألحــوال الســكنية وتأثيرهــا علــى الصحــة وتهيئــة األحــوال المعيشــية العاديــة لألســرة. 

ــة لألفــراد، وكــذا عــن المســاكن 	  ــات التــي يتــم تجميعهــا عــن الخصائــص االقتصادي ــاء علــى البيان البن

الدولــة، وكــذا أصحــاب هــذه  القائمــة فــي  بالمنشــآت  واســتخداماتها فــي حصــر وإعــداد قوائــم 

المنشــآت وتوفيــر المعلومــات الكاملــة عــن نــوع المنشــأة وصفتهــا وحالــة العمــل بهــا وأعــداد العاملين 

ــه والنشــاط الرئيســي والفرعــي )إن وجــد(. ــذي تنتمــي إلي والقطــاع ال

1 - المركز الديمقراطي العربي )2019(: منهجية البحث العلمي وتقنياته، برلين / المانيا. تم اخذ التعريف بشيء من التصرف

المنهجيات  1



9 التعداد اإللكتروني 2020

تصنيــف البيانــات الســابق تجميعهــا، علــى مختلــف المســتويات، وعرضهــا وتوزيعها بأســاليب مختلفة 	 

تتيــح الفرصــة للتعــرف علــى محتوياتهــا والوصــول اليها بســهولة.

تحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا حــول حالــة المســاكن واألســر المعيشــية واألفــراد بمــا يســاهم 	 

فــي تفســير التغيــرات المختلفــة ويقــدم ايضاحــات حــول العوامــل المؤثــرة عليهــا.

المقارنات المحلية بين البيانات المتماثلة التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة.2

المقارنــات الدوليــة للنتائــج مــع تلــك التــي تــم جمعهــا فــي نفــس التوقيــت لــدول أخــرى باســتخدام 	 

منهجيــات مشــابهة، خاصــة فــي حالــة تعــدادات الســكان والمســاكن.

هــذا وقــد اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة العليــا للتعــداد االلكترونــي 2020 المنهجيــة الازمــة لتنفيذ التعداد، ودراســة 

مــا يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات لــدى األجهــزة الحكوميــة المختصــة واتخــاذ مــا يلــزم لتنفيــذ تلــك اإلجــراءات، كمــا 

تــم تشــكيل اللجنــة الفنيــة للتعــداد برئاســة الرئيــس التنفيــذي للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات تختــص 

بشــكل عــام بدراســة منهجيــة مشــروع التعــداد والخطــط المنبثقــة عنهــا، وقــد جــاءت المرحلــة الثالثــة مــن المراحــل 

األساســية لتنفيــذ التعــداد االلكترونــي 2020 لتحديــد منهجيــة إحصائيــة لبنــاء أهــم قواعــد البيانــات اإلحصائيــة 

باالعتمــاد كليــا علــى الســجات اإلداريــة )عنــوان اإلقامــة وخصائــص التعليــم والتشــغيل والمنشــآت والمبانــي 

والوحــدات(.

2 - موقع جهاز التخطيط واالحصاء-www.psa.gov.qr -  css.escwa.org.16 مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن -  
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يمثــل الســكان العصــب الرئيســي ألي تعــداد تنفــذه أي دولــة فــي العالــم، حيــث أن كل البيانــات المجمعــة فــي 
التعــداد متعلقــة بالســكان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عندمــا يتعلق األمر ببيانات المســاكن والمؤسســات، 
وبالتالــي فــإن الوصــول للعــد الصحيــح والدقيــق عــن الســكان هــو الركــن األساســي للتعــداد، وأول رقــم يعلــن 

عنــه فــي نتائــج التعــداد هــو عــدد ســكان الدولــة فــي الوقــت المرجعــي الــذي حــدده القائميــن علــى التعــداد.

فــي الســلطنة تعتبــر شــرطة عمــان الســلطانية ممثلــة بســجل األحــوال المدنــي هــي المصــدر الرئيســي 
والوحيــد فــي توفيــر بيــان حــول أعــداد الســكان فــي الســلطنة، وقــد اســتخدم التعــداد الســجلي معاييــر محــددة 
بالتعــاون مــع شــرطة عمــان الســلطانيه منهجيــة محــددة فــي عمليــات احتســاب الســكان العمانييــن والوافديــن 

يمكــن توضيحهــا فــي الترتيــب التالــي:

2.1 منهجية ومعايير احتساب السكان العمانيين:

يتــم احتســاب الســكان العمانييــن فــي الســلطنة وفــق مجموعــة مــن الوثائــق واالشــعارات المتمثلــة فــي 
البطاقــة المدنيــة: وجــواز الســفر، وشــهادة الميــاد وإشــعار الميــاد، ويوضــح الترتيــب التاليــة أولويــة المصــادر 

ــر احتســاب كل مصــدر. ومعايي

البطاقة الشخصية: 	 

هــي المصــدر األول فــي الترتيــب مــن بقيــة المصــادر األخــرى فــي ســجل األحــوال المدنيــة، وتعــد عمليــات 
التحديــث بهــا أســرع مــن بقيــة الوثائــق كونهــا تحــدث كل خمســة أعــوام، وبالتالــي فإنهــا تعكــس بشــكل محــدث 

بيانــات الســكان الحامليــن لهــا فــي فتــرة قريبــة، مــع مختلــف البيانــات التــي يتــم تجميعــه مــن خالهــا. 

وتصــدر البطاقــة الشــخصية لــكل عمانــي بلــغ الخامســة عشــر عامــا فلــة أن يتقــدم بطلــب الحصــول علــى بطاقــة 
شــخصية، ويكــون ذلــك وجوبيــا للذكــور وجوازيــا لإلنــاث، ويجــوز لمــن هــو دون ســن الخامســة عشــرة الحصــول 
علــى هــذه البطاقــة بشــرط موافقــة ولــي أمــره، والحتســاب الســكان عــن طريــق البطاقــة المدنيــة يتــم وضــع 

المعاييــر التاليــة:

عماني الجنسية على قيد الحياة، ليس لديه إشعار وفاة	 
لديه بطاقة شخصية سارية المفعول بغض النظر عن حالة البطاقة	 
لديه بطاقة منتهية لفترة 5 سنوات فأقل وعمره 21 سنة فأكثر	 
لديه بطاقة منتهية لفترة 10 سنوات فأقل وعمره أقل من 21 سنة. 	 
بغض النظر عن الوثائق األخرى )جواز السفر العادي وشهادة مياد(.	 

منهجية بناء قاعدة بيانات السكان  2
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جواز السفر:	 

المصــدر الثانــي فــي الترتيــب بعــد البطاقــة المدنيــة، ويحــق لجميــع العمانييــن الحصــول علــى جواز الســفر منذ 
الــوالدة، ويحــدث لمــن هــم دون )15 ســنة( كل خمــس ســنوات، فــي حيــن يتــم تحديثــه لمــن هــم )أكبــر مــن 
15( كل عشــر ســنوات، وقــد ال يملــك جميــع الســكان العمانييــن جــواز ســفر حيــث أن ليــس وثيقــة وجوبيــة، 
وهــو األمــر الــذي جعلــه فــي المرتبــة الثانيــة بعــد البطاقــة الشــخصية، والحتســاب الســكان العمانييــن ضمــن 

الســكان عــن طريــق جــواز الســفر يتــم وفــق المعاييــر التاليــة:

عماني الجنسية على قيد الحياة، ليس لديه إشعار وفاة	 
ليس لديه بطاقة شخصية.	 
لديه جواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن حالة الجواز	 
لديه جواز سفر منتهي لفترة 5 سنوات فأقل وعمره 21 سنة فأكثر	 
لديه جواز سفر منتهي لفترة 10 سنوات فأقل وعمره أقل من 21 سنة.	 
بغض النظر عن الوثائق األخرى )شهادة مياد(.	 

شهادة الميالد:	 

يتــم اســتخراجها مــن شــرطة عمــان الســلطانية، وهــي غيــر قابلــة للتحديــث بمعنــى أنهــا تصــدر لمــرة واحــدة 
بــدون تاريــخ انتهــاء، وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة فــي منهجيــة االحتســاب بعــد البطاقــة الشــخصية وجــواز 

الســفر، وتمــر منهجيــة االحتســاب وفــق المعاييــر التاليــة:

عماني الجنسية على قيد الحياة، ليس لديه إشعار وفاة	 
ليس لديه بطاقة شخصية.	 
ليس لديه جواز سفر.	 
لديه واقعة مياد أوشهادة مياد صادره وعمره اقل من 21 سنة.	 

إشعار الوالدة:	 

يصــدر اإلشــعار مــن المؤسســات الصحيــة إلــى ســجل األحــوال المدنيــة، وباســتثناء الوثائــق الســابقة التــي 
ــة رقــم مدنــي بغــض النظــر عــن اصــدار  يصــدر معهــا رقــم مدنــي للشــخص فــإن إشــعار الــوالدة يتــم حجزل

شــهادة ميــاد، ويتــم احتســاب الســكان إلشــعار الــوالدة وفــق المعاييــر التاليــة:

األب عماني الجنسية لديه بطاقة شخصية أو جواز سفر عادي	 
إشعار والدة غير مقيد	 
حجز رقم مدني للمولود.	 
عمر المولود أقل من 3 سنوات	 
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2.2 منهجية ومعايير احتساب السكان الوافدين:

يتم احتساب السكان الوافدين المسجلين في سجل األحوال المدني وفق المعايير والترتيب التالي:

كل من يحمل تأشيرة إقامة سارية المفعول وموجود داخل السلطنة	 

كل من يحمل تأشيرة إقامة سارية المفعول وموجود خارج السلطنة لفترة 6 أشهر وأقل.	 

كل من يحمل تأشيرة إقامة منتهية الصاحية لفترة سنتين وأقل وموجود داخل السلطنة	 

وتتمثل أنواع تأشيرات اإلقامة في السلطنة في التالي:

تأشيرات اإلقامة

*عمل مع مرافقين.

*عمل بدون مرافقين.

*عمل مؤقت.

*خادمة منزل.

*مستثمر.

*التحاق باألقارب.

*دراسية.

*إقامة زوجة مواطن.

*عائلية

2.3 منهجية ومعايير احتساب السكان الخليجين:

يتم احتساب السكان الخليجين مت ما استوفوا على األقل معيارا واحدا من المعايير التالية:

كل خليجي يحمل بطاقة سارية المفعول داخل السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل خليجي يحمل بطاقة منتهيه لمدة سنتين وما زال داخل السلطنة. 	 

كل خليجي متزوج من عمانية ومقيم في السلطنة وغير موجود خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل خليجية متزوجة من عماني ومقيمة في السلطنة وغير موجودة خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل أم خليجية ألبناء عمانيين ومقيمة في السلطنة وغير موجودة خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل خليجي يكفل عمالة وافدة ومقيم في السلطنة وغير موجود خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل إبن خليجي من أم عمانية ومقيم في السلطنة وغير موجود خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 

كل خليجي يعمل في مؤسسة داخل السلطنة وغير موجود خارج السلطنة مدة تزيد عن 6 أشهر.	 
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منهجية بناء قاعدة بيانات عناوين السكان  3

يعتبــــر التوزيــــع الجغرافــــي للســــكان حســــب المحافظــــة والواليــــة وغيرهــــا مــــن التقســــيمات اإلداريــــة مؤشــرا 

إحصائيــــا هامــــا لتخطيــــط الخدمــــات االجتماعيــــة والمرافــق العامــة علــى المســــتوى اإلقليمــي والمحلــــي مثــــل 

الطرقــــات والمستشــــفيات والمــــدارس وغيرهــــا مــــن مكونــــات البنيــــة األساســــية. وكلمــــا كان تحديــــد إقامــــة 

ــة والهجــرة والنمــو حســب التقســيمات  ــع والكثافــ ــة التوزيــ ــاعد ذلــــك علــــى دراســ ــا ســ ــا كلمــ ــكان دقيقــ الســ

األكثــر تفصيــا والقيــام بمقارنــات بينهــا. وفــي إطــار توثيــق المنهجيــات اإلحصائيــــة المعتمــــدة لتنفيــــذ التعــــداد 

االلكتروني للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت لعــــام 2020. وســوف يتم تناول المنهجية التي اتبعها التعداد 

الســجلي فــي الســلطنة لبنــاء قاعــدة بيانــات عناويــن الســكان العمانييــن والوافديــن وفــق المراحــل التاليــة:

تحديد المعايير الدولية والمصادر المستخدمة لتحديد العنوان.. 1

آلية وطريقة تحديد عنوان السكان. 2

3.1 المعايير الدولية والمصادر المستخدمة لتحديد العنوان:

احتساب العنوان حسب الممارسات المثلى:	 

صنفــت »مبــادئ وتوصيــات تعــدادات الســكان والمســاكن »الصــادرة عــن شــعبة اإلحصــاء لألمــم المتحــدة متغيــرة 

محــل اإلقامــة المعتــاد مــن بيــن المواضيــع األساســية فــي قســم الخصائــص الجغرافيــة والهجــرة الداخليــة. 

ويعــرف محــل اإلقامــة المعتــاد بأنــه المــكان الــذي يعيــش فيــه الشــخص خـال التاريــخ المرجعــي وكان يعيــش 

فيــــه فتــــرة مــــن الزمــــن أو ينــــوي اإلقامــــة فيــــه لفتــــرة مــــن الزمــــن. وبصفــــة عامــــة، فــــإن أغلبيــــة األفــــراد لــــم 

ينتقلــــوا مــــن محــــل إقامتهــــم منــــذ فتــــرة ويتــــم تحديــــد محــــل إقامتهــــم بشــــكل واضــــح وفــــي حالــــة تنقــــل 

األشــــخاص فيوصــــى أن تطبــــق فتــــرة الــــ 12ـ شــهرا لتحديــد اإلقامــة وفــق المعاييــر التاليــة:

المــــكان الــــذي عــــاش فيــــه الفــــرد بشــــكل متواصــــل معظــــم الـــ 12 شــــهرا الســــابقة )أي لمــــدة 6 	 

أشــهر ويــوم واحــد علــى األقــل( أو المــكان الــــذي ينــــوي الفــــرد اإلقامــــة فيــه لمــدة 6 أشــهر علــى 

األقل وال يدخــــل فــــي ذلــــك فتــــرات الغيــــاب المؤقــــت لقضــــاء اإلجــــازة أو مهــــام العمــل.

وفــي حالــة األفــراد كثيــري التنقــل والذيــن ليــس لهــم محــل إقامــة معتــاد فيجــب عدهــم فــي 	 

المــكان الــذي يوجــدون فيــه وقــت التاريــخ المرجعــي.

ــر أو 	  ــر العنــــوان عبــــر حركــــة الهجــــرة الداخليــــة، أو الخارجيــــة أو أي تغييــ ــرا إلــــى إمكانيــــة تغيــ  ونظــ

تحديــث للعنــوان، أشــارت الممارســات المثلــى فــي نســختها األخيــرة إلــى أهميــة ربــط العنــوان 
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بالبعــــد الزمنــــي. ولتحديــــد مــــكان إقامــــة معتــــاد وحيــــد لــــكل شــــخص، توجــــد بعــــض الحــــاالت الخاصــــة 

مثــل الطــاب فــي أماكــن اإلقامــة الداخليــة فــي المــدارس والذيــن يعيشــون بعيــدا عــن أســرهم 

فــــي الجامعــــات وكذلــــك األشــــخاص الذيــــن يعملــــون بعيــــدا عــن مســــاكن أســرهم مثــل: 

األفــراد الذيــن يقضــون أيــام العمــل األســبوعية فــي منطقــة قريبــة مــن أســرهم ويقضــون عطلــة 	 

نهايــة األســبوع واإلجــازات فــي محــل إقامــة األســرة. 

العاملــون الذيــن يســافرون باســتمرار مثــل ســائقي الشــاحنات والعامليــن فــي مهــام طويلــة األمــد 	 

أو شــبه دائمــة فــي مواقــع بعيــدة عــن األســرة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عنــوان األفــراد يمكــن أن يحــدد مــن خــال تواجدهــم فــي إطــار أســر )معيشــية 

/ســكنية( أو فــي إطــار ســكن جماعــي )نــزالء المؤسســات(

الوحدات 
السكنية

أماكن السكن 
الجماعية

المخيمات المستشفيات
العسكرية

شبه الدائمة

المؤسسات 
العسكرية

مخيمات أخرى  غير الرسمية

بيوت الطلبة

دور اإليتام

المؤسسات 
اإلصالحية

مخيمات العمال المتنقلة

بيوت التقاعد 
وكبار السن

بيوت الموظفين

أخرى

المساكن
 االعتيادية

الوحدات 
السكنية األخرى

الفنادق وبيوت
 تأجير الغرف

المخيمات المؤسسات
مساكن العمال

أماكن سكن 
جماعية أخرى

أماكن السكن

هيكلة ومسميات أماكن السكن الجماعي حسب "مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن"
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وتشمل أماكــن الســكن الجماعــي األماكــن المنفصلــة والمســتقلة إنشــائيا المتخــذة لإلقامــة والمعــدة لســكن 

مجمــــوع كبيــــرة مــــن األفــــراد أو عــــدة أســــر معيشــــية والمشــــغولة فــــي التاريــــخ المرجعــــي وتوجــد فــــي العــادة 

مرافــق مشــتركة فــي تلــك األماكــن ويتقاســمها شــاغلو المســكن مثــل المطبــخ ودورات الميــاه والحمامــات 

وغــرف المعيشــة أو غــرف النــوم. وتكــون هــذه المســاكن قــد أعــدت أو شــيدت أو حولــت فــي األصــل بغــرض 

الســــكن الجماعــــي وال يــــدرج فــــي هــــذه الفئــــة الوحــــدات الســكنية المعــدة فــــي األصــل لشــغل أســرة واحــدة، 

ولكنهــا مشــغولة فــي وقــت التعــداد بأكثــر مــن أســرة معيشــية. 

وحسب مبادئ وتوصيات تعدادات السكان والمساكن، تتمثل أهم أشكال السكن الجماعي في:

الفنــادق وبيــوت تأجيــر الغــرف: تشــمل هــذه الفئــة القاطنيــن فــي الفنــادق وبيــوت التأجيــر لفتــرات 	 

طويلــة دون أن يكــون لهــم محــل ســكن آخــر فــي فتــرة ومنيــة معتمــدة أو فــي التاريــخ المرجعــي 

للعــد.

المؤسســــات: تشــــمل هــــذه الفئــــة أي مجموعــــة مــــن األماكــــن فــــي مبنــــى دائــــم أو مبــــان دائمة 	 

معــدة إليــواء مجموعــات كبيــرة عــادة مــن األشــخاص يربطهــم هــدف عــام مشــترك أو اهتمــــام 

شــــخصي مشــــترك. وهــــذه المجموعــــة مــن أماكــــن الســكن تشــتمل عــادة علــى مرافــق مشــتركة 

معينــــة يتقاســــمها النــــزالء وتدخــــل فــــي هــــذه الفئــــة المستشــــفيات والمخيمــــات العســــكرية 

والمــــدارس الداخليــــة والســــجون ومــــا إليهــــا.  

المخيمــــات ومساكن العمال: المخيمــــات هــــي مجموعــــة مــــن األماكــــن معــــدة أصــــا إليواء مؤقت 	 

ألشــخاص لديهــم أنشــطة او مصالــح مشــتركة وتقــع ضمــن هــذه الفئــة المعســكرات ومخيمــــات 

الاجئيــن والمخيمــات المنشــأة إليــواء العامليــن فــي التعديــن، أو الزراعــة، أو األشــغال العامــة، أو 

أنــــواع أخــــرى مــن النشــاط.

أماكن سكن جماعية أخرى.	 

تصنيف المصادر المستعملة في تحديد العنوان:	 

تبــدي الهيــاكل اإلداريــة، كل حســب تخصصهــا ونوعيــة الخدمــات التــي تقدمهــا، أهميــة كبيــرة لمتغيــرة العنــوان 

فهــي فــي الغالــب المحــدد األساســي لتقديــم خدمــات التعليــم والصحــة واإلســكان وكذلــك عمليــة االنتخــاب.

 وبهــــدف تحســــين وتحديــــد عناويــــن الســــكان، تتمثــــل المصــــادر اإلداريــــة التــــي تــــم تجميعهــــا علــــى مســــتوى 

التعــــداد فــي 3 أصنــــاف مــــن الملفــــات:  

ــات 	  ــة: ملفــ ــة والقريــ ــة والواليــ ــتوى المحافظــ ــى مســ ــوان علــ ــي العنــ ــف األول: يغطــ الصن

الســــجل المدنــــي )قاعــــدة البيانــــات المرجعيــــة للســــكان( وزارة التربيــــة والتعليــــم ووزارة 

التعليــم العالــي ووزارة الصحــة وزارة القــوى العاملة والهيئة العامــة لســجل القــوى العاملــة 
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وملفــــات عقــــود اإليجــــار مــــن البلديــــات واالشــــتراكات فــــي األنترنــــت والبريــــد. 

الصنــف الثانــي: يغطــــي العنــــوان علــــى مســــتوى االحداثيــــات: ملفــــات حســــابات الكهربــــاء 	 

وحســــابات الميــــاه وملكيــــات األراضــــي

الصنــف الثالــث: هــــي مصــــادر للمقارنــــة ومعرفــــة الجــــودة تســــتعمل الســــتخراج مؤشــــرات 	 

حــــول جــــودة قاعــــدة بيانــــات عناويــــن الســــكان العمانييــــن والوافديــــن تتمثــــل فــــي البيانــــات 

الفرديــــة لتعــــداد 2010وبيانــــات الهواتــــف المتنقلــــة.   

المصادر المحددة للعنوان على مستوى المحافظة والوالية والتجمع	 

الســجل المدنــي:  يغطــــي الســــجل المدنــــي العنــــوان الدائــــم والعنــــوان الحالــــي علــــى مســــتوى 	 

المحافظــــة والواليــــة والقريــــة للســــكان العمانييــــن والعنــــوان الحالــي بالنســــبة للوافديــن. وال يتــم 

تغييــر أحــد العنوانيــن أو كاهمــا اال بتقديــم مــا يثبــت العنــوان الجديــد )ملكيــة األرض أو المســكن، 

فواتيــر الكهربــاء والميــاه، مــا يثبــت تســجيل األبنــاء فــي مــدارس، مــا يثبــت عنــوان العمــل(.  ويتــم 

تغييــــر العنــــوان الدائــــم عبــــر لجنــــة تصحيــح قيــود واقعــات األحــوال المدنيــة فــي حيــن يمكــن تغييــر 

العنــــوان الحالــــي مباشــــرة بعــــد تأكــــد أميــــن الســــجل المدنــــي مــــن إثباتــات العنــوان. علمــــا بــأن جــل 

الخدمــــات اإلداريــــة تعتمــــد علــــى العنــوان المبيــن فــي الســجل المدنــي.

ــات 	  ــة والتعليــــم تغطــــي بيانــ ــوزارة التربيــ ــة لــ ــة تابعــ ــة الكترونيــ البوابــة التعليميــة:  هــــي منظومــ

الطلبــة علــى مقاعــد الدراســة بالقطــاع الحكومــي والخــاص وقــد تــم تطويــر بوابــة خاصــة بمــدارس 

الجاليــــات بهــــدف تغطيــــة كل طلبــــة المــــدارس. تتضمــــن البوابــــة أساســــا معلومــــات حــــول الطالــــب 

وولــــي األمــــر والمدرســــة.  وعنــــد تســــجيل الطالــــب فــــي المــــدارس الحكوميــــة، يســــتظهر ولــــي 

األمــــر بمــــا يثبــــت اإلقامــــة فــــي المنطقــــة التــي تتبعهــا المدرســة. وتعتبــــر بيانــات التعليــم محــددا 

أساســيا لعنــوان اإلقامــة.  إذ تشــير نتائــج المســح الشــامل لســنة 2016 إلــى أن %57مــن األســر 

المعيشــــية تبعــــد مســــافة أقــــل مــــن واحــــد كــــم مــــن المدرســــة الحكوميــة و%90أقــــل مــن 5 كــم.

نهر الشفاء: هــــي منظومــــة معلوماتيــــة معتمــــدة علــــى مســــتوى وزارة الصحــــة »لربــــط العيــــادات 	 

التخصصيــــة والعامــــة وجميــــع األقســــام الداخليــــة بالمستشــــفى والتحويــــل اإللكترونــــي للمرضــــى 

ونتائــــج الفحوصــــات، إضافــــة إلــــى توحيــــد الملــف الوطنــي الصحــي اإللكترونــي الــذي بــدوره يربــط 

ملفــات المرضــى بيــن مختلــف المؤسســات الصحيــة عــن طريــق الرقــم المدنــي«. وعنــد تســجيل 

المراجــع فــي أحــد المراكــز الصحيــة، يقــدم مــا يثبــت اإلقامــة فــي المنطقــة التــي يتبعهــا المركــز 

الصحــي. وتعتبــر بيانــات الصحــة محــددا أساســيا لعنــوان اإلقامــة. إذ تشــير نتائــج المســح الشــامل 
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لســنة 2016 إلــى أن %34 مــن األســر المعيشــــية تبعــــد مســــافة أقــــل مــــن واحــــد كــــم مــــن مركــــز 

صحــــي أو مستشــــفى و%82 أقــل مــن 5 كــم.

منظومة أساس: تغطــي منظومــة أســاس التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي طلبــة التعليــم العالــي 	 

الدارســــين داخــل الســــلطنة بالنســــبة للعمانييــــن والوافديــن وكذلــك العمانييــن الدارســــين خــــارج 

الســــلطنة. ويســــاعد ربــــط الطالــــب بالجامعــــة أو الكليــــة علــــى معرفــــة عنــــوان الطالــــب بصفــــة عامــــة 

ودولــــة إقامــــة الطلبــــة الدارســــين خــــارج الســــلطنة بصفة خاصة.  

وزارة القوى العاملة:  تحتــــوي بيانــــات وزارة القــــوى العاملــــة علــــى ربــــط العامليــــن بالقطــــاع الخــــاص 	 

برمــــز مــــكان النشــــاط، يعنــــي عنــــوان العمــل. أمــا العاملــون فــي القطــاع العائلــي، فيســاعد تحديــد 

الكفيــــل علــــى ربــــط العامــــل باألســــرة المتواجــــد فيهــا. ويعتبر متغير النشــــاط االقتصــادي أحد أهــم 

المتغيــرات التــي تســاعد علــى تحديــد منهجيــة عنــوان الوافديــن، إذ تختلــف منهجيــة تحديــد عناويــن 

العامليــــن فــــي قطــــاع اإلنشــــاء مثــا عــن منهجيــة العامليــن فــي قطــاع المقاهــي والمطاعــم.

الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة:  تغطــــي حاليــــا ملفــــات الهيئــــة العامليــــن العمانييــــن فــــي 	 

القطــاع الحكومــي والخــاص وكذلــك الباحثيــن عــن عمــل. وينتظــر علــى المــدى القصيــر أن تغطــي 

الهيئــــة كل أنــــواع القــــوى العاملــــة )مشــــتغلين مقابــــل أجــــر وأصحــــاب العمــــل عمانييــــن أو وافديــــن 

فــي كل القطاعــات( باإلضافــة إلــى الباحثيــن والمتقاعديــن. ويربــط المشــتغلين بالنشــاط وبعنــوان 

العمــــل عبــــر رمــز مــــكان النشــاط

عقود اإليجار:  باســــتثناء بلديــــة ظفــــار، تــــدون عقــــود اإليجــــار فــــي بلديــــة مســــقط ووزارة البلديــــات 	 

المالــك والمســــتأجر  بيانــــات  تــــدرج فيهــــا  عبــــر منظومــــات معلوماتيــــة مختلفــــة  وبلديــــة صحــــار 

ــة العقــد. ويمكــن مــن خــال عقــد االيجــار تحديــد مــكان ســكن  ــخ وكذلــــك حالــ ــتعمال والتواريــ واالســ

المســتأجر.

بريــد عمــان:  تتوفــر لــدى بريــد عمــان قائمــة المنتفعيــن مــن أفــراد ومؤسســات بالخدمــات البريديــة: 	 

بيانــات تعريفيــة للمنتفــع وبيانــات حــول العنــوان ورقــم الهاتــف.  

بينات االشتراك في األنترنت: . 1

تغطــي بيانــات االشــتراك فــي األنترنــت والهاتــف الثابــت بيانــات حــول المشــترك وعنــوان . 2

الســكن.

ملف التأمينات االجتماعية:. 3

 تغطي بيانات التأمينات االجتماعية عناوين بعض المشتغلين العمانيين خارج السلطنة.. 4
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المصادر المحددة للعنوان على مستوى االحداثيات:	 

تتمثل المصادر المحددة لعناوين السكان على مستوى اإلحداثيات فيما يلي:

حســابات الكهربــاء: تعتبــر بيانــات حســابات الكهربــاء مــن أهــم المصــادر التــي يمكــن مــن خالهــا تحديــد . 1

عبــر االســتهاك( واســتخدامها  غيــر مباشــرة  )بطريقــة  إشــغالها  ونــوع  الســكنية  الوحــدات  قائمــة 

)ســكني أو تجــاري أو إداري أو زراعــي(. وبالرغــم مــن تعــدد شــركات الكهربــاء، يعتبــر رقــم حســاب 

ــكل الوحــدات الســكنية وعــدم تكــراره.  ــه ل ــوان المســكن نظــرًا لتغطيت ــي لعن ــاء المعــرف الحال الكهرب

وتوفــر بيانــات الكهربــاء تفاصيــل دقيقــة للعنــوان الحتوائهــا علــى إحداثيــات الوحــدة الســكنية لــكل 

اإلســتعماالت بمــا فــي ذلــك الحســابات المؤقتــة  التــي تســتعمل عــادة خــال فتــرة التشــييد. 

حســابات الميــاه: بالرغــم مــن عــدم اكتمــال تغطيــة حســابات الميــاه مقارنــة بحســابات الكهربــاء، إال أن . 2

تطورهــا الســنوي يشــهد نســقا مرتفعــا. وتمثــل تغطيــة حســابات الميــاه 62 % خــال ســنة 2018، 

مــع تســجيل تطــور ســنوي بأكثــر مــن 53 ألــف حســاب جديــد خــال الســنوات األخيــرة. وتغطــي بيانــات 

حســابات الميــاه بيانــات حــول مالــك الحســاب وإحداثيــات الحســاب وكذلــك االســتهاك. 

ملكيــات األراضــي: يغطــي ملــف األراضــي بيانــات حــول المالــك ومعــرف قطعــة األرض واســتعمالها . 3

والمحافظــة والواليــة.

المصادر المستعملة لتحديد جودة بيانات عنوان السكن:	 

المصــــادر المرجعيــــة هــــي مصــــادر ذات جــــودة عاليــــة جــــدا تســــتعمل للمقارنــــة والســــتخراج مؤشــــرات حــــول الدقــــة. 

وفــــي حالــــة تحديد عنوان الســــكن، تتمثــــل المصادر المرجعيــــة )statistical benchmark( أهم المصادر لتحديــــد دقــــة 

العناويــن المحــددة فــي قاعــدة بيانــات العناويــن ووقد استخدم التعداد المصادر التالية لمقارن دقة بيانات العناوين:

ــة 	  ــة والواليــ ــتوى المحافظــ ــى مســ ــداد 2010 علــ ــال تعــ ــن خــ ــوان مــ ــع العنــ ــم جمــ تعــداد 2010:  تــ

والقريــة والحلــة وكذلــك اإلحداثيــات. وهــي تمثــل مصــدرا احصائيــا لمقارنــة توزيــع الســكان النســبي 

مــــع قاعــــدة بيانــــات العناويــــن خاصــــة بالنســــبة للعمانييــــن. كمــــا تســاهم فــي معرفــــة جــودة العنــوان 

علــــى المســــتوى الفــــردي بالنســــبة للعمانييــــن الذيــــن لــــم يغيــــروا مــــكان اإلقامــة.

ــن 	  ــي أماكــ ــم فــ ــال تواجدهــ ــخاص خــ ــات األشــ ــف إحداثيــ ــات الهواتــ ــدد بيانــ ــة:  تحــ ــف المتنقل الهوات

اإلقامــــة أو خــــال تنقلهــــم أو أثنــــاء عملهــــم. وأصبحــــت تمثــــل مصــــدرا هامــــا يســــتعمل الســــتخراج 

إحصائيــات فــي مجــاالت مختلفــة مثــل كثافــة الســكان، والهجــرة والنقــل والســياحة. مقارنــة عناويــن 

الهواتــــف مــــع العنــــوان اإلقامــــة وعناويــــن العمــــل يمثــــل أيضــــا اســتعماال هامــا لتحديــــد جــودة قاعــدة 

ــات العناويــن. بيانــ
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تحديد عنوان اإلقامة:	 

تتمثــــل عمليــــة بنــــاء قاعــــدة بيانــــات العنــــوان أو عنــــوان اإلقامــــة الدائــــم للســــكان أساســــا فــــي تحديــــد المحافظــــة 

والواليــــة والقريــــة كخطــــوة أولــــى ثــــم الربــــط، فــــي خطــــوة ثانيــــة، بالمســــكن )يعنــــي برقــــم حســــاب الكهربــــاء( 

للوصــــول إلــــى العنــــوان علــــى المســــتوى األكثــــر تفصيــا أي اإلحداثيــــات. وفي ضوء المصادر المتعددة الرئيسية 

والثانويــة بالتالــي أشــرنا إليهــا فــي التحليــل الســابق كان البــد مــن تجميــع تلــك المصــادر واعتمــاد منهجيــة موحــدة 

للحصــول علــى بيــان العنــوان اإلحصائــي للســكان. 

تجميع العناوين المتوفرة في المصادر وترميزها حسب التصنيف االحصائي:	 

ــتعمال المؤسســات المختلفــة فــي ســجاتها اإلداريــة نفــس الرمــوز لتحديــد المحافظــة والواليــة  نظــرا لعــدم اســ

واختــاف الرمــوز والمســــميات بالنســــبة لمتغيــرات القريــة أو التجمعــات الســكانية، تــم في مرحلة أولــى بناء جداول 

مــرور بيــن مســــميات ورمــوز المحافظــات والواليــات والقــرى والتجمعــات الســكانية المبينــة فــي المصــادر مــع مــا 

يقابلهــا فــي التصنيــف اإلحصائــي للمحافظــة والواليــة. وتجــدر اإلشــــارة إلــى أنــه بالنســــبة للقــرى أو التجمعــات 

ونظــر لوجــود حــاالت ربــط مــن نــوع )واحــد= متعــدد( فــإن جــداول المــرور ال تغطــي كل الحــاالت ولــم يتــم فــي هــذه 

المرحلــة تحديــد العنــوان علــى مســتوى التجمــع.

تجميع العناوين 
المتوفرة في المصادر 

وترميزها حسب 
التصنيف اإلحصائي

تحديد 
دولة إقامة 
العمانيين 

المقيمين حاليا 
خارج السلطنة 

تحديد العنوان 
األكثر تكرارا على 
مستوى العائلة

ربط العائلة 
برقم 
حساب 
الكهرباء

 ويتم ذلك بالنسبة 
للعمانيين والوافدين 
الموجودين في إطار 

أسرة سكنية عبر
4 مراحل:
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بعــــد ترميــــز الواليــــات المتواجــــدة فــــي المصــــادر، تــــم إضافــــة عنــــوان المدرســــة وعنــوان المركــــز الصحــي وعنــوان 

الجامعــة وعنــوان الشــغل وعنــوان اإليجــار إلــى البيانــات المرجعيــة للســكان التــي تحتــوي بدورهــا علــى العنــوان 

الحالــــي. وقــد تبيــن بعــد مطابقــة البيانــات أن: 

48 % من العائات يتواجد على األقل فرد منها من بين الملتحقين حاليا بالتعليم	 

89 % من العائات قام فرد منها على األقل بزيارة أو أكثر في ملف نهر الشفاء 	 

ــا بالتعليــم 	  92 % مــن العائــات )تغطــي 96 % مــن الســكان( فــرد منهــا علــى األقــل ملتحــق حالي

المدرســي أو قــام بزيــارة مركــز صحــي. وهــو مــا يشــير إلــى أنــه يمكــن تحديــد حركــة الســكان العمانييــن 

فــي 96 % مــن الحــاالت مــن خــال بيانــات الصحــة والتعليــم.

وتبيــــن مــــن خــــال مقارنــــة عناويــــن الســــكان مــــع العنــــوان الحالــــي المتواجــــد فــــي الســــجل المدنــــي تقــــارب كبيــر 

علــــى مســــتوى عنــــوان الصحــــة والتربيــــة مــــع العنــــوان الحالــــي للشــرطة )أكثر من 82 % من العناويــــن متســــاوية 

علــى مســتوى الواليــة وأكثــر مــن 89 %علــى مســتوى المحافظــة(. فــي حيــن يوجــد تبايــن بيــن عناويــن التعليــم 

العالي مقارنــــة بالعنــــوان الحالــــي.

تحديد دولة إقامة العمانيين المقيمين حاليا خارج السلطنة: 	 

ــة للســــكان وتحديــــد عنــوان كل شــخص بنــاء علــى المصــدر،  ــات العناويــــن فــــي القاعــــدة المرجعيــ ــع بيانــ بعــــد جمــ

يتــــم تحديــــد األشــــخاص المقيميــــن خــــارج الســــلطنة باســــتعمال ملــــف حركــــة الدخــــول والخــــروج وبيانــــات الطلبــــة 

الدارســــين فــــي إطــــار البعثــــات مــــن خــــال منظومــــة أســــاس وطلبــــة المــــدارس الدارســــين خــــارج الســــلطنة مــــن 

خــــال البوابــــة التعليميــــة والعامليــــن خــــارج الســــلطنة مــــن خــــال ملــــف التأمينــــات االجتماعيــــة وبيانــــات صنــــدوق 

تقاعــــد الخدمــــة المدنيــــة مــــع االنتبــاه إلــى حــــاالت اإلقامــة داخــل الســــلطنة والدراســــة خــــارج الســــلطنة بالنســــبة 

لســــكان المناطــــق الحدوديــــة. 

تحديد العنوان االحصائي للسكان:	 

 بعــــد جمــــع بيانــــات العنــــوان فــــي قاعــــدة البيانــــات المرجعيــــة وتحديــــد العمانييــــن المقيميــــن خــــارج الســــلطنة يتــــم 

اســتعمال كل العناويــن المبينــة علــى مســتوى العائلــة لتحديــد العنــوان اإلحصائــي لــكل فــرد. مــع العلــم أنــه توجــد 

منهجيتــــان متعــــارف عليهمــــا فــــي هــــذا المجــــال ينتميــــان إلى عائلــــة النمــــوذج التقريــــري الحتمي تتمثــــان فــي: 

ــر 	  ــة هــو العنــوان األكث ــة تســاوي جــودة المصــادر، عنــوان العائل ــر تكــرارا: فــي حال ــار العنــوان األكث اختي

تكرارا أو تواترا ألفرادها على مستوى المصادر.  

ــار العنــوان 	  ــار العنــوان المبيــن فــي المصــدر األكثــر جــودة:  ترتيــب المصــادر حســب الجــودة واختي اختي
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ــات  ــع بيانــ ــجل المدنــــي مــ ــات الســ ــودة بيانــ ــارب جــ ــرا لتقــ المبيــن فــي المصــدر األكثــر جــودة، ونظــ

الصحــــة والتعليــــم تكــــرارا، تــــم اســتعمال المنهجيــة األولــى واختيــار العنــوان األكثــر علــى مســتوى 

العائلــــة فــــي بيانــــات الســــجل المدنــــي وبيانــــات التعليــــم المدرســــي والصحــــة.

وعموما يتبين أن أكثــــر مــــن ثــــاث أربــــاع األســــر تتســــاوى عناويــــن أفرادهــــا بيــــن مــــا هــــو مبيــــن فــــي الســــجل 

ــن 50 % مــن  ــل مــ ــن أقــ ــة بنســبة 80 % فــــي حيــ ــتوى الواليــ ــم علــــى مســ ــة والتعليــ ــات الصحــ المدنــــي وبيانــ

العائــات مــدى تجانــــس العناويــــن هــــو أقــــل مــــن 5 %. 

ربط األفراد بحساب الكهرباء:	 

تــم ربــط جــل الســكان بحســاب كهربــاء مــن خــال الملفــات المصــادر. يتمثــل المصــدر األول فــي بيانــات العناويــن 

بالســجل المدنــي أمــا المصــدر الثانــي فهــو بيانــات البوابــة التعليميــة. وقــد تــم مقارنــة عنــوان حســاب الكهربــاء 

بعنــوان اإلحصائــي األولــي )تــم التطــرق إليــه فــي الفقــرة الســابقة(. كمــا تــم االســتعانة ببيانــات ملكيــة حســابات 

الكهربــاء وبيانــات عقــود اإليجــار كمصــادر للمقارنــة العنــوان واســتكمال البيانــات المنقوصــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه خــال فتــرة تنفيــذ التعــداد، أصبــح حقــل رقــم حســاب الكهربــاء حقــا إلزاميــا فــي بيانــات 

الســجل المدنــي والمعــرف المعتمــد لتحديــد عنــوان اإلقامــة للعمانــي والوافــد

تحديد عنوان اإلقامة لألسر الجماعية:	 

بعــــد ربــــط الوافديــــن الموجوديــــن فــــي إطــــار أســــر باســــتعمال بيانات العناوين بالسجل المدني وملــــف شــــجرة 

العائلــــة وملفــــات التربيــــة والصحــــة وعقــــود اإليجــار وكذلــك ربــــط العامليــن فــي القطــاع العائلــي )كفالــة خاصــة( 

باألســر الموجوديــن فيهــا، تتمثــل هــذه المرحلــة فــي تحديــد عناويــن المشــتغلين الوافديــن الموجوديــن فــي 

ســــكن جماعــــي علــــى مســتوى اإلحداثيــات مــع مراعــاة الحــاالت التاليــة: 

عقود اإليجار السكنية باسم الشركات 	 

إمكانية اإلقامة في أماكن العمل مثل اإلنشاءات والنقل      	 

األخذ بعين االعتبار قائمة المناطق الصناعة والتجمعات الخاصة لسكن المشتغلين	 

األخــذ بعيــن االعتبــار حســابات الكهربــاء الوقتيــة: فــي صــورة عــدم وجــود اســم الشــركة، يمكــن 	 

اســتعمال بيانــات »تصريــح الشــروع فــي البنــاء« لربــط مالــك الحســاب مــع الشركة. 

مقارنة بين عدد الفروع وعدد العاملين في مهن معينة مثل: الحاقة وبيع المواد الغذائية.	 
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3.2 توصيات لتحسين جودة البيانات المصادر:

تتمثــل أهــم توصيــات التــي اشــتغلت عليهــا فــرق عمــل الجهــات بالتنســيق مــع فريــق التعــداد وذلــك بهــدف 

ــات المصــادر لمــكان إقامــة الســكان فيمــا يلــي: ــة البيان تحســين جــودة وتغطي

على مستوى معرف 
الوحدة السكنية في 

السجل المدني:

على مستوى 
إحداثيات 
المدارس:

على مستوى معرف 
الوحدة السكنية في 

عقود اإليجار:

استكمال منظومة العنونة 
في جميع محافظات 

وواليات السلطنة والقرى 
التابعة لها، وتعميم تلك 

المنظومة للغستخدام من 
جميع المؤسسات الحكومية 

والخاصة في السلطنة، 
واستخدام معرف حساب 

الكهرباء لتحديد االحداثيات 
الفعلية للوحدة والفرد في 

السجالت المدنية.

اعتبار رقم حسب الكهرباء 
المعرف الرئيسي للوحدة 

السكنية، واستكمال 
إدراج رقم الحساب في 

جميع عقود االيجار وتوحيد 
امنظومة المعلوماتية بين 

جميع البلديات في السلطنة 
وربطها بالسجالت المدنية 

وقواعد بيانات حسابات 
الكهرباء.

استكمال إدراج وتحديث 
غحداثيات المدارس الخاصة 

ضمن البوابة التعليمية 
لوزارة التربية والتعليم.
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أماكــن الســكن الجماعيــة للوافديــن: 

ال يوجــد إطــار واضــح يقــع مــن خالــه مراقبــة وتنظيــم الســكن الجماعــي للعامليــن الوافديــن. فبعضهــم يتواجــد فــي 

مســاكن جماعيــة فــي المناطــق الصناعيــة وبعضهــم يتواجــد فــي مخيمــات خاصــة وال يــزال جــزء منهــم يتواجــد فــي 

أماكــــن العمــــل خاصــــة بالمنشــــآت فــــي مرحلــــة البنــاء. وقــد يســاهم وضــع إطــار قانونــي خــاص بالســكن الجماعــي 

للوافديــن، عبــر إنشــاء مناطــق خاصــة مثــا، فــي مزيــد تنظيــم ســكن العامليــن وضمــان شــروط الصحــة والســامة. 

)مثــا أن تتخصــص شــركات معينــة فــي اســتجاب اليــد العاملــة وتوفيــر فضــاء خــاص بســكنهم( .

على مستوى 
تصانيف المحافظات 

والواليات:

على مستوى دولة 
إقامة العمانيين خارج 

السلطنة:

على مستوى 
استكمال تغطية 

عقود اإليجار:

توحيد تصانيف المحافظات 
والواليات والتجمعات 

السكانية بين جميع الوحدات 
اإلدارية في السلطنة.

توحيد منظومة البلديات 
فيما يخص عقود اإليجار 

والتأكيد على استيفاء جميع 
العقود للبيانات المدنية 

للمسـجر والمؤجر، والبيانات 
المتعلقة بالوحدة السكنية 
خصوصا فيما يتعلق بحساب 

الكهرباء الخاص بالوحدة 
المؤجرة.

تفعيل استكمال بيانات 
سكن العمانيين خارج 
السلطنة ضمن بيانات 

السجل المدني.
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منهجية بناء قاعدة التعليم  4

تعتبــــر الخصائــــص التعليميــــة للســــكان مــــن المتغيــــرات اإلحصائيــــة التــي توليهــــا التعــدادات أهميــة كبــــرى، إذ بــات 

مــن الضــروري الحصــول علــى معلومــات حــول األشــخاص حســب االلتحاق فــي الدراســة والمســتوى التعليمــي 

ومجــــال التخصــــص بهــــدف دراســــة خصوصيــــات الســــكان ووضــــع برامــــج التخطيــــط االقتصــــادي والتعليمــــي وإنجــاز 

دراســــات حــــول مخرجــات التعليــم وعاقتهــا بســوق العمــل ومــــدى التوافــق بيــن العــــرض والطلــــب.

وســوف يتــم تنــاول المنهجيــة التــي اتبعهــا التعــداد الســجلي فــي الســلطنة لبنــاء قاعــدة بيانــات التعليــم وفــق 

المراحــل اآلتيــة:

• تحديــد المعاييــر الدوليــة والمصــادر المســتخدمة لتحديــد الملتحقين بالتعليم والمســتويات التعليمية 

والتخصصات.

• بناء قاعدة التعليم.

• توصيات لتحسين بيانات المصادر

والمســتويات  بالتعليــم  الملتحقيــن  لتحديــد  المســتخدمة  والمصــادر  الدوليــة  المعاييــر   4.1
والتخصصــات: التعليميــة 

تحــــدد المنهجيــــات الدوليــــة المتعــــارف عليهــــا والصــــادرة مــــن شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة )مبــــادئ وتوصيــات( 

لتعــــدادات الســــكان والمســــاكن التنقيــح الثالــث والمتعلقــــة بمحــــور التعليــــم مجموعــــة واضحــــة مــــن المتغيــــرات 

األساســــية المتعلقــــة بالخصائــــص التعليميــــة وهــي:

معرفة القراءة والكتابة    •

االنتظام في الدراسة أو االلتحاق بالتعليم    •

التحصيل التعليمي أو المؤهات أو المستوى التعليمي  •

مجال الدراسة أو التخصص  •

معرفة القراءة والكتابة:	 

صنــــف التنقيــــح الثالــــث مــــن مبــــادئ وتوصيــــات تعــدادات الســــكان والمســاكن متغيــر “معرفــة القــــراءة والكتابــة” 

موضوعــــا أساســــيا. وعــــرف الشــــخص القــــادر علــــى القــــراءة والكتابــة -أي الشــخص غيــــر األمــي- بأنــه يســتطيع أن 

يقــــرأ ويكتــــب جملــــة بســيطة عــن حياتــه اليوميــة. 
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وتغطــــي بيانــــات معرفــــة القــــراءة والكتابــــة جميــــع الســــكان مــــن ســــن 10 ســــنة ويوصــــى أن تميــــز الجــــداول 

اإلحصائيــــة األفــــراد تحــــت ســــن 15 ســــنوات ومــــن هــــم فــــوق 15 سنة بهــدف المقارنــة الدوليــــة )وجــود دول ال 

تغطــي إال 15 سنة أو أكثــر( ونظــرا لصعوبــة عمليــة إجــراء اختبــارات للقــراءة والكتابــة خــال التعــدادات، تعتمــد 

أغلــــب البلــــدان أســــلوب األســــئلة البســــيطة للتقييــم الذاتــي. وفــي حالــة التعــدادات الســجلية، تتوقــف جــودة 

بيانــات المســتوى التعليمــي عامــة ومتغيــر معرفــة القــراءة والكتابــة بصفــة خاصــة علــى طريقــة جمــع البيانــات 

اإلداريــة للمســتوى التعليمــي لــدى الجهــات المعنيــة وإن كانــت تقــوم بالتثبــت مــن جــودة التصاريــح المدلى بها 

مــن قبــل األفــراد.

ويتــــم جمــــع المعلومــــات عــــن االنتظــــام فــــي الدراســــة لــــكل األشــــخاص الذيــــن هــم فــــي الســن الرســــمية للدراســة 

الذيــن يبلغــون مــن العمــر عمومــا من 5 الى 29 سنة ولكــن ذلــك يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر وفقــا للهيــكل التعليمــي 

والعمــــر المعتمــــد عنــــد االلتحــــاق بالصــــف األول. بالنســبة لســلطنة عمــان تحــــدد قوانيــن وزارة التربيــة والتعليــم عمــر 

الطالــــب عنــــد التســــجيل فــــي الصــــف األول وهــــي 5 سنوات و8 أشــهر عنــد انطــاق الســنة الدراســية. 

إذا كان الفرد ملتحقا في 
التاريخ المرجعي للتعداد )أو 

خال آخر سنة دراسية إذا كان 
التاريخ المرجعي يتطابق مع 
عطلة نهاية السنة الدراسية( 

في أي مرحلة من مراحل 
التعليم النظامي أو في 

الجامعات أو الكليات أو مراكز 
التدريب المهني ولو كان 

التعليم فيها مسائيا )ال يعتبر 
انتظاما في الدراسة تعلم 
مهارات خاصة خارج النظام 

التعليمي مثل متابعة العاملين 
لدورات تدريبية أثناء الخدمة(.

إذا كان الفرد قد سبق له 
االلـتـــحاق بإحــدى الــمـــراحل 

التــعلــيمية المــــذكورة آنفا ثم 
تركها سواء بعد إنهاء المرحلة 
أو قبل ذلك )شريطة إنهاء 
الصف األول من الــمـــرحـــلة 

االبتدائية بنجاح(.

تخص الفرد الذي لم 
يسبق له االلتحاق بأي 
مرحلة دراسية وكذلك 
الــــــفـــرد الــــذي تــــرك 
الصف األول دون أن 

يتمه بنجاح. وال يـــمكـــن 
اعــتـــباــرها حــــاالت أمــــيــة 

اال بــــعـد سن العاشرة.

ملتحق
 حاليا:

التحق 
سابقا: 

لم يلتحق 
أبدا: 



المنهجيات  اإلحصائية لبناء قواعد بيانات26

االنتظام في الدراسة او االلتحاق بالتعليم	 

ويقصــد بــه الحضــور المنتظــم فــي أي مؤسســة أو برنامــج تعليمــي معتــرف بــه، حكومــي أو خــاص أو غيــر ربحــي 

)المــدارس الدوليــة كمثــال(، للتعلــم فــي أي مســتوى مــن مســتويات التعليــم. وينقســم إلــى ثــاث حــاالت:

المستوى التعليمي:	 

هــــو أعلــــى صــــف دراســــي أتمــــه الشــــخص فــي أعلــى مســتوى انتظــم فيــــه داخــل النظــام التعليمــي. وتراعــى 

المعادلــــة بالنســــبة لتعليــــم الكبــــار حتــــى وإن كان التعليــــم أو التدريــــب يقــدم خــارج النظــام العــادي للتعليــم فــي 

المــدارس والجامعــات. وفــي صــورة جمــع بيانــات المســتوى التعليمــي حســب التصنيــف الوطنــي، مــن الضــروري 

أن يكــــون هنالــــك جــــدول مــــرور بيــــن التصنيــــف الوطنــــي والتصنيــــف الدولــــي الموحــــد للتعليــــم ISCED ألغراض 

المقارنــــة الدوليــــة الــذي يتكــون مــن 9 مســتويات:     

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  •

التخصص أو مجال الدراسة:	 

التخصــص الدراســي هــو مــا يقــع عليــه اختيــار الطالــب عندمــا يصــل إلــى مرحلــة الدراســة الجامعيــة التــي تمكنــه 

مــــن الحصــــول علــــى مؤهــــل علمــــي. ويعتبــــر المؤهــــل العلمــــي )الدرجــــات العلميــــة أو الدبلــــوم أو الشــــهادات أو 

األلقــاب( وثيقــة رســمية تشــهد علــى االنتهــاء بنجــاح مــن برنامــج تعليمــي أو مرحلــة مــن مراحــل البرنامــج. ولترميــز 

متغيــــر مجــــال الدراســــة توصــــي الممارســــات المثلــــى اســتعمال التصنيــف العالمــي )التصنيــــف الدولــي الموحــد 

للتعليــم( وذلــك أساســا لضمــان المقارنــة الدوليــة. وفــي صــورة جمــع البيانــات بتفصيــل أكثــر ممــا هــو موجــود 

فــي التصنيــف العالمــي، تســتعمل البلــدان تصنيفــا وطنيــا معتمــدا مــن األفضــل أن تتســاوى مســتوياته العليــا 
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مــــع مــــا هــــو موجــــود فــــي التصنيــــف العالمــــي مــــع إضافــــة مســتوى تفصيلــــي يحــدد الخصوصيــــات الوطنيــة.  

وفــي صــورة اختــاف التصنيــف الوطنــي مــع التصنيــف العالمــي، ينبغــي وضــع جــدول مــرور بيــن التصنيفيــن.

ISCED 1 قائمة مجاالت الدراسة مستوى 

البرامج والمؤهالت غير المتخصصة 0
التعليم 1

الفنون والعلوم اإلنسانية 2
العلوم االجتماعية و الصحافة واالعام 3

األعمال و اإلدارة والقانون 4
العلوم الطبيعية، والرياضيات واإلحصاء 5

تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات 6
الهندسة والتصنيع والبناء 7

الزراعة، و الحراجة ومصائد األسماك والبيطرة 8
الصحة والرفاه 9

الخدمات 10

4.2 مصادر بيانات خصائص التعليم:

لتقديــر خصائــص التعليــم للســكان العمانييــن والوافديــن باســتعمال المصــادر اإلداريــة تــم تقســيم المصــادر 

إلــى 3 أصنــاف:

المصادر األساسية: 	 

هــــي المصــــادر التــــي توثــــق بصفــــة رســــمية متابعــــة األشــــخاص لتعليــــم منتظــــم أو المصــــادر التــــي تغطــــي 

بصفــــة حصريــــة شــــريحة معينــــة مــــن الســــكان. 

وتتمثل المؤسسات ذات المصدر األساسي للتعليم في:

وزارة التربية والتعليم  •

وزارة التعليم العالي واالبتكار والبحث العلمي  •

وزارة العمل  •

شرطة عمان السلطانية  •
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وزارة التربيــة والتعليــم: تمثــــل وزارة التعليــــم المصــــدر المرجعــــي للطلبــــة علــــى مقاعــــد الدراســــة فــــي 	 

العمانييــــن  الطلبــــة  حاليــــا  التعليميــــة  البوابــــة  تغطــــي  وإذ  والثانويــــة.  واإلعداديــــة  االبتدائيــــة  المرحلــــة 

والوافديــن الدارســين داخــل الســلطنة فــي القطــاع العــام والخــاص وكذلــك تعليــم الكبــار ومحــو األميــة، 

ــارج  ــن خــ ــة العمانييــ ــات والطلبــ ــدارس الجاليــ ــة مــ ــة التعــداد عــدم اكتمــال تغطيــة طلبــ فقــد لوحــظ مــع بداي

الســــلطنة، وقــد اشــتغل فريــق عمــل وزارة التربيــة بالتنســيق مــع فريــق عمــل التعــداد علــى تجــاوز هــذا 

اإلشــكال عبــر إدراج بيانــات المــدارس الدوليــة وحــث أوليــاء الطلبــة الدارســين خــارج الســلطنة علــى تســجيلهم 

ــى  ــة األولــ ــل. المرحلــ ــر مراحــ ــاؤها عبــ ــم إنشــ ــة تــ ــة التعليميــ ــى أن البوابــ ــارة إلــ ــدر اإلشــ فــي البوابــة  وتجــ

 شــملت محافظتــي )مســقط والبريمــي( كبدايــة ومــن ثــم تــم إضافــة محافظة جنوب الباطنة عام 2011. 

وأصبحــــت البوابــــة شــــاملة لــــكل المــــدارس الحكوميــــة والخاصــــة داخــــل الســــلطنة انطاقــــا من سنة 2012 

وعــاوة علــى البيانــات المتوفــرة عبــر البوابــة التعليميــة الــذي يضــم أرشــيف الطلبــة للســنوات الدراســية 

انطاقــــا مــــن ســــنة 2007، وبيانــات الطلبــة علــى مقاعــد الدراســة تتوفــر بيانــات أخــرى علــــى مســــتوى 

 وزارة التربيــــة والتعليــــم وهــــي أرشــــيف بيانــــات طلبــــة الصــــف التاســع وارشــيف طلبة الصف الثاني عشــر.

وزارة التعليــم العالــي: تقــــوم منظومــــة أســــاس بتجميــــع الســــجات الفرديــــة للطلبــــة المســــجلين فــــي 	 

خــــارج  عــــال  لتعليــــم  المتابعيــــن  العمانييــــن  الطلبــــة  والخاصــة وكذلــــك  الحكوميــــة  والكليــــات  الجامعــــات 

الســــلطنة. وتشــــير المقارنــــات اإلحصائيــــة إلــــى تغطية شــــبه مكتملــة للطلبــة علــى مقاعــد الدراســة وغيــر 

مكتملــــة للخريجيــــن والمتســــربين خاصــــة قبــــل عــــام 2010 وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن طــــرق تجميــــع بيانــــات 

ــة  ــات التابعــ ــع الجامعــ ــرة فقــــط مــ ــات ويتــــم التعامــــل مباشــ ــة التعليــــم العالــــي تختلــــف حســــب الجهــ طلبــ

لــــوزارة التعليــــم العالــــي. باإلضافــــة إلــــى البيانــــات الموجــودة فــي منظومــة أســاس، تقــوم وزارة التعليــم 

العالــــي بمتابعــــة تحديــــث بيانــــات القبــــول الموحــــد التــــي تهــــدف إلــــى متابعــــة اإلجــــراءات الخاصــــة بالتوجيــــه 

الجامعــــي وتضــــم الطلبــــة الناجحيــن فــي الصــف الثانــي عشــر منــذ عــام 2006.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

ــرة إنجــاز التعــداد.   ــة الخريجيــن العمانييــن خــال فت  فريــق عمــل وزارة التعليــم العالــي قــام باســتكمال تغطي

وزارة العمل: كمــا تعتبــر وزارة القــوى العاملــة مصــدرا أساســيا لكونهــا المصــدر الــذي يصــرح فيــه الوافــدون 	 

العاملــون فــي القطــاع الخــاص والعائلــي بالمســتوى التعليمــي.

شرطة عمان السلطانية: أمــــا شــــرطة عمــــان الســــلطانية )الســــجل المدنــــي( فتعتبــــر فــــي حالــــة الوافديــــن 	 

المرافقيــــن والوافديــــن العامليــــن فــــي القطــــاع الحكومــي مصــدرا أساســــيا لكونهــا المصــدر الوحيــد الــذي 

يغطــــي المســــتوى التعليمــــي لهــذه الشــريحة مــن الســكان.
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المصادر الثانوية: 	 

هــي المصــادر التــي تغطــي متغيــر أو أكثــر حــول خصائص التعليــم وتقــوم بإجــراءات للتثبــت مــن جودة البيانات. 

تعتبــر الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة -سابقا-مصــدرا ثانويــا لتحديــد المســتوى التعليمــي والتخصصــات 

بالنســــبة للعمانييــــن ألنهــــا تقــــوم بإجــــراءات التثبــــت من المستوى التعليمي شــــهادات الخريجيــــن وتخصصاتهم 

عنــد التســجيل فــي الهيئــة. 

المصادر التكميلية:	 

 هــــي المصــــادر التــــي تغطــــي متغيــــر أو أكثــــر حــول خصائص التعليــــم وال تقــوم بإجــراءات للتثبــت مــن الجــودة. 

ويعتبــــر المســــتوى التعليمــــي فــــي هــــذه المصــــادر تصريحــــا تلقائيــــا مــــن الشــــخص ســــواء أكان طالبا لخدمــــات 

اجتماعية أو ولــــي أمــــر وال يخضــــع ألي إجــــراء للتثبــــت.

وتعتبــر ملفــات وزارة التنميــة االجتماعيــة وشــرطة عمــان الســلطانية مصــادر تكميليــة بالنســبة للعمانييــن تحديــدا 

فــي معرفــة المســتوى التعليمــي خاصــة لألمييــن ولــذوي المســتويات المتدنيــة. 

4.3 مراحل بناء قاعدة بيانات الخصائص التعليمية:

تتمثــــل عمليــــة تحديــــد الخصائــــص التعليميــــة فــــي معرفــة وضعيــة اإللتحــاق والمســــتوى التعليمــي والتخصــص 

للســكان البالــغ أعمارهــم 6 سنوات أو أكثر وتعتبر بيانات الســكان )الســجل المدنــي( القاعــدة المرجعيــة للســكان 

العمانييــن والوافديــن فــي ســلطنة عمــان. 

وتتمثــل المراحــل األساســية فيمــا يلــي: 

التثبت من صحة الرقم المدني وتحسين جودته على مستوى كل مصدر	 

تعتبــر مرحلــة التثبــت وتحســين جــودة الرقــم المدنــي لــدى مصــادر الملفــات مرحلــة أساســية لتحســين جــودة 

وتغطيــــة خصوصيــــات التعليــــم، فكلمــــا تحســــنت جــــودة الرقــــم المدنــــي كلمــــا تحســــن الربــــط وتعرفنــــا علــــى 

معلومــــات أكثــــر علــــى الشــــخص. وعنــد مراجعــة بيانــات المؤسســات المختلفــة فيمــا يخــص الرقــم المدنــي اتضــح 

أن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن البيانــات ال يتوفــر بهــا الرقــم المدنــي أو تــم إدخــال الرقــم المدنــي بصــورة خاطئــة.

ــات المؤسســات باســتخدام مجموعــة كبيــرة مــن  ــمت عمليــة تصحيــح األرقــام المدنيــة فــي قواعــد بيان لذلــك تــ

المعــادالت والمنهجيــات التــي تعتمــد علــى المتغيــرات األخــرى مثــل االســم الثاثــي والقبيلــة والجنــس والعمــر 

والواليــة وغيرهــا مــن المتغيــرات التــي تضمــن إســناد الرقــم المدنــي الصحيــح للفــرد.
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ترميــز المســتوى التعليمــي الــوارد فــي المصــدر حســب التصنيــف اإلحصائــي: 	 

تتبع الملفــات المصــادر تصانيف إداريــة وطنية لخصائص التعليــم بصفة عامة وللمســتوى التعليمــي بصفــة خاصــة. 

ويوجــد اختــاف بيــن تلــك التصانيــف والتصنيــف اإلحصائــي الدولــي فقــــد تــــم وضــــع جــــداول مــــرور بيــــن التصانيــــف 

اإلداريــــة والتصنيــــف اإلحصائــــي للمســــتوى التعليمــــي متائــــم مــــع التصنيــــف العالمــــي المعتمد )الملحــــق عــــدد 

3يحــدد جــداول المــرور( 

بعــد تصحيــح الرقــم المدنــي وإســناد رمــز إحصائــي لخصائــص التعليــم )المســتوى التعليمــي بصفــة خاصــة( يتــم 

إضافتــه إلــى قاعــدة بيانــات الســكان مــع ذكــر المصــدر. 

بناء قاعدة التعليم:	 

بعــد اكتمــال عمليــات تصحيــح األرقــام المدنيــة وتحســين جــودة البيانــات فــي مصــادر التعليــم المختلفــة ســواء تلــك 

األساســية أو الثانويــة أو التكميليــة، وبعــد عمليــات التبويــب وتحديــد التصانيــف المســتخدمة فــي قواعــد البيانــات 

ووضــع جــداول مــرور بينهــا وبيــن التصنيــف اإلحصائــي الدولــي، قامــت إدارة مشــروع التعداد اإللكترونــي ببناء قاعدة 

بيانــات التعليــم وفــق منهجيــة منظمــة تتــدرج وفــق التالــي:

تحديد الملتحقين بالتعليم	 

تحديد المستوى التعليمي	 

تحديد اإللمام بالقراءة والكتابة	 

التخصصات	 

االلتحاق بالتعليم:	 

يحدد متغير االنتظام فــي الدراســة أو االلتحــاق بالتعليــم وضعيــة تعليمية لــكل شــخص عمــره 6 سنوات فأكثر إن 

كان ملتحقا حاليا او التحق ســابقا أو لــــم يلتحــــق تمامــــا بالتعليــــم. ويقيس هذا المتغير مدى توجه الناس لالتحاق 

بالتعليــم، وحجــم الملتحقيــن حاليــا، ويعطــي مؤشــرات لألعــداد المســتقبلية التــي يمكــن حســابها مــن خــال نســب 

االلتحــاق الحالية.

الملتحقين حاليا:  بالنســبة للطلبــة الملتحقيــن حاليــا بالتعليــم المدرســي: تعتبــر البوابــة التعليميــة 	 

لــــوزارة التربيــــة والتعليــــم المصــــدر األساســــي لتحديــــد الســــكان العمانييــــن والوافديــــن الملتحقيــــن 

حاليــا بالتعليــم المدرســي أو ببرامــج محــو األميــة وتعليــم الكبــار فــي القطــاع الخــاص والعــام داخــل 

الســلطنة. 
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أما فيما يخص الطلبة الملتحقيــن حاليــا بالتعليــم العالــي: تعتبــر منظومــة أســاس لــوزارة التعليــم 	 

العالــــي المصــــدر المرجعــــي لتحديــــد األشــــخاص الملتحقيــــن حاليــــا بتعليــم عــال داخــــل الســــلطنة أو 

خارجهــــا وتعتبــــر التغطيــــة شــــبه مكتملــــة. فباســــتثناء بعــــض العمانييــــن الدارســــين خــــارج الســــلطنة 

علــــى حســــابهم الخــــاص حيــــث ال ٍيمكــــن للــــوزارة تغطيتهــــم إال عنــــد اعتمــــاد شــــهادة تخرجهــم، فــإن 

منظومــــة أســــاس تغطــــي كل مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة والخاصــة داخــل الســلطنة مــن 

عمانييــن ووافديــن وكذلــك العمانييــن الملتحقيــن ببرامــج التعليــم العالــي خــارج الســلطنة فــي إطــار 

برامــج البعثــات وذلــك منــذ ســنة 2010. 

 الملتحقين سابقا:  تعتبــر بيانــات أرشــيف وزارة التربيــة والتعليــم وبيانــات الصــف التاســع والصــف 	 

ــي  ــي فــ ــم العالــ ــي التعليــ ــن وتاركــ ــات الخريجيــ ــات القبــول الموحــد وبيانــ الثانــي عشــر وكذلــك بيان

منظومــة أســاس مصــادر محــددة لجــزء كبيــر مــن األفــراد العمانييــن الذيــن التحقــوا ســابقا بالتعليــم. 

أمــا بالنســبة للوافديــن فيعتبر المســتوى التعليمــي فــي بيانــات وزارة القــوى العاملــة المحــدد إذا 

كان المشــــتغل قــــد ســــبق لــــه االلتحــــاق بإحــــدى المراحــــل التعليميــــة أو ال ونفــــس الشــيء بالنســبة 

للوافديــــن المرافقيــــن والوافديــــن العامليــــن فــــي القطــــاع الحكومــــي فيمكــــن تحديــــد مســتواهم 

التعليمــــي وإن كانــــوا التحقــــوا ســــابقا أو ال مــــن خــال بيانــات الســجل المدنــي.

 لــــم يلتحــــق أبــــدا:  مبدئيــــا الشــــخص المصنــــف “لــــم يلتحــــق أبــــدا بالتعليــــم” هــــو كل شــــخص لــــم 	 

يتــــم حصــــره مــــن بيــــن الملتحقيــــن أو مــــن بيــــن الملتحقيــــن ســــابقا.  مــع العلــــم أن المتســربين مــن 

الصــف األول )بــدون نجــاح( يعتبــرون لــم يلتحقــوا أبــدا. وكلمــا زادت تغطيــة الملتحقيــن والملتحقيــن 

ســــابقا كلمــــا تقلصــــت أخطــــاء التصنيــــف فــــي قســــم غيــــر الملتحقيــــن تمامــــا. وقــد تــم التأكــد مــن 

المســتوى التعليمــي لهــذه الفئــة باســتعمال المصــادر الثانويــة مثــل ملفــات الضمــان االجتماعــي 

وملفــات التشــغيل  

المستوى التعليمي:	 

يهدف متغير المســتوى التعليمــي إلــى تحديــد أعلــى صــف دراســي أتمــه )بنجــاح( لــكل شــخص عمــره 6 ســنوات 

أو أكثــر ســواء أكان ملتحقا حاليــا بالتعليم أو كان ملتحقا سابقا.

وبالتالــي يمكــن تحديــد المســتوى التعليمــي لألفــراد العمانييــن والوافديــن فــي الســلطنة، متــى مــا وجــد بيــان 

ــد المســتوى  ــم تحدي ــة(، ومــن ث ــة، تكميلي ــة فــي الســلطنة )رئيســية، ثانوي عنهــم فــي أي مــن الســجات اإلداري

األحــدث لــه بنــاء علــى مــا توضحــه البيانــات وبنــاء علــى دقــة وصحــة البيانــات الــواردة.
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المستوى التعليمي للعمانيين	 

تمر مرحلة تحديد المستوى التعليمي للعمانيين بأربعة مراحل كالتالي: 

المرحلــــة األولــــى: تحديــــد المســــتوى التعليمــي للعمانييــن الملتحقيــن حاليــا وهــو أعلــى مســتوى 	 

)أو صــف( أتمــه الشــخص بنجــاح مــن خــال بيانــات البوابــة ومنظومــة أســاس. مــع ضــرورة األخــذ بعيــن 

االعتبــار إمكانيــة أن يكــون الشــخص متابعــا لتعليــم ولكنــه خريــج ســابقا )حوالــي 37 % مــن العمانييــن 

يتــم تحديــد مســتواهم التعليمــي فــي هــذه المرحلــة(. 

المرحلــة الثانيــة:  تحديــد المســتوى التعليمــي للعمانييــن الخريجيــن مــن خــال بيانــات أســاس مــع التأكد 	 

علــى اســتخدام البيانــات األحــدث واألعلــى فــي التصنيــف، وهــو مــا يمثــل 15 % مــن العمانييــن

المرحلــــة الثالثــــة:  تحديــــد المســــتوى التعليمــــي للعمانييــــن غيــــر الملتحقيــــن حاليــــا وغيــــر الخريجيــــن 	 

)حــــاالت تــــارك للدراســة أو لــم يتــم إجــراءات التســــجيل( مــن التعليــم العالــي وموجوديــن فــي بيانــات 

أســــاس10 % مــن العمانييــن.

المرحلــــة الرابعــــة:  تحديــــد المســــتوى التعليمــــي األعلــى مــن خــال بيانــــات: ملــف القبــول الموحــد 	 

وملــف الصــف 12 والصف 9 وأرشــيف وزارة التربيــة والتعليــم وكذلــك المصــادر الثانويــة والتكميليــة 

ــة 3.3 )تقديــر معرفــة القــراءة والكتابــة (  ــة فــــي النقطــ ــة المبينــ ــد األميــ ــة تحديــ ــق منهجيــ ــع تطبيــ مــ

مــع الماحظــة انــه عنــد اســتكمال تغطيــة ملفــات المصــــادر األساســــية لــــكل العمانييــــن عبــــر تصحيــــح 

واســــتكمال تغطيــــة األرشــــيف فســــتكون المصــــادر األساســــية هــــي  المحــدد الوحيــد للمســتويات 

التعليميــة لــكل العمانييــن )حاليــا المصــادر األساســية تغطــي 82 % مــن العمانييــن(

المستوى التعليمي للوافدين:	 

تمر مرحلة تحديد المستوى التعليمي للوافدين بثاثة مراحل كالتالي: 

المرحلة األولى:  تحديــــد المســــتوى التعليمــــي للوافديــــن الملتحقيــــن حاليــــا وهــــو أعلــــى مســــتوى 	 

)أو صــــف( أتمــــه الشــــخص بنجــــاح مــــن خــــال بيانــــات البوابــــة ومنظومــــة أســــاس. مــــع ضــــرورة األخــــذ 

بعيــن االعتبــار إمكانيــة أن يكــون الشــخص متابعــا لتعليــم عــال ولكنــه خريــج ســابقا )حوالــي %5 من 

الوافديــن يتــم تحديــد مســتواهم التعليمــي فــي هــذه المرحلــــة(. 

المرحلــة الثانيــة:  تحديــد المســتوى التعليمــي للوافديــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص والعائلــي مــن 	 

خــال بيانــات وزارة القــوى العاملــة.

 المرحلــة الثالثــة:  تحديــد المســتوى التعليمــي للوافديــن المرافقين والوافديــن العاملين في القطاع 	 

الحكومــي مــن خال بيانات الشــرطة.
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معرفة القراءة والكتابة	 

تعتبــر بيانــات وزارة التربيــة والتعليــم وبيانــات وزارة التعليــم العالــي محــددا أساســيا لمعرفــة الملتحقيــن 

حاليــا والملتحقيــن ســابقا. وال يمكــن اســتعمالها بطريقــة مباشــرة لتحديــد حــاالت األميــة. إذ ال يمكــن 

تصنيــــف كل مــــن تابــــع تعليــــم ســــابق غيــــر أمــي )حــــاالت المتســربين فــي الصفــوف األولــــى دون أن 

يتمكنــوا مــن معرفــة الكتابــة والقــراءة( وكذلــك ال يعتبــر كل شــخص لــم يلتحــق تمامــا بالتعليــم هــو 

أمــــي )حــــاالت األشــــخاص الذيــــن تعلمــــوا القــــراءة والكتابــــة خــارج التعليــم المنتظــــم(. ولذلــك لتقديــر 

حــــاالت األميــــة، تــــم االعتمــــاد علــــى تصاريــــح األشــــخاص فــــي المصــــادر اإلداريــة الثانويــــة والتكميليــة: 

الهيئــــة العامــــة لســــجل القــــوى العاملــــة ووزارة التنميــــة االجتماعيــــة والســــجل المدنــــي وملــــف أوليــاء 

األمــور بــوزارة التربيــة والتعليــم.  وتــم ذلــك بالنســبة للعمانييــن عبــر المراحــل التاليــة:  

أوال. استبعاد األشخاص الذين أعمارهم أقل من 10 سنوات	 

ثانيــا: اســــتبعاد األفــــراد التــــي تشــــير علــــى األقــــل واحــــدة مــــن الملفــــات المصــــادر األساســــية 	 

والثانويــــة أن مســــتواهم التعليمــــي يفــــوق مســتوى “يقــــرأ ويكتــب” أي  المســتوى التعليمــي 

االبتدائــي.   

ثالثا: اعتبــار أمــي كل شــخص ورد مســتواه التعليمــي علــى األقــل مــرة بتصنيــف “أمــي” فــي 	 

المصــــادر األساســــية والثانويــــة أو أي شــــخص عمــــره 60 سنة أو أكثر ولم يتســــن الحصــــول علــــى 

أي بيــان حــول مســتواه التعليمــي.

 أمــا بالنســبة للوافديــن فتــم االعتمــاد علــى المســتوى التعليمــي المبيــن فــي ملــف وزارة القــوى العاملــة 

لتحديــد العامليــن األمييــن والمســتوى التعليمــي المبيــن فــي ملــف الشــرطة لتحديــد المرافقيــن األمييــن.

 التخصص	 

يهدف هذا المتغير إلــــى تحديــــد التخصــــص أو مجــــال الدراســــة للخريجيــــن. وتعتبــــر منظومــــة أســــاس المصــــدر 

المرجعــي لهذا البيان بالنســبة للخريجين العمانييــن ووزارة القــوى العاملــة وشــرطة عمــان الســلطانية بالنســبة 

للخريجيــن الوافديــن العامليــن وكذلــك المرافقيــن. 

 بالنسبة للتصنيف المستعمل لتحديد التخصص: 

 	 OSCED علــى المســتوى الوطنــي، يوجــد التصنيــف المعيــاري للتعليــم فــي ســلطنة عمــان

أصــدره مجلــس االعتمــاد ســنة 2009.    

تســتعمل وزارة التعليــم العالــي التصنيــف الوطنــي OSCED وكذلــك التصنيــف الدولــي 	 

ــع تحديــث جــدول مــرور بيــن التصنيفيــن. الموحــد للتعليــم ISCED وتتاب
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الملتحقين
 حاليا: 

الملتحقين 
سابقا: 

 تحسين تغطية وجودة 
أرشيف وزارة التربية 

والتعليم ووزارة التعليم 
العالي بالنسبة للعمانيين 
وكذلك تحسين جودة إدخال 
بيانات المستوى التعليمي 
لدى وزارة القوى العاملة 
وشرطة عمان السلطانية 

بالنسبة للوافدين سيساعد 
على تحسين حصر الملتحقين 

سابقا.

 تمثل البوابة التعليمية 
المصدر األساسي لتحديد 
الملتحقين حاليا بالتعليم 

المدرسي ولذلك من 
الضروري أن تغطي جميع 

الطلبة الملتحقين بمدارس 
الجاليات وأولياء أمورهم 
وكذلك الطلبة العمانيين 
الدارسين خارج السلطنة.

4.4 توصيات لتحسين بيانات المصادر:

تتمثل أهم التوصيات 

التي اشتغلت عليها فريق 

عمل التعداد مع فرق 

الجهات خالل سنتي 2018 

و2019 فيما يلي :
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بيانات
 األمية:

بيانات الخريجين: 
العمانيين

بيانات 
التخصص: 

ال يمكن حصر حاالت األمية 
من خالل المصادر الرئيسية 
للتعليم. وتعتبر المصادر 
الثانوية والتكميلية هي 

المحدد الحالي لألمية وكلما 
تحسنت جودة التصاريح في 
هذه المصادر كلما نقصت 

أخطاء التصنيف عامة وبصفة 
أدق في المستويات الدنيا، 
ولهذا من الضروري أن تميز 
المصادر الثانوية والتكميلية 

عند إدراج المستوى 
التعليمي بين حالة "أمي" 
وحالة "يقرأ ويكتب" وأن 
توضع آلية لمعرفة األمية.

 متغيرة التخصص متوفرة 
حاليا فقط بالنسبة للخريجين 

المسجلين في منظومة 
أساس الستكمال تغطية 

هذه المتغيرة من الضروري 
أن يتم استكمال تغطية 
كل الخريجين العمانيين 

واختصاصاتهم على مستوى 
وزارة التعليم العالي وأن 

تضاف متغيرة التخصص في 
المنظومات المعلوماتية 

لوزارة القوى العاملة 
وشرطة عمان السلطانية. 
كما يمكن للهيئة العمانية 

لالعتماد األكاديمي أن تلعب 
دورا مهما في بناء قاعدة 
بيانات التخصص للعمانيين 

والوافدين خاصة وأنها الجهة 
المسؤولة عن تحديد تصنيف 

 التخصص    
        في السلطنة.

 المصدر المرجعي الوحيد 
للخريجين هو منظومة 

أساس. من الضروري أن 
يتم استكمال تغطية كل 

الخريجين العمانيين وبصفة 
خاصة الخريجين المسجلين 
في الهيئة العامة لسجل 

القوى العاملة  من 
موظفي القطاع الحكومي 

والعاملين في القطاع 
الخاص والباحثين عن عمل.
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منهجية بناء قاعدة القوى العاملة   5

يعــــد تحديــــد خصائــــص القــــوى البشــــرية للســــكان مــــن المتطلبــــات األساســــية للتخطيــــط الناجــــح، إذ إن اســتقراء 

متطلبــــات ســــوق العمــــل مــــن خال تحليــــل بيانــــات المهــــن واألنشــــطة االقتصاديــــة باإلضافــــة إلــــى الخصائــــص 

االجتماعيــــة واالقتصاديــــة وربــــط مخرجــــات التعليــــم العالــــي وتحديــد المجــــاالت والمؤهات التي يتطلبها ســوق 

العمل تعد أســــاس التخطيــــط ألي مجتمــــع مــــن المجتمعــــات، ويســــاعد علــــى فهــم هيكليــــة االقتصــاد والفــرص 

الحقيقيــــة المتاحــــة بجانــــب التحديــــات، كمــــا أنه يســــاهم فــــي توجيــــه سياســــات التشــــغيل والتعميــــن والتعامــــل 

مــــع الباحثيــــن عــــن عمــــل مــــن خــــال إيجــــاد فــــرص عمــــل، ســواء فــي القطــــاع الحكومــي أو الخاص أو من  خال خلق 

أنشطة اقتصادية تساهم في الناتج المحلي وترفــــد ســــوق العمــــل بفــــرص عمــــل للباحثيــــن عــــن عمــــل، األمــــر 

الــــذي يحتم التعــــرف علــــى اتجاهــــات نمــــو القــــوى البشــــرية وخصائصهــم االقتصاديــــة واالجتماعيــة. 

ــات  ــر قاعــدة بيان ــى توفيــ ــآت يســعى إلــ ــاكن والمنشــ ــكان والمســ ــداد اإللكترونــي 2020 للســ وعليــه فــإن التعــ

حديثة وآنيــة للقــوى العاملة والتــي بدورهــا تغــذي وتــزود مختلــف الجهــات الحكوميــة وشــرائح المجتمــع األخــرى 

لتســــاهم فــــي رســــم التوجهــــات المســــتقبلية والسياســــات الحكوميــــة ذات العاقـــة مــن خــال دراســة المحــاور 

الرئيســية التاليــة:

التعاريف والمصطلحات والتصانيف للمتغيرات األساسية الخاصة بالقوى العاملة 	 

مقارنــة للمتغيــرات المتعلقــة بالقــوى العاملــة بيــن الســلة المتعمــدة للتعــداد اإللكترونــي 2020، 	 

والتوصيــات الدوليــة وأهــم التصانيــف المســتخدمة.

المصادر والمدخات المستخدمة في بناء قاعدة القوى العاملة.	 

بناء قاعدة بيانات القوى العاملة	 

التوصيات لتحسين جودة قاعدة بيانات القوى العاملة.	 

5.1 التعاريف والمصطلحات للمتغيرات األساسية الخاصة بالقوى العاملة:

يســــتعرض هــــذا الجــــزء مــــن المنهجيــــة التعاريــــف والمصطلحــــات للمتغيــــرات األساســــية الخاصــــة بالقــــوى العاملة 

المســــتخدمة فــــي منظمــــة العمــــل الدوليــــة والتــــي تطبــق فــي المســــوح اإلحصائيــة الخاصــة بإحصــــاءات العمــل.

النشــاط االقتصــادي:	 

 العمليــة التــي تــؤدي إلــى إنتــاج أنــواع محــددة مــن الســلع والخدمــات للبيــع فــي الســوق أو لاســتخدام النهائــي 
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الخــاص أو االســتهاك وتكويــن رأس مــال ثابــت لاســتخدام الخــاص.

السكان النشــطون اقتصادي: 	 

جميــــع األشــــخاص مــــن كا الجنســــين الذيــــن يســاهمون بصــورة مباشــرة إلنتــاج الســــلع والخدمــات االقتصاديــة، ســواء 

كانــوا عامليــن أو باحثيـن نشــطين علــى النحــو المحــدد فــي نظــام الحســابات القوميــة )الحســابات القوميــة )SNA خــال 

فتــرة زمنيــة محــددة.

إطــار القــوى العاملــة: 	 

يتكــــون اإلطــــار مــــن ثاثــ فئــــات أساســــية: )العاملــــون، والباحثــــون عــــن العمــــل، األشــــخاص خــارج القــــوى العاملــة( التــي 

ســــتصنف األشــــخاص بموجــــب أنشــــطتها علــــى قواعــــد األولويــــة ومبــدأ النشــاط -مــا الــــذي كان يفعلــه الشــخص خال 

فتــرة مرجعيــة محــددة.

المشتغلون: 	 

جميــع األشــخاص الذيــن قامــوا ببعــض األعمــال مقابــل أجــر أو رواتــب، أو ربــح أو كســب عائلــي، نقــدا او عينيــا، خــال فتــرة 

مرجعيــة معينــة.

النشــاط غيــر االقتصــادي:	 

 إنتــاج لاســتخدام النهائــي الخــاص أو اســتهاك العناصــر غيــر المهمــة مــن الناحيــة الكميــة إلجمالــي العــرض، وتكويــن 

رأس المــــال الثابــــت اإلجمالــــي لاســــتخدام المنزلــــي الخــــاص، والخدمــــات التطوعيــة، والخدمــــات المنزليــة أو الشــخصية 

التــي يقدمهــا أفــراد األســرة غيــر مدفــوع األجــر. 

خــارج قــوة العمــل: 	 

جميــــع األشــــخاص غيــــر العامليــــن خــــال الفتــــرة المرجعيــــة القصيــــرة بســــبب الحضــــور فــــي المؤسســــات التعليميــــة، 

المشــــاركة فــــي الواجبــــات المنزليــــة، التقاعــــد أو الشــــيخوخة، وأســــباب أخــــرى مثــــل العجــــز أو العجــــز. 

غيــر قــادر علــى العمــل: 	 

الفــرد الــذي ال يســتطيع القيــام بــأي عمــل، بمــا فــي ذلــك أعمــال التدبيــر المنزلــي وذلــك بســبب كبــر ســنه أو إصابتــه 

بعاهــة جســدية أو ذهنيــة وألغــراض التعــداد يصنــف نــزالء الســجون فــي هــذه الفئــة مــا عــدا الموقوفيــن.

غيــر العامليــن: 	 

الســكان غيــر العامليــن هــم جميــع األشــخاص فــوق الحــد األدنــى مــن الســن )15ســنة فأكثــر( المســتخدم لقيــاس الســكان 

الناشــطين اقتصاديــا الذيــن هــم أثنــاء الفتــرة المرجعية.
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الباحثــون عــن عمــل:	 

 هــم األفــراد الذيــن بلغــوا مــن العمــر )18( ســنة أو أكثــر، القــادرون علــى العمــل والراغبــون فيــه، والذيــن لــم يزاولــوا 

فــي التاريــخ المرجعــي أي عمــل كان، ومســجلون فــي الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة كباحثيــن عــن عمل.

باحث عن عمل نشط: 	 

هــــو الفــــرد الباحــــث عــــن عمل وقــــام بعمليــــة التنشــــيط لبيانــات بســجل الهيئــة العامــــة لســجل القــوى العاملــة خــال 

الشــــهرين الســــابقين، بشــــرط أال يكــــون لديــة أي عمــل آخــر.

باحث عن عمل غير نشط: 	 

هــــو الفــــرد الباحــــث عــــن عمــــل ولــــم يقــــم بعمليــــة التنشــــيط لبيانــات بســــجل الهيئــة العامــة لســجل القــــوى العاملــة 

خــــال الشــــهرين الســــابقين، بشــــرط أال يكــــون لديــــة أي عمــــل آخــر.

المهنة: 	 

هي نوع العمل الذي يؤديه الفرد المشتغل، ويوصف نوع العمل وًفقا للمهام والواجبات الرئيسية. 

مكان العمل: 	 

مكان المؤسسة أو المنشأة التي يعمل بها الفرد. 

جهة العمل: 	 

المؤسسة التي يعمل بها الفرد.

قطاع العمل:  قطاع المنشأة التي يعمل بها الفرد وينقسم إلى الحاالت التالية:	 

بــإدارة . 1 تقــوم  التــي  وهــي  للدولــة،  كليــا  مملوكــة  منشــأة  فــي  مشــتغا  الفــرد  كان  إذا  حكومــي: 

ــوزارات واإلدارات والمــدارس  ــال ال ــه نشــاطها. ويشــمل هــذا القطــاع علــى ســبيل المث شــؤونها وتوجي

الدولــة. التــي تشــرف عليهــا  الحكوميــة والمســاجد  والمستشــفيات 

خــاص: إذا كان الفــرد مشــتغا فــي منشــأة مملوكــة لفــرد أو أكثــر مثــل )الشــركات والمؤسســات( . 2

وأنشــأؤوها بغــرض الربــح. ويدخــل فــي منشــآت القطــاع الخــاص أيضــا تلــك المنشــآت التــي تشــترك كل 

مــن الحكومــة واألفــراد فــي ملكيــة رأس مالهــا. وكذلــك يتضمــن القطــاع الخــاص لــكل فــرد مشــتغل فــي 

أنشــطة )بيــع الميــاه )صهريــج(، وســيارات األجــرة، وســيارات بيــع الغــاز، وســيارات شــفط المجــاري، وصيــادو 

األســماك(.

أهلــي: إذا كان الفــرد مشــتغًا فــي منشــأة أنشــأت ألهــداف غيــر ربحيــة. ومثــل هــذه المنشــآت تمــارس . 3

نشــاطها ألغــراض ثقافيــة أو اجتماعيــة وليــس لغــرض الربــح مثــل األنديــة الرياضيــة والثقافيــة والجمعيــات 
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الخيريــة والمجالــس العامــة ... إلــخ.

أخــرى: إذا كان الفــرد مشــتغا فــي منشــأة دينيــة كالمســاجد أو منشــأة مملوكــة لهيئــات أو منظمــات . 4

وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة أو ســفارة. وغالبــا مــا تكــون المنظمــات هنــا ذات طابــع غيــر اقتصــادي.

عائلــي: إذا كان الفــرد مشــتغا فــي منشــأة مملوكــة لألســرة وعلــى نفقتها، ويشــمل أيضًا المشــاريع . 5

األســرية التــي تهــدف إلــى الربــح وال يوجــد لديهــا ســجل تجــاري وال تصريــح مــن أي جهــة حكوميــة. 

ومثــال علــى ذلــك خياطــة وبيــع المابــس أو الكميــم، وبيــع المأكــوالت المعــدة فــي المنــزل، وصناعــة 

الســعفيات، وصناعــة المجامــر والبخــور، والمــزارع الــذي يعمــل فــي مزرعــة. وكذلــك العمالــة المنزليــة 

الذيــن يعملــون علــى نفقــة األســرة.

الحالة العملية:  الوضع الذي يمارس فيه الفرد مهنته ضمن نشاط اقتصادي معين:	 

يعمــل بأجــر: الفــرد الــذي يعمــل لحســاب الغيــر، ســواء كان هــذا الغيــر فــردًا أو منشــأة حكوميــة أو . 1

خاصــة، وذلــك لقــاء أجــر نقــدي أو عينــي مقطــوع يتقاضــاه علــى نحــو دوري منتظــم )يومــي، أســبوعي، 

شــهري، الــخ( أو علــى أســاس اإلنتــاج بالقطعــة.

يعمــل بــدون أجــر:  األشــخاص الذيــن يعملــون فــي وحداتهــم االقتصاديــة الخاصــة إلنتــاج ســلع معــّدة . 2

بشــكل أساســي للبيــع أو المقايضــة، حتــى وإن كانــت األســرة المعيشــية أو العائلــة تســتهلك جــزًءا من 

المخرجات.

يعمــل لحســابة الخــاص: الفــرد الــذي يعمــل فــي منشــأته، أو يعمــل مســتقا فــي حرفــة أو تجــارة . 3

شــريطة أال يســتخدم أحــدًا بأجــر وإال فإنــه يصبــح صاحــب عمــل.

صاحب عمل: الفرد الذي يعمل في منشــأته الخاصة أو يعمل مســتقا في مهنة أو تجارة ويســتخدم . 4

فــي عملــه مشــتغا أو أكثــر لقــاء أجــر نقــدي أو عينــي مقطــوع، ولــو كان هــؤالء مــن أفــراد أســرته. وال 

حملــة األســهم فــي الشــركات المســاهمة أصحــاب عمــل ولــو عملــوا بهــا. يعتبــر الوضــع الــذي يمــارس 

فيــه الفــرد مهنتــه ضمــن نشــاط اقتصــادي معيــن

5.2 مقارنــة للمتغيــرات المتعلقــة بالقــوى العاملــة بيــن الســلة المتعمــدة للتعــداد اإللكترونــي 
2020، والتوصيــات الدوليــة، واهــم التصانيــف المســتخدمة:

يســتعرض هــذا الجــزء مقارنــة للمتغيــرات المتعلقــة بالقــوى العاملــة بيــن الســلة المتعمــدة للتعــداد اإللكترونــي 

2020، وتوصيــات المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والمتغيــرات التــي أخــذت مــن تعــداد 2010 

باإلضافــة إلــى توصيــات األمــم المتحــدة مــن أجــل تقديــم توصيــات نهائيــة بشــأن قائمــة متغيــرات التعــداد الخاصــة 
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بالقــوى العاملــة، حيــث لخــص ذلــك مــن خـال الجــدول اآلتــي:

توصية إدراج المتغير 
ضمن متغيرات تعداد 

2020
توصية األمم 

المتحدة
توصية المركز 

اإلحصائي 
الخليجي

تعداد 
2010

التوفر في 
سلة البيانات اسم المتغير

√ متوفر متوفر متوفر متوفر العالقة بقوة العمل

√ متوفر متوفر متوفر متوفر الحالة العملية

√ متوفر متوفر متوفر متوفر النشاط االقتصادي

√ متوفر متوفر متوفر متوفر المهنة

√ متوفر متوفر متوفر متوفر قطاع العمل

× متوفر - - * المشاركة في إنتاج مخصص 
لالستهالك الذاتي

√ متوفر - متوفر - مكان العمل

التصنيف 
الخليجي الموحد 

للمهن

تصنيف الحسابات 
القومية للقطاع 

2008SNA

التصنيف المعتمد 
IS03 للدول

التصنيف الوطني 
لألنشطة 

ISIC4 االقتصادية

النشاط القطاع:المهنة:
االقتصادي

الجنسية:

أهم التصانيف المستخدمة
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5.3 المصادر والمدخالت المستخدمة في بناء قاعدة القوى العاملة:

تعــد الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة المصــدر الرئيســي لبيانــات القــوى العاملــة حيــث إنهــا تغطــي بيانــات 

)المشــتغلين والمتقاعديــن والباحثيــن عــن عمــل( فــي القطاعــات الخــاص، والحكومــي، واألهلــي، والعائلــي. كمــا 

مجموعــة مــن المؤسســات تصنــف كمصــادر ثانويــة وتكميليــة يوضحهــا الشــكل التالــي.

 

المصادر 
بيانات القوى 

البشرية
شرطة
 عمان 

السلطانية

وزارة  
العمل

المصادر 
التكميلية

وزارة
 التجارة والصناعة 
وترويج االستثمار

الهيئة العامة 
لسجل القوى 

العاملة
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يوضح الشكل التالي المدخات لقاعدة بيانات القوى العاملة وفقا للمصادر المختلفة:

المصدر المتغير المرتبط المدخالت الرقم

شرطة عمان السلطانية الرقم التعريفي الرقم المدني 1

شرطة عمان السلطانية سن العمل تاريخ الميالد 2

شرطة عمان السلطانية بيان تعريفي الجنس 3

شرطة عمان السلطانية بيان تعريفي الجنسية 4

هيئة سجل القوى العاملة/وزارة القوى 

العاملة
قطاع العمل جهة العمل/الكفيل 5

هيئة سجل القوى العاملة/وزارة القوى 

العاملة
مكان العمل مكان العمل 6

هيئة سجل القوى العاملة/وزارة القوى 

العاملة

العالقة بقوة العمل/ الحالة 

العملية
يعمل بأجر 7

هيئة سجل القوى العاملة العالقة بقوة العمل باحث عن عمل نشط 8

هيئة سجل القوى العاملة العالقة بقوة العمل باحث عن عمل غير نشط 9

صناديق التقاعد/التأمينات االجتماعية العالقة بقوة العمل متقاعد 10

التنمية االجتماعية العالقة بقوة العمل اإلعاقة 11
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المصدر المتغير المرتبط المدخالت الرقم

ريادة// وزارة التجارة العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية أصحاب المؤسسات )ريادة( 12

وزارة القوى العاملة/ 

وزارة التجارة
العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية أصحاب المؤسسات المشغلة للعمالة 13

وزارة التجارة والصناعة العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية أصحاب المؤسسات غير المشغلة للعمالة 14

وزارة القوى العاملة
العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط

عماني يكفل وافد كفالة )عامل منزل/مربية 

أطفال/سائق خاص(
15

وزارة القوى العاملة
العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/النشاط

عماني يكفل وافد كفالة )الزراعة/الرعي/

الصيد(
16

شرطة عمان 

السلطانية

العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/النشاط

أصحاب سيارات المنفعة )تكسي/نقل غاز/نقل 

عام/تعليم سياقة(
17

وزارة الزراعة والثروة 

السمكية

العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط
أصحاب الحيازات الزراعية 18

الهيئة العامة 

للصناعات الحرفية

العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط
الحرفيون 19

وزارة الزراعة والثروة 

السمكية

العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط
الصيادون/المزارعون 20

وزارة العدل
العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط
المحامون 21

وزارة العدل
العالقة بقوة العمل/ الحالة العملية/

القطاع/ النشاط
القضاة 22

شركة نما القابضة العالقة بقوة العمل أصحاب حسابات الكهرباء 23

وزارة اإلسكان العالقة بقوة العمل مالك األراضي 24

هيئة سجل القوى 

العاملة/وزارة القوى 

العاملة

النشاط االقتصادي النشاط االقتصادي 25

هيئة سجل القوى 

العاملة/وزارة القوى 

العاملة

المهنة المهنة 26
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5.4 بناء قاعدة بيانات القوى البشرية:

فــي هــذه المرحلــة تجمــع جميــع البيانــات ذات العاقــة بقــوة العمــل لجميــع االشــخاص مــن مختلــف المصــادر فــي 

قاعــدة موحــدة للقــوى العملــة يوضــح مــن خالهــا مختلــف المتغيــرات المتعلقــة بالقــوى العاملــة مــن العاقــة بقــوة 

العمــل والنشــاط والمهنــة والقطــاع وغيرهــا مــن المتغيــرات ذات العاقــة.

اإلطار العام للقوى البشرية:	 

يســتعرض هــذا الجــزء مــن المنهجيــة المســارات التــي تتبــع إلعطــاء الشــخص وصــف وحيــد للعاقــة بقــوة العمــل حيث 

يوضــح الشــكل اآلتــي اإلطــار العــام لتوزيــع الســكان حســب العاقــة بقــوة العمل:

إجمالي 
السكان 

األشخاص 
)15 سنة 

فأكثر(

غير النشطين
 اقتصادًيا

المتفرغون 
لألعمال 
المنزلية

الطالب 
المتفرغون 

للدراسة

الباحثون عن 
عمل

)المتعطلين(

المشتغلون

غير القادرين 
على العمل

ال يرغب في 
العمل/مكتفي

نزالء السجون المتقاعدون

األشخاص 
)األقل من 15 

سنة(

النشطون
 اقتصادًيا

وصف 
العالقة، قوة 

العمل
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 مسارات وصف العالقة بقوة العمل:

تعتبــر هــذه المرحلــة مرحلــة القــرار، حيــث أنــه بعــد تجميــع جميــع البيانــات ذات العاقــة بقــوة العمــل لجميع االشــخاص 

مــن مختلــف المصــادر، يتــم إعطــاء كل شــخص داخــل فــي ســن العمــل وصــف وحيــد يحــدد عاقتهــم بقــوة العمــل، 

ويصنــف وفــق تلــك العاقــة إن كان يعمــل علــى نــوع العمــل، والمهنــة، والقطــاع، والنشــاط االقتصــادي وبالتالــي 

الوصــول لوصــف دقيــق عــن الفــرد فــي عاقتــه بقــوة العمــل.

ولكــي نصــل إلــى تلــك النتيجــة كانــت المنهجيــة المتبعــة فــي تحديــد تلــك العالقــة تعطــي أولويــات يوضحهــا 

الترتيــب التالــي:

المصــدر الــذي يصــف الشــخص مشــتغل أولويــة أفضــل مــن المصــدر الــذي يصفــه علــى انــه باحــث . 1

عــن عمــل أو متقاعــد أو متفــرغ لألعمــال المنزليــة مــع إعطــاء األولويــة للمصــادر األكثــر دقــة القطــاع 

ــر الرســمي ــم القطــاع غي الرســمي )الحكومــي والخــاص( ث

المصــدر الــذي يصــف الشــخص نشــط اقتصاديــا أولويــة أفضــل مــن المصــدر الــذي يصفــه غيــر نشــط . 2

اقتصاديــا

رسم توضيحي لمسارات وصف العاقة بقوة العمل:

وزارة التنمية 
االجتماعية

وزارة 
التعليم 
العالي

وزارة 
التربية 
والتعليم

صناديق 
التقاعد

الهيئة 
العاملة 

للصناعات 
الحرفية

وزارة 
الزراعة 
والثروة 
السمكية

ريادة
وزارة 

التجارة 
والصناعة

شرطة 
عمان 

السلطانية

هيئة 
سجل 
القوى 
العاملة

الحالة/
المصدر

- طالب طالب -
يعمل 

لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

- يعمل بأجر األولى

- طالب طالب متقاعد - - - - - باحث عن 
عمل نشط الثانية

- - - - - - - - يمتلك 
صهريج ماء

باحث عن 
عمل نشط الثالثة

- طالب - - - - - -

صاحب 
سيارة 
تعليم 
سياقة/
سيارة 

أجرة/نقل 
بضائع

باحث عن 
عمل نشط الرابعة

- طالب طالب - - - - - - باحث عن 
عمل نشط الخامسة

- - - -
يعمل 

لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

يعمل 
لحسابة 
الخاص

- باحث عن 
عمل نشط السادسة

معاق - - - - - - - - باحث عن 
عمل نشط السابعة
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 تصنيف موحد 
لألنشطة

تصنيف موحد 
للقطاعات

عقود 
مؤقتة

اعتماد تصنيف موحد 
لألنشطة القتصادية في كل 

.)ISIC4( الجهات

إدراج جميع بيانات 
المشتغلين بعقود مؤقتة.

اعتماد تصنيف موحد 
للقطاعات القتصادية في 

كل الجهات.

قاعدة بيانات 
موحدة

تصنيف موحد 
للمهن

اعتماد تصنيف موحد للمهن 
)التصنيف الخليجي للمهن( 

في كل الجهات.

بناء قاعدة بيانات موحدة 
للقوى البشرية تشمل 

جميع خصائص األفراد ذات 
العالقة بقوة العمل.

5.5 التوصيات لتحسين جودة قاعدة بيانات القوى العاملة

نستعرض هنا أهم 

التوصيات، من أجل تحسين 

جودة بيانات القوى 

البشرية في السلطنة:
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منهجية بناء قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت  6

يعد جمع البيانات المتعلقة بالمؤسسات والمنشآت القائمة على السلطنة من المتطلبات األساســية 

للتعــداد اإللكترونــي فــي الســلطنة.، حيــث تمثــل تلــك البيانــات أهميــة كبــرى فــي معرفــة خصائــص تلــك 

الوحــدات والمنشــآت وتوزيعهــا الجغرافــي، ودورهــا فــي التوظيــف، ومعرفــة حجمها ومقدار مســاهمتها 

االقتصاديــة، وكذلــك توزيعهــا وفــق األنشــطة االقتصاديــة. وبالتالــي وضــع البرامــج والخطــط بمــا يتــاءم 

مــه تلــك الخصائــص، مــن أجــل تحســين الــدور الــذي تمارســه تلــك المؤسســات والمنشــآت.

وعليــه فــإن التعــــداد اإللكترونــي 2020 للســــكان والمســــاكن والمنشــــآت يســعى إلــــى توفيــــر قاعــدة 

بيانات للمنشآت والمؤسسات في السلطنة والتــي بدورهــا تغــذي وتــزود مختلــف الجهــات الحكوميــة 

وشــــرائح المجتمــــع األخــــرى لتســــاهم فــي رســم التوجهــــات المســتقبلية والسياســات الحكوميــة ذات 

العاقـــة مــن خــال دراســة المحــاور الرئيســية التاليــة:

تعريف المتغيرات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت حسب الممارسات المثلى 	 

أهم المصادر اإلدارية حول المؤسسات والمنشآت 	 

بناء قاعدة بيانات القوى العاملة	 

التوصيات لتحسين جودة قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت.	 

6.1 تعريف المتغيرات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت حسب الممارسات المثلى:

يعتبــــر “دليــــل الســــجات اإلحصائيــــة للمؤسســــات” الصــــادر عــــن شــــعبة اإلحصــــاء لألمــــم المتحــدة أحــد 

أهــــم المراجــــع للمصطلحــــات والمفاهيــــم والممارســــات الخاصــــة بالســــجات اإلحصائيــــة للمؤسســات، 

كمــــا تــم الرجــوع إلــــى التعاريــف الوطنيــــة الصــــادرة عــــن وزارة التجــــارة والصناعــــة ووزارة القــــوى العاملــــة 

والبلديــات. 

ــدات  ــتمر لخصائــص الوحــ ــث مســ ــا تحديــ ــى أنهــ ــآت علــ ــات والمنشــ ــات المؤسســ ــدة بيانــ ــرف قاعــ وتعــ

ــتعمال  ــتثمرين باســ ــتغلين ومســ ــطة ومشــ ــروع وأنشــ ــآت أو فــ ــات ومنشــ ــن مؤسســ ــة مــ االقتصاديــ

الســــجات اإلداريــــة المتوفــــرة. وتصنــف المتغيــرات إلــى: 

متغيرات تعريفية: )مثل معرف الوحدة واسم المؤسسة والعناوين( 	 

متغيرات ديمغرافية: )مثل تاريخ اإلنشاء وتاريخ التوقف عن النشاط(	 
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 متغيــرات تصنيفية:)مثــل األنشــطة االقتصاديــة والشــكل القانونــي والقطــاع وعــدد المشــتغلين 	 

وأرقــام المبيعــات( 

متغيرات خاصة بالربط )مثل معرف المالك ومعرفات الوحدة في اإلدارات األخرى(. 	 

تعريف الوحدات:	 

تتمثل أهم الوحدات التي تغطيها السجات اإلحصائية للمؤسسات فيما يلي: 

المؤسســــة: هــــي وحــــدة إنتــــاج للســلع والخدمــات تتميــز باالســتقالية الذاتيــــة فــي اتخــاذ القــرارات 	 

الماليــة واالســتثمارية وتخصيــص المــوارد، ويمكــن أن تكــون مؤسســة حكوميــة، أو مؤسســة عموميــة 

،أو جمعيــة أو شــركة أو مؤسســة فرديــة، يمكــن أن تــزاول نشــاطا اقتصاديــا واحــدا أو عــدة أنشــطة، 

وأن تتواجــــد ميدانيــــا عبــــر عنــــوان واحــــد أو عــــدة عناويــــن )كل عنــــوان يمثــــل فرعــــا(، ويمكــــن أن تكــــون 

المؤسســة ربحيــة أو غيــر ربحيــة. 

 المنشــأة/الفــــرع:  هــــي مؤسســــة أو جــــزء مــــن موقع لهــــا موقــــع جغرافــي واحــــد وتمــارس نشــاطا 	 

اقتصاديــا واحــدا أو عــدة أنشــطة يمكــن أن تكــون فرعــا رئيســيا )المقــر الرئيســي للمؤسســة( أو فــرع 

ثانوي. مــع االشــارة أن الفــروع الثانويــة ال تتمتــع باالســتقالية. 

وحــــدة النشــــاط االقتصــــادي:  هــــي جــــزء مــن مؤسســة أو مــن منشــــأة لهــا نشــاط اقتصــادي وحيــد 	 

حســــب المســــتوى األكثــــر تفصيــــا للتصنيــــف المعتمــد لألنشــطة االقتصاديــة. كلمــــا تعــددت فــروع 

المؤسســــة واألنشــــطة كلمــــا زاد عــــدد وحــدات النشــــاط االقتصــادي.  

العامــل:  كل شــخص يســاهم فــي عمليــة اإلنتــاج ويمكــن أن يكــون عامــا مقابل أجر أو صاحب عمل.  	 

المســتثمر:  هــو شــخص أو مؤسســة يســاهم فــي رأس مــال المؤسســة بطريقــة مباشــرة أو غيــر 	 

مباشــــرة )أي عبــــر مؤسســــة يســــاهم فيهــــا أو يملكهــــا(. يمكــــن أن يكــــون المســــتثمر شــــخصا يملــك 

لوحــــده كامــــل المؤسســــة في حالــــة المؤسســــات الفرديــــة، كمــــا يمكــــن أن يكــــون المســــتثمر مالــــكا 

فقــط لجــزء مــن رأس المــال. يســمى مســتثمرا رئيســيا فــي المؤسســة عنــد امتاكــه ألغلبيــة رأس 

المــال. 

تعريف المتغيرات:	 

تتمثل أهم المتغيرات التي تغطيها قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت فيما يلي: 

ــة 	  ــن القيمــ ــط مــ ــر قســ ــي أكبــ ــاهم فــ ــذي يســ ــادي الــ ــاط االقتصــ ــو النشــ ــي:  هــ ــاط الرئيســ النشــ
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المضافــــة للمؤسســــة. وفــــي غيــــاب المعلومــــة حــــول القيمــة المضافــة لــــكل نشــاط علــى مســتوى 

المؤسســة، يمكــن تقديــر النشــاط الرئيســي باســتعمال قيمــة المبيعــات أو عــدد المشــتغلين. وإذا 

كانــــت للمؤسســــة أكثــــر مــــن فــــرع يمكــــن تحديــــد باإلضافــــة إلــــى النشــــاط الرئيســــي للمؤسســة مــا 

هــو النشــاط الرئيســي لــكل الفــرع وتجــدر االشــارة إلــى أن التصنيــف المرجعــي والموحــد لألنشطة. 

االقتصاديــــة المعتمــــد حاليــــا هو “التصنيــــف الوطنــــي لألنشطة االقتصاديــــة تنقيــــح 2”

النشــاط الثانــوي / األنشــطة الثانويــة: فــي حالــة ممارســة المؤسســة أو الفــرع ألكثــر مــن نشــاط 	 

اقتصــــادي، كل نشــــاط يســــاهم فــــي القيمــــة المضافــــة وهــــو ليــــس نشــــاطا رئيســــيا يعتبــــر نشــاطا 

ثانويــا. 

النشــــاط المســــاند: هــــو كل نشــــاط داخــــل المؤسســــة يســــاعد ويرافــق عمليــة اإلنتــــاج ويوفــر غالبــا 	 

خدمــــات ال تســــتعمل إال داخــــل المؤسســــة )مثــــل قســــم نظــــم المعلومــــات أو قســــم المحاســــبة 

داخــل مؤسســة صناعيــة(. وال تعتبــر األنشــطة المســاندة مــن بيــن األنشــطة االقتصاديــة مادامــت ال 

تســوق خــــارج المؤسســة. 

القطــاع أو القطــاع المؤسســي: يشــير إلــى التنظيــم القانونــي للمؤسســة. ويوصــى بإتبــاع التعاريف 	 

المســتعملة فــي نظــام الحســابات القوميــة وهــي عموما: 

الحكومة العامة: الوزارات والهياكل اإلدارية التي تقدم خدمات إدارية غير ربحية. . 1

القطاع الخاص: الشركات المالية وغير المالية وشبه الشركات.. 2

المؤسســات غيــر ربحيــة تخــدم األســر المعيشــية: مثــل الجمعيــات المهنيــة واألنديــة الرياضيــة . 3

والثقافيــة وغيرهــا مــن الوحــدات التــي تقــدم ســلعا وخدمــات غيــر ســوقية لألســر. 

القطاع العائلي: المشاريع والمؤسسات التي يديرها أفراد األسرة.. 4

ــتوى 	  ــة علــــى المســ ــة لألنشــــطة التجاريــ ــن المنظمــ ــن خــــال القوانيــ ــدد مــ ــي: يحــ ــكل القانونــ الشــ

الوطنــــي. وتصنــــف المؤسســــات حســــب عــــدد المشــــتركين فــــي رأس المــال والتزاماتهــــم. ويعــــد 

ــة.      ــي لقطــاع المؤسســ ــدد األساســ ــي المحــ ــكل القانونــ الشــ

عــــدد العامليــــن: عــــدد األشــــخاص العامليــــن فــــي الوحــــدة )مؤسســة أو منشــأة أو نشــــاط( بمــا فــي 	 

ذلــــك العامليــــن مقابــــل أجــــر والعامليــن لحســابهم الخــــاص )أصحــاب العمــل والشــركاء الذيــن يعملــون 

بانتظــــام فــــي الوحــــدة(. وال يعتبــــر المشــــتغلون المتعاقــــدون عبــــر مؤسســــات التوظيــــف مــــن بيــــن 

المشــــتغلين )هــــم مشــــتغلون لــدى شــــركات التوظيــف(.   

ــة 	  ــتخاصها )deduced variable( وهــي خاصــ ــة:  أحــد المتغيــرات التــي يمكــــن اســ ــم المؤسســ حجــ

باإلنتــــاج وعــــدد المشــــتغلين وتهــــدف إلــــى تحديــــد هــل المؤسســة مؤسســة صغــــرى، أو صغيــرة، أو 

متوســطة، أو كبيــرة.  وتجــدر اإلشــارة أنــه يتــم فــي الغالــب االعتمــاد علــى عــدد المشــتغلين نظــرا 
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لصعوبــة الحصــول علــى القيمــة المضافــة أو حجــم اإلنتــاج أو قيمــة األربــاح.  ويتــم حاليــا تعريــف حجــم 

المؤسســــة علــــى مســــتوى وزارة التجــــارة والصناعــــة والهيئــــة العامــــة لتنميــــة المؤسســــات الصغيــــرة 

والمتوســــطة باالعتمــــاد علــــى عــــدد العامليــــن وحجــم المبيعــــات كمــا يلــي:  

مؤسســات صغــرى: هــي مؤسســات يتــراوح عــدد العامليــن فيهــا بيــن )1 - 5( عمــال . 1

ومبيعاتهــا الســنوية أقــل مــن 100 ألــف.

مؤسســات صغيــرة: هــي مؤسســات يتــراوح عــدد العامليــن فيهــا بيــن )6 - 25( عامــا، . 2

ومبيعاتهــا الســنوية )100 الــى 500( ألــف ريــال عمانــي.

مؤسســات متوســطة: هي مؤسســات يتراوح عدد العاملين فيها بين )26 - 99( عاما . 3

ومبيعاتهــا الســنوية أكثــر مــن 500 ألــف ريــال عمانــي وأقــل من 3 ماييــن ريال عماني.

مؤسســات كبيــرة: هــي مؤسســات تشــغل )100( عامــل أو أكثــر. ومبيعاتهــا الســنوية . 4

أكثــر 3 ماييــن ريــال عمانــي.

ونظــرا لعــدم توفــر بيانــات المبيعــات لــكل المؤسســات، تــم تحديــد تعريفــا إحصائيــا لحجــم المؤسســة 

يعتمــد فقــط علــى عــدد العامليــن كمــا يلــي:

مؤسسات صغرى: هي مؤسسات تشغل )5( عمال أو أقل.. 1

مؤسسات صغيرة: هي مؤسسات يتراوح عدد العاملين فيها بين )6 - 25( عاما.. 2

مؤسسات متوسطة: هي مؤسسات يتراوح عدد العاملين فيها بين )26 - 99( عاما.. 3

مؤسسات كبيرة: هي مؤسسات تشغل )100( عامل أو أكثر.. 4

العنــــوان:  أكــــدت توصيــــات شــــعبة االحصــــاء لألمــم المتحــــدة علــــى ضــــرورة تســــجيل العنــــوان علــــى 	 

المســــتوى األكثــــر تفصيــــا. وقــــد ال يكفــــي معرفــة المحافظــة والواليــــة والقريــة لتحديــد الموقــع بــل 

مــن الضــروري معرفــة تفاصيــل مثــل رقــم المجمــع والســكة ورقــم المبنــى. وفــي كل الحــاالت يعتبــر 

تحديــــد العنــــوان علــــى مســــتوى اإلحداثيــــات هــــو األكثــــر تفصيــــا. مــــع اإلشــــارة أنــــه اصطاحــــا عنــــوان 

المؤسســــة هــــو عنــــوان الفــــرع الرئيســــي أو المقــــر الرئيســي.  

أهم المصادر اإلدارية حول المؤسسات والمنشآت:	 

تتمثــــل الوحــــدات اإلحصائيــــة المكونــــة لقاعــــدة بيانــــات المؤسســــات والمنشــــآت فــــي المؤسســــات والمنشــــآت 

واألنشــــطة والمســــتثمرين والمشــــتغلين. يبيــــن الرســــم التالــــي أهــــم الــــوزارات والهياكل اإلدارية التي تغطي 

بطريقــة مباشــــرة أو غيــر مباشــــرة هــذه الوحــدات اإلحصائيــة. وعمومــا تغطــي ســــجات كل مــن وزارة التجــارة 
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ووزارة القــوى العاملــة والبلديــات أهــم المؤسســــات النشــــطة فــــي القطــــاع الخــــاص )تغطيــــة مكتملــــة 

للمؤسســــات المشــــغلة(، غيــــر أن تغطيــــة بعــــض المهــــن مثــــل المحامــــاة والصناعــــات التقليديــة ســــيتم 

ــادر أخــرى اســــتكمالها مــن مصــ

n فرع فرع 2

مؤسسة / 
مستثمر

فرع 1

مؤسسة نقل  فردية

عامل

ترخيص 
صحي

عقد عمل
ت

تثب
و 

ق 
سي

تن

ت
تثب

و 
ق 

سي
تن

رمز جمركي

ي
ريب

ض
 ال

ف
مل

 ال
م

رق

عقد إيجار

انتسابتسجيل

تسجيل عقود 
العمل

اإلدارة العامة 
للجمارك

وزارة العمل

شرطة عمان 
السلطانية

األمانة العامة للضرائب

السجل التجاري - 
وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار

غرفة التجارة والصناعة / ريادة

 

 شؤون المحافظات /

البلديات 

ترخيص بلدي / 
عقد إيجار 

تثبت 
ميداني

ترخيص مركبة

محامي

وزارة العدل 
والشؤون القانونية

قيد بالسجل

حرفي

الهيئة العامة للصناعات 
الحرفية )سابقا(

بطاقة حرفي
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وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار: حســــب قانــــون إنشــــاء الســــجل التجــــاري، عهــــدت “ألمانــــة 	 

الســــجل التجــــاري” التابعــــة لــــوزارة التجــــارة والصناعــــة مهمــــة إمســــاك الســــجل التجــــاري وتــــدون فيــــه 

المعلومــــات المتعلقــــة بالتجــــار والشــــركات واألشــخاص. وتعتبــــر مرحلــة طلــب ترخيــص لمزاولــة نشــاط 

ــوي. يتــم تجديــد  ــي أو معنــ ــخص طبيعــ ــة مــن قبــل شــ ــاء مؤسســ ــة إلنشــ ــى الضروريــ ــوة األولــ الخطــ

الســجل التجــاري مــرة كل 5 ســنوات وفــي ظــرف شــهر إذا غيــرت المؤسســة إحــدى خصوصياتهــا مثــل 

العنــوان، أو النشــاط االقتصــادي، أو رأس المــال، أو الشــكل القانونــي أو الشــركاء، وتعمل وزارة التجــارة 

والصناعــة مــن خــال منظومــة اســتثمر بســهولة علــى تحســين تغطيــة المؤسســات غيــر التجاريــة مثــل 

الجمعيــــات واإلدارات. 

ويغطي السجل التجاري أساسا المتغيرات التالية حسب الوحدة: 

المســتثمر: الرقــم المدنــي والجنســية واالســم مــع ربطــه بالمؤسســة وقيمــة المشــاركة . 1

أو المســاهمة )رقــم جــواز الســفر فــي حــال المســتثمر غيــر مقيــم(

المؤسســة: رقــم الســجل التجــاري واســم المؤسســة )االســم التجــاري( وتاريــخ التأســيس . 2

ووضعيــة النشــاط ورأس المــال والشــكل القانونــي وعنــوان المقــر الرئيســي.

الفــرع أو المؤسســة: رمــز مــكان النشــاط والعنــوان ووضعيــة النشــاط مــع الربــط مــع . 3

المؤسســة.

النشاط: رمز ومسمى النشاط مع الربط بالفرع والمؤسسة. 4

وتجــدر اإلشــارة إلــى منظومــة اســتثمر بســهولة تقــوم بتجميــع القوائــم الماليــة للمؤسســات 

والتــي تمثــل مصــدرا هامــا لتغطيــة متغيــرات اإلنتــاج واالســتثمار والقيمــة المضافــة. 

غرفة التجارة والصناعة: حســب القانــون المنظــم للغرفــة، علــى جميــع المؤسســات مهمــا كان حجمهــا 	 

ونشــــاطها وعــــدد فروعهــــا طلــــب االنتســــاب إلــــى الغرفــــة وتجديــــده كل ســــنة وذلــــك مباشــــرة بعــــد 

حصولهــا علــى ترخيــص النشــاط مــن طــرف وزارة التجــارة والصناعــة. ويغطــي ســجل االنتســاب بالغرفــة 

فقــط المؤسســات )ال توجــد المنشــآت أو األنشــطة( ويتــم تعريفهــا بمعــرف خــاص بالغرفــة باإلضافــة 

إلــى معــرف الســجل التجــاري. وتتمثــل أهــم المتغيــرات المتوفــرة فــي قاعــدة البيانــات فــي معــرف 

الغرفــــة ورقــــم الســــجل التجــــاري واســــم المؤسســــة وتاريــــخ أول انتســــاب وتاريــخ آخــــر تحديــث وعنــوان 

المؤسســة )الفــرع الرئيســي(.

ــرع 	  ــة أو إحــــداث فــ ــاء مؤسســ ــتكمال مراحــــل إنشــ ــة الســ ــة ضروريــ ــات مرحلــ  البلديــات: تمثــــل البلديــ

جديــــد ألغلبيــــة األنشــــطة. إذ تشــــرف شؤون المحافظات )البلديات( علــــى اســتخراج وتجديــد تراخيــص 

األنشــــطة التجاريــــة. فبعــــد تقديــــم اســــتمارة الطلــــب مرفقــــا بصــورة مــن البطاقــــة الشــخصية وعقــد 

اإليجــــار أو ملكيــــة الموقــــع ونســــخة مــــن التســــجيل فــــي الســجل التجــاري وشــــهادة االنتســاب لغرفــة 
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التجــــارة والصناعــــة، يعطــــى طالــــب الخدمــــة موعــــد زيــــارة المفتــش للتأكــد مــن دقــــة البيانــات وتوفــر 

كافــــة االشــــتراطات الفنيــــة والصحيــــة. وعنــــد اســتكمال مراحــل التفقــــد، يتــم اســناد رقــم الترخيــص 

البلــــدي علــــى أن يجــــدد الترخيــــص مــــرة كل ســــنة أو ســــنتين. وتجــــدر اإلشــــارة إلــى أنــه: 

المنشــآت الموجــودة فــي المناطــق الصناعيــة والمناطــق الحــرة تســتخرج تراخيــص مــن . 1

المؤسســة العامــة للمناطــق الصناعيــة تعــوض التراخيــص البلديــة.

2 . )House Trade Business( ”المؤسســات صاحبــة الشــكل القانونــي “األعمــال المنزليــة

أو “بائــع متجــول” )Street Vendors( غيــر مطالبــة حاليــا باســتخراج )ترخيــص بلــدي(

فــي إطــار تســهيل اإلجــراءات اإلداريــة، فــإن أغلبيــة التراخيــص البلديــة ســيتم اســتخراجها مــن خــال 

منظومة استثمر بسهولة وتتمثــــل أهــــم المتغيــــرات الموجــــودة فــــي ملفــــات البلديــــات فــــي رقــــم 

الســــجل التجــــاري واســــم المؤسســــة ومعــــرف الترخيــــص البلــدي ورمــز مــكان النشــــاط )متواجــد حاليــا 

فقــــط فــــي بلديــــة مســــقط( وعنــــوان الفــــرع وتواريــــخ الترخيــــص وقائمــــة األنشــطة.

وزارة العمل: تمثــل وزارة العمل مرحلــة ضروريــة للمؤسســات المشــغلة لتســجيل عقــود المشــتغلين 	 

العمانييــن أو الوافديــن فــي القطــاع الخــاص والبنــوك ومؤسســات التأميــن وشــركات البتــرول والغــاز 

وكذلــك بعــض األنشــطة غيــر المســتوجبة للترخيــص التجــاري )نشــاط فــردي يعــرف صاحبــه باالعتمــاد 

علــــى هويتــــه الشــــخصية مثــــل الصيــــادون والمزارعــــون(.  ويعتبــــر طلــــب الترخيــــص مــــن وزارة القــــوى 

العاملــة ضروريــا ويتــم التســجيل والتجديــد بطريقــة الكترونيــة عبــر موقــع الــوزارة بعــد التأكــد مــن صحــة 

المعطيــــات والوثائــــق المقدمــــة بالتنســــيق مــــع وزارة التجــــارة والصناعــــة )الســــجل التجــــاري( والبلديــات 

)ترخيــــص بلــــدي للفــــرع( وكذلــــك شــــرطة عمــــان الســــلطانية )البيانــــات الشــــخصية للعامــــل(. وتســــجل 

بيانــات المشــتغل فــي ســجات وزارة القــوى العاملــة علــى مســتوى المؤسســة والفــرع والنشــاط. 

وتتمثــــل أهــــم المتغيــــرات فــــي الرقــــم المدنــــي للعامــــل والمســــتوى التعليمــــي والراتــــب والمهنــــة 

وتواريــــخ العقــــد والنشــــاط االقتصــــادي ورمــز مــكان النشــاط ورقــم الســجل التجــاري. 

األمانــة العامــة للضرائــب: ينظــــم قانــــون ضريبــــة الدخــــل العاقــة بيــــن المؤسســــات واألمانــــة العامــــة 	 

للضرائــب. ووفقــا لهــذا القانــون، فــأن جميــع المؤسســات التجاريــة الفرديــة أو الشــركات العمانيــة أو 

المختلطــــة أو األجنبيــــة مهمــــا كان حجمهــــا أو نشــــاطها بالقيــام بتصاريــح ســنوية: 

كل خاضــــع للضرائــــب مطالــــب بتقديــــم اإلقــــرارات األوليــــة قبــــل نهايــــة شــــهر مــــارس مــن . 1

الســــنة التــــي تلــــي الســــنة المحاســــبة واإلقــــرارات الســــنوية قبــــل نهايــة شــــهر يونيــو.

 قانــون الضريبــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني )9/2017( عمــم الضريبــة علــى . 2

ــك المؤسســات الصغــرى. ــواع المؤسســات بمــا فــي ذل ــع أن جمي
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نسب الضرائب حسب نشاط وحجم المؤسسة

نوع المؤسسة

نسبة الضرائب

 )من الدخل السنوي الخاضع 

للضريبة(

تاريخ التصريح

55 %مؤسسات ناشطة في مجال التنقيب

اقرارات ضريبية مبدئية: قبل 31 

مارس

 من السنة التي تلي السنة 

المحاسبة. 

اقرارات سنوية قبل 30 يونيو 

1 % ضريبة إضافية عن كل شهر تأخير

مؤسسات لها رأس مال أقل من 50 ألف 

ودخل أقل من 100 ألف وعدد عاملين أقل من 

15)باستثناء المهن وأنشطة التنقيب والبنوك 

والنقل الجوي والتأمينات(

3 % )غير خاضعة قبل سنة 2017(

15 %باقي المؤسسات *

* مع وجود بعض االستثناءات

تتمثــل أهــم المتغيــرات المتوفــرة فــي قاعــدة بيانــات األمانــة فــي رقــم الملــف الضريبــي ورقــم الســجل التجــاري 

واســــم المؤسســــة وجنســــية المؤسســــة ورأس المــــال وعــــدد المشــــتغلين ورقــــم المبيعــــات وقيمــــة األربــــاح أو 

الخســائر.

شــرطة عمــان الســلطانية )اإلدارة العامــة للجمــارك(: تشــــرف اإلدارة العامــــة للجمــــارك علــــى عمليــــات 	 

المبــادالت التجاريــة مــن تصديــر وإعــادة تصديــر واســتيراد. حســب دليــل الجمــارك، هنالــك ثاثة أنــواع 

مــــن الوحــــدات بإمكانهــا القيــام بهــذه العمليات: 

المؤسســات التجاريــة: يســند لــكل مؤسســة تجاريــة رمــز جمركــي وذلــك بالتنســيق مــع . 1

البيانــات المســجلة فــي الســجل التجــاري وغرفــة التجــارة والصناعــة.
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المؤسســات غيــر التجاريــة: عنــد طلــب ترخيص، يســند إليها رمــز جمركي وذلــك باالعتماد . 2

علــى اســمها وتعريــف الجهة الحكوميــة التابعة لها.

األفراد: ويعرفون بالرقم المدني. . 3

تتمثــــل أهــــم المتغيــــرات المتوفــــرة علــــى مســــتوى االدارة العامــــة للجمــــارك فــــي الرمــــز الجمركــي 

ورقــم الســجل التجــاري واســم المؤسســة ورمــز واســم المنتــج ورمــز واســم البلــد وتاريــخ ونوعيــة 

المبادلــــة )تصديــــر أو اســــتيراد أو إعــــادة تصديــــر( وخصائصهــا )القيمــة والحجــم أو الــوزن(.

شــرطة عمــان الســلطانية )اإلدارة العامــة للمــرور(: يتوفــــر لــــدى شــــرطة عمــــان الســــلطانية ســــجل 	 

المركبــــات يغطــــي كل أنــــواع المركبــــات مهمــــا كان اســــتعمالها خــــاص أو تجــــاري مــــع تحديــــد المالــــك 

ســــواء فــــرد أو مؤسســــة. ويغطــــي هــــذا الســــجل بصفــــة خاصــــة مهــــن نقــــل األشــــخاص والبضائــــع 

والميــاه وتعليــم الســياقة. وتتمثــل أهــم المتغيــرات بالنســبة لمهــن النقــل فــي: الرقــم المدنــي 

لصاحــــب المركبــــة ونــــوع المركبــــة وعــــدد الــــركاب وســــعة المحــــرك ونــــوع االســــتخدام )خــــاص، تجــاري، 

ســيارة أجــرة، نقــل الميــاه، نقــل الغــاز، نقــل بحــري، ...( وتاريــخ التســجل وتاريــخ االنتهــاء. وفــي حالــة 

اعتبــار الوحــدات الفرديــة لنقــل االشــخاص والســلع مؤسســات فرديــة، يمكــن االعتمــاد علــى ســجل 

االدارة العامــــة للمــــرور كمصــــدر اساســــي لتحديــــد خصوصيــات هــــذه الوحــدات.

ــد 	  ــجل قيــ ــى ســ ــة علــ ــدل والشــؤون القانوني ــرف وزارة العــ ــة: تشــ وزارة العــدل والشــؤون القانوني

ــاة المتمثــل فــي المحاميــن  ــاع المحامــ ــي قطــ ــطين فــ ــات النشــ ــث بيانــ ــه تحديــ ــم فيــ ــن يتــ المحاميــ

العمانيين وغير العمانيين، وشــــركات المحامــــاة بمختلف أنواعها. وال يمكــــن مزاولــــة المهنــــة إال بعــــد 

القيــد فــي الســجل والحصــول علــى البطاقــة المهنيــة. ولإلشــارة فــإن وزارة التجــارة والصناعــة تقــوم 

بالتنســيق حاليــا مــع وزارة العــدل والشؤون القانونية إلســناد رقــم ســجل تجــاري للمحاميــن. وتتمثل 

أهــم متغيــرات ســجل قيــد المحامــاة فــي الرقــم المدنــي واالســم والجنســية والشــهادة الجامعيــة 

والتخصــص وتاريــخ التســجيل.

الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة )ســابقا(:  تشــــرف الهيئــــة العامــــة للصناعــــات الحرفيــــة علــــى 	 

إصــــدار تراخيــــص مزاولــــة حرفــــة لألفــــراد النشــــطين فــــي الصناعــــات الحرفيــــة التاليــــة: صناعــــة الفخــــار 

والخــــزف، صناعــــة المشــــغوالت الفضيــــة، الصناعــــات الســــعفية، صناعــــة النحــــاس والمعــــادن، صناعــــة 

النســيج الصوفــي، صناعــة النســيج القطنــي، الصناعــات الخشــبية، الصناعــات الجلديــة، صناعــة البخــور 

ومســــتحضرات التجميــــل، الصناعــــة الحجريــــة والجبســــية، صناعــــة تقطيــــر الزهــــور واالعشــــاب، صناعــة 

اآلالت الموســــيقية، صناعــــة أدوات الصيــــد.  تتمثــل أهــم المتغيــرات فــي الرقــم المدنــي واالســم 

ــخ التســجيل. ــوان الورشــة وتاري ــة )النشــاط الحرفــي( وعن والمهن
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6.2 بناء قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت:

بالرغــم مــن تعــدد المصــادر اإلداريــة التــي تغطــي الوحــدات االقتصاديــة النشــطة فــي الســلطنة مــن مؤسســات 

ومنشــــآت وأنشــــطة والتغطيــــة الشــــبه كليــــة للســــجل التجــــاري لجميــــع هــــذه الوحــــدات إال أن بعــض المؤسســات 

الفرديــــة مثــــل المحامــــاة والصناعــــات التقليديــــة ال يمكــــن حصرهــا وتحديــث بياناتهــــا إال باســتعمال مصــادر مكملــة 

وتتميــــز  الحرفيــة  للصناعــات  العامــة  الهيئــة  ســجل  للســجل التجــاري: سجل قيد المحامين لدى وزارة العدل   

هــــذه الوحــــدات بأنهــــا مؤسســــات فرديــــة ذات فــــرع وحيــــد وفــي أغلــب الحــاالت يشــتغل فيهــا مالــك المؤسســة 

)تفــــرغ تــــام أو جزئــــي(. وفــــي انتظــــار أن يتــــم تغطيتهــــا بالســــجل التجــــاري أو األمانــــة العامــة للضرائــــب وأن تعــرف 

بمعــــرف تجــــاري أو معــــرف ضريبــــي، يعتبــــر الرقــــم المدنــــي المعــرف الحالــي لهــــذه الوحــدات.  

وتمر مرحلة بناء قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت في السلطنة بالمراحل التالية:

تحديد المعرف واالسم والشكل القانوني ورأس المال:	 

يتم تحديد المتغيرات التعريفية حسب نوعية المؤسسة كما يلي:

المصدر حسب نوعية المؤسسة

المتغيرةمعرفة برقم سجل تجاريغير معرفة برقم سجل تجاري

المعرفرقم السجل التجاريالرقم المدني

االسماالسم حسب السجل التجارياالسم حسب السجل المدني 

الشكل القانونيالشكل القانوني حسب السجل التجاريمؤسسة فردية

رأس المالرأس المال حسب السجل التجاريال ينطبق

تحديد وضعية نشاط الوحدات االقتصادية:	 

نظــرا لتباعــد تواريــخ تحديــث وضعيــة النشــاط فــي المصــدر المرجعــي، إذ ال تتجــدد التراخيــص فــي الســجل التجــاري 

عمومــــا إال مــــرة واحــــدة طيلــــة 5 سنوات، نتــــج عــــن ذلك وجــود مؤسســات مســجلة إداريــا فــي “وضعيــة نشــاط” 

sig- )ولكنهــا متوقفــة اقتصاديــا ولذلــك تعتمــد منهجيــة تحديــد وضعيــة النشــاط علــى تجميــع مؤشــرات النشــاط 

nal of activity( مــــن كل المصــــادر األخــــرى فــي تحديــد إذا مــا كانــت المؤسســة نشــطة وفــق الترتيــب التالي:

مؤسسة لها على األقل ترخيص بلدي في وضعية نشاط . 1

مؤسسة لها على األقل مشتغل مسجل في وزارة القوى العاملة. 2

مؤسسة قامت بتصاريح قيمة مبيعاتها إيجابية لدى األمانة العامة للضرائب  . 3
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مؤسسة قامت بمبادالت تجارية على مستوى اإلدارة العامة للجمارك . 4

 مؤسسة مسجلة في سوق مسقط . 5

مؤسسة مسجلة في مجلس المناقصات. 6

أما بالنسبة للمنشأة، فتعتبر المنشأة نشطة: 

تنتمــي إلــى مؤسســة نشــطة )حســب مــا هــو مبيــن فــي الجــدول الســابق( ولهــا مشــتغل أو أكثــر علــى . 1

مستوى وزارة القوى العاملة 

 أو لها ترخيص بلدي نشط منذ أكثر من سنة. 2

وبالنسبة لوحدة النشاط االقتصادي، فتعتبر نشطة: 

تنتمــي إلــى منشــأة نشــطة ولهــا مشــتغل أو أكثــر علــى مســتوى وزارة القــوى العاملــة أو تنتمــي إلــى . 1

ترخيــص بلــدي نشــط

وضعية نشاط المؤسسة المعرفة برقم سجل تجاري حسب وجود مؤشر نشاط في المصدر
1 : نشطة، 0: غير نشطة

القرار
هيئة الضرائب وإدارة 

الجمارك
البلديات

وزارة القوى 
العاملة

السجل 
التجاري

1111مؤسسة نشطة
0111مؤسسة نشطة

1011مؤسسة نشطة )مع التثبت في بيانات البلديات(

0011مؤسسة نشطة )مع التثبت في بيانات البلديات(

مؤسسة نشطة )مع التثبت في بيانات القوى 
العاملة إذا كان لها أكثر من ترخيص بلدي نشط(

1101

مؤسسة نشطة )مع التثبت في بيانات القوى 
العاملة إذا كان لها أكثر من ترخيص بلدي نشط(

0101

1001مؤسسة نشطة
0001مؤسسة غير نشطة

1110مؤسسة غير نشطة )مع التثبت في كل المصادر( 

مؤسسة غير نشطة )مع التثبت في بيانات القوى 
العاملة والبلديات(

0110

مؤسسة غير نشطة )مع التثبت في بيانات القوى 
العاملة والضرائب والجمارك(

1010

مؤسسة غير نشطة )مع التثبت في بيانات القوى 
العاملة و(

0010

0000مؤسسة غير نشطة
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هــــذا بالنســــبة للمؤسســــات المعرفــــة برقــــم ســــجل تجــــاري، أمــــا المؤسســــات األخــرى غيــر المعرفــــة برقــم ســجل 

تجــــاري فتعتبــــر نشــــطة إذا كان قيدهــــا فــــي الســــجات الخاصــــة بهــــا فــــي حالــــة نشــــاط )وهــــي كمــــا ذكــــر ســــابقا 

مؤسســــات لهــــا منشــــأة واحــــدة ونشــــاط وحيــــد(.

تحديد عدد العاملين:	 

يتــم احتســاب العــدد اإلجمالــي للعامليــن عمومــا بإضافــة عــدد المشــتغلين المســجلين فــي ملفــات وزارة القــوى 

العاملــــة مــــع عــــدد المــــاك المتفرغيــن فــي نشــــاط المؤسســة مع ماحظة التالي:

 بالنســبة للمؤسســات غيــر المعرفــة برقــم ســجل تجــاري: فــي حالــة تفــرغ مالــك المؤسســة وعــدم . 1

وجــود مشــتغلين مســجلين فــي ســجل القــوى العاملــة، فــأن عــدد المشــتغلين يســاوي شــخصا واحــدا. 

 بالنســــبة للمؤسســــات المعرفــــة برقــــم ســــجل تجــاري: يحتســــب عــدد المشــــتغلين حســب تصاريــح . 2

للشــــكل  بالنســــبة  المتفرغيــــن.  المؤسســة فــي وزارة القــوى العاملــة مــع إضافــة عــدد المالكيــن  

القانونــــي “مؤسســــة فرديــــة”، يضــــاف عامــــل الــــى عــــدد المشــــتغلين المســجلين فــــي وزارة القــوى 

العاملــــة فــــي حالــــة تفرغــــه لنشــــاط المؤسسة.

تحديد حجم المؤسسة / المنشأة	 

فــــي غيــــاب متغيــــرات اإلنتــــاج )المبيعــــات والقيمــــة المضافــــة واألربــــاح(، يعتبــــر عــــدد العامليــــن المحــــدد األساســي 

لحجــــم المؤسســــة. وقــــد تــــم تحديــــد أحجــــام المؤسســة كمــــا يلــي:

مؤسسات صغرى: هي مؤسسات تشغل )5( عمال أو أقل.. 1

مؤسسات صغيرة: هي مؤسسات يتراوح عدد العاملين فيها بين )25-6( عاما.. 2

مؤسسات متوسطة: هي مؤسسات يتراوح عدد العاملين فيها بين )99-26( عاما.. 3

مؤسسات كبيرة: هي مؤسسات تشغل )100( عامل أو أكثر.. 4

6.2.5 تحديد النشاط الرئيسي للمؤسسة / للمنشأة:	 

النشــــاط االقتصــــادي للمؤسســــة هــــو مــــن أهــــم المتغيــــرات التــــي يشــــترط تواجدهــــا فــــي الســــجل اإلحصائــــي 

للمؤسســــات وقــد ســبق أن تــم تعريــف النشــاط االقتصــادي ســابقا، ومــن أجــل تصنيــف المؤسســات والمنشــآت 

فــي الســلطنة وفقــا للنشــاط فقــد تــم اعتمــاد أن النشــاط الرئيســي للمؤسســة هــو النشــاط الــذي يشــغل أكثــر 

على مستوى المؤسسة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المنهجيــة تعتبــر دقيقــة فــي حــاالت األنشــطة المتجانســة 
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)كل انشــــطة المؤسســــة فــــي قطــــاع الصناعــــة مثــــا أو كلهــــا فــــي التجــــارة مثــــا( ولكنهــــا محــــدودة فــــي حــــال أن 

المؤسســة لهــا أنشــطة فــي الصناعــة والخدمــات مثــا. وعــادة مــا يكــون تحديــد النشــاط الرئيســي للمؤسســات 

الكبــــرى مهمــــة معقــــدة فــــي حــــاالت تعــــدد األنشــطة وعــدم تجانســها ممــا يســــتوجب فــي بعــض األحيــان القيــام 

بالتثبــــت حالــــة بحالــــة أو التواصــل مــع المؤسســة.

تحديد عنوان المؤسسة / المنشأة:	 

أكــدت الممارســات المثلــى علــى ضــرورة تســجيل عنــوان المؤسســة والمنشــأة علــى المســتوى األكثــر تفصيــا. 

ونظــــرا لغيــــاب نظــــام عنونــــة موحــــد يغطــــي جميــــع محافظــــات الســــلطنة، تتمثــــل المتغيــــرات األساســــية لتحديــــد 

العنــــوان فــــي المحافظــــة، والواليــــة والقريــــة واإلحداثيــــات. وســــيتم جمــــع بيانــــات العنــــوان مــن خــال بيانــــات وزارة 

التجــارة والصناعــة نظــرا العتمادهــا علــى عقــود إيجــار أو شــهادة ملكيــة مقدمــة مــن قبــل المســتثمر إلثبــات العنــوان 

والتــي يتــم تســجيلها والتثبــت فيهــا فــي مرحلــة أولــى مــن قبــل البلديــات. ولضمــان تغطيــة إحداثيــات العنــوان، 

شــــرعت البلديــــات فــــي إدراج رقــــم حســاب الكهربــاء فــي عقــود اإليجــار.
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6.3 التوصيات لتحسين جودة قاعدة بيانات المؤسسات والمنشآت:

على مستوى 
وزارة التجارة 

والصناعة: 

على مستوى
 البلديات: 

توحيد اإلجراءات الخاصة 	 
بتراخيص األنشطة بين 

البلديات. 
استكمال الربط بين رقم 	 

الترخيص البلدي مع رمز 
مكان النشاط  .

تحديد قائمة األنشطة 	 
لكل منشأة )في حالة 

وجود أكثر من نشاط في 
الفرع(.

استعمال التصنيف 	 
الوطني الموحد 

لإلنشطة االقتصادية 
لترميز النشاط 

االقتصادي .
ربط الترخيص البلدي 	 

برقم حساب الكهرباء.
التنسيق مع وزارة القوى 	 

العاملة لمعالجة الفوارق 
في أعداد المنشآت 

المشغلة.

استكمال تغطية كل 	 
أنواع المؤسسات 

مثل المحاماة والمهن 
الحرفية وكذلك 

المؤسسات األجنبية 
التي تنشط في 

السلطنة لفترة وجيزة 
)معرفة حاليا فقط برقم 

ضريبي( واسناد رقم 
سجل تجاري لها.

تحسين جودة متغيرة 	 
وضعية النشاط 

بالنسبة للمؤسسات 
وللمنشآت.

التفرقة بين الفرع 	 
الرئيسي والفروع 

الثانوية.
تغطية كل الوحدات 	 

اإلدارية واسناد 
رقم سجل تجاري 

للمؤسسات )الوزارات 
والهياكل( ورمز مكان 

نشاط للفروع .

تتمثــل أهــم التوصيــات 

المقدمــة للجهــات 

لتحســين تغطيــة وجــودة 

الوحــدات والمتغيــرات 

الخاصــة بقاعــدة بيانــات 

المؤسســات والمنشــآت 

فيمــا يلــي:
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على مستوى 
وزارة القوى 

العاملة: 

على مستوى 
األمانة  العامة 

للضرائب:

استكمال تحديد رمز 	 
مكان النشاط بالنسبة 
للعاملين في القطاع 

الخاص.
تحسين جودة ربط 	 

المشتغلين برمز مكان 
النشاط .

ربط اصدار المؤذونيات 	 
بالنشاط ورمز مكان 

النشاط  . 

تعميم اسناد رقم سجل 	 
تجاري للمؤسسات 

األجنبية التي تنشط 
بصفة مؤقتة، عدد 

حوالي 3 االف ويسند 
لها حاليا فقط معرف 

ضريبي. 
تعميم رقم السجل 	 

التجاري كمعرف 
وحيد )وطني( لكل 
المؤسسات على 

مستوى السلطنة .
توحيد آلية جمع القوائم 	 

المالية بين وزارة التجارة 
والصناعة وغرفة التجارة 

والصناعة واألمانة العامة 
للضرائب.

استكمال تسجيل بيانات 	 
المبيعات والقيمة 
المضافة واآلرباح.
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اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة العليــا للتعــداد االلكترونــي 2020 المنهجيــة الازمــة لتنفيــذ التعداد، ودراســة 

ــذ تلــك  ــزم لتنفي ــاذ مــا يل ــة المختصــة واتخ ــدى األجهــزة الحكومي ــك مــن إجــراءات ل ــب علــى ذل مــا يترت

اإلجــراءات، وقــد جــاءت المرحلــة الثالثــة مــن المراحــل األساســية لتنفيــذ التعــداد االلكترونــي 2020 

لتحديــد منهجيــة إحصائيــة لبنــاء أهــم قواعــد البيانــات اإلحصائيــة باالعتمــاد كليــا علــى الســجات اإلداريــة 

)عنــوان اإلقامــة وخصائــص التعليــم والتشــغيل والمنشــآت والمبانــي والوحــدات(.

وحــددت هــذه الوثيقــة األطــر األساســية التــي بنيــت عليهــا قواعــد البيانــات الخاصــة بالتعــداد، وحــددت 

المصــادر الرئيســية والثانويــة والتكميليــة لــكل القواعــد، كمــا أوضحــت الترتيــب فــي أولويــات التصنيــف 

الدوليــة  التصانيــف  علــى  باالعتمــاد  المتغيــرات  لمختلــف  الســجات  مــن مختلــف  البيانــات  وتوزيــع 

المعتمــدة لــكل قاعــدة بيانــات.

شــهدت فتــرة إعــداد المنهجيــات العديــد مــن اإلضافــات والتحســينات فــي قواعــد بيانــات المؤسســات 

كانــت ســببا رئيســيا فــي نجــاح مشــروع التعــداد االلكترونــي، كمــا أوضحــت هــذه الوثيقــة أيضــا جوانــب 

النقــص الموجــودة فــي بعــض الســجات اإلداريــة والكيفيــة التــي تــم بهــا معالجــة تلــك البيانــات، ومــا 

هــي الجوانــب التــي ينبغــي تحســينها فــي مختلــف قواعــد بيانــات المؤسســات للحصــول علــى نتائــج 

دقيقــة وســريعة ومتكاملــة للقواعــد الرئيســية فــي التعــداد االلكترونــي 2020.

الخاتمة
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