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المحتويات

اإلطار القانوني والتنظيمي•

السجليمن التعداد الهدف•

المراحل الرئيسية•

البياناتمصادر •

الجودةإدارة•

البياناتمنظومة•

التعدادمشروعمبادرات•

التعدادبوابة•
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اإلطار

ميالقانوني والتنظي
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حديااة كات صااي ة م  انيااة بنااام معلومااات اجتماايااة اةتصااادية مت

من خالل منظومة معلومات إل ترونية

2020مشروع التعداد اإللكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 

القانونيار ــــــــاإلط

4



5



الهدف
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المراحل

دادالرئيسية للتع
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النحو بعد إكتمال األطر التشريعي والنظم المالية واإلدارية للمشروع تم إعداد البرنامج الزمني على

:التالي
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بياناتالمصادر 
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مصادر بيانات التعداد
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مصادر بيانات التعداد
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مصادر بيانات التعداد
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مصادر بيانات التعداد
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إدارة جودة البيانات
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والمنهجية  الهدف 

الجاهزية

االتساق 
والمقارنة

الدقة 
والموثوقية

التغطية

البعد الزمي

؟هل ممكن استخدام السجل اإلداري إلنتاج إحصائيات رسمية 

كيف يمكن تحسين جودة السجالت ؟ 

السجل

الوحدات

المت يرات

مستويات3

أبعاد5
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الجاهزية الفينة

دراسة

oالجهةلدىالسجلهيكلة

oالتحديثكيفية

oالمالكةالجهاتمعربطيوجدهل

اإلحصائيبالغرضمبدئيايفيالملفهل

وقابلية المقارنةاالتساق 

إجرائي / جانب فني وةانوني : تصحيح /توصيات 

oينبوالتصانيفوالتعاريفالمفاهيممقارنة

المجالفيالتوصياتمعإداريامستعمل ماهو

ة منهجية إحصائية لمعالجوإةتراحاإلحصائي

الفوارق 

o التواجد و: ومتغيرات الربط  دراسة المعرفات

الدةة

o المستخرجة من الملف مع مقارنة المؤشرات

المؤشرات الرسمية

مراحل دراسة جودة السجالت اإلدارية
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الدقة والموثوقية

oالت طيةزيادة/نقص

oالسجالتت رار

oالمنقوصةالبيانات

oتوىمسالىتقديرهاتمالتيالبيانات

الجهة

التغطية/ اإلكتمال

إجرائي / جانب فني وةانوني : توصيات 

(يتبع)اإلدارية مراحل دراسة جودة السجالت 

البعد الزمني/ والموثوقية الدقة 

إجرائي / جانب فني وةانوني : تصحيح /توصيات 

oوحدة/منشأة/للفردموحدمعرفوجود

oللبيانالمال ةالجهةمعالربط/البيانمل ية

oالسجلمستوىالىالبياناتتحديثوتيرة

oالعالةات/الوةائعتواريخدةة

oالعالةات/الوةائعتسجيلفيالتأخير

oالبياناتتسليمفيالتأخير
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إدارة الجودة على مستوى مختبرات التعداد

تقديم مقترحات

لتحسين الجودة
مقارنة المؤشرات 

المستخرجة من السجالت 

اإلدارية مع اإلحصائيات

مةتحديد سلة بينات المنظو

تحديد القواعد الفنية و 

القواعد المنطقية

/ فحص المنظومة 

/ تعدادات تجريبية 

دراسة دقة بيانات 

الربط

بناء منهجيات إحصائية

البوابة/ متطلبات المنظومة

ت التحقق من دقة المعرفا

ومطابقة المعرفات 

مراجعة دقة 
ةالمؤشرات في البواب

وتخزين البياناتجمع 
(SAS)

دراسة التصانيف 

واقتراح المستعملة 
جداول مرور

22



منظومة البيانات
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منظومة سجالت وطنية ومنظومة إنتاج إحصائي

1

الملفات أو الربط: جمع وتحميل البيانات 

/  تطبيق المعايير الفنية 

تسقيط البيانات الج رافية 

األخطامفرز السجالت 

2

ات ربط البيانات وإضافة جداول العالة

تطبيق القوااد المنطقية 

فرز السجالت األخطام

3

انات تشفير البي

4

تطبيق المنهجيات اإلحصائية 

زمنيبعد: تحديث النتائج / تخزين 

تحديث مؤشرات البوابة

ETL3 ETL2
ETL1

ETL4 ETL3 ETL2 ETL1
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الربط اإللكتروني مع الجهات
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الربط اإللكتروني مع الجهات
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الربط اإللكتروني مع الجهات
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مبادرات

مشروع التعداد
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بوابة بيانات

التعداد
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بوابة التعداد اإللكترونية
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لوحة 11: لوحات البيانات 
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تعرض لوحات البيانات مجمواة من المؤشرات 

حسب البعد الم اني وكلك باستعمال

:خارطة تفاعلية للسلطنة 

ة المحافظ:المستعمل من اختيار الجهة تم ن -

أو التجمعأو الوالية 

.   ل المؤشرات المتعلقة بهكه الجهةارض -
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التقارير
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خمتلفةبصيغتصديرهاميكنباستنتاجاتمصحوبةاإلحصائيةاجلداولأهممنجمموعةهي

:مستوينحسبتبويبهامت

(ومؤسساتومبانيسكان)الرئيسيالقسمحسباألولاملستوى-

السكانقسملبالنسبةعملعنوالباحثونالعاملونوالتعليمووالوفياتاملواليدوالسكانستضمنالفرعيالقسمحسبالثانيواملستوى-

.املؤسساتلقسمبالنسبةالرحبيةغريواملنشآتالرحبيةواملنشآتواملؤسساتاملبانيلقسمبالنسبةوالوحداتواملباني



م تبة التعداد
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تصانيف اإلحصائية اليت مت إعدادها على مستوى فريق التعداد  كما تتيح وثائق املنهجيات والالنشرياتمكتبة التعداد تضم 

املستعملة على مستوى املنظومة
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http://www.portal.ecensus.gov.om/
http://www.portal.ecensus.gov.om/


شكــــرا
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