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.االستفادة من �عض ا�خدمات ا�حكومية املش��كة وال�ي توفرها حكومة قطر الرقمية2020تم خالل مشروع �عداد قطر 

االستفادة من اخلدمات احلكومية املشرتكة حلكومة قطر الرقمية
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�وقــت مبكــر تــم وضــع خطــة العمــل والبــدء باألعمــال واملراحــل التحضــ��ية لتنفيــذ التعــداد �ــ

ت التعــداد مــن موعــد التنفيــذ، حيــث تــم االن��ــاء مــن دراســة وتحليــل وتقيــيم مــدى تــوفر بيانــا

م��ـــا، وتـــوف�� املطلو�ـــة با�جهـــات املصـــدر�ة للبيانـــات ووضـــع آليـــات تحـــدي��ا وتـــوف�� النـــاقص

.2019ة العام األجهزة وال��امج وتنفيذ عمليات الر�ط اإللك��و�ي مع تلك ا�جهات، �� بداي

حضــــ��ية و�عــــد اســــتخالص النتــــائج مــــن عمليــــات الــــر�ط اإللك��و�ــــي ال�ــــي تمــــت باملراحــــل الت

 ��ـــــــدف
ً
تحـــــــديث األو�ـــــــ�، تـــــــم تنفيـــــــذ مـــــــرحلت�ن رئيســـــــيت�ن لعمليـــــــات جمـــــــع البيانـــــــات ميـــــــدانيا

شــــمولها واســــتكمال بيانــــات ال�ــــجالت اإلدار�ــــة با�جهــــات املصــــدر�ة للبيانــــات، والتأكــــد مــــن

.وا�ساقها مع ما هو مطلوب من معاي�� دولية لبيانات التعدادات

: وتم تنفيذ هذه املراحل �اآل�ي

املرحلة التحضريية
ووضع آليات التحديث/ تنفيذ الربط اإللكرتوني/ حتليل الوضع الراهن

2020مراحل تنفيذ �عداد 

مرحلة العد 
الرئيسية

مرحلة تحديث 
إطار املبا�ي 

والعنونة

املرحلة 
التحض��ية



5



6
4/3/2022

6

مایو
2021

نوفمبر
2019

دیسمبر 
2018

سبتمبر
2021

دیسمبر
2020

یونیو
2019

استخراج النتائج 
التفصیلیة

استخراج النتائج 
الرئیسیة

تلطتنفیذ التعداد المخ* 
معالجة البیانات* 
االستیفاء الذاتي* 

)عمل میداني(
تحدیث والتحقق میدانیا من ملف * 

یةالعنونة واطار المباني والوحدات السكن
تجھیز اطار االسر* 
تجھیز اطار المنشآت* 

)عمل مكتبي(
تجھیز اطار المباني * 

والوحدات السكنیة
تجھیز ملف العنونة* 

سجل السكان  اإلحصائي
)مصادر اداریة(



Population Register
(MOI)

Population National Address register
(MOI)

QP staff register
(QP)

Government 
employees register

(ADLSA)

Retirement & social 
Insurance register

(GRSIA)

Labour Wages 
register
(ADLSA)

Statistics 
Population 

Register

Unemployment & 
Job seeker register

(ADLSA)

Births & Death 
register
(MOPH)

Students register
(MOEHE)

Marriage & Divorce Certificate 
Register

HMD staff register
(HMC)

Qatar Gas staff 
register 

(QS)

Qatar University 
staff register (QU)

Q
ID

Q
ID

QID

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات
)مصادر ادارية(انشاء سجل خصائص للسكان 

2020مراحل تنفيذ �عداد 

QID
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:جتهيز إطار املباني . أ
، ��ــدف جمــع وفــرز وتصــنيف وت�ــحيح البيانــات 2019تــم تنفيــذ هــذا ا�جــزء مــن املرحلــة األو�ــ� �ــ� يونيــو مــن العــام 

ناء مـن عدمـھ، للتأكـد املتعلقة بخصائص املبا�ي اال�شائية، مثل نوع املب�ى، وتصنيفھ وحالتھ من حيث اكتمال الب

 لـدى ا�جهـات املصـدر�ة، وكـذلك تـوف�� �عـض البيانـات ال
ً
ضـرور�ة وال�ـي من �حة وشمول البيانات املوجـودة سـلفا

.ال تتوفر لدى ا�جهات املصدر�ة

ع ا�جهـــات و�ـــان جهـــاز التخطـــيط واإلحصـــاء قـــد قـــام قبـــل البـــدء بتنفيـــذ هـــذا ا�جـــزء مـــن املرحلـــة األو�ـــ� بالتنســـيق مـــ

مـاده مـن مجلـس ، وتـم اعت)التصنيف الوط�ي املوحـد للمبـا�ي بدولـة قطـر ( املصدر�ة لبيانات املبا�ي، و�عداد دليل 

سـتند عليـھ الوزراء للعمل بھ من قبـل جميـع ا�جهـات ذات االختصـاص ببيانـات املبـا�ي بالدولـة، وهـو الـدليل الـذي ا

.يانات املبا�ي�� تصنيف املبا�ي �� هذه املرحلة وتحديث بيانات تصنيف املبا�ي لدى ا�جهات املصدر�ة لب

املبا�ي األخرى مبا�ي املنشآتجار�ةاملبا�ي السكنية التةاملبا�ي السكني

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات
جتهيز إطار املباني والعنونة

2020مراحل تنفيذ �عداد 
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

 QARSربط ارقام 
ً
مع أرقام الكهرباء التي مل يتم ربطها إلكرتونيا

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

ياناتبر�طتماملكتبية،للعملياتعمليةأول ��

منالواردة)QARS(املبا�يألرقاماإلدار�ةال�جالت

عكسثمومنالكهر�اء،�جالتمعالبلدية،وزارة

اقصالنوتحديدا�جو�ةا�خرائطع��البياناتتلك

�جل�نتكو ��دفالستكمالھ،امليدا�يوالن�ولم��ا

،بالدولةللمبا�يالعنونةبيانات�جميعشامل

الوحداتحصر عمليات��بھللعمل�أساس

��مخصائصهوجمعاألفرادوعداألسر ثمالسكنية،

.التعدادمنالثانيةاملرحلة

يضمن�ش�لاملرحلةهذهوتنفيذالتخطيطتموقد

ا�حصر،عملياتمنمب�ىأيسقوطعدم

ونيويوح�ىيناير منابتداءً أشهر ستةواستغرقت

2019.
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QARS
Dataset

KHRMMA
Dataset

Linkage Keys

Zone#,     Street#,   Building#

بعد معالجة وربط بیانات عناوین   المباني وبیانات ارقام الكھرباء حسب 
تم تكوین ملف للعنونة للمباني والوحدات السكنیة#Zone#,Street#,Buildingمعرفات االرتباط 

Building Address
QARS

Dwelling Address ID
Electricity#

Dwelling Address ID
Electricity#

Dwelling Address ID
Electricity#

عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

 QARSربط ارقام 
ً
مع أرقام الكهرباء التي مل يتم ربطها إلكرتونيا
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االجراءات لتدقيق معرفات العناو�ن
ياناتبملف��وردماحسباملب�ىنوعومطابقةمعاينة1.

��اليھاراملشالعقارونوعوالبيئةالبلديةبوزارةالعناو�ن
واملاءهر�اءللكالقطر�ةالعامةاملؤسسةاملش��ك�نبيانات

صور الباستخداماملكت�يالتدقيقا��القيمتحول ,
GIS(ا�جو�ة Map(امليدا�يوالتحقق.

عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

 QARSربط ارقام 
ً
مع أرقام الكهرباء التي مل يتم ربطها إلكرتونيا

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

هر�اءالكوارقامالعناو�ننقاطب�نمااملسافةحساب2.
longitude(امل�انيةالبياناتباستخدام and

latitude(, منطقيةالغ��القيمتحول)��300مناك
�جو�ةاالصور باستخداماملكت�يالتدقيقا��)م��

)GIS Map(امليدا�يوالتحقق.
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

استكمال مشول املباني، وبيان نوع املبىن وعدد الطوابق
املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

�ةا�جو ا�خر�طةع��املبا�يإضافةعملياتتمت

�جالت��الواردةاملب�ىونوعالعنونةبياناتوتأكيد

البياناتقاعدة��وحفظهااملصدر�ةا�جهات

 للتعداد،الرئيسية
ً
البياناتمطابقةخاللمنمكتبيا

املبا�يو�ضافةمب�ى�لعنامليدانمنالواردة

.ا�جديدة

شةشاع�� املكت�يالعملمنا�جزءهذا��تمكما

با�يللماألساسيةا�خصائصو�عديلإضافةخاصة

اقعأرضع��موجودمب�ىل�ل �ىاملبحالةمثلالو

.الطوابقوعدد

با�ىاستكمال بيانات امل
معا�جة بيانات املبا�ي 

والوحدات
معا�جة بيانات خصائص 

املبا�ى
معا�جة بيانات العنونة 
وخصائص الوحدات 

معا�جة بيانات خصائص 
املنشآت
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

ربط ومعاجلة بيانات املباني والوحدات
املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

وتأكيدتحديثتمأخرى،خاصةشاشةخاللمن

منالواردةالسكنيةالوحداتبياناتور�ط

أخرى مرةالتأكيدو�عادةباملبا�ي،اإلدار�ةال�جالت

�نبتناقضأيهنالكأنات�حإذااملب�ىنوعع��

.��اعتقال�ياملبا�يوأنواعالسكنيةالوحداتأنواع

ةالواردا�جديدةالوحداتإضافةإ��باإلضافةهذا

.ر�ةاإلدابال�جالتم��االواردوتأكيدامليدان،من

اتعمليع��رئي��ي�ش�لا�خطوةهذهواستندت

اتوالعملياإلدار�ةبال�جالتاإللك��و�يالر�ط

.ركزللمو�سليمهاالبياناتتلك�جمعامليدانية

معا�جة بيانات املبا�ي
والوحدات

معا�جة بيانات خصائص 
املبا�ى

معا�جة بيانات العنونة 
وخصائص الوحدات 

معا�جة بيانات خصائص 
املنشآت

استكمال بيانات املبا�ى
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

معاجلة بيانات خصائص املباني
املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

ا�خصائصاستكمالتمالتاليةا�خطوة��

:بـاملتعلقةتلكو��للمبا�ي،التفصيلية

.للمب�ىا�حا��االستخدام1.

.املب�ىملكية2.

.اإل�شاءسنة3.

.باملب�ىالسكنيةالوحداتعدد4.

افقاالتصال5. .العامةباملر

ارنةاملقع��أسا��ي�ش�لاملرحلةهذهواستندت

جالتال�جميعع�� الواردةالبياناتب�نواملطابقة

ودوجحالو��املبا�ي،ببياناتا�خاصةاإلدار�ة

 الرجوعيتمبي��ااختالف
ً
بياناللتأكيدميدانيا

.مب�ى�لعناأل�ح

معا�جة بيانات خصائص 
املبا�ى

معا�جة بيانات املبا�ي 
والوحدات

استكمال بيانات املبا�ى
معا�جة بيانات العنونة 
وخصائص الوحدات 

معا�جة بيانات خصائص 
املنشآت
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

معاجلة بيانات العنونة وخصائص الوحدة السكنية
املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

ا�خصائصاستكمالتمالتاليةا�خطوة��

:بـاملتعلقةتلكو��للوحدات،التفصيلية

.السكنيةبالوحدةا�خاصةالعنونة1.

.للوحدةالكهر�اءرقم2.

.السكنيةالوحدةنوع3.

.اإلشغالكيفية4.

.واإلن��نتبالهاتفاالتصال5.

 
ً
�ع�أسا��ي�ش�لاملرحلةهذهاستندتوأيضا

ميعجع�� الواردةالبياناتب�نواملطابقةاملقارنة

الوحداتببياناتا�خاصةاإلدار�ةال�جالت

رجوعاليتمبي��ااختالفوجودحالو��السكنية،

 
ً
.نيةسكوحدة�لعناأل�حالبيانلتأكيدميدانيا

معا�جة بيانات خصائص 
املب�ى

معا�جة بيانات املبا�ي 
والوحدات

استكمال بيانات املبا�ى
معا�جة بيانات العنونة 
وخصائص الوحدات 

معا�جة بيانات خصائص 
املنشآت
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

معاجلة بيانات خصائص املنشآت
املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات

أكيدوتوتحديثمعا�جةأيضا،األو��املرحلة��تم

وذلكبالدولة،املنشآتجميعوخصائصبيانات

 
ً
ع�� الواردةتالبياناب�نواملطابقةاملقارنةع��استنادا

آت،املنشببياناتا�خاصةاإلدار�ةال�جالتجميع

 ميدانيالرجوعيتمبي��ااختالفوجودحالو��
ً
لتأكيدا

نشآتاملبياناتوشملت.منشأة�لعناأل�حالبيان

:واستكمالهاوتأكيدهاتحدي��اتمال�ي

.للمنشأةالعنونةبيانات1.

.املنشأةحالة2.

للمنشأةالرئيساالقتصاديالنشاط3.

.املنشأةلھتتبعالذيالقطاع4.

.املنشأةجنسية5.

.باملنشأةاملشتغل�نعدد6.

.واالتصالالتواصلبيانات7.

معا�جة بيانات خصائص 
املب�ى

معا�جة بيانات املبا�ي 
والوحدات

استكمال بيانات املبا�ى
معا�جة بيانات العنونة 

الوحدات وخصائص 
معا�جة بيانات خصائص 

املنشآت
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:العنونة . ب
� مــن العــام تــم تنفيــذ هــذا ا�جــزء الثــا�ي مــن املرحلــة األو�ــ� �ــ� نــوفم��  ود�ســم�

املبــا�ي ، حيــث �انــت بمثابــة املرحلــة األساســية �جمــع بيانــات وخصــائص2019

:وهدفت �ش�ل رئي��ي إ��  . 2020والوحدات السكنية واملنشآت لتعداد 

تحديث عناو�ن الوحدات السكنية واألسر واملنشآت.

تحـــــــــــديث و�كمـــــــــــال بيانـــــــــــات ا�خصـــــــــــائص الرئيســـــــــــية ا�خاصـــــــــــة باملبـــــــــــا�ي

.ناتوالوحدات واألسر واملنشآت املتوفرة با�جهات املصدر�ة للبيا

لـــة إ�شــاء إطــار حــديث وذو جـــودة عاليــة ليســتخدم �ـــ� توزيــع أحمــال املرح

).مرحلة العد الرئيسية بالتعداد(الثالثة 

املنشآتاملبا�ي

ةاألسر املعيشيالوحدات السكنية

املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات
)عمل ميداني(حتديث إطار املباني والعنونة 

2020مراحل تنفيذ �عداد 






املرحلة األوىل لعمليات مجع البيانات
)عمل ميداني(حتديث إطار املباني والعنونة 

2020مراحل تنفيذ �عداد 
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الیة تحدیث العناوین واطار 
ار المباني الوحدات السكنیة واط

والمنشآت ما بعد العمل االسر
المیداني 
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انـــــــات و�ـــــــ� املرحلـــــــة الرئيســـــــية واألخ�ـــــــ�ة بالتعـــــــداد وال�ـــــــي تـــــــم خاللهـــــــا جمـــــــع بي

ة مـــن وخصــائص األســر واألفـــراد ور�طهــا مـــع بيانــات ال�ــجالت اإلدار�ـــة الــوارد

.لناقص م��اا�جهات املصدر�ة للبيانات للتأكد من دق��ا وتحدي��ا وتوف�� ا

 2020و�دأت عمليات العد الفع�� ��ذه املرحلة �� د�سم�� من العام 
ً
، متأخرة

 لـــــھ �ـــــ� أبر�ـــــل 
ً
، �ســـــبب الظـــــروف ال�ـــــي 2020عـــــن موعـــــدها الـــــذي �ـــــان مقـــــررا

فـــايروس فرضــ��ا اإلجـــراءات الوقائيــة واالح��از�ـــة ل�حــد مـــن اإلصــابة وانتشـــار 

).19-كوفيد(كورونا 

ا تمكنــا و�ــالرغم مــن اســتمرار تلــك الظــروف ح�ــى موعــد تنفيــذ التعــداد، إال أننــ

ضـــــــ��ا بفضـــــــل هللا مـــــــن التغلـــــــب ع�ـــــــ� الصـــــــعو�ات وتـــــــذليل العقبـــــــات ال�ـــــــي فر 

ائل ال�ــي ا�جائحـة وتنفيـذ التعــداد �ـ� العـام املقــرر لـھ، مسـتخدم�ن �افــة الوسـ

.ساهمت �� تنفيذ التعداد �ش�ل آمن للمجتمع

خصائص األفرادخصائص األسرة

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
مرحلة العد الرئيسية

2020مراحل تنفيذ �عداد 
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البيانات الرئيسية لألفراد

جميع األفراد

االسم بالكامل
ورقم البطاقة الشخصیة

الجنسالعالقة برب االسرة

تاریخ المیالد
الجنسیة

صفة اإلقامة
لغ�� القطر��ن

.رب األسرة.  1
.  زوج/ زوجة .  2
.بنت -ابن .  3
.  زوجة ابن/ زوج بنت .  4
.حفيدة/ حفيد .  5
.أم-أب .  6
. أخت-أخ .  7
. قر�ب آخر.  8
.ال قرابة.  9
.عمال وخدم.  0

ذكر.  1
ان�ى.  2

مدة اإلقامة
الحالیة في قطر
بالسنوات الكاملة

حاضر.  1
2  . 

ً
غائب مؤقتا

زائر.  3
خارج البالد.  4

سنةشهريوم

2345678
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استمارة حصر األسر وعد األفراد
البيانات الرئيسية لألفراد

2020استمارة �عداد 



يةااللتحاق بالدراسة، وا�حالة التعليمية، وا�حالة الزواج

االلتحاق بالدراسة
)سنة 29-3األفراد القطر�ون من   ( 

ا�حالة التعليمية
)سنوات فأك�� 10االفراد ( 

ا�حالة الزواجية
)سنة فأك�� 15األفراد ( 

المرحلة التعلیمیةااللتحاق بالدراسة
 ً الحالة التعلیمیة الملتحق بھا حالیا

التخصص العلمي

)ذكر التخصص بالتفصيل(

للم��وج�ن فقطالحالة الزواجیة

1  . 
ً
ملتحق حاليا

2  . 
ً
غ�� ملتحق حاليا

دون االبتدائي.  1
االبتدائي.  2
االعدادي.  3
الثانوي .  4
دبلوم فوق الثانوي .  5
ا�جامعة.  6
دراسات عليا.  7

أمي.  1
يقرأ و�كتب.  2
محو أمية.  3
ابتدائية.  4
إعدادية.  5
تدر�ب م�ي.  6
ثانو�ة.  7

دبلوم فوق الثانوي .  8
جام��.  9

دبلوم عا��.  10
ماجست��.  11
دكتوراه.  12
أخرى .  13

لم �سبق لھ الزواج.  1
م��وج.  2
مطلق.  3
أرمل.  4

عدد الزوجات
في العصمة

91011121314

23

استمارة حصر األسر وعد األفراد
خصائص التعليم واحلالة الزواجية

2020استمارة �عداد 



سنة فأك�� 15األفراد 

املشتغل�ن واملتعطل�ن الذين سبق لم العمل للمتعطل�ن فقطالعالقة بقوة العمل

مشتغل1.

متعطل سبق لھ العمل2.

متعطل لم �سبق لھ العمل3.

متدرب براتب4.

طالب متفرغ5.

متفرغة ألعمال املن�ل 6.

متقاعد7.

عاجز عن العمل8.

ال يبحث عن عمل9.
أخرى 10.

سبب التعطل

العمل لم يناسبھ1.

لم يجد عمل2.

فصل عن العمل3.

متقاعد و�بحث عن عمل4.

ورأخرى 5.
شھ

بال
ل 

عط
الت

دة 
الحالة العملیةم

صاحب عمل و�ديره.  1
�عمل �حسابھ.  2
�عمل بأجر.  3
�عمل لدى ذو�ھ دون أجر.  4
�عمل لدى الغ��  دون أجر.  5

المھنة
جھة العمل/ اسم المنشأة الرئیسیة بالتفصیل

النشاط االقتصادي الرئیسي
جھة العمل/ للمنشأة 

)ذكر التخصص بالتفصيل(

نوع القطاع الذي
تتبعھ جھة العمل

ادارة حكومية/وزارة.  1
مؤسسة حكومية/عام.  2
مختلط.  3
خاص.  4
اقلي�ي/دو��/دبلوما��ي.  5
غ�� ر��� .  6
من���.  7

1516171819202122

)سنة فأك��  15األفراد (العالقة بقوة العمل، والعمل الرئي��ي 

24

استمارة حصر األسر وعد األفراد
خصائص العمل

2020استمارة �عداد 



الصعو�ات واستخدام ا�حاسب اآل��

)اإلعاقات(الصعو�ات 
)سنوات فأك�� 5األفراد ( 

استخدام ا�حاسب اآل�� واإلن��نت
)سنة فأك�� 4األفراد ( 

 واستمرت ملدة ستة أشهر ع�� األقل
ً
استخدام اإلن��نتاستخدام ا�حاسب اآل��الصعو�ات ال�ي يواجهها الفرد حاليا

خارج المنزلداخل المنزلخارج المنزلداخل المنزلدرجة الصعوبةنوع الصعوبة
الرؤ�ة ح�ى أثناء ارتداء النظارة1.
السمع ح�ى أثناء استخدام سماعات األذن2.
النطق3.
ا�حركة والتنقل4.
التذكر وال��ك��5.
االعتناء بالنفس6.
الفهم والتواصل مع اآلخر�ن7.
أخرى 8.

قليل من الصعو�ة1.

كث�� من الصعو�ة2.

ال يمكن�ي ع�� اإلطالق3.

ال توجد صعو�ة4.

�عم1.
ال2.

�عم1.
ال2.

�عم1.
ال2.

�عم1.
ال2.

23242526

25

استمارة حصر األسر وعد األفراد
خصائص اإلعاقة واستخدام احلاسب

2020استمارة �عداد 



بيانات املسكن

أجهزة املعلومات واالتصاالت

عدد خطوط الھاتف الثابت1.

عدد خطوط الھواتف الجوالة2.

عدد الحواسیب الشخصیة3.

عدد أجھزة الرادیو4.

عدد أجھزة التلفاز5.

:اتصال األسرة باإلنترنت 6.

غیر متصل. 2متصل                . 1

31 نوع حيازة املسكن

ملك1.

إیجار2.

إسكان حكومي3.

مؤسسة/إسكان شركة4.

بدون مقابل5.

وقف6.

..........................................: أخرى7.

مكونات الوحدة27

إجمالي عدد الغرف1.

عـدد غـرف النــوم2.

عــدد الحمــامــــات3.

عــدد المطــــابـــخ4.

28

الوقود الرئي��ي املستخدم للط�ي

كھرباء1.

غاز2.

..........................................: أخرى3.

30

املصدر الرئي��ي ملياه الشرب

شبكة حكومیة1.

میاه معبأة2.

..........................................: أخرى3.

29

26

استمارة حصر األسر وعد األفراد
خصائص املسكن

2020استمارة �عداد 
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فيـــــذ بـــــدأت إجـــــراءات اختيـــــار املر�ـــــح�ن للعمـــــل ميـــــدان�ن باملرحلـــــة الثانيـــــة مـــــن مراحـــــل تن

متقــــدم للعمــــل باألعمـــــال ) 3400(تــــم مقابلــــة أك�ــــ� مــــن،2020�ــــ� ينــــاير وف��ايــــر التعــــداد 

از ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل �جـــــان مختصـــــة تـــــم �شـــــكيلها مـــــن مـــــوظفي ا�جهـــــامليدانيـــــة بالتعـــــداد

.يةالذين سيشرفون ع�� االعمال امليدانباإلضافة إ�� مفت��ي العموم بالتعداد 

60/ رئـيس مجموعـة303/ باحـث1630( �عد تصفية املتقدم�ن للعمل تـم ترشـيح عـددو 

،عامل بامليدان) 2005( بما مجموعھ ) مفتش

فـــرد احتيـــاط ممـــن تـــم ترشـــيحهم تـــم االســـتعانة بمـــا يقـــارب) 700(و�ـــان هنالـــك أك�ـــ� مـــن

إيقافـــھ فـــرد مـــ��م للعمـــل اثنـــاء تنفيـــذ األعمـــال امليدانيـــة نتيجـــة اعتـــذار الـــبعض أو ) 300(

أثناء العمل

،2020�عد االن��اء من اختيار املر�ح�ن، تم �عليق تنفيذ املرحلة وال�ي �ان مقررا لها �� أبر�ل 

 �� د�سم��  من نفس العام
ً
وتم تنفيذها فعليا

28

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
اختيار العاملني بالتعداد

عمليات اختيار العامل�ن والتدر�ب



افة�غطيخارجيةعملبمقراتاالستعانةتمتالتدر�ب،لعملياتالتخطيطضمن�

يتميثحالرئيسية،العدملرحلةامليدانيةوالعملياتالتدر�بلتنفيذالدولةأنحاء

حسباملقراتتلكع��توزيعهاتمعملفرق ش�لع��بامليدانالعامل�نتقسيم

متوقد.ا�خارجيةالعملمقراتمنأليقر�ھومدىفر�قب�لا�خاصةالعملمجاالت

مناتاملقر بتلكالعملفرق أفرادجميعسالمةلضمان�عنايةاملقراتتلكاختيار 

.“COVID-19“كورونافايروسانتشار ظل��العدوى أو اإلصابة

بجمعف�نامل�لالباحث�نلتساعدوال��امجاألجهزةبأحدثاملقراتتلكتزو�دتمكما

املو�لةاملهاميذتنفع��املقرات،بتلكامليدانيةاألعمالمتا�عةع��والقائم�نالبيانات

��از�ةاالحاإلجراءات�افةتطبيقع��ا�حافظةمعوسريع،ودقيقآمن�ش�لإل��م

.“COVID-19“كورونافايروسوتف��يانتشار مل�افحةاملفروضة

29

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
ختصيص مقرات عمل خارجية

عمليات اختيار العامل�ن والتدر�ب



باألعمالللعملفرد2000منبأك�� األخ��ةاملرحلةهذهتنفيذ��ا�جهاز استعان

تدر�باتآليتطو�ر تموقدميداني�ن،ومفتش�نمجموعاتورؤساءكباحث�نامليدانية

�شئتحيثا�جائحة،لظروفاستجابةحديثة
ُ
لتدر�بفيديوهاتلرفعيوتيوبقناةأ

باراتاالختإجراءتمكمااالح��از�ة،اإلجراءاتظل��امليدا�يالعملع��الباحث�ن

.عد�ُ عنلالختباراتمتخصصإلك��و�يموقعطر�قعنلهماملكثفةالنظر�ة

إجراءهتمفقدالعم��التدر�بأما 
ً
 ا�خارجيةاملقرات��حضورا

ً
در�بت�خطةوفقا

حيثلدولة،بااملفروضةاالح��از�ةواإلجراءاتالقيودبجميعالتاماالل��امع��تحافظ

ال وعاتمجمع��دفعة�لوتقسيميوم�ن،مدىع��دفعاتع��املتدر��نتدر�بتم

ع��ا�حافظةمعتدر�بقاعة�ل��)فرد15(مجموعةب�لاألفرادعدديتجاوز 

لتعقيمصةمختشركةمعالتعاقدتمكماالتدر�ب،أثناءاملتدر��نب�ناآلمنةاملسافة

.يوم�ل��التدر�بان��اءو�عدقبلالتدر�بوأدواتاألجهزة

30

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
تطوير آليات تدريب العاملني بامليدان

عمليات اختيار العامل�ن والتدر�ب
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 �خاوف العدوى واإلصابة
ً
تفهما

�ن ال�ي قد �شعر ��ا �عض األفراد عند ز�ارة الباحث" 19-كوفيد"بفايروس كورونا 
من األسر لهم �� مقر اقام��م، تم اعتماد وتوف�� عدة أدوات ووسائل �جمع البيانات

واألفراد، بحيث يقوم الفرد باختيار األ�سب لھ م��ا للمشاركة واإلدالء
ببياناتھ و�يانات أسرتھ، ومن هذه الوسائل

االستمارة (العد الذا�ي 
)اإللك��ونية

1

االستمارة الورقية

2

مركز االتصال

3

املقابلة امليدانية

4

ال��يد اإللك��و�ي

5

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد
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،التعداد��لبيانا��مواألفراداألسر استيفاءاإللك��ونيةاالستمارةتتيح
ً
��الكب�� األثر لها�انوقدذاتيا

:خاللمنوذلككورونا،فايروسانتشار منوا�حدالبياناتجودةورفعوا�جهدالوقتتقليل

لك��و�ياإلالذا�ياالستيفاء��الرغبةلت�جيلاإللك��ونيةلالستمارةاملبكر التدش�ن.

سبقم��جيلإ��ا�حاجةدون الرئيسيةالعدعملياتمرحلةأثناءمباشرةالذا�ياالستيفاء.

تمال�يالنصيةالرسائلاإللك��و�ي،املوقع(اإللك��ونيةلالستمارةالوصول خياراتوتنوع�سهيل

.واملنشوراتالوقيةواالستماراتالباحثبطاقةع��"QR"كودبالدولة،األفراد�جميعإرسالها

:االتصالمركز ع��تنفيذهاتمال�يا�جودةضوابطومن

ال��يد اإللك��و�ياملقابلة امليدانيةمركز االتصالاالستمارة الورقيةيةاالستمارة اإللك��ون

 ما يقارب 
ً
.من إجما�� الس�ان% 46بلغت �سبة األسر واألفراد الذين استوفوا بيانا��م الك��ونيا

1

2

3

4

.للوحدةالكهر�اءورقمالهاتفورقمال�خصيةالبطاقةرقمإدخاليجبلألسرةاإللك��ونيةاالستمارةلفتح

 الهاتفرقميكون أنيجب
ً
.االستمارةبفتحا�خاصالكودو��اOTPرسالةتلقيمنللتمكنال�خصيةالبطاقةرقمبنفساإلدار�ةال�جالت��م�جال

.األسرةقبلمنالبياناتاستيفاءعمليةتضبطال�يالتنقيةقواعدمنبمجموعةاإللك��ونيةاالستمارةتزو�د

ال�خصيةطاقةالبرقمإدخالبمجردا�حقول منعددبياناتتظهر بحيثاملركز�ة،اإلدار�ةال�جالتبياناتبقاعدةاإللك��ونيةاالستمارةنظامر�ط

.واستكمالهاا�حفوظةالبياناتوتأكيداالستيفاءعملية��وا�جهدالوقتتقليل��دفباألسرة،فردألي

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد

)االستمارة اإللكرتونية(العد الذاتي 
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يقومون بحيثا،��الباحث�نوتزو�د�امل�ش�لمغلفةورقيةاستماراتوتوف�� وطباعةتصميمتم

خاللمن�خ��ي�ل�شأسرتھو�ياناتبياناتھواستيفاء�عبئةالفردطلبحال��للفردبتسليمها

.الحقوقت��للباحث�سليمهاو�عادةورقية،استمارة

ارةاالستمخيار اختارواالذيناألفرادُيمِكنوالذي"QR"كودع��الورقيةاالستمارةاحتوتكما

اتفهم��الكودع��الضوئيامل�حخاللمناإللك��ونيةاالستمارةإ��الوصول منالورقية و

و�عبئةستيفاءال ا�حاجةدون اإللك��ونيةباالستمارةاملطلو�ةالبياناتاستيفاءثمومنا�حمولة،

:الورقيةاالستمارةع��تنفيذهاتمال�يا�جودةضوابطومن.الورقيةاالستمارة

ال��يد اإللك��و�ياملقابلة امليدانيةمركز االتصالاالستمارة الورقيةاالستمارة اإللك��ونية

1

2

3

4

 االستيفاء�عدالورقيةلالستمارةالباحثمراجعة
ً
إ��إدخالهالقبعل��اوالتوقيعميدانيا

.الكفيا�جهاز 

.ا�جهازملقر إلعاد��اللمشرفو�سليمهااالستمارة�غليفإعادة

 احثالبجهاز مناملرسلةاالستمارةبياناتالورقيةاالستمارةع��البياناتمطابقة
ً
.مكتبيا

.الاالتصمركز ع�� األسر معالتواصلخاللمناألفرادلبعضا�حقول �عضمنالتأكد

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد

االستمارة الورقية
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الفردرغبةحال��اعتمادهاتمال�ياألدواتأحد��االتصالمركز خاللمنبالبياناتاإلدالء

.بالتعدادا�خاصاالتصالمركز معالهاتفياالتصالخاللمنأسرتھو�ياناتببياناتھلإلدالء

عدمحال��واألفراداألسر منالناقصةالبياناتاستكمال��فعالدور االتصالملركز �انكما

 املستوفاةالبياناتتوفر 
ً
عدمأو ألسر،اقبلمن)الذا�يالعد(اإللك��ونيةاالستمارةع�� ذاتيا

.واألسرةالباحثب�نامليدانيةاملقابلةاكتمال

:االتصالمركز ع��تنفيذهاتمال�يا�جودةضوابطومن

ال��يد اإللك��و�ياملقابلة امليدانيةمركز االتصالاالستمارة الورقيةاالستمارة اإللك��ونية

1

2

3

4

 االتصالبمركز العامل�نتدر�ب
ً
 تدر�با

ً
.املقابلةوفناهيمواملفوالتعار�فاالستمارةع��شامال

.ةااللك��ونيالبياناتتنقيةبقواعد��اواالستمارةاالتصالمركز شاشاتتزو�د

.اجةا�ححال��لهاوالرجوعلفحصها،عشوائيةعينةواختيار امل�املاتجميع��جيل

اقبةاالتصالمركز ��مشرف�نوجود  �ااستيفا�تمال�ياالستماراتومراجعةللمر
ً
بأول أوال

.الدعموتقديم

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد

مركز االتصال
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عت�� 
ُ
الباحث�نقاميثحالبيانات،�جمعاملعتمدةالرئيسيةالوسيلةالباحثمعامليدانيةاملقابلة�

السابقة،الوسائلنمأيع�� بيانا��ا�ستو��لمال�ياملتبقيةلألسر امليدانيةبالز�ارةامليداني�ن

.بالدولةاألسر أعدادمن%50حوا��عددهابلغوال�ي

جمعياتعمل��الباحث�نقبلمناملستخدمةالكفيةباألجهزةالبياناتجمعنظامتطو�ر تم

:ليشملظامالنتطو�ر تمحيثيجمعها،يتمال�يللبياناتجودةأع��ا�حصول لضمانالبيانات،

ال��يد اإللك��و�ياملقابلة امليدانيةمركز االتصالاالستمارة الورقيةاالستمارة اإللك��ونية

اقعضأر ع��األسرةمسكنمساحةنطاق��إال أسرةأياستمارةبفتحللباحثالسماحعدمتضمنخاصيةتضم�ن .الو

جمعهاتمال�يو واألفرادباألسر ا�خاصةاإلدار�ةال�جالتبياناتجميعع��تحتوي رئيسيةبياناتبقاعدةالنظامر�ط

.العنونةمرحلةومنللبياناتاملصدر�ةا�جهاتمن

 ذاتبيانا��ااستيفاءباستكمالقامتال�ياألسر منأليز�ارتھعندللباحثرسالةإظهار خاصيةتضم�ن
ً
االستمارةع�� يا

فيدهاالتصال،مركز خاللمنأو اإللك��ونية
ُ
.هامعمقابلةإلجراءا�حاجةوعدملبيانا��ااألسرةباستكمالت

.البياناتجمععمليةتضبطال�يالتنقيةقواعدمنبمجموعةالنظامتزو�د

.واالستداللالوصول لسرعةGPSنظاممعالر�ط

1

2

3

4

5

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد

املقابلة امليدانية
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�عد��ة،الكبالعماليةبالتجمعاتاألفرادبياناتواستالمالستقبالالوسيلةهذهاعتمادتم

أو عماليةالالتجمعاتتلكإدارةمعومشرف��مامليداني�نالباحث�نب�نواملتا�عةالتنسيق

.ع��ااملسئول�ن

العماليةعاتبالتجمالقاطن�ناألفرادمنكب�� عددبياناتجمع��كب�� دور الوسيلةلهذهو�ان

ودةوجدقةوز�ادةوا�جهدالوقتتقليل��أسهمالذياألمر الدولة،داخلاملقيم�نالكب��ة

أفرادبامليدانالعامل�نوسالمةالبيانات .الفايروسبالعدوى أو اإلصابةخطر منالتجمعاتتلكو

:اإللك��و�يال��يدع��تنفيذهاتمال�يا�جودةضوابطومن

ال��يد اإللك��و�ياملقابلة امليدانيةمركز االتصالاالستمارة الورقيةاالستمارة اإللك��ونية

1

2

3

4

.البياناتقواعد��تحميلهاقبلالواردةالبياناتمراجعة

.انالعنو منللتأكداإلدار�ةال�جالتمعباالستمارةالواردةاإلدار�ةالبياناتر�ط

.ترم��هااملطلوبل�حقول ال��م�� عملياتإجراء

األفرادمنينةعمعللتواصلاالتصالمركز إ��اإللك��و�يبال��يدالواردةاالستمارةتحو�ل

البياناتوجودةدقةمنللتأكد

املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
وسائل وطرق جمع البيانات املستخدمة �� التعداد

الربيد اإللكرتوني
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عت�� 
ُ
 التعداد،تنفيذ��كب��ةوأولو�ةأهميةذاتاملكتبيةالعمليات�

ً
للبيانات،وجودةدقة�أع�تحقيق��لدورهانظرا

امليدا�يالتنفيذبمراحلمرحلة�لترتبطمراحل،عدةع��املكتبيةواملعا�جةوالتنقيحاملراجعةعملياتتنفيذتموقد

اإلدار�ةل�جالتابياناتمعاملطابقةع��أسا��ي�ش�لاملراحلجميعو�ستندالبياناتأنواعمننوع�لبيانات�جمع

.للتعداداملركز�ةالبياناتبقاعدة

العمليات املكتبية
العمليات املكتبية املصاحبة لعمليات جمع البيانات

دورها وأهدافها

عمليات جمع البيانات

ة ع�� الوسائل ا�ختلف

�جمع البيانات

عة عمليات املتا�

واملراجعة 

�م��والتنقيح وال�

عمليات املعا�جة 

واستخراج النتائج :إ��عام�ش�لاملكتبيةالعملياتو��دف

مع�اومطابق�ا�ختلفة،البياناتجمعوسائلع�� الواردةالبياناتومطابقةمراجعة1.

.للتعدادالرئيسيةالبياناتقاعدة��ا�حفوظةاإلدار�ةال�جالتبيانات

 وترم��هاالشاذةالقيممنالواردةالبياناتتلكتنقيح2.
ً
.بالتعدادعتمدةاملللتصانيفوفقا

.وال��ائيةاألوليةالنتائجواستخراجاستيفا��اتمال�يالبياناتمعا�جة3.

اإلدار�ةالتال�جبياناتمعومطابق��االواردةللبياناتمراجعةمناملكتبيةالعملياتوتمت

��همأسمماامليدانية،البياناتجمععملياتمعبال��امنوترم��هاومعا�ج��اوتنقيحها

.عاليةوجودةو�دقةقيا��يوقت��النتائجاستخراج
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

تمال�يالبيانات�جميعواملعا�جةوالتنقيحاملراجعةعملياتتمت

طهاور�)األفرادوعداألسر حصر مرحلة(الثانيةباملرحلةجمعها

لوحداتواباملبا�يا�خاصةوالبياناتاإلدار�ةال�جالتببيانات

ملياتعإدارةنظامع�� األو��،باملرحلةجمعهاتمال�يالسكنية

لكتا�خاصةاملكتبيةالعمليات�جميعومركزي وم��ابطموحد

:��كب�� �ش�لذلكأسهموقدالعمليات،

.البياناتمعا�جةودقةسرعة1.

.واكتشافهااألخطاءإ��الوصول سهولة2.

هاا�ساقمدىوقياساملعلومةع��ا�حصول وسرعةسهولة3.

.اإلدار�ةال�جالتبياناتمع

:م��اام،املهمنعددبالتعداداملكتبيةالعملياتإدارةنظامويشمل

إدارة عمليات مركز االتصالةإدارة عمل فرق العمل امليدانيإدارة عمليات معا�جة البيانات�مإدارة املستخدم�ن وصالحيا�نظام إدارة العمليات 
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

:إدارة املستخدمني وتوزيع الصالحيات1.
ا�شاء املستخدم�ن ا�جدد للنظام.

�نتوزيع  صالحيات الدخول للنظام من قبل املستخدم.

طبق ع�� البي
ُ
انات الواردة ��يئة قواعد التنقية ال�ي سوف ت

.ا�� النظام

جيل مراكز الدعم الف�ي ا�خارجية بالتعداد��.

جيل حسابات الدخول للمراكز ا�خارجية بالتعداد��.

جيل املشرف�ن العام�ن بمراكز التعداد ا�خارجية��.

جيل الباحث�ن امليداني�ن��.

إدارة عمليات مركز االتصالةإدارة عمل فرق العمل امليدانيإدارة عمليات معا�جة البيانات
إدارة املستخدم�ن 

وصالحيا��م
نظام إدارة العمليات
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

:معاجلة البياناتادارة عمليات2.
 سر الذا�ي و�جالت اال العدعمليات فحص تطابق �جالت

.الواردة من امليدان

 ة البحث واالستعالم �� قاعدة بيانات ال�جالت اإلدار�

.املركز�ة

ةاستكمال ومعا�جة بيانات املبا�ي والوحدات السكني.

استكمال ومعا�جة بيانات األسر وخصائص املسكن.

استكمال ومعا�جة بيانات األفراد.

 عرض احصائيات حالة ال�جالت الواردة من امليدان

.للنظام

إدارة عمليات معا�جة البيانات �مإدارة املستخدم�ن وصالحيا� إدارة عمليات مركز االتصالةإدارة عمل فرق العمل امليدانينظام إدارة عمليات
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

:إدارة عمل فرق العمل امليدانية3.
سل��جيل بيانات التجمعات الكب��ة بواسطة ملف اك.

مراجعة جودة البيانات 
ً
.ال�ي يتم جمعها ميدانيا

توزيع االحمال خالل ، و�عادةحمل باحثواعتماد�عديل

.العمل امليدا�ي

 د �عامليدانالعامل�ن بتقار�ر االخطاء ا��إعادة إرسال

.استالم ومراجعة عمل الباحث�ن

 العامل�ن بامليدانمتا�عة ش�اوى.

ةإدارة عمل فرق العمل امليداني إدارة عمليات معا�جة البيانات�مإدارة املستخدم�ن وصالحيا� إدارة عمليات مركز االتصالنظام إدارة العمليات
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

:إدارة عمليات مركز االتصال4.
 االتصال من غرفة العملياتمركز وارد.

 وقع البيانات امل�جلة بواسطة املاالستعالم واستكمال

.اإللك��و�ي

استيفاء استمارة ع�� الهاتف.

من األسر واألفراد��جيل الش�اوى واالستفسارات.

ادارة غرفة االتصال.

إدارة عمليات مركز االتصال ةإدارة عمل فرق العمل امليدانيإدارة عمليات معا�جة البيانات�مإدارة املستخدم�ن وصالحيا� نظام إدارة العمليات
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برنامج مجع البيانات على االجهزة الذكية
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات



 ��والذي2020داد�ع��الرئي��يال��نامجهو الذكيةاألجهزةع��البياناتجمعبرنامج�عت

.واألسروالوحداتاملبا�يبياناتجمععملية��استخدم

افيةا�خر�طةمناملب�ىع��االستداللطر�قعناالستمارة�عبئةيتم ��البدءثما�جغر

.االستمارة

افيةا�حدودتحديدمعباحثل�لاالعمالبنطاقال��نامجتزو�ديتم ناطقللما�جغر

��االعمليجبال�ى

تخز�نع���عملحيثاالتصالشب�اتتوفر عندالبياناتارسالخاصيةال��نامجيتيح

اتصالشبكةتوفر �ح�نالكفىا�جهاز ذاكرةع��البيانات

السر�ةطبقاتمنالعديداضافةتم(Encryption on transition and on
reset)

بخاصيةال��نامجتزو�دتمGeofencingصالحياتحسبالبياناتعرضيتمحيث

امليدا�ىالباحثاعمالونطاق

تنقيةقواعد�عضتصميمتمحيثالبياناتوجودةاالداءبتقر�ر ال��نامجتزو�دتم

منالواردةاتاالستفسار ا��باإلضافةالبياناتمنطقيةملشا�لالباحثلتنبيھالبيانات

.امليدانمناملستلمةألعمالالعملياتغرفةمخدم

برنامج مجع البيانات على االجهزة الذكية
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات
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انات عن قام جهاز التخطيط واالحصاء بتطو�ر عدة استمارات لتسهيل ادخال البي
 خاصة خالل جائحة 

ً
.19كوفيدطر�ق االسرة إلك��ونيا

:وتمت ع�� ف��ت�ن
��جيل رغبة االسرة

استيفاء البيانات لألسر امل�جلة

��جيل رغبة االسر

1

نظام العد الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

استيفاء البيانات لألسر امل�جلة

2
1

2
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املوقعطر�قعنبيانا��ااستيفاء��االسرةلغبةلت�جلإلك��ونيةاستمارةتطو�ر تم•

.اإللك��و�ي

نصيةرسالةارساليتم،الت�جيلعمليةنجاحعند•

.امليدا�ين�ولللاملتوقعةاالحمالمنو�زال��ااالسر حصر تم،الت�جيلف��ةان��اء�عد•

4استيفاء بيانات األسر3استيفاء بيانات األسر2استيفاء بيانات األسر1استيفاء بيانات األسر��جيل رغبة االسر

نظام العد الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

تسجيل رغبة االسر
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افقةامل�جلةاالسر جميعاعالمتم .لنصيةاالرسائلطر�قعنامليدا�يالن�ولع��ال�حةوزارةبمو

.ا�يالذالعدعمليةبدءبموعدالنصيةالرسائلطر�قعنالراغبةاالسر إعالماملرحلةهذهخاللتم

4استيفاء بيانات األسر3استيفاء بيانات األسر2استيفاء بيانات األسر1راستيفاء بيانات األس��جيل رغبة االسر

نظام االستيفاء الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

1استيفاء بيانات األسر 
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قالتحقيتم،الذا�يالعدعمليةبدءعند

الرقمطر�قعناملستخدماسممن

��امل�جلا�جوالرقمالقطري ال�خ��ي

."توثيق"نظام

ا�خدماتأنظمةأحدهو "توثيق"نظام

قميةالر قطر حكومةتوفرهاال�ياملش��كة

داملتعداملوحدالدخول نظامعنعبارةوهو 

��ا�حكوميةل�خدماتواآلمناملستو�ات

قطردولة

4استيفاء بيانات األسر3استيفاء بيانات األسر2راستيفاء بيانات األس1استيفاء بيانات األسر��جيل رغبة االسر

نظام العد الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

2استيفاء بيانات األسر 
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اناتبيباس��جاعالنظاميقوم،امليالدوتار�خللفردال�خ��يالرقمادخالعند

.النموذج��واظهارهاال�خص

ستكمالهاوااالستمارةحفظطر�قعنف��اتع��البياناتيدخلاناألسرةلربو�مكن

 
ً
.الحقا

.االسرةربلشكر نصيةرسالةارساليتماالستمارة�عبئةمناالن��اءوعند

4استيفاء بيانات األسر3راستيفاء بيانات األس2استيفاء بيانات األسر1استيفاء بيانات األسر��جيل رغبة االسر

نظام العد الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

3استيفاء بيانات األسر 
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رقمطر�قعناالتصالمركز طر�قعناالسر استفساراتاستقباليتم،الذا�يالعدعمليةخالل

.التعدادف��ةخاللالس�ان�خدمةتوف��هتممجا�ي

،ك��و�يإلبياناتتدخللمال�ياالسر حصر يتم،االلك��و�يالذا�يالعدعمليةان��اءو�عد

.امليدا�يالن�ولمنأسبوع�نآخر خاللاالحمالا��واضاف��ا

4راستيفاء بيانات األس3استيفاء بيانات األسر2استيفاء بيانات األسر1استيفاء بيانات األسر��جيل رغبة االسر

نظام العد الذاتي/  املرحلة الثانية  
مكونات انظمة التعداد

4استيفاء بيانات األسر
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

( Business Intelligence Platform)منصات التقارير
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عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

( Business Intelligence Platform)منصات التقارير

 الذا�ياالستخدامخاصيةالتقار�ر منصةتوفر(Self-Service)مما

طبيعةملعرفةالبيانيةوالرسوماتا�جداول �شكيلالبياناتملدققيتح

.جود��اودرجةالبيانات

سبو�ا�جودةقياساتا��باإلضافةالتعدادمتغ��اتجميعاتاحةتم

افيةاملناطقمستوى ع��االكتمال �ناملشرفمستوى ع��او ا�جغر

.والباحث�ن

تصدير يمك��محيثاملراجعةفر�قمعالتقار�ر مشاركةاملنصةتتيح

PDFاواكسلملفاتش�لةع��التقار�ر 



املؤشراتهذهتمثلKPIالرئيسيةاألداءمؤشراتمعاي�� أهم..

.املكتملوغ�� املكتملاملب�ىإجما��-

قةواملغلاملكتملةوغ�� املكتملةالسكنيةالوحداتإجما��-

.والفارغة

.واملرفوضةاملكتملةوغ�� املكتملةاألسر إجما��-

.الس�انمجموع-

با�خر�طةاملو�حةالبيانات��:

.والكتلةواملنطقةالبلدياتمستوى ع��ا�حرز التقدم-

.املب�ىبيانات-

.العنونةبيانات-

.كهرماءبيانات-

البياناتتصفية

 البياناتتصفيةامل��ةهذهتتيح-
ً
::ع��بناءا

اإلدار�ةا�حدود1.

للباحث�نالهرميالتسلسل2.

عمليات املراجعة والتنقيح واملعا�جة املكتبية

إدارة العمليات املكتبية بالتعداد
املرحلة الثانية لعمليات مجع البيانات

( Business Intelligence Platform)منصات التقارير



60



.امليدا�يالن�ولف��ةخاللواملشرف�نللباحث�نمختلفةبطاقاتتصميمتم

بطاقات الباحثني/ أنظمة دعم عمليات النزول امليداني 
اخلدمات اللوجستية



كنُيموالذياإللك��و�ياملوقعع��النظامتطو�ر تم

للباحثال�خصيةالهو�ةرقممنالتحققمنا�جمهور 

الباحثرقمادخالخاللمن،امليدا�يالن�ولف��ةخالل

QR-الم�حأو ال�خ��ي Code

التحقق من الباحثني/ أنظمة دعم عمليات النزول امليداني 
اخلدمات اللوجستية



تمال�يهزةباألجالباحث�ن��جيل،امليدا�يالن�ولعمليةخاللتم

��ةفخاللاالجهزةواس��جاع�سليملتسهيلوذلكاستخدامها

.2020�عداد

الدعم التقني/ انظمة دعم عمليات النزول امليداني 
اخلدمات اللوجستية



الف�يالدعمتذاكر لفتحنظامتوف�� تمTicketsالطلباتومتا�عات.

مقر�ل��اللوحيةلألجهزةا�جما��لل�حنأجهزةتوف�� تم.

الباحث�نأجهزة��عطلأيوجودحالة��إلستبدالهااالحتياطيةاألجهزةمنعددتوف�� تم

:للباحث�نالف�يللدعممستو�اتعدةتوف�� تم

لتقديملھالتا�عامليدا�يالعملمقراتا��الباحثيتوجھاالتصال،او اللو��ا�جهاز ��تقنيةمشا�لأيوجودحالة��:)ا�خار��الدعممقرات(األول الدعممستوى •

.األول ا�خدمةمستوى ضمنلھالف�يالدعم

.التقنيةاملشا�ل�حلواالحصاءالتخطيط�جهاز الرئي��ياملب�ىا��جهاز أيارساليتم:)ا�جهاز��الف�يالدعممركز (الثا�يالدعممستوى •

او التقنيةاملش�لة�حلوالوكالءالشر�اتمعالتواصليتم،األجهزةاستبدالتتطلباو حلهايصعبتقنيةمشا�لوجودحالة��:)الشر�ات(الثالثالدعممستوى •

.ا�جهازاستبدال

التحقق من الباحثني/ أنظمة دعم عمليات النزول امليداني 
اخلدمات اللوجستية



 
ً
استماعكمحلسنشكرا
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