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2015تعداد  تجربة دولة قطر في  



 Copy rights is reserved – Ministry of Development Planning and Statistics  –2015  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  –جميع حقوق الطبع محفوظة 

دولااااة قطاااار حساااا                      لسااااكا  السااااكانية التركيبااااة التغياااار  اااا  قيااااا •

، ومعر اة ارتباطاتااا المكانياة حسا  البتاديا   (الجن ، والعمر، واألسر ) 

 . والمناطق، وغيرها م  تقسيما  جغرا ية أو وظيفية أو تخطيطية
 

والعمااار  والجااان  الجنساااية حسااا  التركاااز الساااكان  منااااطق عتااا  التعااار •

 .وغيرها م  المتغيرا  األُخرى
 

، ومنشاا   األعمااا   السااكنية، والمبااان  التغياار  اا  الظاارو  عتاا  التعاار •

 .ونشاطاا االقتصادي
 

بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم    إجراء المساو  األسارية المتعتقاة بقاوة •

 . العم  والنشاط االقتصادي، والصحة والتعتيم وغيره

اختبار استخدام السجال  اإلدارية وقيا  مادى جاهزياة الجااا  المصادرية •

 .2020لتتعداد التسجيت  

 

 

 2015 أهداف تعداد
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التعداد جميع المناطق    الدولة  غط. 

 (مربع  6400منطقة ،  92بتديا  ،  8) 

(.2010مقارنة بتعداد % 10) باحث 300بالعم   قام 

واأل راد الوحدا  السكنية والمنش   واألسرالمبان  و شم  جميع. 

 ع   جمع البيانا  لألسر واأل راد حس  مكا  إقامتام المعتادةتم

 .  طريق الزيارا  الميدانية والسجال  اإلدارية

 

 شمول التعداد
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 الهيكل التنظيمي للتعداد
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 طرق جمع البيانات 

 .اإلدارية والربط اإللكترون السجال  •

 .(PDA)يه الكف ةجازاألالمقابتة الميدانية باستخدام •

 .اإللكترونية ع  طريق اإلنترن االستمارة •

استقبا  بيانا  التجمعا  العمالية ع  طريق البريد •

 .اإللكترون 

 .نظم المعتوما  الجغرا ية المكانية•

  .االتصا مركز •

 .بالوزارة الميدانيةالعمتيا  مركز •

:طريق ما يلي  عنتم جمع بيانات التعداد   
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2015التي استخدمت في تعداد السجالت اإلدارية   

الرقم الشخصي، االسم ، تاريخ الميالد  ،        ) بيانات األفراد )  الداخليةوزارة •
 (الجنس ، الجنسية

 (عدد العاملين )رقم قيد المنشأة )                    •

 (.بيانات الطالب ، بيانات المدارس) العاليوزارة التعليم والتعليم •

 (.بيانات المواليد والوفيات ) وزارة الصحة •

العنوان ، رقم المنطقة ، رقم الشارع ، )  العمرانيوزارة البلدية والتخطيط •
 (رقم المبنى، نوع المبنى 

 (.السجل التجاري) والتجارةوزارة االقتصاد •

رقم الكهرباء و الماء لجميع الوحدات ) مؤسسة الكهرباء والماء القطرية •
 (السكنية والمنشآت 
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من مصادرها المستقاةاإلدارية السجالت   

 المباني األفراد

 الخرائط الجغرافية المنشآت

 السرعة

 الحداثة

 الشمول

 الجودة

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgbuddy.com/factory-symbol.asp&ei=pw7iVMW-EdHLaJX4gpgD&bvm=bv.85970519,d.d2s&psig=AFQjCNEEOwMJJmMk9pBQ0s7dhuNpRbobpA&ust=1424187366609262


 Copy rights is reserved – Ministry of Development Planning and Statistics  –2015  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  –جميع حقوق الطبع محفوظة 

2015في تعداد  تالبيانات التي جمع  
 .بيانات محدودة عن ألاسرة وألافراد
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2015في تعداد  تالبيانات التي جمع  
 الاستمارة املساعدة لألسر وألافراد
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 بدر محمد عبدالرحمن

 قطري

14/5/1990 

 ذكر

27063400186 

من السجالت اإلداريةالواردة بيانات ال  
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 .املتغيرات والبيانات الخاصة باملباني

 2015في تعداد  تجمعالبيانات التي 
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 2015في تعداد  تالبيانات التي جمع

 .بيانات الوحدات السكنية
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من السجالت اإلداريةالواردة بيانات ال  
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 .بيانات املنشآت التجارية

2015في تعداد  تالبيانات التي جمع  



 Copy rights is reserved – Ministry of Development Planning and Statistics  –2015  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  –جميع حقوق الطبع محفوظة 

من السجالت اإلداريةالواردة بيانات ال  
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 :نظم المعلومات الجغرافية المكانية
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www.mdps.gov.qa 

 :االستمارة اإللكترونية عن طريق اإلنترنت

Copy of استمارة مساعدة.xls
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 :مركز االتصال 8000800

 استفسارات الجمهور -

استكمال البيانات التي لم ترد      -

 من الميدان

 متابعة الباحثين الميدانيين -

التأكد من جودة البيانات  -

 .الواردة من الميدان



 Copy rights is reserved – Ministry of Development Planning and Statistics  –2015  -وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء  –جميع حقوق الطبع محفوظة 

 :مركز العمليات

 متابعة العمل الميداني -

 مراجعة جودة البيانات -

 متابعة شمولية البيانات -
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 بمناسبة  20/10/2015نشرت النتائج النهائية للتعداد يوم

 .الاحتفال باليوم العاملي لإلحصاء

على موقع الوزارة إلالكتروني متاحه النتائج. 

 سيتم طباعة نشرة ورقية لنتائج التعداد. 

 نتائج التعداد
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بحمد هللاتم   

www.mdps.gov.qa 


