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(اعداد القوائم)الهدف من عملية الحصر    

  من خاللبانواعها تهيئة االرضية لمرحلة عد السكان، حصر االسر: 
 (  لتمييز المباني المخصصة للسكن كليا او جزئيا)وصفة اشغالها والغرض منها حصر المباني   

الخاصة والمساكن الجماعية والمساكن العامة  حصر المساكن 

لدعم والتحضير للتعدادات والمسوح االقتصاديةحصر المنشآت ، 

 لدعم والتحضير للتعدادات والمسوح الزراعية الزراعيين( الحيازات)حصر الحائزين 

 



 (Enumeration Areas)الحصر يتم لجميع مناطق العد 

حصر المساكن واالسرمن أجل ضمان الشمول لجميع هذه المفردات واسنادها الى : الهدف•
 مناطق عد محددة،  

 في مركز بيانات التعداد والمعتمدةيتم الحصر للمناطق المحزومة •

 تتم حسب شروط وتعليمات محددة، معكوسة بنماذج مبرمجة على االجهزة اللوحية•

 

 

 

 



 (مرحلة سابقة للحصر) حزم مناطق العد

 لمرحلة الحصر بوقت كافمرحلة الحزم يجب ان تتم في مرحلة مستقلة وسابقة •

 مرحلة الحزم تعكس نظام ودليل التجمعات السكانية والتقسيمات االدارية•

يتم حزم مناطق العد بحدود واضحة حسب التقسيمات المحلية في المجالس البلدية والقروية، •
   لمرحلة ما بعد التعداد ( وبما يتناغم مع خطط وآليات تقديم الخدمات للمواطنين

في مركز بيانات التعداد ومن قبل  اعتمادهاعملية حزم منطقة العد تكون مكتملة  بعد ان يتم •
 فريق مختص

 مناطق العد، االحياء: االعتماد حسب شروط محددة•

 

 



 آليات الحزم

 تتم باستخدام الخرائط الرقمية،•

 (الحزم المكتبي)مكتبية  ( حزم) تبدأ بمرحلة عمل•

ثم منطق  "حياءأ"ثم الى ( قطاعات)كالعادة يتم تقسيم التجمعات السكانية الى مناطق رئيسية •
 (Enumeration Areas)العد 

 .على االجهزة اللوحية في مرحلة الحزم المكتبي يتم تنزيل جميع المناطق التعدادية في الحي•

 .واجراء التعديالت وتثبيت الحدود حسب الواقعتليها مرحلة التحقق الميداني •

 

 

 



 مدخالت الحصر

 بيانات المبنى

 (تلقائيا من االقمار الصناعية والصور الجوية)إحداثيات المبنى •

 الرقمية( الخارطة)قد ال تكون جميع المباني في منطقة العد نازلة في الصورة •

 في المقابل، قد ال تكون المسطحات المعكوسة بالصور الرقمية مباني •

 الرقم االحصائي للمبنى في منطقة العد•

 الرقم الدائم للمبنى اسم المبنى، اسم مالك المبنى•

 ..نوع المبنى، عدد الطوابق، صفة االشغال، سنة وضع االساس،مصعد، : خصائص المبنى•

 ..الماهولة، الخالية، المغلقة، تحت التشييد، ألخ: عدد المساكن في المبنى•

 (النموذج المرفق)•

 

 



 (تابع)مدخالت الحصر 
 بيانات المسكن واالسرة

 الرقم االحصائي للمسكن في المبنى  •

 الرقم االحصائي للمسكن في منطقة العد•

 عدد المساكن في المبنى•

 اسم مالك المسكن او القاطن•

 ...نوع المسكن، الطابق، صفة االشغال، عدد االسر: خصائص المسكن•

 عدد االسر•

 اسم رب االسرة•

 (إناث/ ذكور)عدد افراد االسرة •

 ممارسة االسرة الي انشطة اقتصادية داخل المسكن•

 الموبايل/ توفر الرغبة لالسرة لتعبئة االستمارة باستخدام االنترنت، رقم الهاتف•

 

 



 (تابع)مدخالت الحصر 
 الحائزين الزراعيين

 ممارسة االسرة او أي من افرادها الي نشاط زراعي•

 :نوع النشاط•

  (المساحة)نباتي، 

  ،(االنواع والعدد/ النوع)تربية حيوانات ، 

 ،سمكي 

 ،طيور 

 ،فقاسات 

خاليا نحل، الخ   .. 

 عدد أفراد االسرة المشاركين بالنشاط الزراعي•

 



 (تابع)مدخالت الحصر 

 المنشآت االقتصادية

 عدد المنشآت في المبنى•

 الرقم االحصائي للمنشأة في المبنى •

 االسم التجاري للمنشأة•

 قطاع عمل المنشآة•

 حالة المنشآة•

 التنظيم االقتصادي للمنشآة•

 post coding( بالتفصيل)نشاط المنشأة •

 عدد العاملين•

 الشمول بالضمان االجتماعي•

 وجود مسكن في المنشآة•

 

 



 شكرا لحسن المتابعة
 

 

 


