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  ،2010 ،2004 ،1997 ،1986  األعوام �� الس�ان �عدادات من عدد قطر  دولة نفذت

 �� التقليدية الطرق  ع�� 2010 لتعداد السابقة التعدادات جميع اعتمدت .2015

 .التعدادات تنفيذ

 �� ا�حديثة التكنولوجية والتقنيات للوسائل واسع باستخدام 2010 �عداد تم�� 

  التعداد، مراحل جميع
ً
 استخدام مجال �� حدث الذي الكب��   للتطور  ونظرا

 .2015 �عداد تنفيذ �� وأوسع أك��  �ش�ل عل��ا اإلعتماد تم التكنولوجيا،

 

 التعدادات السابقةالتكنولوجيا يف تنفيذ نبذة عن استخدام 

 مهام عدة تنفيذ �� البالغ أثرها التعدادين هذين �� املستخدمة للتكنولوجيا �ان

 ووضع تحدث قد ال�ي الصعو�ات وتوقع املخاطر  ودراسة التحض��ية باألعمال خاصة

 املعد الزم�ي ا�جدول  حسب التعداد تنفيذ لضمان مبكر  وقت �� ملعا�ج��ا ا�خطط

 وتبو���ا ومراجع��ا البيانات جمع عمليات تنفيذ ��  الكب��  األثر  لها �ان كما للتنفيذ،

 .بالتعداد ا�خاصة املهام من وغ��ها امليدانية، العمليات ومتا�عة و�شرها، وتجه��ها

 

 

 البرمجیات الحاسوبیة

الجغرافیةنظم المعلومات   
GIS 

 مركز اإلتصال

الكفیةاألجھزة   



 املختلفة ا�ح�ومية بالدوائر  اإلدار�ة ال�جالت �جميع شامل إلك��و�ي ر�ط وجود ع�� رئي��ي �ش�ل املشروع هذا �عتمد

 .الدوائر بتلك اإلدار�ة ال�جالت �� البيانات وت�امل ترابط اكتمال خالل من بالدولة،

 الوحدات ,املبا�ي ,األفراد ( �جالت ع�� باالعتماد ت�جي��ال 2020 �عداد تنفيذ رئي��ي �ش�ل اإللك��و�ي الر�ط مشروع يدعم

  .البيانات تعبئةل امليدا�ي العمل طر�ق عن السابقة التقليدية بالطر�قة وليس ا�ح�ومية، األجهزة لدى ) املنشآت ,السكنية

ل  اإلحصائي العمل يبدأ أن البد �اَن  املجال، هذا �� املستخدمة التكنولوجية التقنيات تطور  فمع  الطلب واكبيل بالتحوُّ

 ابت�ار  أك��  إحصائية منتجات يقدم وان البيانات ع�� امل��ايد
ً
 .ا

 لضمان الالزمة واإلجراءات اآلليات ووضع مصادرها من البيانات جودة ضبط خالل من الر�ط هذا لتنفيذ السليم التخطيط

 .األكمل الوجھ ع��2020 �عداد تنفيذ يضمن مستمر، �ش�ل وتحدي��ا للشروط ومطابق��ا سالم��ا
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 2020التعداد التسجيلي 

الجغرافیةنظم المعلومات   
GIS نظام الربط اإللكتروني 

اإللكتروني لتعداد نظام 
2020 



 .آنية بصفة اإلحصائية والبيانات املؤشرات وإنتاج ال�جالت تلك من البيانات جمع ع�� التعداد من�جية تقوم

 أشمل و�غطية عالية جودة ذو  واملنشآت، واملساكن الس�ان لبيانات مركزي  �جل ت�و�ن إ�� رئي��ي �ش�ل التعداد ��دف

 .آ�ي �ش�ل البيانات لتلك املستمر  للتحديث بنظام ومتصل

  االستغناء الهدف هذا تحقيق خالل من يمكن
ً
، �عدادات تنفيذ من ��ائيا

ً
 �� التعداد بيانات معظم ع�� وا�حصول  مستقبال

 .عالية و�جودة وقت أي
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 2020التعداد التسجيلي 

الجغرافیةنظم المعلومات   
GIS نظام الربط اإللكتروني 

اإللكتروني لتعداد نظام 
2020 



 الخطة والتنظیم االداري

 البنیة التحتیة

 المنھجیة

 احتیاجات ومتطلبات المستخدمین

 توّفر السجالت االداریة

 أطر الجودة

 الحكوميوالدعم  التشریعات

 الموارد المالیة والبشریة

 الشروط املسبقة إلجراء التعداد التسجيلي 



استمراریة تدفق البیان�ات 
 ودیمومتھا

ض������مان التغطی������ة والش������مولیة 
 اإلداریةالسجالت لبیانات 

تكنولوجیة وسائل وجود 
مالءم���ة لعملی���ات جم���ع 

 واستخراج  البیانات

اتساق بیانات الس�جالت اإلداری�ة 
التع������اریف والتص������نیفات م������ع 

 الدولیةاإلحصائیة 

الحف������اظ عل������ى دوری������ة 
مناس���بة لتح���دیث بیان���ات 
الس���������جالت اإلداری���������ة 
لض��مان ح��داثتھا وتمثیلھ��ا 

 للواقع

وجود آلیات تدقیق ومعالج�ة 
بیان��ات الس��جالت االداری��ة ل

واج����������راء تقی����������یم دوري 
 ومراجعة مستمرة لھا

 جودة بيانات السجالت اإلدارية

 االتساق 

تحدیث 
 البیانات 

 الشمول االستمراریة 

 االنظمة
والبرامج 

 التقنیة

 المعالجة

 البیانات الفردیةسریة  الحفاظ على ضمان 

سریة 
 البیانات



 نظام الربط اإللكرتوني
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 ف��ة منذ بالدولة ا�ح�ومية والدوائر  الوزارة ب�ن اإللك��و�ي الر�ط مشروع تنفيذ بدء

طع
ُ
 بنظام ا�ح�ومية الدوائر  من كب��  عدد ر�ط تم اآلن ح�ى .إنجازه �� كب��  شوط وق

  الدوائر  تلك معظم بيانات تحديث يتم بحيث موحد، إلك��و�ي ر�ط
ً
 .آنيا

 

 

 تنفيذ �� جزئي �ش�ل اإللك��و�ي الر�ط نظام خالل من الواردة بالبيانات االستعانة تم

 تتسم ال�ي البيانات من �خم عدد توف��  خاللھ من تم حيث األخ��، 2015 �عداد

 لألسر  امليدانية الز�ارات خالل من جمعها تم ال�ي بالبيانات ر�طها وتم العالية، بالدقة

 : �� كب��  �ش�ل أسهم الذي األمر  سك��م، أماكن �� واألفراد

 .جمعها يتم ال�ي للبيانات أك��  وشمول  دقة

 .بالتعداد ا�خاصة االستمارة أسئلة اختصار 

  البيانات وجمع العد عملية �� وا�جهد الوقت اختصار 
ً
 .ميدانيا

 . املكتبية العمليات �� وا�جهد الوقت اختصار 

 .عالية جودة ذات أولية نتائج إعالن سرعة



 المبانـــــى

الوحدات 
 السكنیة

 السكان

 المنشـــآت

اد 
عد

الت
 

 المنشآت

 السكان

 المساكن

 المباني

 الخصائص الدیموغرافیة واالجتماعیة

 خصائص الوحدة السكنیة

 خصائص المباني

 خصائص المنشآت

 املكونات االساسية للتعداد



 اكتوبر

 )توقیع االتفاقیة (

 االتفاقيات مع الشركاء

 الية الربط اكتوبر

 البيانات املطلوبة

 سرية البيانات

 البيانات غري املتوفرة

 سبتمبر



 مراحل استكمال سجل املباني

 السجل العقاري
یحتوي السجل العقاري في وزارة العدل على 

، رقم  QARSللعقار ، كذلك رقم  PINرقم 
 QARS)(بیانات عنواني   IDبطاقة المالك

 على تحتوي البلدیة وزارة في البیانات قاعدة
 باإلضافة المبنىو الشارعو المنطقة رقم بیانات

 الكھرباء رقم الى

 LandMarkبیانات 
 نظم في Land Mark بیانات قاعدة تحتوي

  QARS على  GIS الجغرافیة المعلومات

 بیانات كھرماء
قاعدة بیانات المشتركین تحتوي على رقم 

، رقم    IDالكھرباء ، وقم بطاقة المستأجر 
QARS 

 اإلعمال المكتبیة والمیدانیة
 2015 تعداد•
 الجویة الصور•
 االتصال مركز•
 میداني عمل•

http://www.al7ll.com/vb/thread12186.html
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 ) GIS( نظم املعلومات اجلغرافية 
 التعدادات تنفيذ �� ا�جغرافية املعلومات نظم استخدام تم

 استخدامها تم كما ،2010 �عداد �� مرة ألول  قطر  دولة ��

 هذه من االستفادة تم حيث ،2015 �عداد �� ذلك �عد

 : اآل�ي �� التكنولوجيا

 

 

 

 

   .والبلديات املناطق حسب العمل ومجاالت املر�عات تقسيم إعادة

  الكفية ا�حاسو�ية األجهزة ع�� للمواقع إلك��ونية خرائط توف��  تم ، 2015 �عداد ��

 من العد عملية ع�� القائم ساعد الذي األمر امليدا�ي، العد عمليات �� املستخدمة

 .أك�� �سهولة ملوقعھ الوصول 

 .جغرافية خرائط ع�� التعداد نتائج استخراج

 .أطلس ش�ل �� واستخراجها البيانات �شر 

 



باالعتماد التعداد لتنفيذ املناسبة ا�خطط ووضع اإلحصائية للبيانات املصدر�ة ا�جهات مع التنسيق  

 .اإلدار�ة ال�جالت ع��

استخدام �� ا�حديثة التكنولوجية التقنيات استخدام �� والتجارب ا�خ��ات وتبادل املشاركة 

 .املعنية وا�جهات االدارات ب�ن االدار�ة ال�جالت

 ��البيانات جمع �� االحصائية القدرات و�ناء الوطنية ال�وادر  وتدر�ب تأهيل ع�� ال��ك  
ً
 .إلك��ونيا

املصادر �افة �� البيانات جودة اطار  تطبيق. 

الفردية البيانات سر�ة ضمان مع البيانات وصول  �سهيل آليات ووضع التكنولوجية النظم تطو�ر. 

البيانات جمع مجال �� الناجحة الدولية واملمارسات واالنجازات ا�جهود ع�� االطالع  
ً
 .إلك��ونيا

 ا�جديدة البيانات مصادر �� البحث استمرار  )Big Data(. 
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 التـوصـــــــــــيات



 
ً
 شــــــكرا
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