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املختلفةاناتهاوكيبمؤسساتهاللمجتمعاتالرئيس ياملحركالحاليالعصر فياملعلوماتتكنولوجياتعتبر •
.املتقدمةالدول فيالشاملةالتنميةبعمليةتدفعخاللهامنوالتي

 فيالرقميالتحول متطلباتتلبيهفيهامادوراواالحصاءالتخطيطجهاز مثلاملنطلق،هذاومن•
ومنالحديثةالتكنلوجيامنالكاملةاالستفادةخاللمنوذلك،2020الرقميةقطر حكومةاستراتيجية

.لهاالتابعةالرقميةواملنصاتوالتطبيقاتالبرامجاحدث

بشكلقتتسوالتيالدولةفيالتنمويةوالخططالهامةاملشاريعمنملجموعةالكاملالدعمتقديمتمحيث•
 لركائز امناملنبثقةاملبادراتمنعددمساندةوكذلك2022-2018الوطنيةالتنميةاستراتيجيةمعتام

.(البيئية–االقتصادية–االجتماعية–البشرية)2030الوطنيةقطر لرؤيةاالربعة
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المقدمة-1
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في الموقعهم الخدمات االلكترونية المتاحة أ-2

حيثر،قطلدولةاإلحصائيةوالعملياتالبياناتلجميعالرسمياملصدر واالحصاءالتخطيطجهاز يعتبر 
 والخاصةالحكوميةوالجهاتالقطاعاتبكافةالبياناتملستخدمياإلحصائيةالبياناتتوفير علىيعمل

.واألفرادوالدوليةاإلقليميةواملنظمات

فإنالشاملةةالتنميومستلزماتاملستقبليةاالحتياجاتمعرفةفيأهميةمناإلحصائيةالبياناتلهذهوملا
:كاالتيتصنيفهاتمحيثالخدمات،منمجموعةتقديمعلىيعملواالحصاءالتخطيطجهاز 

عامةخدمات➢
بالطلبخدمات➢
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في الموقعهم الخدمات االلكترونية المتاحة أ-2
:عامةخدمات➢
معاملجتمعفئاتةلكافمتاحةتكون بحيثللجهاز اإللكترونياملوقعخاللمناإلحصائيةالبياناتتوفير غالبهافيتمثلخدماتوهي

:التاليامثلتهاومنعليها،الحصول سهولة

ةاملتعلقالجهاز اصداراتأحدثعلىالحصول للزوار تتيحاإللكترونيالجهاز موقععلىصفحةوهي:املعرفةمركز •
.2022–2018الوطنيةالتنميةواستراتيجية2030الوطنيةقطر ورؤيةوالتخطيطباإلحصاء

اإلحصائيةاتالبيانخاصيةاستخدامللزوار يتيحالجهاز موقععلىمتوفر إلكترونيبرنامجوهو :الجغرافيةاملعلوماتنظم•
.GISالجغرافيةاملعلوماتنظمتكنولوجياتوفرهاالتيالخرائطعلى

.املعرفةجوانبمعظمفيالباحثينتهمالتيالكتبمنمجموعةعلىواالحصاءالتخطيطجهاز يحتوي :املكتبة•

لبطتعبئةخاللمنالجهاز منمباشرةاحصائيةبياناتطلبللجمهور تتيحإلكترونيةخدمةوهي:البياناتطلب•
.إلكتروني

إحصاءاتقطر نشرةمثلبالجهاز الخاصةااللكترونيةاإلصداراتمنمجموعةطلبإمكانية:واخبارإصداراتطلب•
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في الموقعهم الخدمات االلكترونية المتاحة أ-2
:بالطلبخدمات➢
منمجموعةتقديمالىيسعىالجهاز فإنالبياناتملستخدميواالحصاءالتخطيطجهاز يوفرهاالتياإلحصائيةالبياناتجانبإلى

:كالتاليوهيالدولةفيوالخاصةالحكوميةللجهاتالخدمات

والخاصةالحكوميةللجهاتواملساهمةالفنيالدعمتقديمعلىتعملحيث:الرأيواستطالعاتواالستبياناتاملسوحإعداد•
قضيةول حاستطالعبعملالرغبةلديهمملنالفرصةتتيحكما.السنويةاالحصائيةاملسوحمنكبيرةمجموعةتنفيذفي

.دوليااو محلياكانتسواءالطالبةالجهةمعبالتنسيقومتابعتهالهااالعدادوتوليمعينة

الحكوميةوالجهاتللوزاراتاملساندةالجهاز يوفر :تنفيذهاومتابعةعليهاواإلشرافالحكوميةالجهاتاستراتيجياتإعداد•
2018الوطنيةميةالتناستراتيجيةتنفيذفيالوطنية،التنمويةاألهدافمعاملتسقةوخططهااستراتيجياتهااعدادفياألخرى 

التنميةيةاستراتيجأهدافتنفيذفيالوطنياملستوى علىالتقدموتقويمومراقبةبمراجعةالجهاز يقومذلك،وبعد.2022-
.الوطنية

لتياالجهةمنبطلبتدريبهميتمحيثوالجامعاتاملدارسطالبوهماملجتمعمنمعينةفئةتستهدفحيث:التدريب•
.تحديدهايتممعينةساعاتوبمعدلبهايلتحقون 



منعددانشاءالىلألعمالالحديثةالرقميةوالتوجهاتااللكترونيةاملواقعتطور فياملتسارعالتقنيالتطور أدىلقد
الىهنااالشارةاملهمومن.الرئيسيةللصفحةااللكترونياملوقعالىباإلضافةاملاضيةالفترةخاللللجهاز التابعةالبوابات/املنصات

:االستخدامعندالفرق ملعرفةرئيسيينمصطلحين

بينوالتنقل،محتوياتهومعاينةزيارتهويمكنعنوانلهاإلنترنت،شبكةعلىموجودافتراض يمكانهو :اإللكترونياملوقع•
:html"لغةباستخداماملواقعانشاءيتمحيث.االلكترونيةصفحاته Hyper Text Markup"لعرضتستخدملغةوهي

:http"بروتوكول علىتعتمدالتياإلنترنتشبكةعلىاملعلومات Hyper Text Transfer Protocol".".

جم محتوياتها الضخم تتوافق في تعريفها مع املوقع اإللكتروني إال أنها تفوق املوقع في إمكاناتها، وح: البوابة الرقمية/املنصة•
.من كمية البيانات وقواعد البيانات التابعة لها

 وهيكلويات،واملحتللمعلوماتعرضهماطريقةفيوأيضابلأهدافهمافيفقطيختلفانال الرقميةوالبوابةاإللكترونيفاملوقع
فال وقعاملأمافيها،املختلفةاألقسامتخدممحددةتطبيقاتعلىوتعتمداكثر،تفاعليةالبوابةتكون حيث.وإمكاناتهمابنائهما

.األوقاتمعظمفيالتفاعليةيستوجب
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البوابات الرقمية التابعة للجهاز/المنصات-3



.ـةالدولـقطاعــاتلكافــةالقــراراتاتخــاذودعــمالتخطيــطلعمليــةاألساسيةالعناصــر أهــمأحــدالرسميةاإلحصاءاتتعــد•
ســتوى معلــىتســتخدمالتــيواالقتصاديةاإلحصائيةواملفاهيــماملصطلحــاتيوحــدالــذيالدليــلهــذاأهميــةتكمــنوعليه

.الخبــرةوبيــوتوالدوليــةاإلقليميةوالهيئــاتاملنظمــات

 ومتخــذو ون واألكاديميواملهتمــون الباحثــون منــهيستفيدواملصطلحــاتواملفاهيــمللتعريفــاتوشــاملعامــامرجعايعدحيث•
.القــرار

 التعــاون مجلــسلــدول اإلحصائيةواملصطلحــاتواملفاهيــمللتعريفــاتاملوحــدالدليــلعلــىالدليــلهــذااعتمــدوقــد•
.الجديــدةاملفاهيــموإضافــةمفاهيمبعــضبتحديــثالجهاز قامحيث.الخليجيــة

.لذلــكالحاجــةتطلبــتمــامتــىالجهاز قبلمــنوتحديثــهتطويــرهيتــموســوف•

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/dictionary/Pages/default.aspx
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منصة دليل التعريفات والمفاهيم والمصطلحات اإلحصائية3-1

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/dictionary/Pages/default.aspx
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شكلبقطر دولةفيالرسميةالجهاتمناإلحصائيةالبياناتلجمع"راصد"منصةبتطوير واالحصاءالتخطيطجهاز قام•
.السنويةالنشرةفيلنشرهاومعالجتهامحددهونماذجصالحياتحسبدوري

مراجعتهاثمنومالكترونياالبياناتاستقباليتمبحيثاملختلفةالحكوميةالجهاتمنالبياناتجمعاملنصةخاللمنيتم•
.املعنيينقبلمنوتحليلهااإلحصائيةالتقارير بناءثمومنالتوضيحاتمناملزيدطلباو واعتمادها

التنميةاهدافولتحقيقاألربعة2030الوطنيةقطر لرؤيةاألساسيةالركائز لخدمةمهمةالرسميةاإلحصاءاتوتعتبر ✓
SDGsقطرلدولةاملستدامة 2030.

لخصوصيةاملعلوماتامنعمليةمنالكاملللتحققالنظاممكوناتجميعفيالسيبرانياألمنمعايير اعلىتطبيقتم✓
.املعلوماتوسريةالبيانات

https://rased.psa.gov.qa/Default
11

"راصد"منصة استيفاء البيانات 3-2

https://rased.psa.gov.qa/Default
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التجارةبياناتعنلالستعالماملستخدمون يستخدمهمتكاملتفاعلينظامعنعبارةهو الخارجيةالتجارةنظام•
.PDFولاكسوملفاتبيانيةرسوم،جداول مثلمختلفةبتنسيقاتالنتائجوعرضالبياناتقواعدمنالخارجية

فيالسلعتدفقتوضححيثقطر،دولةفياالقتصاديالنمو ملراحلواضحةصورةالخارجيةالتجارةبياناتتعكس•
.العالمدول مختلفإلى/منوالوارداتالتصدير،وإعادةالوطنية،الصادراتشكل

الطلباتمنر كبيعدداستالميتمحيثالجهاز منطلبهايتمالتيالبياناتأهممنالخارجيةالتجارةبياناتتعتبر •
 
 
.شهريا

• 
 
 إلكترونيالخارجيةالتجارةبياناتاستعراضعمليةلتسهيلنظامتطوير تمالبياناتألهميةونظرا

 
.ا

عنللبحثخياراتانشاءفيPowerBIوSharePointنظاممميزاتمناالستفادة:الىالنظاميهدف•
.املتوفرةالحقول حسبQueryالبيانات

14

بوابة التجارة الخارجية3-3



:اقسام4ينقسم النظام وبيانات التجارة الخارجية في املوقع الى 

مؤشرات يتم عرضها على الصفحة الرئيسية للموقع3➢

إصدارات ونشرات دورية وبيانات وصفية➢

عرض بيانات التجارة الخارجية مع دولة معينة ➢

FTQSنظام استعالم بيانات التجارة الخارجية ➢

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/ft/Pages/default.aspx
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بوابة التجارة الخارجية3-3

https://www.psa.gov.qa/ar/statistics1/ft/Pages/default.aspx
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طيطتخمراحللدعمالدوليةواملمارساتاملعايير أفضلوفقالحديثهالتكنولوجياباستخداماملعلوماتنظمإدارةقامت
:خاللمنوذلك،2020واملنشآتواملساكنللسكانالعامالتعدادمشروعوتنفيذ

.البياناتونشر جمعمراحللتعزيز مستدامةتحتيةبنيةتطوير ✓

.الدولةفياملصدريةللجهاتالبياناتقواعدمعاآلليالربط✓

.ةعاليجودةوذاتموثوقهبياناتإلىالوصول لضماناألنظمةااللكترونيةتطوير فيمختلفةأساليباستخدام✓

.تقاريرالوعرضالبياناتنقلفيالتامةوالسريةاالمنعلىللحفاظاألنظمةعلىااللكترونياألمنمعايير تطبيق✓

21

2020المنصات الرقمية الرئيسية لنشر نتائج التعداد -4
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البوابة اإللكترونية للتعداد4-1

 العاملتعدادامشروعونتائجمراحللعرضباللغتينمتكاملةالكترونيةبوابةتطوير تم•
.2020واملنشآتاملساكنو للسكان

:2020التعدادلبوابةالرئيسيةاملكوناتأهم•
التعدادلنتائجالرئيسيةاملؤشرات✓

للنتائجالتفاعليهالتقارير ✓

الرقميقطر اطلس✓

اصلالتو وسائلعبر ومشاركتهاالرئيسيةالنتائجملفاتلتحميلخدماتتوفير •
.االجتماعي

www.psa.gov.qa:الجهازموقععبر اإللكترونيةللبوابةللوصول •

2020املنصات الرقمية الرئيسية لنشر نتائج التعداد -4

http://www.psa.gov.qa/
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اطلس قطر الرقمي4-2

 الرقمياالطلسيقدم•
 
عداداتالتنتائججميعتعرضوالتياالحصائيةجاالتاملمختلفحول املوضوعيةالخرائطمنعددا

.عامةالاملعلوماتو السابقة

القرار حابأصوتدعمالبياناتتمثيلمنتعزز التيالجغرافيةاملعلوماتنظمفيرةفاملتو االساليبحدثأباستخداموذلك•
.التحليلو البحثدواتأبالباحثينو 

:الرقمياالطلسمميزاتأهم•
.مباشرةالبياناتبقواعدبربطها2020لتعدادالجديدةبالبياناتالخرائطتحديث-
ماعية،االجتالبشرية،التنميةفيالنمو وأنماطاالتجاهاتلتصوير األخير التعدادمعالسابقةالتعداداتنتائجمقارنة-

.والبيئيةاالقتصادية
.الجغرافيةاملعلوماتنظمخرائطاستخدامثقافةنشر فيتساهمالتيالتحليلو البحثأدواتتوفير -
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"إحصاءات قطر"تطبيق 4-3

:التطبيقمميزاتأهم

بيانيةرسومخاللمن2020التعدادنتائجوعرضقطر دولةإحصاءاتآخر عرض•
.االستخداموسهلةواضحة

.السنواتمنلعدداإلحصائيةاملقارناتإجراءسهولة•

 اإلحصائيةواألخبار املنشوراتومشاركةقراءة•
 
.الجهازموقعمنمباشرة

.النتائجومشاركةالخارجيةالتجارةنظامفيبحث•

.قطرأطلسصفحةإلىالدخول •

.اإلنترنتبشبكةلإلتصالالحاجةدون منالجهاز علىالبياناتتحميل•

.البياناتعلىالتحديثعنالتنبيهاتإرسالخدمة•

.إحصائيةبياناتوطلبالجهاز معالتواصل•

.واإلنجليزيةالعربيةباللغتينمتوفر التطبيق•
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"إحصاءات قطر"لتحميل تطبيق 
QR Codes
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https://www.psa.gov.qa/ar/aboutus1/Pages/downloadapp.aspx

https://www.psa.gov.qa/ar/aboutus1/Pages/downloadapp.aspx


دولةالفيالرقميالتحول نحو التوجهمنالكاملةباالستفادةالجهاز فياملعلوماتنظمإدارةقامت❑
واستراتيجية2030الوطنيةقطر رؤيةلركائز املساندةواملبادراتاملشاريعمنمجموعةوتنفيذلتخطيط

.الجودةعاليةواملمارساتاملعايير أفضلوفق2022–2018الوطنيةالتنمية

جمعمراحللتعزيز الرقميةواملنصاتااللكترونيةاألنظمةمنملجموعةمستدامةتحتيةبنيةتطوير تم❑
 معايير تطبيقمراعاةمع.املطلوبةالبياناتقواعدمعاآلليالربطخاللمناالحصائيةالبياناتونشر 
.ائيةاالحصواملعلوماتالبياناتنقلفيوالسريةاالمنعلىللحفاظاألنظمةعلىااللكترونياألمن

 ساميالالهدفلتحقيقالالزمالدعمبتقديمالجهاز فيجميعاساهمنانكون باننتمنىالختام،وفي❑
امةاملستدالتنميةتحقيقعلىقادرةمتقدمةدولةالىقطر دولةتحويل"وهو،2030الوطنيةقطر لرؤية
.تعالىهللاباذن"جيلبعدجيال لشعبهاالكريمالعيشاستمرار تامينوعلى

الخالصة-5



لحسن استماعكمشكرا  و

www.psa.gov.qa

http://www.psa.gov.qa/

