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 2020التعداد العام للسكان والمساكن 

 

 
 ورشة العمل اإلقليمية حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان والمساكن

 2018يناير /كانون الثاني 31 – 29القاهرة، 

 

 



التعداد السجيلي هو اعتماد السجالت اإلدارية في مختلف الجهات كمصدر رئيس لبيانات التعداد، وأهم  

:الجهات هي   

 التعداد السجلي   



 
 

 في العالم  السجليةالتعدادات 



 2020مميزات التعداد السجلي  

 البعد التقني   بعد اإلتاحة والنشر البعد اإلحصائي 

 نستعرض المميزات عبر ثالثة أبعاد رئيسية 



 2020مميزات التعداد السجلي  

ي 
ائ
ص
ح
إل
 ا
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الب

 

2010تعداد  2020تعداد    

سلوب ألعد ألتقليدي•
 
 .أ

طبدددخد ابندددء معدددد أ  ت دددخد  ددد  ألع ددد  •
 
قوأعدددد أشدت دددخط أ 

 .أل يدأ ي وإدطخل ألنيخ خت

 .في أل دن ألنلكختأستخدأم  ظخم ارقيم •

 . ظخم ألجودة ع  طريء ألعينخت أل يدأ ية•

طذ  رئيخت ألج خت ألحكو ية في  حتوى أ ست خرة•
 
 .أ

 . خرجخاه استخدم شإطخر لل سوح•

 .أستخدأم ألسجالت أإلدأرية وج ع معض ألنيخ خت  يدأ يخ  •

 .أستخدأم ألعد ألذأاي وألعد ألنعدي•

ثنخد ج ع ألنيخ خت•
 
طبخد  نخشرة  أ

 
 .ابنيء قوأعد أشدت خط أ 

 .أستخدأم  ظخم ألعنو ة ألنريدية•

 .ابنيء  ظخم ألجودة ع  طريء غرط ألع ليخت أل رشزية•

 .  خرشة شخفة ألع الد في  حتوى أ ست خرة•

ع خل ألرمط•
 
 . خرجخاه شإطخر لل سوح وشندي  لل سوح عند أشدت خل أ



 2020مميزات التعداد السجلي  

ر
ش
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 و
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 ا
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2010تعداد  2020تعداد    

ألحصددول علددن ألنتددخئا معددد أ  ت ددخد  دد  ألع دد  وأإلدطددخل •

 .وأل رأجعة

حيخد وأل س يخت•
 
 .ألن ر علن  ستوى أ 

قرأص  ر دة و وقدع •
 
  ر ألنيخ خت ع  طريء   رأت ورقية وأ

 .أل يئة علن أإل تر ت

ع خل •
 
ثنخد فترة ألعد ومعد أ  ت خد  نخشرة    أ

 
 ية ألحصول ألوقتي للنتخئا أ

 
أ

 .ألعد

ي  ستوى جغرأفي  بلوب•
 
 . رو ة في ألن ر علن أ

أستخدأم شخفة وسخئ  ألن ر ألتقليديدة وأإللكدترو يدة وأسدتخدأم  ظدخم  شدخد •

ع خل
 
 . أ 



 2020مميزات التعداد السجلي  

ي
قن
الت
د 
بع
 ال

2010تعداد  2020تعداد    

في أل دن، وأل س ن ألسكخ ي  ألنلكإحدأثيخت  كخ ية علن  ستوى •

 .في ألقرى 

 ظ ددة اعت ددد علددن أ سددت خرأت أل كدتنيددة وأسددتخدأم  ظددخم ألقددرأدة •
 
أ

(ICR.) 

 .اكخليف ضخ ة للبنخعة وألنق  وألتخزي  وأإلدطخل وأل رأجعة•

 . تخمعة فائت أإلشرأط للنخحثي   يدأ يخ  •

 .إحدأثيخت  كخ ية وعنو ة مريدية علن  ستوى أل ننن في أل دن وألقرى •

ج زة أللوحية•
 
 ظ ة ج ع ألنيخ خت مخستخدأم أ 

 
 .أ

ج زة أللوحية     رشز أل علو خت ألوطني •
 
 ظخم انخق  للنيخ خت موأسبة أ 

سرة
 
ثنخد  قخملة رب أ 

 
 . وقوأعد ألنيخ خت في  قر أل يئة أ

 .اتنع سير ألعدأد  يدأ يخ وحسخب شخفة  عد ت ألجودة أل يدأ ية•

 



 م2020الجدول الزمني للفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 ليلة

 اإلسناد
24 

 شهر

 2017/10  

 األعمال التحضيرية

 عد السكان

6 
 تجارب

2016/6من    

2019/12إلى   

 تجارب

 قبلية

 أولية

 

 النتائج
 

3 

 أشهر

الربع الرابع   

2020 

 تعداد

 المنشآت

 نهائية

 أبريل

2020 

 أكتوبر

2020 

2020مارس   

توزيعععع منعععامل العمعععل وتحعععدي  •

دليععععععععل المسععععععععميات السععععععععكانية 

 .باستخدام العنونة البريدية

توزيععع منععامل العمععل فععي المععدن •

 . باستخدام العنونة البريدية

مرحلععة تععرقيم المبععاني والمسععاكن •

وحصععععععر األسععععععر فععععععي المععععععدن 

 .والقرى

 .م2016الربع الثال  :  تجربة العنونة البريدية في مختلف منامل المملكة •

 . 2017الربع الثاني  ( : أسرة33500)تجربة لعملية الربم بين الهيئة ومركز المعلومات الومني •

 .م2018الربع الثاني : تجربة الستيفاء استمارة بيانات تعداد المنشآت •

 .م2018النصف الثاني  : تجربة الستيفاء استمارة تعداد السكان والعنونة البريدية •

 . م2019الربع األول : تجربة الستيفاء استمارتي تعداد السكان وتعداد المنشآت •

 .م2019الربع الثال  : تجربة الستيفاء استمارتي تعداد السكان وتعداد المنشآت •



 الربم مع مركز المعلومات الومني

وربمهععا بععالرقم والمنشععآت الوصععول إلععى السععجالت المتعلقععة بععاألفراد واألسععر والمسععاكن •

 .الومني لألفراد

توحيد كافة التعاريف والمفاهيم لكي يسهل بعد ذلك تحويلها إلعى سعجالت إحصعائية تكعون •

 .جاهزة للتحليل في أي وقت

 .استخدام البيانات السجلية في جميع المسوح األسرية والمنشآت•

 .تأسيس رقم إحصائي موحد للمنشآت•

 مفهوم الربم 
ربم آلعي عبعر شعبكة خاصعة وآمنعة بعين الهيئعة العامعة لرحصعاء ومركعز المعلومعات 

 .الومني لتبادل البيانات 

أهداف الربم مع 

مركز المعلومات 

 الومني



 خدمة ملب بيانات تسجيلية ألسره

رقم هوية 
 ألزوجة

رقم هوية رئيس 
سرة

 
 أ 

 دطالت 
 ألخد ة

ألعالقة مرئيس 
سرة

 
 أ 

 ألع ر ألجنسية أ سم ألجنس
  خرجخت 
 ألخد ة

سرة
 
فرأد أ 

 
 لكخفة أ



 استخدام العنونة البريدية 



 الترقيم الومني الموحد للعنونة 

هي طنقة ألعنو ة ألتي ا دط أل ؤسسة    طالل خ اوفير عنوأن لك   وقع 

وأل حدددور  Xأل حدددور ألسددديني )دأطددد  ألر دددوي ألنريديدددة و لدددك مخسدددتخدأم 

وأل نني علن أإلحدأثيخت ألعخل يدة، حيدب منيدت أإلحددأثيخت ( Yألصخدي 

رقخم ألعنخوي  علن  ظخم أإلحدأثيخت ألعخل ية
 
 . أل حلية ألخخصة مخ



 2020الهيكل التنظيمي لفريل عمل التعداد السكاني العام 

وزير االقتصاد والتخميم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرحصاء 

 رئيس اللجنة التوجيهية للتعداد 

 اللجنة التنفيذية

المشرف العام على التعداد-رئيس الهيئة العامة لرحصاء   

 مدير مشروع التعداد

مدير مشروع التعداد من مكتب 

 إدارة المشاريع

نائب مدير المشروع لشؤون 

 العمليات 

نائب مدير المشروع للشؤون المالية 

 واالدارية  
نائب مدير المشروع لتقنية 

 المعلومات 

 اللجنة التوجيهية للتعداد

 لجنة التوعية اإلعالمية للتعداد

 مركز االتصال والجودة

 وحدة التوثيل والنشر

 التدريب التخميم والتصميم

 المراجعة والترميز الخرائم 

 العمليات الميدانية 

 الخدمات العامة الشؤون االدارية

 المباعة الشؤون المالية

 التدريب والدعم الفني قواعد امن المعلومات

 التصميم والتوثيل تموير االنظمة  

 تبوك
المدينة 

 المنورة
 جازان

الحدود 

 الشمالية
 الجوف الباحة نجران الشرقية القصيم حائل عسير

مكة 

 المكرمة 
 الرياض

لجنة محلية في المنامل اإلدارية لدعم أعمال التعداد في المنامل 13  

 الخبراء والمستشارون 
 نائب مدير  المشروع 

 لتعداد المنشآت 
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 جمع البيانات 

سوف يتم استخدام األجهزة اللوحية التي يقوم  

العداد من خاللها باستيفاء البيانات من رئيس 

األسرة وتناقلها مباشرة إلى قاعدة البيانات في 

 الهيئة 



 جمع البيانات 

 معايير اختيار األجهزة الكفية

 ع ر ألنبخرية قخملية ألح   حجم ودقة أل خشة أل عخلا ألذأشرة ألوين 
 ألسعر

 التمبيقات المتعلقة بجمع البيانات

جزأد ألنظخم 
 
اص يم أ

 ألس ولة وأ ست خرأت أإللكدترو ية
ابنيء قوأعد أستيفخد 

 وجودة ألنيخ خت

ألتحقء    صالحية 
أل ستخدم للدطول علن 

 ألنظخم

ابنيء ألتنق  مي  حقول 
 أ ست خرة

 اص يم وأج خت   يزة

اسجي  وقت واخريخ و كخن 
 ج ع ألنيخ خت

ألتحقء    صالحية ألج خي 
 للدطول علن ألنظخم

ألوصول ل نبقة ألع   
 ا فير ألنيخ خت مخستخدأم ألخريبة أإللكدترو ية

 ألتوأص   ع
 فائت

 أل  تغلي 

ج زة 
 
ألتبنيء علن أ 

 واح ي  ألنيخ خت 



 جمع البيانات 

 نقل البيانات

 انخق 

 ألنيخ خت

يتم انخق  ألنيخ خت مي  قخعدة ميخ خت ألج خي أللوحي وقخعدة 
 ألنيخ خت أل رشزية    طالل

web services  
 نه

 
 و   طالل قنوأت أ

ي إجرأد فقط
 
 يتم انخق  ألنيخ خت ألتي ام علي خ أ

 (إضخفة، حذط، اعدي )
 وليس ش  ألنيخ خت

 يرأعي في ألتنخق 
 سرية ألنيخ خت 

 أل ستخدم وصالحية ألوصول 



 أمن البيانات واستخدام التكنولوجيا الجغرافية 

 أمن البيانات

ج زة 
 
 مإسمح خية أ 

 ستخدم وشل ة  رور 
و  و عيخر احقء ثنخئي أ 
 SMS تعدد  ث  

 ا فير
 ألنيخ خت

طفض حجم 
ألنيخ خت أل خز ة 

 علن ألج خي

  
 
دوأت أ

 
 وضع أ

 
 
إضخفية لتعزيز  ندأ
 ألح خية ألقوية

  ر ألوعي مي  
أل ستخد ي  مإعبخئ م 
دورأت ادرينية في هذأ 

 أل جخل

وضع سيخسخت 
وإجرأدأت وإرشخدأت 
 نية 

 
أستخدأم أ
ج زة

 
 لال

دوأت للك ف ع  
 
أستخدأم أ

إسخدة أ ستخدأم ع  طريء 
 احلي  سجالت
 أ ستخدأم

Fraud Detection 

 خالل مرحلة العد(  (Geospatialاستخدام التكنولوجيا الجغرافية

 رمط ألنيخ خت مخل كخن ألوصول عرض ألنيخ خت علن ألخريبة

 أاخخ  ألقرأر
    طالل

 خش  ألخل 
 
  عرفة أ

  عخلجة ألنيخ خت
    طالل ألخريبة

 احلي  ألنيخ خت و  رهخ مخستخدأم ألخرأئط



 2020بداية فعاليات التعداد السجلي 

 إمالل شعار التعداد

ورش عمل مع 

الشركاء العتماد 

 استمارة التعداد

اإلعالن عن ليلية 

 اإلسناد الزمني 

(  2020ملتقى التعداد )ستملل الهيئة   

 كبداية لتدشين فعاليات التعداد



 2020محاور ملتقى التعداد السجلي 



 تقدير القوى العاملة 



 مرل جمع البيانات

 
 

 ألسجالت أإلدأرية

 ألعد ألتقليدي

 ألعد
 ألذأاي

 انسيء
 عخلي  ع

ألج خت  أت 
 ألعالقة

 رأمط رق ي
وأحد للوحدأت 
 أإلحصخئية

 جودة
 ألنيخ خت

 ميخ خت
  حدثة

 اعخريف
  تبخمقة

  
 
 أ

 أل علو خت

 أستخدأم
ج زة

 
 أ 

 أللوحية

 وسخئ 
 أاصخل
 جيدة

 ألرمط
 ألجغرأفي
 للنيخ خت
 ألسجلة

ألحصول علن 
 ميخ خت
 أل سخش 
 ألخخلية

 ألعنو ة
 ألنريدية

 ألتحفيز

 مرأ ا وشخشخت 
  ر ة
 وس لة

  رشز
 أاصخل
 قوي

  تخمعة ألكدترو ية 
 اوأص 

 اكخليف
 عخلية

 ميخ خت
 دقيقة

اكخ   
 ألنيخ خت 

 ألتجخرب
 ألقنلية

ألحصول علن 
 ألنيخ خت

 ألغير سجليه
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 ..لكم شكراً 


