
جهاز التخطيط واإلحصاء

املنصة اإللكترونيه 

"دراص: " الستيفاء البيانات 



 ألن جمع البيانات اإلحصائية من املصادر الرسمية هي مرتكز أساس ي في العمليا
ً
. ت اإلحصائيةنظرا

عن بشعع   يسعع ج جزععات الط وععيص ءاإلحصععاو ر ععج توععع ر بمليععة جمععع البيانععات مععن املصععادر   يعع  ت عع

رسعع  العع   يانععات الكونءنيععة بععن ار ععط  الععرا ص اولكونءاعع ع ءهععج ببععارر بععن  م صععة اإللكونءنيععة  ُ 

ت طعع  بىعج البيانات  ر عج اجهزعة املع يعة معع ت ا عا العحعد امل عاد وسعبيااو البيانعات ء ع   امل صعة

 اسم املعظف امل عل  املسابار في تعبئة اجهااءُل
ً
.ررشادات اسبيااو اجهااءل ءأ ضا

مقدمة



املنصةوأهدافأهمية

سربة اجحصعل بىج البيانات

ُمعرفة اجهزات  البيانات املولعبة منها مسب
ً
قا

تضمين ررشادات اوسبيااو ل   جزة

الطبادل اولكونءا  للبيانات



:العملمراحل
جهمممممات 5تممممما  رسمممممال ـطا مممممات ل مممممممم 

املصممممممممممممممممممممدر ة لتر ممممممممممممممممممممي  املعنيمممممممممممممممممممم  

للحضمممممممممدر ور مممممممممة تدر  يمممممممممة حمممممممممدل 

.استخدام منصة راصد

املرح ة الخامسة•

لمم  تمما تممدر ج ال هممات املصممدر ة  

اسمممممممممممتخدام املنصممممممممممممة ممممممممممممم  ـمممممممممممم ل 

ور مممممممة العممممممممل ال ممممممم   قمممممممد ـممممممم ل 

2021 هر فبراير 

املرح ة السادسة•

تممممممما   ممممممممداد القدالمممممممج املط د ممممممممة 

ي جهماز   التنسيق مع  املعنيي   فم
التخطممممممممممميط واإلحصممممممممممماء ووفمممممممممممق 

.االحتياجات

املرح ة األول •

تممممممممما تيو مممممممممد املعنيممممممممم   فمممممممممي جهممممممممماز 

ج التخطممميط واإلحصممماء  القدالممم

.وتدضي  الفكرة لها

املرح ة الثانية•

تممممما تصمممممميا منصمممممة راصمممممد مممممم  

قبمممممممممممممممممل  املعنيممممممممممممممممم   فمممممممممممممممممي جهممممممممممممممممماز 

يق التخطممميط واإلحصممماء  التنسممم
.مع  إلدارة املعنية 

املرح ة الثالثة•

ات  رسمممال   مممج اسمممتيفاء البيانممم
لل هات املعنية

املرح ة  الرابعة•

از تمما تممدر ج املعنيمم    داـممل جهمم
التخطممممممممممممممميط واإلحصممممممممممممممماء  لممممممممممممممم  

.استخدام املنصة 

:املرح ة السابعه•

متابعممممممممممممممه ورود البيانمممممممممممممممات  بمممممممممممممممر 
.منصه راصد 

:املرح ة الثامنة•



:الحاليالدقتفياملصدر ةال هات

قطر . 5

.للبرتول

وزارة . 4

.املالية

وزارة . 3

البلدية 

.والبيئة

وزارة . 2

الصحة 

.العامة

وزارة . 1

التعليم 

والتعليم 

.العالي



:هاملنص بر املصادر م البياناتاست مدور ة

الدور ةاسا ال هةم

 هري قطر ل بترول1

ربعيوزارة املالية2

وزارة التع يا والتع يا العالي3

سندي  وزارة الب دية والبيئة4

وزارة الصحة العامة5



راصدمنصة
https://rased.psa.gov.qa/

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


ل منصةالرئيسيةالصفحة



املصدر ةلل هاتامل فاتنماذجقائمة



املصدر ةال هاتم الداردةالبياناتقائمة



راصدمنصه بر الداردة البياناتنمدذج

ل بترولقطر نمدذج:مثال

 صعرر شزر ة  PPIتقر ر •



العاليوالتع ياالتع ياوزارةنمدذج:مثال



راصدمنصهاستخدامممي ات



.يهأرشفة البيانات على منصه الكرتون. 1



سهولة اعتماد أو رفص . 3
.امللف يف نفس الوقت

وجود نقاط اتصال لكل . 2
مما يسهل عملية  , جهة 

.املتابعة مع كل جهة



رسالة الكرتونيه ملنسق. 4
االتصال يف جهاز التخطيط
واإلحصاء كتنبيهه لوضع 

.بيانات على املنصه



رضععععافة ءمععععن املقوعععن , ت عععادر بعععاد اجهزععععات املصعععار ة للبيانععععات للطعععار   بىعععج اسععععط اا  امل صعععة❑

2022ءتارر الثقافة ءالر اضة من ضمن اجهزات املصار ة في  اا ة با  

.جاري العم  بىج دراسة  قية اجهزات ودماجزم في اسط اا  امل صة❑

املستقب يةالخطدات



www.psa.gov.qa 

شكرًا حلسن استماعكم


