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في إؼاس اٌرٛأِح ِع اٌّؤسساخ اٌششيىح اٌفشٔسيح، يٕظُ ِىرة اٌصشف يَٛ األستعاء               

ذصحيح اٌرغيشاخ اٌّٛسّيح "تّذسج ٚصاسج االلرصاد ٚاٌّاٌيح تاٌشتاغ ٔذٚج ذحد عٕٛاْ  2102أورٛتش  3

 ."ّصححح في ذحٍيً اٌظشفيح االلرصاديحاٌّؤششاخ اٌٚاسرعّاي 

وً ِٓ ِىرة اٌصشف  أٔدضخ ِٓ لثًاسا إٌٝ عشض األعّاي اٌري ٚذٙذف ٘زٖ إٌذٚج أس
ٚإٌّذٚتيح اٌساِيح ٌٍرخؽيػ )ِذيشيح اإلحصاء ٚاٌّعٙذ اٌٛؼٕي ٌرحٍيً اٌظشفيح( ِٓ أخً االسرداتح 

ٚخاصح تٕه اٌّغشب ِٚذيشيح اٌذساساخ ٚاٌرٛلعاخ اٌّاٌيح تٛصاسج  ٘زٖ اٌّؤششاخ ِسرعٍّيالٔرظاساخ 
 االلرصاد ٚاٌّاٌيح.

إٔراج  ِدٙٛداذٗ ٌٍشفع ِٓشاسج إٌٝ أٔٗ ِٕز عذج سٕٛاخ ِٚىرة اٌصشف يٛاصً ذدذس اإلٚ
ذٛصياخ إٌّظّاخ  إٌّٙديح اٌّعرّذج في ٘زا اٌصذد ِع ذرالءٌَّعؽياخ االحصائيح حرٝ أشش ٚخٛدج ٚ

٘زا اإلؼاس سيحشص ِىرة اٌصشف  . ٚفياٌذٌٚيح ٚخاصح صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٚي ِٕٚظّح األُِ اٌّرحذج
( اٌّصححح ٚتعط تٕٛد ِيضاْ اٌّذفٛعاخ)إٌشش إٌّرظُ ٌّعؽياخ اٌرداسج اٌخاسخيح ٌٍسٍع  عٍٝ ظّاْ

 .ِٓ اٌرغيشاخ اٌّٛسّيح

وّا أٔٗ ذُ اٌثذء في إٔداص األعّاي اٌّرعٍمح ترصحيح ِعؽياخ اٌرداسج اٌخاسخيح ِٓ 
ّؤسساخ ٚاٌإؼاس اٌرٛأِح اٌّؤسساذيح تيٓ ِىرة اٌصشف في شٙشا ٚرٌه  01اٌرغيشاخ اٌّٛسّيح ِٕز 

ٚ٘ي: اٌّعٙذ اٌٛؼٕي ٌإلحصاء ٚاٌذساساخ االلرصاديح ٚاٌثٕه اٌفشٔسي ٚاٌّذيشيح اٌثالثح اٌراٌيح  فشٔسيحاٌ
إٌظاَ اإلحصائي اٌحاٌي ٌّىرة اٌصشف ٚرٌه عٓ  إغٕاءِٓ ٘زٖ األعّاي ٚسرّىٓ اٌعاِح ٌٍدّاسن. 

، عٍٝ اٌّذٜ سٍػ اٌعٛء عٍٝ ذؽٛس ِعؽياخ اٌرداسج اٌخاسخيح ٌٍسٍعِزوشج شٙشيح ذ ٔششؼشيك 
 .اٌّصححح ِٓ اٌرغيشاخ اٌّٛسّيح اٌمصيش،

س٘ٓ ِعؽياخ خذيذج  ٚظعٔمؽح ذحٛي أساسيح ِٓ أخً األعّاي ٔرائح ٘زٖ  عشضٚيشىً 
اٌّسرعٍّيٓ ٌٍثيأاخ اإلحصائيح اٌري يصذس٘ا ِىرة اٌصشف تاٌّغشب. اٌششواء ٚاٌّؤسساخ  إشاسج

ٚسرّىٓ ٘زٖ إٌذٚج ِٓ ذمذيُ إٌّٙديح اٌّرثعح ِٓ ؼشف ِىرة اٌصشف ٚإٌّذٚتيح اٌساِيح ٌٍرخؽيػ 
خز ِع األرصحيح اٌّعؽياخ ِٓ اٌرغيشاخ اٌّٛسّيح ؼثما ٌٍّّاسساخ اٌديذج إٌّثثمح ِٓ اٌّعاييش اٌذٌٚيح ٌ

 عرثاس أرظاساخ ِسرعٍّي ٘زٖ االحصائياخ.تعيٓ اال

٘زٖ إٌذٚج ِٓ ؼشف خثشاء أٚسٚتييٓ ِٚغاستح ِرخصصيٓ في ِداي عشٚض رمذَ س
 ذصحيح اٌّرسٍسالخ اٌضِٕيح ِٓ اٌرغييشاخ اٌّٛسّيح ٚذأثيشاخ اٌرمٛيُ.


