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ٌمذ ػُٕد وّٕذوب ٌٍثٍذَح ِىٍفا تئػذاد و إجشاء ػٍُّح اإلحصاء االلرصادٌ.
و تاٌراٌٍ فأٔد اٌّغؤوي اإلداسٌ و اٌرمٍٕ األوي ٌهزٖ اٌؼٍُّح اٌىثشي ػًٍ ِغرىي
اٌثٍذَح.
ٌمذ أٔجضخ تٕجاح األػّاي اٌرحضُشَح ٌإلحصاء االلرصادٌ فٍ تٍذَره.ذثاشش حاٌُا
اٌّشحٍح اٌرٕفُزَح ٌإلحصاء االلرصادٌ.
إلٔجاح هزٖ اٌؼٍُّحَ ،جة أْ ذىىْ جُّغ اإلجشاءاخ ِأخىرج لثً ذٕفُز اإلحصاء
االلرصادٌ.
فٍ هذا اإلطاس:
 ذمىَ تاعرالَ وذخضَٓ اٌّغرٕذاخ اٌالصِح ٌرٕفُز اإلحصاء االلرصادٌ فٍ ِىاْ آِٓ.
َ جة غٍك لاػح حفظ اٌّغرٕذاخ فٍ حاٌح غُاته.
 ػٍُه ترمُُُ دلُك ٌّجّىع االحرُاجاخ اٌّادَح (عُاساخٌ ،ىاصَ اٌّىرة)....
ٌثٍذَرىُ .و ذغهش ػًٍ ضّاْ حُاصذها ٌرٕفُز ِىفك ٌهزا اإلحصاء.
 ذحضش ِىاْ االجرّاع (ِىرة ،لاػح االجرّاع )....،فٍ تٍذَرىُ أَٓ َجرّغ اٌّشالة
ِغ أػىاْ اإلحصاء وً ِغاء.
ذؼٍُ ٌجٕح اٌثٍذَح و وزا ِغؤوي ِصٍحح اإلحصاء فٍ اٌىالَح تجُّغ اٌصؼىتاخ اٌّادَح
اٌرٍ ذرٍماها.
حملة إعالمية ،تحسيسية و تىضيحية
ذثذأ اٌحٍّح اإلػالُِح واٌرحغُغُح لثً ذٕفُز ػٍُّح اإلحصاء االلرصادٌ (حىاٌٍ
شهشِٓ لثً) و ذغرّش إًٌ غاَح ٔهاَح اٌرٕفُز.
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ٌهزا اٌغشض ذمىَ تـئٌصاق اٌالفراخ فٍ تٍذَرىُ .واٌرٍ ذغٍُ ٌه ِٓ طشف ِغؤوي
ِصٍحح اإلحصاء فٍ اٌىالَح.
ذغهش ػًٍ ذىصَغ هزٖ إٌّشىساخ ػًٍ ِغرىي وً اٌثٍذَح و إٌصالها فٍ أِاوٓ
ِالئّح و تؼُذج ػٓ اٌٍّظ.
عشية تنفيذ عملية اإلحصاء
 جّغ وً اٌّشالثُٓ إلطالػهُ ػًٍ اٌحذود اٌّؼُٕح ٌّٕاطك اٌؼًّ فٍ اٌُّذاْ.
 ذضوَذهُ تٍّفاخ خاصح وذىفُش وعائً اٌؼًّ ٌهُ.
خالل تنفيذ عملية اإلحصاء:
 ذرأوذ ِٓ أْ اٌّشالثُٓ َمىِىْ تّراتؼح و ِشالثح ػًّ أػىاْ اإلحصاء.
 ذضّٓ ِغاػذج ِادَح و ذمُٕح ٌٍّشالثُٓ و أػىاْ اإلحصاء إرا وأد اٌحاجح
ٌزٌه.
بعد نهاية تنفيذ عملية اإلحصاء:






ٌىً ِٕطمح ػًَّ ،جة ػٍُه جّغ وشاط إٌّطمح ِغ االعرّاساخ و وضؼهّا
فٍ حافظح اٌىثائك اٌّخصصح ٌهزا اٌغشض.
ذحمك ِٓ أْ اٌثطالاخ اٌٍّصمح ػًٍ حافظاخ اٌىثائك لذ ذُ ٍِؤها.
جّغ وً اٌحافظاخ فٍ اٌصٕذوق اٌّخصص ٌهزا اٌغشض ،وعجً ػًٍ
اٌثطالح اٌٍّصمح اٌّؼٍىِاخ اٌالصِح.
ذغٍُ اٌصٕذوق أو اٌصٕادَك ٌّغؤوي ِصٍحح اإلحصاء فٍ اٌىالَح اٌزٌ
َّضٍ ػًٍ لغُّح االعرالَ ِٓ ثالثح ٔغخ ذحرفظ تىاحذج ِٕها ػٕذن.
أٔشئ لائّح أعّاء وً اٌّشالثُٓ و أػىاْ اإلحصاء اٌزَٓ شاسوىا فؼال فٍ
ػٍُّح اإلحصاء االلرصادٌ ػًٍ ِغرىي تٍذَرىُ ثُ عٍّها ٌّغؤوي ِصٍحح
اإلحصاء فٍ اٌىالَح.

