
المسوحات االقتصادية
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المسححا االقتصححادس السحح وس مححة الممة ححة راححاعل رححس دعاسححة رةميححة سحح وية 

س م تظمة ومسحتمعل رحس اصحاوم وم و حات المتسسحات ال امةحة محة ال  حاري

الاام وال حا  وال  حاغ ريحع الفحادر لةحعاا محة نميح  م حا ة الممة حة والتحة

 حة تزاول  شحا ا اقتصحاديا  و رحدل   شح ة ويك حة  امحة الم حا ة ااداعيحة ال ا

ة رشع ااسحتادا  ري حة رشحواوية محس الم شححت مسححواة محس د حاع ت حداد ل امح

.الم شحت 

المسوح االقتصادية الس وية
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حصحاوية تأتة  همية المسوح االقتصادية مة م ااةة زيادل ال ةب رةى الايا ات اا

، اااضحامة دلحى تحوميع ايا حات 2030االقتصادية وااصحة  ا حد د حاؤ عتيحة الممة حة 

 حدالت عا  س وية رس نمي  األ ش ة االقتصادية ارداد المتشعات قصيعل المدى وم

ادات ال مححو لفححا، و ححتلر الت ححعر رةححى حنحح  التكيححع مححة الت ويضححات وال   ححات واايححع

.حسب األ ش ة االقتصادية الماتة ة

المسوح وقد وا ات الفيوة ال امة لإلحصاء هتا ال ةب المتزايد ات  يت المزيد مس

سحح وس وعاحح  )مسحححا  اقتصحاديا  20االقتصحادية ، حيححق ت حو  الفيوححة ات  يححت    حع مححس 

. 2018  ، وتلر حسب ا ة المسوح ااحصاوية ل ا  2018اال را  ( س وس

المسوح االقتصادية الس وية



األهدار
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ة توميع ايا حات تسحاه  محة الت حعر رةحى محدى مسحاهمة ال  حاغ الاحام مح•

.ال اتج المحةة

تسحارد توميع ايا ات رس نمي  األ ش ة االقتصادية ارداد المتشعات التة•

.مة م عمة م دالت ال مو

.تحديق سةسةة الايا ات االقتصادية رس  ل  شا  اقتصادس •

.م عمة ما يستوراه  ل  شا  اقتصادس مس حن  المشتكةيس •



األهدار

11/09/20185

ب واايححعادات حسححالت ححعر رةححى حنحح  التكيححع مححة الت ويضححات وال   ححات•

.األ ش ة االقتصادية الماتة ة 

.الت عر رةى حن  الت وي ات الع سمالية حسب ال شا  االقتصادس •

ات تحححوميع احتيانحححات األنفحححزل والمصحححالا الح وميحححة والاحححاح يس محححس الايا ححح•

.والم ةومات ااحصاوية

ة اسححتادا  هححتب الايا ححات ألرححعان الم اع ححات المحةيححة وااقةيميححة والدوليحح•

.ودنعاء الدعاسات والتحةيات 



م فنية ت  يت المسا
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نمحح  يسححت د المسححا مححة ت  يححتب رةححى م فنيححة تتضححمس اسححتماعل المسححا وهححة ماصصححة ل•

ا محس الم شحأل الايا ات وتشتمل رةى ايا حات نكعاميحة وايا حات اقتصحادية م ةواحة اسحتي اوف

.الواق ة مة ري ة المسا

ا ححات والايا ححات النكعاميححة هححة راححاعل رححس ايا ححات م ا يححة لتحديححد موقحح  الم شححأل،  مححا الاي•

الم شحأل االقتصادية مفة الايا ات الم ةوب توميعها مس الم شحأل م حل وصحر دقيحة ل شحا 

س ال   حات    ايا ات رس المشتكةيس وت ويضاتف  و تلر تحتوس االسحتماعل رةحى ايا حات رح

.واايعادات والت وي ات الع س مالية 



م فنية ت  يت المسا

11/09/20187

 ة وت  ححت رمةيححة نمحح  ايا ححات المسححا اأسححةوب الم ااةححة الشاصححية اواسحح•

.وي  ت المسا اش ل س وس, ااح يس

 إ حاع الاتيحاع ري حة 2010وقحد تح  االرتمحاد رةحى ايا حات ت حداد الم شححت •

ة، م حل المسا  و ه يتضمس نمي  الايا ات األساسحية الازمحة لسححب ال ي ح

لححى اسحح  المتسسححة ور وا فححا وال شححا  االقتصححادس الححتس تزاولححه اااضححامة د

ت  حى والمسا يك ة نمي  الم ا ة ااداعية مة الممة ة و,ردد المشتكةيس 

محس دنمحالة الم شححت % 84 همية   احع لةمحدس اارتاحاع   فحا تضح  ححوالة

,مس دنمالة المشتكةيس مة الممة ة%91االممة ة وي مل افا ما ي اعب 
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دنعاءات ال مل االحصاوة

ت اححححة الفيوححححة ال امححححة لإلحصححححاء 

دنححعاءات ال مححل ااحصححاوة رةححى 

ة  امة المسحوح والاححوق الميدا يح

:حسب التالة 
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الص واات والتحديات

لاحام، االعت اغ الم انئ والمستمع مة  ةب الايا ات مس األنفزل الح ومية  امة، و تلر ال  حاغ ا•

2030ااصة ا د د اؤ عتية الممة ة 

  م الورة االحصاوة والم عمة اماهية المسوح االقتصادية لدى ا ن موات المنتم •

  م ال  اءات الاشعية المتهةة•

.محدودية مناالت ا اء ال دعات مة هتا المنال•

.الت ة ة ال الية ل مةية ا اء األ ع ااحصاوية لةم شحت•
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ص واات وتحديات م ية

ااتار وصر ال شا  االقتصادس لتعاايم الم شحت رس التص ير الو  ة لأل ش ة •

.مة  رةب الم شحت(  (ISIC.4االقتصادية

لتناعس السنل ا)ااتار ال شا  االقتصادس المماعس ميدا يا  رس المسنل مة السنات ااداعية •

...(، عاصة الاةدية ، 

.رد  تومع دماتع محاساية لم ظ  الم شحت المتوس ة والصكيعل•

.رد  ونود حسااات مست ةة لم ظ  معوغ الشع ات والمتسسات•

.ااتار اال ظمة المحاساية مة م ظ  الشع ات والمتسسات ال امةة مة ال  اغ الاام•

.ص واة الحصول رةى نام ة ايا ات متهةيس مة االموع المحاساية•

الص واات والتحديات
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ش عا  لةنمي 


