
  ٛ9102ثذايخ رطجيك اٌمشاس اػزجبًسا ِٓ أٚي ِبي 

   ٚاٌشسَٛ اٌجّشويخ فيّب يضيذ ػٓ  يمَٛ اٌّٛاطٓ ثسذاد اٌّسزحمبد اٌّبٌيخ اٌحىِٛيخ ثّب فيٙب اٌضشائت

 .جٕيٗ ثإحذٜ اٌٛسبئً اإلٌىزشٚٔيخ 011

    ِٓ ًجٕيٗ يّىٓ سذاد٘ب ثٛسبئً اٌذفغ األخشٜ "وبش" أٜ "ٔمذٜ" أٚ غيشٖ 011اٌّجبٌغ األل. 

  ٓآالف جٕيٗ سيزُ سذاد٘ب ِٓ خالي فشٚع اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ ثبٌسٛق اٌّصشفيخ  01اٌّسزحمبد اٌزٝ رضيذ ػ

 .اٌّصشيخ

   فغ أٚ وشٚد االئزّبْ أٚ يزُ اسزخذاَ وشٚد اٌّشرجبد أٚ وشٚد اٌحسبثبد اٌجٕىيخ أٚ اٌىشٚد ِسجمخ اٌذ

 ."ػٓ طشيك االٔزشٔذ "أٚٔاليٓ

    خالي ثٕٛن  9102ِبيٛ  شٙٛس اػزجبًسا ِٓ أٚي 6سيزُ رٛفيش اٌىشٚد ِسجمخ اٌذفغ ِجبًٔب ٌّٚذح ِٓ

 .اٌذٌٚٝ األٍ٘ٝ ِٚصش ٚاٌمب٘شح ٚاٌضساػٝ اٌّصشٜ ٚاٌزجبسٜ

   ًرُ ٔشش ِبويٕبد ٔمبط اٌزحصي "POS" أٌف ِبويٕخ فٝ  00خ ثأوثش ِٓ اٌحىِٛيخ اٌّخزٍف ثبٌجٙبد

 اٌشٙش اٌؼمبسٜ ٚإداساد اٌّشٚس ٚاٌجبِؼبد ٚاألحيبء ٚسثظ ٘زٖ اٌّبويٕبد ِغ جّيغ اٌّٛالغ اٌحىِٛيخ ِٕٙب

 .ِشوض اٌذفغ ٚاٌزحصيً اإلٌىزشٚٔٝ ثٛصاسح اٌّبٌيخ

  ٌّجزّغ سلّٝ اٌذفغ اإلٌىزشٚٔٝ ٌىً ِب يزؼٍك ثإيشاداد ِٚذفٛػبد اٌجٙبد اٌحىِٛيخ يأرٝ فٝ إطبس اٌزحٛي

 .ٚرحميك اٌشّٛي اٌّبٌٝ

 "ريسيشاد جذيذح ٌٍّٛاطٕيٓ فٝ ِٕظِٛخ "اٌزحصيً اإلٌىزشٚٔٝ

 سذاد اٌّسزحمبد اٌحىِٛيخ دْٚ حذ ألصٝ.. ٚثأوثش ِٓ ثطبلخ ثٕىيخ

ِٕظِٛخ اٌذفغ ٚاٌزحصيً اإلٌىزشٚٔٝ  أصذسد ٚصاسح اٌّبٌيخ وزبثًب دٚسيًب، يزضّٓ ريسيشاد جذيذح رُسُٙ فٝ رؼضيض

حيث رُ اٌسّبح ٌٍّٛاطٕيٓ ثسذاد اٌّسزحمبد اٌحىِٛيخ ثأوثش ِٓ  ّسزحمبد اٌحىِٛيخ ٚاٌجّشويخ ٚاٌضشيجيخ،ٌٍ

 .دْٚ حذ ألصٝ ٌّبويٕبد اٌزحصيً اٌحىِٛيخ ثطبلخ ثٕىيخ،

اٌزٝ يزُ خصّٙب ِٓ وشٚد ِزٍمٝ  وبْ فٝ ثذايخ رطجيك ِٕظِٛخ اٌزحصيً اإلٌىزشٚٔٝ لذ رُ ٚضغ حذ ألصٝ ٌٍّجبٌغ

ًٙب، يزٛجٗ ثؼذ٘ب اٌّٛاطٓ إٌٝ اٌجٕٛن ٌذفغ ثبلٝ اٌّسزحمبد 2222 اٌحىِٛيخ ػٍٝ ِبويٕبد اٌزحصيً ثـاٌخذِبد   جٕي

ٌزسٍيُ إيصبي اٌسذاد ثّب وبْ يّثً ػجئب  اٌحىِٛيخ، إرا رجبٚصد ٘زا اٌّجٍغ، ٚيؼٛد ِشح أخشٜ إٌٝ اٌجٙخ اٌحىِٛيخ

 .ػٍٝ اٌّٛاطٕيٓ

اإلداسيخ اٌحىِٛيخ ثؼذَ  ثبد ٚاٌّذيشيبد اٌّبٌيخ، رٛجيٙبرٗ ٌٍجٙبدأػطٝ ػّبد ػٛاد، سئيس لطبع اٌحسب ِٓ جبٔجٗ

ٌٍّٛاطٕيٓ ػٍٝ اٌجٕٛن اٌّشبسوخ ثّٕظِٛخ اٌذفغ ٚاٌزحصيً  آالف جٕيٗ 4إصذاس أٜ أٚاِش رٛسيذ ثألً ِٓ 

 ِبويٕبد ، ِٛضًحب أْ اٌّجبٌغ اٌزٝ رمً ػٓ األسثؼخ آالف جٕيٗ يزُ سذاد٘ب ػجش«اٌّٛاطٓ ِذفٛػخ»اإلٌىزشٚٔٝ 

ٚاٌجٙبص اٌّصشفٝ ثّب يسُٙ فٝ ريسيش رمذيُ  اٌزحصيً اٌحىِٛيخ، ٚرٌه فٝ إطبس اٌزٕسيك ثيٓ ٚصاسح اٌّبٌيخ

 .اٌخذِبد اٌّبٌيخ ٌٍّٛاطٕيٓ

جٕيٗ ِٕؼب ٌٍزحبيً ػٍٝ ِٕظِٛخ "اٌزحصيً  011أشبس إٌٝ حظش رجضئخ اٌّزحصالد اٌحىِٛيخ إٌٝ ِجبٌغ ألً ِٓ 

 ."اإلٌىزشٚٔٝ

ٔٙبيخ وً يَٛ يزُ فيٗ إجشاء  ، فٝ«حٛافع اٌزحصيً»اٌصشافيٓ ٚاٌّحصٍيٓ ثإسسبي شذد ػٍٝ ضشٚسح اٌزضاَ 

  .ػٍّيخ اٌزحصيً ػٍٝ إٌحٛ اٌزٜ يضّٓ اٌحفبظ ػٍٝ حك اٌذٌٚخ ػٍّيبد رحصيً إٌىزشٚٔٝ ٚرٌه ضّبًٔب الوزّبي

اإلداسح اٌّحٍيخ، ٚاٌٙيئبد  ػّبد ػٛاد، رٛجيٙبرٗ ٌٍّسئٌٛيٓ اٌّبٌييٓ ثبٌجٙبص اإلداسٜ ٌٍذٌٚخ، ٚٚحذاد ٚأػطٝ

اٌّسزمٍخ، ٚغيش٘ب ِٓ اٌجٙبد اٌحىِٛيخ، ٚاٌّذيشيٓ اٌّبٌييٓ  اٌؼبِخ اٌخذِيخ، ٚاٌٙيئبد االلزصبديخ، ٚاألجٙضح

ثضشٚسح االٌزضاَ ثّب جبء  ٚاٌّشالجيٓ اٌّبٌييٓ ثبٌٛصاساد ٚاٌٙيئبد اٌؼبِخ، ِٚذيشٜ ٚٚوالء اٌحسبثبد ثبٌّحبفظبد،

 .زٖ ثىً دلخفٝ اٌىزبة اٌذٚسٜ ٚرٕفي


