األول من سبتمرب إصدار (العدد) الرابع بعد املائة من " الكتاب اإلحصائي السنوي "
عــام 3102
 أعلــــــن اجلهــــــا املركــــ ـ ي للتعبئــــــة العامــــــة واإلحصــــــا بــــ ـأن إصــــــدارد اجلد ــــــد
مـــــن " الكتـــــاب اإلحصـــــائي الســـــنوي لعـــــام  " 3102ســــيتاح علـــــق املولـــــع اإللك و ـــــي
للجهــا لكافــة املســت دم اعتبــارا مــن ــوم األحــد املواف ـ  .. 3102/9/0و شــما اإلصــدار اجلد ــد
أحـــد البيا ـــاا واإلحصـــا اا فـــق سالســـا منيـــة ســـوا الـــي نتجهـــا اجلهـــا أو الـــي تنتجهـــا
الـــــو اراا وا يئـــــاا امل تل ـــــة بالدولـــــة و التـــــق تت ـــــمن اإلحصـــــا اا الدموجرافيـــــة
الــــي تغطــــق الســــكان ب ــــا لل صــــائ

و النــــوئ وفئــــاا العمــــر وا

ــــر والر ــــ

مبحافظـــاا اجلمهور ـــة و كــ ل اإلحصـــا اا ا يو ـــة للمواليـــد والوفيـــاا وال ـــادل الطبيعيـــة
وإحصــــا اا الــــ وال والطــــال واإلحصــــــــا اا اإلجتماعــــــــية التــــق تغطــــق إحصــــا اا
التعلـــيب لبـــا اجلـــامعي  /التعلـــيب اجلـــامعي واإلحصـــا اا الصحــــــية للمستشـــ ياا واألســـرل
والوحــــداا الصــــحية واإلحصــــا اا الث افيــــة والنشــــا ال ــــي وإحصــــا اا الن ــــا الــــي
تغطــــق أ ــــوال الطــــر والســــكة ا د ــــد والطــــائراا والســــ ن وإحصــــا اا اإلتصــــا ا
وإحصــــا اا العمــــا عــــن لــــول العمــــا واملشــــتغل واملــــتعطل واإلحصـــــــا اا ا لتصــــاد ة
الــــي تغـــــــطق إحصــــا اا الســــياحة و التجــــارل ايارجيــــة و الداخليــــة واملاليــــة والبنــــو
واإلحصــــــــا الصــــــناعي وإحصــــــا اا ال راعــــــة عــــــن اإل تــــــال والــــــدخا ال راعــــــي
وإحصــا اا األســعار واألرلــام ال ياســية ألســعار املســتهلك واملنــتج والنــات امجلــق اإل ــالي
ومعـد ا النمـو وإحصـا اا الـبيئـــة عن امل ـل ـاا والتلـو واإل بعــاثــــاا .

 و تمــــــي هــــــ ا اإلصـــــــدار مبــا ت ـــــمنه ألحــد البـــيا اا واإلحصــا اا املتــوفرل باجلهــا
واجلهــــــاا املعنيــــــة األخــــــر والــــــي تعطــــــق صــــــورل معــــــربل ومعلومــــــاا إحصــــــائية
تعكــ الـــتغ اا التـــق ـــرأا علـــق لطاعــاا الدولـــة وتظهــــر ال ـــرو بشكـــــــا مبســــــط
خــــالل السالســــا ال منيــــة للبيا ــــاا علـــــــق املســـــــتو اإل ــــالي والت صــــيلي لتــــوف
إصــــــدار إحصائـــي جـامــــــع .
 وحــرصــــا مـــن اجلــــــها علــــق توفـــــــــ امل ـــــــد مـــــن البيا ــــاا والتـــق حيتاجـــــها
كثـــــ من املست ـــــدم تـــب إضافـــــة جـــــــداول جد ـدل تشتــما علـق إحصـــا اا تغـــطق
ت د ــراا السكـــان علـق مســــتو ت صيــــلق ب ـــــا ل ـــــئاا الســـــن والنـــــوئ وا

ـــــر

والر ــــ وكــ ل إحصا اا ال ـــروض للســــل اإلستثــــمار ة ال راعيـة و طـــــاا إ تـــــال
امليــــــــاد الن ــــــية والعكــــرل والطـــــالب امل يـــــدون باملعـــــاهد اياصــــــة واملست ــــــد ن
مــــن خدمــــــاا التأهـــــــيا املهــــــنق وايـــدمـــــاا الث ــــــافية واإلجتمـــــاعية باجلمعـــــياا
األهلـــية املعـــا ـــة .
 وبإتاحـــــة هـــــ ا اإلصـــــدار أمـــــا اجلــــــها فــق توفـــــ إحتــياجــــاا مست دمــــق البيا ــــاا
مــن مت ــــ

ال ـــــرار والباحثــــ واألفـــــراد واململســــساا واملنظـــــماا امجلـــــية واإللليــــــمية

والدولـــــــية  ..ولإل ــــالئ علــــق البيا ــــاا واملعلومــــاا لإلصــــدار اجلد ــــد و بيا ــــاا اجلهــــا
األخـر
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