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 :مقدمة
 

 تختلف ولكنها وصفها في تتشابو انها حيث الكلي، العالم مستوى على المختلفة االقتصادية االنشطة من المئات مع التعامل يتم
 ان وجب باالقتصاد مرتبطة واحدة بلغة يتحدث ان كلو  العالم يستطيع وحتى آلخر، بلد من القومي الناتج على تأثيرىا درجة في

 .البلدان جميع مستوى على اقتصادي ونشاط قطاع لكل موحد ورمز دليل ضمن االنشطة ىذه وصف بين يوحد ما ىناك يكون
 حيث بها سيتكلمون التي اللغة ايجاد لمحاولة باالقتصاد والمهتمين العاملين قبل من االجتماعات من العديد ىناك كانت  لذلك
 استخدام تم البداية في .االقتصادية لؤلنشطة الموحد االقتصادي والدليل الوصف لغة ىي لغة افضل ان .الجميع لدى مفهومة تكون

 ىذا توحيد تم البلدان بين ما المستخدمة اللغة الختالف ونظرا المختلفة االقتصادية االنشطة وصف في والحروف الكلمات
 .(ISIC) ال الدولي التصنيف كتاب  ىو ودولي واحد كتاب  ضمن ُوِضعت ومتشابهة معينة ورموز ارقام ضمن الوصف

 
 التجارة الصناعة، مثل االقتصادية، طبيعتها حسب االنشطة على التعرف في يساعد الدولي الصناعي التصنيف استخدام ان

 على االتفاق تم فقد مختلفة اقتصادية انشطة تزاول التي المنشآت من كبيرة  اعداد لوجود ونظرا .الخ ..... الخدمات الداخلية،
 تمارس والتي الصناعي القطاع فئة تحت وضعها تم صناعية انشطة تزاول فالتي متجانسة اقتصادية طبيعة ذات فئات الى تقسيمها
 .(ISIC) ال الدولي التصنيف كتاب  ىو المنشآت ىذه طبيعة في الفصل فالحكم .وىكذا التجاري القطاع الى تنتمي التجارة
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ىو التصنيف المرجعي الدولي والذي يعمل على توفير مجموعة من فئات االنشطة التي : التصنيف الصناعي الموحدتعريف . 1
 االنشطة في كافة المسوح االحصائية، لذا فإن يمكن استخدامها لجمع وتحليل االحصاءات حسب ىذه 

 
 .توحيد تصنيف جميع االنشطة االقتصادية االنتاجية وفقا لتعريف الحسابات القومية: التصنيف الصناعي الموحدىدف . 2
 
 :التصنيفأىمية . 3 
 :محلياً •
 .تبادل وتدفق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفةتسهيل . 1
 .قراءة وعرض البياناتتوحيد . 2
 .معالجة البياناتتسهيل . 3
 .اجراء المقارنات المحليةسهولة . 4
 :دولياً •
 .تبويب وعرض البياناتتوحيد . 1
 .اجراء المقارنات بين الدولسهولة . 2
 .تبادل الخبرات الدولية ومتابعة اخر المستجداتسهولة . 3
 توحيد المؤشرات والمفاىيم االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بالتصانيفسهولة . 4
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 :، حيث صدر1948لقد تم اعتماد الصيغة االصيلة للتصنيف الصناعي الدولي الموحد عام : مراحل تطور التصنيف. 4
 
 .1958عام ( ISIC1)التنقيح االول للتصنيف الصناعي الدولي •
 .1968عام ( ISIC2)التنقيح الثاني للتصنيف الصناعي الدولي •
 .2004عام ( ISIC3.1)و  1990عام ( ISIC3)التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي •
 .2008عام ( ISIC4)التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي •
 
 :التصنيفاستخدامات . 5
 
 .ترميز االنشطة االقتصادية للمسوح االقتصادية والتي يتم تنفيذىا من قبل الدول المختلفة•
 .ترميز القطاعات االقتصادية من قبل الحسابات القومية•
 .يتم استخدامو في احصاءات التجارة الخارجية•
 .يستخدم من قبل االحصاءات السكانية في ترميز االنشطة االقتصادية المتعلقة بالسكان•
 .ترميز االنشطة االقتصادية لغايات تركيب االرقام القياسية للمنتجين•

 



6 September 2017 6 رئيس قسم الصناعة والطاقة/ نمر هاشم غربية 

 االقتصادية لؤلنشطة الحاصل التطور الى عائد ىو بل صدفة، التصنيف مستويات اصاب الذي التطور كان  ما
 الصناعي فالتصنيف .العالم في المستخدمة التصانيف وتحسين تنقيح اوجب الذي المنتجة السلع وطبيعة المختلفة

 االنشطة فئات من مجموعة توفير على يعمل والذي الدولي المرجعي التصنيف ىو االنشطة لجميع الموحد الدولي
 .االنشطة ىذه حسب االحصاءات وتحليل لجمع استخدامها يمكن التي

 
 النشاط نوع حسب البيانات تصنيف في والدولي الوطني المجالين في واسع نطاق على التصنيف ىذا ُاستعمل لقد

 حيث وغيرىا، والسكان والعمالة القومي الدخل او االنتاج مثل االقتصادية االحصاءات مجاالت في االقتصادي
 .االىمية من قدراً  منها جديدة انواع تكتسب كما  تنظيمها في تغييرات االقتصادية االنشطة تشهد
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 :التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد
 

 .االحصائية التصنيفات قسم /المتحدة االمم في االحصائية الشعبة :االصدار جهة  .1
 

 (ISIC3) الموحد الدولي الصناعي التصنيف من الثالث المستوى استخدام انتشر لقد :الرابع التنقيح اصدار دوافع .2
 ُسِمي بها خاص تصنيف كتيب  افراد تم والتي المنتجة السلع بطبيعة كبيرا  اىتماما يهتم كونو  العالم مستوى على (ISIC3.1)و

 المنتجة للسلعة ترميزا يعطي كان  والذي (ISIC2) الثاني المستوى الصناعي التصنيف عكس على للمنتجات المركزي بالتصنيف
 .الواحد النشاط ضمن البعض بعضها عن السلع لتمييز ارقام 6 مستوى على النشاط ترميز خالل من
 ISIC3)ال استخدام منذ واالستغراب للدىشة يدعو متسارع بشكل البلدان من كثير  في االقتصادي الهيكل تغير لقد

 وىذا التغير ىذا ان .والصناعات لؤلنشطة ومتعددة جديدة وتقسيمات جديدة تكنولوجيا ظهور الى ىذا ادى حيث ،(ISIC3.1و
 التغيرات ىذه إلظهار وذلك قبل من افضل بطريقة الثالث المستوى الموحد الصناعي التصنيف لتنقيح الحاجة الى دعا الظهور
 .الرابع المستوى على التنقيح ضمن

 
 وعلى االنشطة عدد اما قسما، 88 االقسام وعدد بابا، 21 التنقيح ىذا في االبواب عدد بلغ :الرابع للتنقيح العام الهيكل .3

  .حدود اربعة مستوى على انشطة 419 ولتبلغ نشاطا 232 بلغت فقد حدود ثالثة مستوى
 

 والتي التفاصيل من الكثير على احتوائو غيره عن الموحد للتصنيف الرابع التنقيح يميز ما ان :غيره عن الرابع التنقيح مميزات .4
 .االقتصادية االنشطة بطبيعة الكافية والدراية المعرفة لآلخرين تتيح
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 :الرئيسة للتنقيح الرابعالصفات . 5
 
 .يغطي بشكل عام االنشطة االنتاجية والتي ىي االنشطة االقتصادية داخل حدود االنتاج في نظام الحسابات القومية•
 
 ابوابا، تسمى والتي الفئات بين التداخل يتم ال بحيث مستويات اربع من فرديا تقسيما االقتصادية االنشطة تقسيم تم•

 المعلومات ىو (ياء الباب) التحويلية، الصناعة ىو (جيم الباب) والصيد، والحراجة الزراعة ىو (الف الباب) :مثل
  بابا 21 في االقتصادية االنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي للتصنيف الفردية الفئات تجميع تم حيث .واالتصاالت

   :يلي كما
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 الباب االقسام الوصف

 ألف 03-01 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 باء 09-05 التعدين واستغالل المحاجر

 جيم 33-10 الصناعة التحويلية

 دال 35 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 هاء 39-36 إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة الفضالت والمعالجة

 واو 43-41 التشييد

 زاي 47-45 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 حاء 53-49 النقل والتخزين

 طاء 56-55 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 ياء 63-58 المعلومات واالتصاالت

 كاف 66-64 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 الم 68 األنشطة العقارية

 ميم 75-69 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 نون 82-77 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 سين 84 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

 عين 85 التعليم

 فاء 88-86 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

 صاد 93-90 الفنون  والترفيه  والترويح

 قاف 96-94 أنشطة الخدمات األخرى

 أنشطة األُسر المعيشية كصاحب عمل؛ أنشطة األُسر المعيشية إلنتاج سلع

 وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص
 راء 97-98

 شين 99 أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية
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 بما فيو تعمل الذي االقتصادي النشاط حسب المشاريع او المنشآت مثل االحصائية الوحدات لتصنيف استخدامو يتم•
 .ودوليا وطنيا البيانات بمقارنة يسمح

 
 االكثر واالبواب االقسام ومستويات الصناعات ومجموعة الصناعات تحوي تفصيال اكثر مستويات الى االقتصاد يجزئ•

 .تجميعا
 

 ورد حيث المنشاة، تمارسو الذي النشاط طبيعة االعتبار بعين االخذ يجب الموحد الدولي الصناعي التصنيف مع التعامل عند
 مؤسسية وحدة وادارة ومراقبة مسؤولية تحت يجري نشاط عن عبارة ىو والذي :القومية الحسابات حسب االنتاج تعريف

 .وخدمات سلع من نواتج او منتجات إلنتاج والخدمات والسلع المال وراس العمل مدخالت ويستعمل



6 September 2017 11 رئيس قسم الصناعة والطاقة/ نمر هاشم غربية 

 ثالث على النشاط وصف يكون حيث فيها، الموجودة االنشطة من مختلفة مستويات بوجود تتميز اقتصادية وحدة او منشاة اي إن
 .إضافي ونشاط ثانوي، نشاط رئيس، نشاط مستويات،

 
 .االقتصادي للكيان المضافة القيمة من قدر بأكبر ُيسهم الذي النشاط ىو الرئيس النشاط1.

 
 مثل معينة سلعة تنتج منشاة المثال سبيل على .ثالثة ألطراف وسلع منتجات انتاج الى يؤدي منفصل نشاط ىو الثانوي النشاط .2

   .( 6810 خدمات نشاط ) االبنية تأجير مثل اخر ثانوي نشاط عندىا يوجد لكن ( 0891 صناعي نشاط ) الفوسفات
 

 الى وما النظافة خدمات والتخزين، النقل الدفاتر، مسك مثل المنشاة، في الرئيسة االنشطة إلنتاج داعم نشاط ىو االضافي النشاط .3
 .ذلك

 
 نوع لتحديد المضافة القيمة بدائل الى اللجوء فيتم عمليا، عليها والحصول المضافة القيمة حصص معرفة احيانا المستحيل من يكون قد

 او نشاط بكل الوحدة او للمنشاة االجمالي االنتاج قيمة البدائل، ىذه ومن يندرج اقتصادي قطاع اي وتحت للمنشاة الرئيس النشاط
 .النشاط فئات من فئة كل  في الموجودة المنتجات مجموعة من الشحنات او المبيعات قيمة
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 على فصلها يمكن وال مختلطة انشطة عدة ولديها اقتصادي نشاط من اكثر تمارس الوحدات او المنشآت بعض ىناك
 :التالية القواعد حسب معالجتها فيتم االحصائية الوحدة مستوى

 القيمة من قدر بأكبر يساىم الذي النشاط حسب الوحدة تصنيف يتم :المستقلة المتعددة االنشطة معالجة•
 .المضافة

 بصناعة المقترن االسمنت خلط او الموقع في نشرىا ثم االخشاب قطع نشاط مثل :الراسي التكامل معالجة•
 .منسوجات مصنع في الصناعية الخيوط انتاج او الطوب

  انتاج  مثل مختلفة، خصائص ذات نهائية منتجات انتاج الى يؤدي معين منتج انتاج :االفقي التكامل معالجة•
 ال لذلك التجميل، مستحضرات او المنظفات من معين نوع انتاج في اولية كمادة  واستخدامو الخام الغليسرين

 ضمن المادتين انتاج تصنيف وجب لذلك .الصابون مادة انتاج عن للغليسرين االولي االنتاج فصل عمليا يمكن
 .الموحد الدولي الصناعي التصنيف في الفرع نفس

 :يلي كما  االسلوب ىذا استخدام يتم :ألسفل اعلى من التدرج•
 .المضافة القيمة من حصة بأكبر يستأثر الذي الباب تعيين1.
 .المضافة القيمة من حصة بأكبر يستأثر الذي القسم تعيين يتم الباب ىذا داخل2.
 .المضافة القيمة من حصة بأكبر تستأثر التي المجموعة تعيين القسم ىذا داخل3.
  .المضافة القيمة من حصة بأكبر يستأثر الذي الفرع تعيين يتم المجموعة ىذه داخل4.
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 صحة مدى على مقارنتها وامكانية الموحد الدولي الصناعي للتصنيف وفقا الناتجة االحصاءات نوعية تتوقف" :لؤلىمية
 واالدوات لتحديدىا المتوفرة المعلومات على الرموز صحة تتوقف حيث االحصائية، للوحدات المخصصة الرموز

 ."الغرض لهذا المستعملة واالجراءات
 

 منو، تفصيال اكثر ولكنو الموحد الدولي الصناعي التصنيف على ويعتمد بها خاص تصنيف وضع في البلدان بعض تلجأ
 لغايات وذلك الموحد التصنيف كتاب  في المستخدم االصلي الرمز على رقمين او رقم زيادة البلدان بعض تتبنى حيث

 خانة يزيد من ىناك "المخابز منتجات صنع" 1071 النشاط رمز فمثال المنتجة، السلعة حسب النشاط نوعية تفصيل
 االنواع صنع 10712 الصغيرة، واالرغفة الخبز صنع 10711 :المخابز نشاط في المنتجة السلعة لتمييز اثنتين او واحدة

 منتجات من ذلك وغير البسكويت صنع 10713 اللحم، او بالفاكهة المحشوة والفطائر والكعك الحلوى من الطازجة
 وىكذا .الجافة المخابز

 البلدان لهذه يتسنى لكي الوطنية تصنيفاتها بموائمة البلدان تقوم بان المتحدة لؤلمم التابعة االحصائية اللجنة اوصت وقد
 .الموحد الدولي الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح في االقل على رقمين مستوى على بياناتها عن االبالغ

 
 مع ISIC3.1و ISIC3 وبالذات المختلفة للمستويات الموحد الدولي الصناعي التصنيف بين ما المقارنة محاولة عند

ISIC4 التالية التغييرات مالحظة يمكن: 
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 :التغييرات المنهجية: اوالً 
 .ىي كما  تظل المنهجية الجوانب لكن السابق، التنقيح عن كبيرا  اختالفا ىيكلو في الرابع التنقيح يختلف1.
 كاف  الباب في (القابضة الشركات انشطة) 6420 الفرع ادراج خالل من الموحد الدولي الصناعي التصنيف نطاق توسيع تم2.

 المالية والكيانات االموال وصناديق االحتكارية االتحادات) الباب نفس في 6430 والفرع (التامين وانشطة المالية االنشطة)
 (المشابهة

 .المتعددة االنشطة حالة في المضافة القيمة معيار لتطبيق واضح تغيير وجود3.

 .سابقو من وضوحا اكثر الرابع التنقيح في الواردة التطبيق قواعد4.
 

 :التغييرات الهيكلية: ثانياً 
ادخال مفاىيم جديدة في المستوى االعلى من التصنيف وادخلت تفاصيل جديدة لبيان مختلف اشكال االنتاج والصناعات 1.

 .الحديثة مع المحافظة على ىيكل التصنيف
 .في التنقيح الرابع( الزراعة والحراجة والصيد البحري)في الباب الف  3.1تم دمج بابي الزراعة وصيد االسماك في التنقيح 2.
المنتجات الصيدالنية ) 21تم اضافة اقسام جديدة في الصناعة التحويلية لتبيان الصناعات الجديدة الهامة، منها القسم 3.

، ويوجد (صنع اجهزة الحاسوب والمنتجات االلكترونية والبصرية) 26وايضا القسم ( والمنتجات الطبية الكيميائية والزراعية
 .، حيث ظلت معظم االقسام االخرى دون تغيير نوعا ما(صنع االثاث) 31والقسم ( صنع المشروبات) 11ايضا القسم 

 3.1والمعدات والمصنف تحت قطاع الصناعات التحويلية حسب نوع المعدات في التنقيح اآلالت تم فصل اصالح وتركيب 4.
 .منفصال في التنقيح الرابع( والمعداتاآلالت اصالح وتركيب ) 33ووضعو ضمن القسم 
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 (ومعالجتها النفايات وادارة الصحي الصرف وانشطة :المياه امدادات) ىاء الباب ىو جديد باب انشاء تم5.
 

 ."المتخصصة التشييد انشطة" المفهوم ادخال تم6.
 

 والدراجات المحركات ذات المركبات اصالح :التجزئة وتجارة الجملة تجارة) زاي الباب من المنزلية السلع اصالح نقل تم .7
 .(النارية

 
 .االنشطة ىذه في والمتخصصة المختلفة الطبيعة لبيان (والطعام االقامة انشطة) طاء الباب في الوارد الوصف في التوسع8.

 
 المعلومات منتجات وتوزيع  انتاج انشطة يشمل حيث ،(واالتصاالت المعلومات) ياء الباب ىو جديد باب ايضا انشاء تم  .9 

  حيث ،63و 62و 61و 60 والقسم 59 والقسم 58 القسم النشر انشطة ىي الباب ىذا مكونات اىم ان .الثقافية والمنتجات
 االنشطة) كاف  والباب (واالتصاالت والتخزين النقل) طاء والباب (التحويلية الصناعات) دال الباب ضمن االقسام ىذه كانت

 الشخصية والخدمات واالجتماعية المجتمعية الخدمات انشطة) سين والباب (التجارية المشاريع وانشطة وااليجارية العقارية
 .3.1 التنقيح في (االخرى

 
 (القابضة الشركات انشطة) 6420 الفرع ىما (التامين وانشطة المالية االنشطة) كاف  الباب في جديدين فرعين ادخال تم .10

 .(المشابهة المالية والكيانات االموال وصناديق االحتكارية االتحادات) 6430 والفرع
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 4 التنقيح في ابواب  ثالثة الى 3.1 التنقيح في "التجارية المشاريع وانشطة واإليجارية العقارية االنشطة" الباب تقسيم تم .11 
 ىو نون والباب ميم الباب الى والتقنية والعلمية المهنية واالنشطة الم الباب ىو مستقال بابا العقارية االنشطة اصبحت حيث

 .(الدعم وخدمات االدارية الخدمات انشطة)
 
 االخرى والتعليمية الثقافية واالنشطة المتخصصة الرياضية االلعاب ليشمل التعليم بنطاق يتعلق والذي عين الباب تغيير تم .12 

 .المتخصصة الدعم خدمات انشطة وكذلك
 
 ثالثة انشاء الى ادى مما جديدة تفصيالت عليو اُدخلت فقد (االجتماعي والعمل االنسان صحة انشطة) فاء الباب اما .13 

 .واحد من بدال اقسام
 
 الشخصية والخدمات واالجتماعية المجتمعية الخدمات انشطة) 3.1 التنقيح في سين الباب من كثيرة  مكونات نقل تم .14 

  ياء والباب ،(ومعالجتها النفايات وادارة الصحي الصرف وانشطة :المياه امدادات) 4 التنقيح في ىاء الباب الى (االخرى
 انشطة) قاف والباب (والتسلية والترفيو الفنون) صاد البابين في تجميعها تم فقد االنشطة باقي اما .(واالتصاالت المعلومات)

 .(االخرى الخدمات
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 : ISIC4و ISIC3مقارنة بين التصنيف الصناعي : باختصار 
 

  ISIC4 استخدام خالل من اوسع وبشكل الحدود جميع على االقتصادية االنشطة تفصيل تم1.

 .(الرابع المستوى) باب 21 الى (الثالث المستوى) باب 17 من االبواب عدد ارتفع2.

 .(الرابع المستوى ) قسم 88 الى (الثالث المستوى) قسم 60 من االقسام عدد ارتفع3.

 .(الرابع المستوى) نشاط 232 الى (الثالث المستوى) نشاط 159 من حدود 3 مستوى على االنشطة عدد ارتفع4.

 .(الرابع المستوى) انشطة 419 الى (الثالث المستوى) نشاط 291 من حدود 4 مستوى على االنشطة عدد ارتفع5.

 والمعلومات، االتصاالت المياه، :مثال) لها مستقلة ابواب فتح وتم ISIC3.1 في اخرى مع دمجت رئيسة انشطة ابراز6.
 .(والترفيهية الفنية واالنشطة
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 الصناعي التصنيف استخدام الى التحول عند االقتصادية للقطاعات حدثت التي التغيرات بعض اليكم مختصر وبشكل 
 :الرابع المستوى على الدولي

 
 .الخدمات قطاع الى والتخزين النقل قطاع من االتصاالت قطاع انتقال•
 .الخدمات قطاع الى والتخزين النقل قطاع من والسفر السياحة نشاط انتقال•
 تقديم وانشطة المطاعم نشاطي الى والمقاصف والحانات المطاعم نشاط فصل فتم الخدمات قطاع في اما•

 .المشروبات
 .اخرى ومعدات االت استئجار مع والهندسة االنشاء ومعدات االت استئجار نشاط دمج تم•
 وقطاع الصناعة قطاع الى والمنزلية الشخصية السلع اصالح نشاط نقل تم فقد الداخلية التجارة قطاع في•

 .الخدمات
 .المركبات بيع نشاط الى العمولة نشاط من بالسيارات الخاصة المزادات نشاط استبعاد•

     .كثيرة  ذلك على واالمثلة
 

 :يلي ما يتطلب الموحد الدولي الصناعي التصنيف من الرابع التنقيح استخدامات تطبيق ان النهاية وفي
 .االقتصادية للمنشآت عام تعداد اجراء1.
 .الالزمة المقارنات إلجراء القومي الدخل حسابات في النظر اعادة2.
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 :للمنشاة االقتصادي النشاط ترميز كيفية
 

 (حرف ابجدي واحد . ) معرفة الباب الذي ينتمي اليو النشاط•
 (رقمان . ) معرفة القسم الذي ينتمي اليو النشاط•
 (ارقام  3. ) معرفة المجموعة التي ينتمي اليها النشاط•
 (ارقام  4. ) معرفة الفرع الذي ينتمي اليو النشاط•
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 :بعض االمثلة على ترميز االنشطة االقتصادية المختلفة



6 September 2017 21 رئيس قسم الصناعة والطاقة/ نمر هاشم غربية 

 (النشاط رمز) الفرع القسم الباب االقتصادي النشاط وصف الرقم

1.  9411 94 قاف والتجارة الصناعة غرف 

2.  6920 69 ميم المالية االستشارات تقديم 

3.  4741 47 زاي (الخلوية االجهزة نشاط) خلوية بطاقات بيع 

4.  االنترنت خطوط 

(بتلكو مثل رئيسي مزود) 

انترنت كافيه 

   61 ياء

6130 

6190 

5.  8549 85 عين السواقة تعليم 

6.  6492 64 كاف (الممارس النشاط حسب) التعاونية الجمعيات 

7.  6820 68 الم عقارات سمسار 

8.  9312 93 صاد الرياضية النوادي 

9.  6201 62 ياء الحاسوبية البرامج تصميم 

10.  9491 94 قاف الكريم القران تحفيظ 

11.  3320 33 جيم الصناعية والمعدات اآلالت تركيب 

12.  4321 43 واو الكهربائية التوصيالت تركيب 

13.  4321 43 واو االنذار اجهزة تركيب 

14.  4759 47 زاي الصيانة او التركيب خدمات /االنذار اجهزة بيع 

15.  4329 43 واو المتحركة والساللم المصاعد تركيب 

16.  4690 46 زاي المتحركة والساللم المصاعد بيع 

17.  2816 28 جيم والساللم المصاعد صناعة 

18.  8810 88 فاء الخيرية الجمعيات 

19.  4610 46 زاي "عام بشكل" وتصدير استيراد 
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 :ومن االمثلة االخرى
 

 انشطة من تعتبر حيث النقل، قطاع انشطة من تعتبر فهي والعمرة الحج مكاتب
 فهي ( وسفر سياحة ) السياحية المكاتب اما ،5229 ورمزىا االخرى النقل دعم
 المكاتب منها وايضا 7911 ورمزىا السفر وكاالت انشطة ضمن خدمي قطاع تعتبر
    .السفر تذاكر تبيع التي
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 :متفرقة مالحظات
 
 فهي الصيانة عمل تزاول المنشاة كانت  واذا صناعة، فهي الصيانة مع الصناعة ىو المنشاة نشاط كان  اذا•

 صناعة نشاط فهي صيانتها مع االحذية صناعة ارتبطت اذا المثال سبيل فعلى .خدمات او تجارة اما
 .9523 ىو ودليلها خدمات نشاط فهي فقط االحذية صيانة اما ،1520 الدولي التصنيف حسب ودليلها

 
 فهي للصيانة فقط المنجرة او المشغل تسجيل تم فاذا اليدوية، ام االلية سواءا المناجر او االثاث مشاغل•

 ودليلها اثاث صناعة فهي وصيانة انتاج كانت  اذا اما .9524 ىو التصنيف حسب ودليلها خدمات قطاع
 الصيانة عملية فقط يمارس انو المنجرة صاحب قول ذلك من يستثنى حيث ،3100 التصنيف حسب

 على ويقاس .الصناعة قطاع ضمن ىنا المنشاة فتعتبر االبواب او االثاث انتاج ىو عملو اساس بان علما
 المالبس صيانة ىنا النشاط فيكون المالبس لرثي فقط تكن لم ما جميعها الخياطة ومحالت مشاغل ذلك

   .الخدمات قطاع في 9529 التصنيف حسب ودليلها
 
 ضمن المنشاة فتعتبر اصالحها مع الحقائب انتاج ارتبط فان واصالحها الحقائب ومحالت مشاغل•

 الخدمات قطاع يتبع فهو فقط الحقائب تصليح اما ،1512 التصنيف حسب ودليلها الصناعي النشاط
  .9523 التصنيف حسب ودليلها
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 عملية كانت  اذا اما ،4722 التصنيف حسب ودليلها تجارية منشات تعتبر المياه وفلترة تنقية منشات•
   .1104 ودليلها صناعة فهي قوارير في وتعبئتها المياه استخراج على تعتمد والفلترة التنقية

 
 ومنتجات اللحوم بند تحت 4721 ودليلها التجارة قطاع ضمن تأتي والمالحم الدجاج نتافات محالت•

 قطاع ضمن فتاتي والضليل والوطنية حمودة مثل الكبرى المسالخ اما ،(الدواجن ذلك في بما) اللحوم
 .اللحوم وحفظ تجهيز 1010 ودليلها الصناعة

 
 ،2670 ودليلها االنتاجية بالعملية ارتبطت اذا صناعة فهي الصلبة او اللينة العدسات مثل البصرية االدوات•

 مجال في المتخصصين انشطة بند تحت 4773 ودليلها التجارة قطاع ضمن فهي االبتكوس محالت اما
 .البصريات

 
 4752 ودليلها تجارية عملية فهي البيع بعملية فقط الزجاج قص ارتبط اذا الزجاج، وتركيب قص محالت•

 قطاع يتبع انشائي نشاط فهو الزجاج وتركيب قص ىو النشاط اذا اما بالتجزئة، الزجاج الواح بيع بند تحت
 .اليها وما والمرايا الزجاج تركيب بند ضمن 4330 ودليلو االنشاءات
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 سلع بإنتاج تقوم منشات او مشاغل وجود خالل من التجارية العملية تمارس منتشرة معارض ىناك تكون قد•
 ىذه حسابات كانت  فان الصناعية، المنشات بهذه والمرتبطة المعارض ىذه خالل من بيعها يتم معينة

 ماليا مستقلة المعارض ىذه كانت  اذا اما الصناعي، القطاع تتبع فهي الصناعية بالمنشاة مرتبطة المعارض
 يتبع كان  فان والحلويات الخبز لبيع معرض مثال .التجاري القطاع ضمن فتعتبر المستقلة حساباتها ولها

 ضمن فهو المشغل او المخبز عن مستقال كان  اذا اما الصناعة ضمن فهو حلويات مشغل او لمخبز
 .الخ ...... ومعارضها الخياطة مشاغل وكذلك .التجارة

 
 ذات المركبات واصالح صيانة نشاط ضمن التجارة قطاع ضمن عام بشكل الميكانيك محالت تعتبر•

 للحدادة فقط المحل يكن لم ما (الصناعي القطاع ضمن تعتبر التي والطائرات السفن باستثناء) المحركات
 حسب ودليلها (االكزوزت لحام) واالرغون االوكسجين الحام محالت وكذلك الصناعة ضمن فهو

 وميزان القالبات جكات اصالح وكذلك المتحرك باللحام االصالح بند تحت 3311 الدولي التصنيف
 .والزمبركات الستيرنج

 
 .3314 ودليلها الصناعة قطاع ضمن الماتورات لف مشاغل•


