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 فكرة عامة عن التصنيف الصناعي الدولي 

 نظم وضع وتشجيع الدولي الصعيد على البيانات مقارنة لتعزيز أساسية أداة التصنيف هذا يعتبر•
 . اإلقتصادية لألنشطة دولي احصائي كتصنيف التصنيف وهذا وطنية احصائية

 التي الكلمة وهي التصنيف اسم في " الصناعي " كلمة ادراج من الرغم على فإنه هذا وعلى•
 لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف فإن .  واسع نطاق على معروفا   األسم ألن عليها أبقي

  الصناعية اإلحصاءات على فائدته تقتصر وال للصناعات تصنيف مجرد ليس اإلقتصادية األنشطة
.  

 عدة امتدت مراجعة عملية نتاج هو الموحد الدولي الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح هذا و•
 ، العالم انحاء في التصنيفات مستعملي و خبراء من كثير مساهمات على على اشتملت و سنوات

 الى استجاب بذلك و ، السابق عن اكبر بتفصيل الحالي التصنيف بناء الى العملية هذه ادت و
 . منفصلة بصورة الجديدة الصناعات من كثير تصنيف الى الحاجة

 تعززت التصنيف فأهمية ذلك الى باالضافة و  الخدمات حالة في خاصة بصفة ذلك وينطبق•
 الظواهر عن افضل بصورة التعبير اجل من العالي المستوى فئات في جديدة فئات بأدخال

 الجوانب هذه (( االتصاالت و المعلومات )) بعنوان جديد باب فهناك . الجارية االقتصادية
 االقليمية االنشطة تصنيفات من عدد مع المقارنة امكانية تعزيز على ايضا العمل جرى و الجديدة
 . الدولية البيانات لمقارنة افضل اداة التصنيف من الحالية الصيغة اصبحت وبذلك االخرى
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   اإلقتصادي التصنيف مجال في التطورات لمتابعة ملحة حاجة هناك•
 حسب ومصنفة مفصلة صناعية معلومات وشمولية مصداقية على السليم القرار اتخاذ يرتكز ان بد ال•

  . للمقارنة وقابلة العالمية التصنيفات
 والمنظمات البلدان تشمل التي عالمية تشاور عملية على اإلبقاء خالل من تنشأ الدولية اإلحصائية المعايير•

 جميع بشأن اآلراء في توافق الى التوصل عند التنفيذ وجدوى والتطبيق ، العالمية األهمية لضمان الدولية
 بناء التنقيح عملية هي كما ، إلعتماده المتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة الى تقدم ، اإلحصائية األطر جوانب
   . المتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة من طلب على

 طريق عن لإلحصاءات النطاق واسعة دولية مقارنة تحقيق هو دولي احصائي معيار ألي الرئيسي الهدف•
 على ادارية اغراض أو وتحليلية سياسية عالمية أهمية من له لما المعيار تنفيذ على البلدان تشجيع

 . والدولي الوطني الصعيدين
 للمقارنة قابلة بيانات مجموعات تطوير عملية من كجزء ، جزئيا   أو كليا   ، المعيار تنفيذ الى البلدان تعتمد•

   . اليها الوصول ويمكن دوليا  
 عن أمثلة هي اإلقتصادية األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي والتصنيف القومية الحسابات نظام•

   . الدولية اإلحصائية المعايير
 للسلع تصنيفا   ليس وهو اإلقتصادي النشاط نوع حسب تصنيف الموحد الدولي الصناعي التصنيف•

  والخدمات
 من فئة كل ان ورغم اإلنتاج بيانات قياس الى يهدف للمنتجات المركزي التصنيف هو منفصل تصنيف هناك•

   الدولي الصناعي التصنيف فرع الى اشارة تضمها للمنتجات المركزي التصنيف
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 التصنيف الصناعي الدولي الموحد  ماهو

 فئات من مجموعة توفير على عمل الذي الدولي المرجعي التصنيف هو•

 هذه حسب االحصاءات تحليل و لجمع استخدامها يمكن التي االنشطة

 االنشطة توحيد هو التصنيف لهذا الرئيسي الهدف ان و ، االنشطة

 اهميته تندرج و القومية الحسابات لتعريف وفقا   االنتاجية و االقتصادية
 -: يلي بما

 . البيانات وعرض  تبويب توحيد•

 . الدول بين المقارنات اجراء سهولة•

 . المستجدات اخر متابعة و الدولية الخبرات تبادل سهولة•

 المرتبطة االجتماعية و  االقتصادية المفاهيم و المؤشرات توحيد سهولة•
 . بالتصانيف
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 و من ابرز صفاته التي يتمتع بها  هذا التصنيف 

 داخل االقتصادية باالنشطة تتمثل التي و االنتاجية االنشطة عام بشكل يغطي•
 . القومية الحسابات نظام في االنتاج حدود

 التداخل اليتم بحيث مستويات اربع الى فرديا   تقسيما   االقتصادية االنشطة تقسيم•
 . ( ابواب ) تسمى التي و الفئات بين

 النشاط حسب المشاريع او المنشأة مثل االحصائية الوحدة لتصنيف يستخدم•
 . دوليا   و وطنيا   البيانات بقارنة يسمح بما فيه تعمل الذي االقتصادي

 مستويات و الصناعات تحوي تفصيال   اكثر مستويات الى االقتصاد بتجزئة يقوم•
 . تجميعا   االكثر االبواب و االقسام
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 البيانات لمقارنة اساس هو الدولي الصناعي التصنيف ان وقلنا سبق•

 ( االحصائية االجهزة ) الدول بان القول يمكننا هنا من و الدول بين

 فترة بين التصنيف هذا تحديث يجب العمل وتيرة بنفس تكون حتى

 ( تنقرض ) تندثر قد اخرى و جيدة لسلع ظهور هناك الن واخرى
 وهو ( ISIC 4 ) التصنيف نظام بتحديث الخبراء فريق قام هنا ومن

   معتمد تصنيف اخر

  / مثال•

 الباب مستوى على المقارنة من البد isic 4 الى   isic 3 من لالنتقال•

  مراتب 4 النشاط مستوى على المقارنة ذلك بعد و مرتبة 2
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