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 .  مقدمة 1

كبيرة نظراً الستخداماتها المتنوعة في مختلف األنشطة  أهميةتعتبر التصانيف اإلحصائية ذات 

لغة  حيث تمثلبها العالم  يتحدثاللغة التي . كونها في غيرها من االستخدامات األخرىاإلحصائية و

التخاطب بين الدول في مجال اإلحصاء ولمختلف األنشطة اإلقتصادية والسكانية واإلجتماعية والبيئية وفي 

 مية...الخ.مجال التجارة العال

العديد من الدول على تطبيق هذه التصانيف منذ أمد بعيد كما اهتمت بها العديد  من أجل ذلك عملت

صندوق النقد الدولي,  االوروبي, منظمة التجارة العالمية,من المنظمات الدولية )األمم المتحدة, االتحاد 

بشكل مستمر  تحديثها وعلمت على...الخ( ميمنظمة المؤتمر اإلسال البنك الدولي, منظمة التجارة العالمية,

تطبيق التصانيف  كون .استخدامها في إحصاءاتهاالعديد من ورش العمل للدول بهدف  تنظيم أنه يتمكما 

اإلحصائية وتعزيز جودة البيانات ودرجة  مؤشراتهااإلحصائية يساعد األجهزة اإلحصائية على تطوير 

 وير منهجيات العمل لتواكب التغيرات المحيطة بها.االعتمادية عليها, وايضا تعمل على تط

تطوير ألية عمل استخدام التصانيف اإلحصائية  وبشكل مستمر على األجهزة اإلحصائية تسعىو

وتنفيذا للتوصيات الدولية التي تلزم الدول وتحديثها إدراكا منها بأهمية التصانيف في العمل اإلحصائي 

موحده دوليا تمكن من المقارنة الدولية للبيانات اإلحصائية وأيضا تدعم العمل بها من أجل إيجاد تصانيف 

 تطوير البنية اإلحصائية في الدول لتعزيز درجة الشمول والجودة والموثوقية للبيانات.

 -وهي:في هذه المادة  تناول أبرزها من التصانيف اإلحصائية التي سيتم  مجموعةهناك 

 ISICلألنشطة اإلقتصاديه تصنيف الصناعي الدولي الموحد  -1

 .HS إلحصاءات التجارة الخارجية النظام المنسق -2

 .CPCالتصنيف المركزي للمنتجات  -3

 .BECالتصنيف حسب الزمر االقتصادية  -4

 .SITCالتصنيف المعياري للتجارة الدولية  -5

  COICOP الفردي االستهالكي. تصنيف اإلنفاق 6

  COFOG. تصنيف الوظائف الحكومية7

 SNAنظام الحسابات القومية  .8

 

علما بأن التصانيف اإلحصائية تتطلب ممارسة عملية من قبل المختصين في العمل اإلحصائي للتعرف  

عليها بشكل أوسع, وما سيتم طرحه في هذه المادة تساعد المتدرب على فهم هذه التصانيف ومجاالت 

رسة لتوسيع مداركه وخبراته من خالل الممارسة العملية عملها وتترك له المجال للبحث والتعلم والمما

 والبحث والتعلم المستمر.
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 . القطاعات واألنشطة 2

آخر نسخة محدثة تم تحديثها وهو  ISIC4  االقتصادية لألنشطةالتصنيف الصناعي الدولي الموحد  يعتبر

وذو عالقة مباشرة ويتم من خالله  SNA2008الحسابات القومية  لمتطلبات تطبيق نظام مواكباوتعديلها 

 واالجتماعية االقتصاديةاألعمال اإلحصائية كونه يشمل كافة األنشطة ويستخدم في المجاالت تنفيذ معظم 

 والسكانية والبيئية وله عالقة مع بقية التصانيف األخرى المستخدمة في المجاالت اإلحصائية المتنوعة.

 الحسابات نظام خضع اإلطار العام لجميع البيانات اإلحصائية فإنه قدكون نظام الحسابات القومية هو و

 في المنقح النظام في التي أُدخلت الجديدة المفاهيم وأُخذت. 2008 عام في للتنقيح 1993لعام  القومية

د الدولي للتصنيف الصناعي الرابع التنقيح إعداد االعتبار أثناء  . الموحَّ

 

إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد   باالستنادولذلك فإنه  تم تقسيم القطاعات واألنشطة في هذه المادة 

 SNA2008الحسابات القومية  باإلطار المستخدم في نظام وربطه ISIC4 االقتصاديةلتصنيف األنشطة 

وزيع األنشطة كال في , وتم تخمسة قطاعات رئيسية باإلضافة إلى قطاع العالم الخارجي  والمكون من

 القطاع الذي يتبعه.

 

 ( يوضح القطاعات وفق نظام الحسابات القومية.1رقم ) شكل
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 SNA2008توزيع القطاعات واألنشطة وفق نظم الحسابات القومية( يوضح 1جدول رقم )

 ISIC4التصنيف الصناعي الدولي الموحد  و

 األنشطة القطاعات

 
 
 
 
 
(1) 

 قطاع غير مالي

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

 التعدين واستغالل المحاجر

 الصناعة التحويلية

 الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

امدادات المياه وانشطة المجاري وادارة 
 الفضالت والمعالجة

 التشييد

تجارة الجملة والتجزئة وصالح المركبات ذات 
 المحركات والدراجات النارية

 النقل والتخزين

 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 

 المعلومات واالتصاالت

 األنشطة العقارية وااليجارية

 األنشطة المهنية والعملية والتقنية

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

والترويح والترفيهالفنون   

 أنشطة الخدمات األخرى

 

(2) 
 القطاع المالي

 
 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 

(3) 
 القطاع الحكومي

اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي 
 اإلجباري

 التعليم

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية

 

(4) 
 القطاع العائلي

 
 األسر المعيشية

 

(5) 
 قطاع الهيئات الالربحية

 
والدوليةالمنظمات والهيئات االقليمية   
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 . دور األجهزة اإلحصائية والمنظمات الدولية في تطبيق التصانيف اإلحصائية3

ويحتل  أساسيا وهامايعتبر دور األجهزة اإلحصائية والمنظمات الدولية في تطبيق التصانيف اإلحصائية 

تطوير آلية التصانيف و مراجعة وتحديثعلى  بصورة مستمرة هذه الجهات , وتحرصفي عملهاأولوية 

اإلحصائي كونها الركيزة األساسية للعمل والتي تساعد بشكل كبير في تطوير  مجال العملاستخدامها  في 

 .اإلحصائية البنية

من أجل مراجعة التصانيف وتحديثها بما  المهتمة بالعمل اإلحصائي بعمل دؤوب المنظمات الدولية وتقوم

صاديا واجتماعيا وثقافيا وتقنيا ومعلوماتيا, وتقوم بعقد الكثير من يتوائم مع التطورات في البيئة المحيطة اقت

االجتماعات والمؤتمرات وورش العمل من أجل مشاركة األجهزة اإلحصائية والخبراء في عملية التطوير 

والتحديث للتصانيف, للوصول إلى نسخ محدثة من التصانيف تساعد في تطوير العمل اإلحصائي ورفع 

 والجودة والشمول للبيانات. درجة الموثوقية

ويمكن عرض أهم األعمال التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية والمنظمات الدولية في تطبيق التصانيف 

 اإلحصائية:

 مراجعة التصانيف اإلحصائية بشكل مستمر. .1

تحديث التصانيف في فترات زمنية مختلفة لمواكبة التطورات اإلقتصادية واالجتماعية والسكانية  .2

 والبيئية المحيطة بالعمل اإلحصائي.

 المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية الهادفة إلى مراجعة وتحديث التصانيف. تنظيم .3

 تشكيل لجان دولية تتكون من خبراء في مجال التصانيف واإلحصاءات. .4

 التعرف على األنشطة الحديثة التي يتطلب استيعابها في اإلصدارات الحديثة من التصانيف. .5

 التواصل والتنسيق بين األجهزة اإلحصائية والمنظمات الدولية عند مراجعة التصانيف وتحديثها. .6

 تدريب الكوادر البشرية اإلحصائية العاملة في التصانيف اإلحصائية. .7

 تبادل الخبرات بين الدول واألقاليم. .8

تعزيز خبرات و اريف اإلحصائية في مجال التصانيف وتوحيدها.الرفع من مستوى المفاهيم والتع .9

 الدول في مجال المنهجيات واألدلة والتصانيف حسب التوصيات الدولية.

للدول بخصوص آلية استخدام التصانيف ومستويات  وااللتزاماتوضع القواعد والضوابط  .11

 النشر للبيانات واإلتاحة وسرية البيانات.
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 تحديث التصانيفاألجهزة اإلحصائية والمنظمات الدولية في  دور( يوضح 2شكل رقم )

 

 -ومن أبرز وأهم  الجهات التي تعمل في مجال تطوير التصانيف اإلحصائية هي:

 األجهزة اإلحصائية الوطنية في الدول. •

 األمم المتحدة •

 صندوق النقد الدولي •

 منظمة التجارة العالمية •

 منظمة الجمارك العالمية •

 منظمة المؤ مر اإلسالمي •

 جامعة الدول العربية •

 األوروبياإل حاد  •

 منظمات دولية مانحة •

 إقليمية ودولية أخرى مهتمة بالعمل اإلحصائيمنظمات  •

 

 

 

 

دور األجهزة 
والمنظمات 
في تحديث 
 التصانيف

تنظيم 
 مؤتمرات 

تشكيل لجان 
 من الخبراء

مراجعة 
التصانيف 
 الحالية

معرفة 
األنشطة 
والقطاعات 
 الحديثة

تلقي ردود 
ومالحظات 
األجهزة 
 اإلحصائية

تحديث 
التصانيف 
وإصدار نسخ 

 جديدة

الترويج 
الستخدام 
التصانيف 
 الحديثة



STATISTICAL  CLASSIFICATIONS 
 

7 
 

 . تاريخ التصانيف اإلحصائية4

 باألنشطة اإلقتصادية: مرتبطة تصنيفينسنشير إلى تاريخ أهم 

 ISIC)أ( التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

 1958التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح األول  •

 1968التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثاني  •

 م.2004  3.1, و التنقيح 1990التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الثالث  •

 م.2008التصنيف الصناعي الدولي الموحد التنقيح الرابع  •

 HS)ب( النظام المنسق 

ودعي  1938 جاري لسلع التجارة الخارجية صدر عن عصبة األمم سنة  أول  صنيف •

 الجدول المصغر لتصنيف سلع التجارة الخارجية.

قامت الهيئة اإلحصائية بمنظمة األمم المتحدة بإصةدار التصةنيف الةدولي الموحةد  1950عام  •

 للتجارة الدولية. 

عدلت منظمة األمم المتحدة التصنيف المذكور وأصدرت مةا أسةمتا التعةديل رقةم  1960عام  •

 . 1950تغييرات التي طرأت منذ عام ، وذلك باالعتماد على ال(1)

وجد من المفيد أن  كةون ننالةك صةلة كاملةة بةين كةل بنةد مةن بنةود التصةنيف الةدولي الموحةد  •

للتجةةارة الدوليةةة وبةةين  صةةنيف عخةةر صةةدر عةةن مجلةةي التعةةاون الجمركةةي فةةي بروكسةةل 

(CCC)- .التصنيفين بنيا على أسي مختلفة 

ى أسةةي اقتصةةادية  ةةتالحم مةةع حركةةات التجةةارة التصةةنيف الموحةةد للتجةةارة الدوليةةة بنةةي علةة •

 العالمية وبالتالي فهو مالئم للتحليل التجاري واالقتصادي لتسهيل المقارنة الدولية. 

وضةةع لغايةةات جمركيةةة واقتبسةةتا دول  ةةر   (CCC) صةةنيف مجلةةي التعةةاون الجمركةةي  •

 أوروبا وعدد متزايد من الدول وقد اقتبستا جامعة الدول العربية.

م وافقت اللجنة اإلحصائية باألمم المتحدة في دور ها التاسةعة عشةرة علةى برنةام  1976في  •

 لتنسيق التصنيفات القائمة لألنشطة ووضع نظام للتصنيفات المختلفة.

م ووفر ةةا للمسةةتخدمين 1991نشةةرت األمةةم المتحةةدة التصةةنيف المركةةزي للمنتجةةات فةةي عةةام  •

 على الصعيدين الوطني والدولي.
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 -صنيف اإلحصائي:. سياسات الت5

 

 يمكن تقسيم سياسات التصنيف اإلحصائي إلى قسمين:

 الوطني: االحصاءأو  التصنيف)أ( سياسات 

  عتبر من مسؤولية الحكومة المحلية وأجهزة اإلحصاح الوطنية التي  قوم باستحداث و طوير  صنيف 

( بغةةرا االسةةتخدام National Statistical Classifications - NSCsإحصةةائي وطنةةي )

 الداخلي.  

  يعتبر الجهاز اإلحصائي المحلي نو األمين أو القةيمم علةى اإلحصةاحات الوطنيةة ومسةؤوالا فةي الوقةت

عينا عن أنشطة التخطيط لتدريب مستخدمي التصنيف المحلي و طوير ومراجعة التصنيف وضةمان 

 حسن عملا. 

 )ب( سياسات التصنيف أو اإلحصاء الدولي:

لذي تقوم بوضعه وتطويره المؤسسات الدولية لضمان التطبيق السليم لالتفاقيات الدولية وبهدف التصنيف ا

 تطابق وتوحيد المعلومات الوطنية والدولية. 

 ( عتبةر التصةنيفات اإلحصةائية الدوليةة International Statistical Classifications - ISCs )

 المسؤولة عن اإلحصاح في مجاالت مختلفة.   نتاج اال فاقيات الدولية بين السلطات الوطنية

 ( كةةون المؤسسةةات الدوليةةة مثةةل األمةةم المتحةةدة UN( منظمةةة الجمةةارك العالميةةة ،)WCO منظمةةة ،)

( و يرنةةا مةةن المنظمةةات نةةي الراعيةةة ILO(، منظمةةة العمةةل الدوليةةة )WHOالصةةحة العالميةةة )

 للتصنيفات المختلفة. 
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 . أشكال التصنيف:6

 

 هنالك ثالثة أشكال من التصنيف: 

 (Reference Classification)أ( التصنيف المرجعي  )

ونو التصنيف الذي يحظى بقبول واسع وعريض ومن خالل ا فاقيات دوليةة كمةا أنةا مصةادق عليةا ومعتمةد  

 و يرنا(. SITCأو التصنيف المعياري للتجارة الدولية  HSكنموذج عالمي )كالنظام المنسمق 

 

 (:Derived Classificationالتصنيف المشتق ) )ب(

ونو التصنيف المشتق من التصنيف المرجع حيث يتم وضعا من خالل إعادة  وزيع أو  جميع بعض أجةزاح  

( المشةةتق مةةن BECالتصةةنيف األسةةا  أو المرجةةع.  مثةةال علةةى ذلةةك التصةةنيف الموسمةةع للفئةةات االقتصةةادية )

(، أو التصنيف الصناعي العةام لألنشةطة االقتصةادية فةي اال حةاد SITCالتصنيف النموذجي للتجارة الدولية )

 (. ISIC( والمشتق من التصنيف الصناعي الدولي الموحد )NACEاألوروبي )

 

 (:Related Classification)ج( التصنيف المنسوب )

والتةةي يهةةدح لتحقيةةق  ةةرا معةةين أو لخدمةةة جهةةة معينةةة مثةةل نظةةام التصةةنيف المعيةةاري ألمريكةةا الشةةمالية  

(NAICs( والمتعلق بالتصنيف الصناعي الدولي الموحد )ISIC.) 

 ( يوضح أشكال التصانيف اإلحصائية3الشكل رقم )

  

اشكال 
 التصنيف

 المرجعي

 المنسوب المشتق
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 ؟يتم تحديث التصانيف اإلحصائية. لماذا 7

 االقتصاديفي المجال ظهور  انشطة وصناعات جديدة  .1

 ظهور  قنيات حديثة  .2

 .التغير في نمط اإلنفاق للسكان .3

 .ظهور ثقافات جديدة للمستهلكين .4

  نوع أساليب التجارة وظهور التجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني .5

  غير بنية التجارة العالمية و طورنا بمرور الزمن. .6

 أو  طرأ  حسينات على سلع أخرى. سواقلأل سلع جديدة دخول .7

 شروط االنضمام لمنظمة التجارة العالمية .8

 وخصوصا في مجال الشفافية والحكم الرشيد. شروط الدول المانحة في منح المساعدات .9

 العالم بمواضيع البيئة والتغير المناخي والحسابات الخضراح ...الخ. انتمام  .10

 اإلحصائية؟. لماذا الحاجة إلى التصانيف 8

  .إجراح المقارنات الدولية واإلقليمية والتمكن منوفير اطار موحد لتبادل المعلومات و المساعدة   .1

 . لمساعدة فى وضع المفردات اإلحصائية في األدلــة والتصانيف المطبقــــــةا .2

  .  عتبر التصانيف من المتطلبات األساسية والضرورية للعمل اإلحصائـــي  .3

 . فى  صنيف المتغيرات والخصائص والمؤشرات االقتصادية واالجتماعية اإلحصائيةالمساعدة   .4

لمساعدة في إعداد المتغيرات بصورة رقمية مما يسانم في خدمة الخطط االقتصادية واالجتماعية ا .5

  .للدول

ساعدة جميع فئات مستخدمي البيانات والمعلومات لفهم معنى المفردات اإلحصائية بمستوى واحــد م .6

  . وعلى أسا  ذلك  كون نتائ   حليل المعلومات واضحة ودقيقة

  .  نسيق المتغيرات والخصائص في مجموعات مما يسهل في فهم البيانات عند النشر .7

عل عملية رصد التغييرات والمستجدات التي  طرأ على بعض الظوانر عمليا سهلة ويمكن ج .8

 . ة المختلفةرصــــدنا وإبرازنا في عمل المقارنات لفترات زمني

  عزيز درجة الشمول والتغطية للبيانات. .9

الرفع من مستوى االعتمادية والموثوقية على البيانات اإلحصائية في مجاالت إعداد الخطط التنموية  .10

 ومكافحة الفقر وزيادة معدالت التنمية.
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 -. أهم أنواع التصانيف والنظم اإلحصائية:9

ي العماال اإلحصااائي وماان أباارز هااذه التصااانيف مصاانفة حساا  هناااك العديااد ماان التصااانيف المسااتخدمة فاا

 استخدامها على النحو التالي:

 

 ( يوضح أنواع التصانيف موزعة حس  مجاالت استخداماتها4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
الحسابات 

 القومية

SNA 

1993 

SNA 

2008 

التجارة 

 الخارجية

اإلحصاءات 

 اإلقتصادية

اإلحصاءات 

المالية 

 والحكومية

مسوحات 

الدخل 

 واإلنفاق

HS 

SITC 

BEC 

CPC 

ISIC 

COICOP 

CPC 

COFOG 

ISIC 

POB 

ISIC 

COICOP 

التصانيف 

والنظم 

 اإلحصائية
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 الحسابات القومية نظام 1.9

نظام الحسابات القومية من مجموعة مترابطة منطقيا ومتسقة ومتكاملة من حسابات االقتصاد الكليي  يتألف

والميزانيات والجداول التي تستند الى مجموعة من المفياهيم والتعياريف والتصينيفات والقواعيد المحاسيبية 

 المتفق عليها دوليا.

لاه تجمياع البياناات االقتصاادية وعرضاها فاي وعليه فان النظام يقدم اطاارا محاسابيا شاامال يمكان مان خال

التحليل االقتصادي واتخاذ القارارات ورسام السياساات العاماة وتقادم الحساابات كماا  ألغراضشكل مصمم 

هااائال ماان المعلومااات المفصاالة عاان واقااع اقتصاااد مااا معاادة وفقااا للقواعااد والمفاااهيم المحاساابية. وتجمااع 

اء عنها المعلومات عمليا لفترات زمنية متعاقبة وبهذا توفر سيال مستمرا من البيانات التي اليمكن االستغن

 في رصد وتحليل وتقييم اداء االقتصاد خالل الفترات الزمنية المختلفة .

 ,SNA1953, SNA1968, SNA1993وشهد نظام الحسابات القومية عدة تحديثات ومن ابرزها ) 

SNA2008) 

 

  :الحسابات القوميةهيكل نظام 

ها مجموعية الحسيابات المسيماة يتألف نظيام الحسيابات القوميية مين عيدد مين الحسيابات المتكاملية  تتصيدر

 بحسابات النظام المركزية وهذه تضم :

 وهي : الحسابات الجارية )أ( 

  حسابات اإلنتاج 

  حسابات توزيع استخدام الدخل 

 حسابات التراكم الرأسمالي )ب(  

  الحسياب المياليح حسياب التغييرات فيي حجيم األصيولح حسياب إعيادة  وتتضمن حسياب رأ  الميال

  مكاسب وخسائر االقتناء المحايدة والحقيقية. التقييمح حساب

 حسابات الميزانيات )ج( 

  وتتضمن الميزانيات العمومية االفتتاحييةح التغييرات فيي الميزانيية العمومييةح الميزانييات العموميية

 الختامية.

 حسابات العالم الخارجي.)د( 

 ة مفصييلة ح ويجييري وتعييد هييذه الحسييابات كحسييابات موحييدة لالقتصيياد ككييل ح وكحسييابات قطاعييي

عرضها بمصفوفة موحدة ومتكاملة للتعبير عن الصفقات االقتصادية والمالية الناشئة عن األنشطة 

االقتصادية للمتعاملين ح المقيمين وغير المقيمين القتصاد معين خالل مدة زمنيية  وهيي عيادة سينة 

 أو كحسابات قطاعية ح أي للوحدات المؤسسية ح وفقاً لمفاهيم النظام .

 

 التصانيف اإلحصائية 2.9

   ISICالتصنيف الموحد األنشطة االقتصادية)أ( 

 

قسمت األنشطة اإلقتصادية تقسيماً فرعياً في هيكل تراتبي من أربعة مستويات تضم فئات يتم تفصيلها إلى 

عدة مستويات تفصيلة أخرى حتى المستوى الخامس.. بحيث يسهل ذلك جمع وعرض وتحليل البيانات في 

ً في أعلى  المستويات التفصيلية لإلقتصاد بطريقة موحدة قابلة للمقارنة دولياً. وهذه الفئات تسمى أبوابا



STATISTICAL  CLASSIFICATIONS 
 

13 
 

المستويات ويرمز إليها برموز أبجدية تهدف إلى تسهيل التحليل اإلقتصادي.. وتقسم األبواب تجميعات 

ام بمستوى رقمين والمجموعات عريضة ومن ثم إلى فئات متتالية أكثر تفصيالً برموز رقمية فهناك األقس

بثالثة أرقام ثم الفروع بأربعة أرقام ثم البنود التفصيلية األدنى من خمسة أرقام وهي المستويات المحلية من 

 التصنيف وهي أكثر المستويات تفصيالً.

 232قسما في المستوى الثاني و  88بابا على المستوى األول موزعه على  21يتكون التصنيف من 

 نشاطا على المستوى الرابع. 410على المستوى الثالث و  مجموعه

 يوضح مستويات توزيع األنشطة (5رقم ) شكل

 

 

 

 ISIC4طريقة هيكلة التصنيف الصناعي الدولي الموحد  يوضح نموذج( 1جدول رقم ) 

 المستوى األولى

باب 21  
 الباب•

 المستوى الثاني

قسم 88  
•  القسم 

 المستوى الثالث

مجموعه 232  
•  المجموعة

 المستوى الرابع

نشاط فرعي 410  

 المستوى الخامس

حسب احتياجات )
(الدول  

 النشاط 

 النشاط التفصيلي 
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د الدولي الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح في كبيرة جهود وبُذلت  الحاجة إلى معالجة أجل من الموحَّ

 المكتسبة من الخبرة وكانت. البلدان ومتعدد الدولي الصعيدين على القائمة األنشطة تصنيفات بين التقارب

الرابع  التنقيح في كثيراً  ساهمت قد العالم بلدان في الجارية التصنيفات تطوير وأعمال التصنيفات تنفيذ

د الدولي الصناعي للتصنيف  يسمح بما إضافية تفاصيل لتقديم التوضيحية المذكرات توسيع وتم. الموحَّ

 التنقيح تطبيق في الغموض تقليل إلى يؤدي ما وهو المنفردة، الفروع وحدود تفسير محتوى بزيادة دقة

د الدولي الصناعي الرابع للتصنيف  .الموحَّ

د الدولي الصناعي للتصنيف الرابع التنقيح و  عن أفضل تقديم صورة عبر التصنيف أهمية يعزز الموحَّ

 العشرين في السنوات نشأت جديدة بصناعات االعتراف مع الجاري، الوقت في العالمي االقتصاد هيكل

 و السمات .القائمة اإلقليمية التصنيفات مع التوافق زيادة خالل من الدولية المقارنة وتسهيل الماضية

 للتصنيف. الرئيسية

د الدولي الصناعي التصنيف نطاق يغطي و ا  الموحَّ  داخل االقتصادية األنشطة أي اإلنتاجية، األنشطة عموما

 حدود خارج من أنشطة بتصنيف لتسمح استثناحات بضع  طبيق و م القومية الحسابات نظام في اإلنتاج حدود

 .اإلحصاحات من أخرى مختلفة ألنواع بأنمية  تسم ولكنها اإلنتاج

والجدول التالي يوضح المستوى األول لألنشطة اإلقتصادية وفق التصنيف الصناعي النموذجي الموحد 

ISIC4. 

 

 ISIC4( يوضح األنشطة االقتصادية وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد 2جدول رقم ) 
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isic 4  االقتصاديالنشاط  

 الزراعة والحراجة وصيد األسماك  أ

المحاجرالتعدين واستغالل     

 الصناعة التحويلية ج

 الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء د

 امدادات المياه وانشطة المجاري وادارة الفضالت والمعالجة هـــ

 التشييد و

 تجارة الجملة والتجزئة وصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ز

 النقل والتخزين ح

 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية  ط

 المعلومات واالتصاالت ي

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين ك

 األنشطة العقارية وااليجارية ل

 األنشطة المهنية والعملية والتقنية ميم

 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم ن

 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري س

 التعليم ع

 أنشطة الصحة البشرية والخدمة االجتماعية ف

 الفنون والترفية والترويح ص

 أنشطة الخدمات األخرى ق

 األسر المعيشية ر

 المنظمات والهيئات االقليمية والدولية ش

 

 

 

 :Harmonizes System )(HSالنظام المنسق لتوصيف السلع )ب( 
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م، ودخلت االتفاقية 1983المنسق في حزيران / يونيو اعتمد مجلس التعاون الجمركي النظام 

( على HSالنظام المنسق) و يحتوي م.1988كانون الثاني/ يناير  1الدولية المعنية بالنظام حيز التنفيذ في 

 قسما. 21 فصالً و 97عنوانا, موزعة على  1241عنوانا فرعياً و  5113

 

 :)(HSكيفية عمل النظام المنسق لتوصيف السلع 

النظااام المنسااق هااو تصاانيف دولااي ماان سااتة أرقااام تاام تطااويره ماان قباال منظمااة الجمااارك العالميااة  •

WCO. 

بعض الدول وسعته إلى تصنيف من ثمانية أرقام ألغراض التصدير وإلى تصنيف من عشرة أرقاام  •

 ألغراض جمركية. وأكثر 

لااى الفهااارس يسااتخدم لغايااات معرفاااة نساابة الرسااام المطبااق علاااى أي ساالعة مااان خااالل الرجاااوع إ •

Nomenclature وهااو الوساايلة الوحياادة لتحديااد الفصاال والبنااد ونساابة الرساام الجمركااي لساالعة ،

 معينة.

 يتم ترتيب السلع على درجة التصنيع التي لحقت بها وهي: •

 مواد خام. •

 منتجات نصف مصنعة.  •

 منتجات جاهزة توزع ضمن المجموعات التالية: •

 المملكة الحيوانية. - 

 النباتية.المملكة  - 

 الثروات الطبيعية. - 

 المنتجات الصناعية. - 

 على سبيل المثال:

  تدرج الحيوانات الحية تحت الفصل األول وجلود 

  41صالل الحيوانات تحت الفصل  

  ويوجد الترتيب نفسه داخل الفصول والعناوين.64األحذية الجلدية تحت الفصل , 

 

 

 

 :(HS)هيكل النظام المنسق لتوصيف السلع 

 لقد تم هيكلة قوائم النظام المنسق بشكل منطقي حسب النشاط االقتصادي أو المواد المكونة. 
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 النظام المنسق مقسم إلى:

 HS( يوضح أقسام النظام المنسق 3جدول رقم )

 رمز الفصل التفاصيل

  1 القسم األول: حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية 

  2 القسم الثاني: منتجات المملكة النباتية 

  3 القسم الثالث: شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتيه ومنتجات تفككها 

  4 القسم الرابع: منتجات صناعة األغذية ، مشروبات ، سوائل كحوليه وخل تبغ وأبدال تبغ مصنعة 

  5 القسم الخامس: منتجات معدنية ، أتربة ، وخامات معادن ، وزيوت معدنية 

 .6 القسم السادس: منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها 

 7 القسم السابع : لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته 

 8 قائ  وأوعية مماثلهالقسم الثامن: صالل وجلود خام ، ومصنوعات هذه المواد ولوازم السفر وح 

  9 القسم التاسع:  خش  ومصنوعاته، فلين ومصنوعاته ومصنوعات من القش 

   10 القسم العاشر: عجائن من خش ، ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما وكت 

  11 القسم الحادي عشر: مواد نسجيه ومصنوعاتها 

  12 القسم الثاني عشر: أصناف األحذية، أغطية رأس مظالت مطر وأصنافها وأزهار اصطناعية 

  13 القسم الثالث عشر: مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري وزجاج 

 14  القسم الرابع عشر: معادن ثمينة وحلي تقليدية ونقود 

 15 القسم الخامس عشر: معادن عادية ومصنوعاتها 

  16 القسم السادس عشر: آالت وأجهزة آلية، معدات كهربائية وأجزاؤها 

 17  القسم السابع عشر: معدات النقل 

  القساام الثااامن عشاار: أدوات وأجهاازة للبصااريات أو التصااوير الفوتااوغرافي أو السااينمائي وأجهاازة الفحااص والمراقبااة أو القياااس
 .دوات الموسيقيةوأجهزة الط  والجراحة،  وأصناف صناعة الساعات واأل

18 

 19 القسم التاسع عشر: أسلحة وذخائر ولوازمها 

  .20 القسم العشرون : سلع ومنتجات متنوعة مثل األثاث واأللعا  واألجهزة الرياضية 

 21 .القسم الحادي والعشرون : تحف فنية، وقطع أثرية 

   

 

 ( يوضح نموذج لترتي  هيكل النظام المنسق4جدول رقم )
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   (SITC)التصنيف النموذجي للتجارة الدولية )ج( 

 * يهدف إلى

 تجميع احصائيات حول التجارة الدولية لكافة السلع.  •

 تعزيز امكانية المقارنة الدولية بين الدول. •

 * يعكس 

 المواد المستخدمة في اإلنتاج.  •

 مرحلة التصنيع.  •

 استخدامات السلع.  •

 أهمية السلع في التجارة الدولية. •

 رات التكنولوجية.التغي •

 * هيكل التصنيف

 (.10األقسام )عددها  *

 (.67األجزاء )عددها  *

 (. 261المجموعات )عددها  *

 (1033المجموعات الفرعية )عددها  *

 (.3121العناصر )عددها  *

 * األقسام:

 األغذية والحيوانات الحية.   - 0

 المشروبات والتبغ.   – 1
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 المواد الخام )عدا النفط(.  -2

 الخام والمواد ذات الصلة. النفط  -3

 الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع.  -4

 المواد الكيمائية والمنتجات ذات الصلة. -5

 السلعة المصنعة مبوبة حسب المادة. -6

 المعدات وأدوات النقل. -7

 سلع مصنعة مختلفة. -8

 سلع غير مصنفة في أي من األقسام أعاله. -9

 

  BECالفئات االقتصادية العريضةالتصنيف حس   )د( 

وضع التصنيف حسب الفئات االقتصادية العريضة في نسخته األصلية، بصفة رئيسة لمستخدمة الشعبة 

اإلحصائية باألمم المتحدة في تلخيص البيانات المتعلقة بالتجارة الدولية حسب الفئات االقتصادية الكبيرة 

نات التجارة المجمعة بموجب التصنيف النموذجي للتجارة للسلع، وقد صمم ليستخدم كوسيلة لتحويل بيا

إلى فئات االستخدام النهائي التي لها داللة ضمن إطار نظام الحسابات  HSالدولية وايضا النظام المنسق 

القومية، أي الفئات التي تعمل على تقريب المجموعات األساسية الثالث للسلع في نظام الحسابات القومية: 

الية والسلع الوسيطة والسلع االستهالكية، ويتضمن التصنيف حسب الفئات االقتصادية السلع الرأسم

فئة أساسية يمكن تجميعها لتقريب المجموعات األساسية الثالث للسلع، بما يتيح ربط  19العريضة 

إحصاءات التجارة بالمجموعات األخرى لإلحصاءات االقتصادية العامة، مثل الحسابات القومية 

 ألغراض التحليل االقتصادي الوطني أو اإلقليمي أو العالمي. –ءات الصناعية واإلحصا

كما أن اللجنة اإلحصائية توقعت أن يكون التصنيف بمثابة مبادئ توجيهية للتصنيفات الوطنية للواردات 

ة حسب الفئات االقتصادية العريضة، غير أن اللجنة اإلحصائية، ويتضمن التصنيف حسب الفئات اإلقتصادي

 -العريضة األتي:

 التصنيف االقتصادي حسب طبيعة المواد. - أ
 التصنيف االقتصادي حسب استخدام المواد. - ب
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 -وفقاً للترتيب التالي:

 التصنيف االقتصادي حسب الزمر الدولية

 التبادل التجاري السلعي

 

 

 

 

 

 

 التصنيف المركزي للمنتجات: )هـ(

إلاى النظاام المنساق, ويجماع  4إلاى  1أباواب وتساتند األباواب  11التصنيف المركزي للمنتجات إلاى  ينقسم

رمااوز النظااام المنسااق فااي فئااات لمنتجااات مناساابة لمختلااف أنااواع التحلياال االقتصااادي فااي إطااار الحسااابات 

ترتياب إحصااءات  القومية ويتيح هذا الجزء من التصنيف, مثل التصنيف النماوذجي للتجاارة الدولياة, إعاادة

مان التصانيف  9إلاى  5التجارة الدولية للبضائع القائمة على النظام المنسق لألغراض التحليلية أما األبواب 

 المركزي للمنتجات فهي تتجاوز فئات النظام المنسق لتوفير تصنيفاً لمنتجات الخدمات.

 غرض وطبيعة التصنيف 

 المتعلقة بالسلع والخدمات واألصول.توفير إطار للمقارنة الدولية لإلحصاءات  •

وضع التصنيف كأساس لتحسين التنسيق بين مختلف ميادين اإلحصاءات االقتصادية واإلحصااءات  •

 ذات الصلة ولتعزيز دور الحسابات القومية كأداة لتنسيق اإلحصاءات االقتصادية.

ألصلية في تصنيف موحد يوفر التصنيف أساساً إلعادة تجميع اإلحصاءات األساسية من تصنيفاتها ا •

 لالستخدامات التحليلية.

 يقدم التصنيف المركزي للمنتجات تصنيفا شامالً لجميع السلع والخدمات. •

يتضمن التصنيف المركزي للمنتجات كل المنتجات التاي يمكان ان تكاون هادفا لمعاامالت محلياة أو  •

 ناتجا للنشاط االقتصادي.دولية او يمكن إدراجها في المخزونات, ويعرض المنتجات التي تعتبر 

أداة لتجميع وتبويب جميع انواع اإلحصاءات التي تتطلب تفاصيل المنتجات بحيث تغطي اإلنتاج او  •

 االستهالك الوسيط والنهائي, أو تكوين رأس المال أو التجارة الخارجية أو األسعار .

 

 حسب طبيعة المواد حسب استخدام المواد

نصف   مصنعة   رأسمالية وسيطة  استهالكية

  مصنعة
   خام 
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 نظام الترميز الخاص بالتصنيف 

ف التصاانيف ماان أبااواب )تعاارف بااالرقم األول( وأقسااام تعاارف ) نظااام الترميااز  هااو نظااام هرمااي, ويتااأل -

بااالرقمين األول والثاااني( ومجموعااات تعاارف ) باألرقااام الثالثااة األولااى( وفئااات تعاارف ) باألرقااام األربعااة 

 األولى( وفئات فرعية تعرف ) باألرقام الخمسة جميعها معاً(.

بااب إلاى تساعة أقساام, وعناد الارقم الثالاث مان  , قاد ينقسام كال9-1تتراوح الرموز الخاصة باألبواب من  -

الرمز قد ينقسم كل قسم  بدوره إلى تسع مجموعات قد تنقسم هي األخرى إلى تسع فئات ثم مره أخارى إلاى 

فئاة, و  1266مجموعاة, و  324قساما و  99أباواب و  9يتكون التصانيف فعليااً مان  و تسع فئات فرعية.

 فئة فرعية. 2738

 التصنيف المركزي للمنتجات  أبوا ( يوضح 5جدول رقم ) 

 

 هيكل التصنيف المركزي للمنتجات تسلسليوضح نموذج   ( 6جدول رقم )
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 COICOPالتصنيف اإلنفاقي اإلستهالكي الفردي )و( 

ويستخدم في ثالث محاور إحصائية مهمة وهي: مسوح إنفاق  1993هو جزء من نظام الحسابات القومية 

وميزانية األسرة، األرقام القياسية ألسعار المستهلك، وبرنامج المقارنات الدولية للناتج واستهالك األسرة 

 المحلي اإلجمالي والنفقات المكونة له.

 ينقسم تصنيف االستهالك الفردي حس  الغرض الى ثالثة أجزاء:

  نفقات االستهالك الفردي لالسر المعيشية. 12-1االقسام من 

  االستهالك الفردي للمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم االسر المعيشية.: نفقات 13القسم 

  نفقات االستهالك الفردي للحكومة عموما.14القسم : 

 للمستوى األول ( يوضح هيكل تصنيف اإلستهالك الفردي حس  الغرض7جدول رقم ) 

 
 

 الغرض ترتي  هيكل تصنيف اإلستهالك الفردي حس نموذج  ( يوضح 8جدول رقم  ) 
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 COFOGتصنيف اإلنفاق الحكومي  ()ز

بحسب يصنف بيانات اإلنفاق الحكومي ، ومنظمة التعاون والتنمية تصنيف الوظيفي الحكومي وضع من قبل

إلى  يقسم اإلنفاق COFOG من المستوى األول, و الغرض حسبنظام الحسابات القومية من  متطلبات

مجموعة إلى عدة أقسام. والجدول التالي يوضح عدد المجموعات وتنقسم كل عشر مجموعات "وظيفية" 

 الوظيفية ونوعها.

 حس  المجموعات الرئيسية COFOG( يوضح هيكل التصنيف اإلنفاقي الحكومي 9جدول رقم  )

 

 

 COFOG( يوضح نموذج هيكل التصنيف اإلنفاقي الحكومي 10جدول رقم )
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 التصانيف اإلحصائية  االرتباطات وآلية عمل. 10

 ISICعالقة التصنيف المركزي للمنتجات بالتصنيف الدولي الصناعي الموحد )أ( 

التصاانيف المركاازي للمنتجااات والتصاانيف الاادولي الصااناعي الموحااد عبااارة عاان تصاانيفين عااامي 

المتارابطين الغرض, حيث يمثل التصنيف الموحد لألنشطة االقتصاادية جاناب النشااط فاي هاذين التصانيفين 

الخاصين باألمم المتحدة, وتتألف كل فئة فرعية فاي التصانيف المركازي للمنتجاات مان سالع أو خادمات ياتم 

إنتاج معظمها في فئة أو فئات معينة في التصنيف الادولي الموحاد لجمياع األنشاطة االقتصاادية, وبغياة تلبياة 

ي تحديد العالقة بين التصانيف المركازي احتياجات مستخدمي التصنيف المركزي للمنتجات الذين يرغبون ف

للمنتجات والتصنيف الدولي الصاناعي الموحاد, تتضامن كال فئاة فرعياة فاي التصانيف المركازي للمنتجاات 

إشارة مرجعية إلى الصناعة أو الصناعات المدرجة في التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية والتي 

الخدمات المعينة. وتبين الفئة الغالبة الفرعياة المعنياة فاي التصانيف يتم في إطارها عادة إنتاج معظم السلع و

 , المركزي للمنتجات المركزي للمنتجات  في الجداول التي تعرض الهيكل المفصل للتصنيف
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 ISICوالتصنيف الصناعي الموحد  CPCيوضح العالقة بين التصنيف المركزي للمنتجات نموذج  (11جدول رقم ) 

 

 

 

 

 : CPCبالتصنيف المركزي للمنتجات  HS النظام المنسق عالقة) ( 

توجد عالقة وثيقة بين التصنيف المركزي للمنتجات والنظام المنسق, حيث إن الفئات الفرعية في التصانيف 

تؤلف مجموعات وعمليات إعادة ترتيب لفئات كاملة في النظاام المنساق  4إلى  1المركزي في األبواب من 

فئة فرعية في التصنيف المركزي للمنتجات عن طرياق اساتخدام أكثار  1143إنشاء حوالي ونتيجة لذلك تم 

بند وبند فرعي في النظام المنسق بمثابة لبنات لبنااء التصانيف المركازي للمنتجاات, ملحاق رقام  5111من 

 ( يوضح العالقة بينهما.2)

تقابال واحادا أو أكثار  4إلاى  1باواب مان هناك عدة استثناءات من القاعدة القائلة إن كل فئة فرعية فاي األ -

فاي التصانيف  17311من البنود أو البنود الفرعية في النظام المنسق, فعلى سبيل المثال فإن الفئة الفرعياة 

المركزي ) البخار والماء الساخن( ليس لها نظير في النظام المنسق. وثمة استثناءات أخرى هاو المجموعاة 

تهااا المتعلقااة بالمنتجااات النفطيااة المكااررة, فالفئااة الااواردة فااي التصاانيف فااي التصاانيف المركاازي وفئا 333

في النظام المنسق, الذي ال يقسم بعد ذلك إلى بنود فرعية حيث لم يكن  2711المركزي تعادل بأكملها البند 

 باإلمكان التوصل إلى اتفاق عملي ووضع تعريفات لتلبية االحتياجات الجمركية.

 CPCوالتصنيف المركزي للمنتجات  HSالعالقة بين النظام المنسق  ج يوضحنموذ ( 12جدول رقم ) 
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( معرفاة 4إلاى  1الفئات الفرعية الخاصة بالسلع القابلة للنقل في التصنيف المركازي للمنتجاات )األباواب  -

 المنسق.بحيث تتألف كل واحدة منها من واحد أو أكثر من البنود الفرعية السداسية األرقام في النظام 

 

 

  ISICبتصنيف األنشطة االقتصادية  HS عالقة النظام المنسق)ج( 

عند تحويال البياناات مان النظاام المنساق إلاى التصانيف حساب األنشاطة االقتصاادية يمكان ذلاك مان  •

التعرف على اتجاهات السلع على مستوى كل نشاط اقتصادي سواء كان نشاطا تجاريا أو خادميا أو 

 واالتصاالت أو في مجال البناء والتشييد.في مجال النقل 

العالقة مترابطة بين التصانيف وتعطي رؤية واضاحة لمحللاي البياناات بنوعياة السالع ذات األهمياة  •

العالية الستيرادها والتي ستعمل على تطاوير البنياة التحتياة للصاناعات المحلياة وبالتاالي تعازز مان 

ضافة إلى التقليل مان اساتيراد سالع ال تمثال ذات أهمياة إنتاج السلع المحلية وتصديرها للخارج, باإل

كبيرة لها ويمكن تصنيعها في الداخل من خالل شراء التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية والتقليال 

 من البطالة. 

 

 

 ISICوتصنيف األنشطة االقتصادية  HSالعالقة بين النظام المنسق وضح نموذج ي ( 13جدول رقم )
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 HS النظام المنسق و BECالعالقة بين التصنيف حس  الفئات االقتصادية العريضة )د( 

من خالل االرتباط الوثيق بين النظام المنسق والتصنيف حسب الفئاات االقتصاادية فإناه ذو صالة بالتصانيف 

المركزي للمنتجات, ويستهدف التصنيف للفئات االقتصادية الواسعة أن يكون وسيلة لتحويل بيانات التجاارة 

نهااائي ذات معنااى فااي الحسااابات الخارجيااة التااي يااتم تجميعهااا باسااتخدام النظااام المنسااق إلااى فئااات اسااتخدام 

 القومية . 

 BECالعريضة  االقتصاديةالفئات  تصنيفوبين  HSيوضح العالقة بين تصنيف النظام المنسق نموذج   (14جدول رقم )
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 مثال عملي

سيتم اإلشارة هنا إلى أمثلة مختصرة وتوضيحية حول االرتباط بين النظام المنسق وبقية التصانيف األخرى 

 جداول توضيحية ثم شرح مبسط لها .بشكل 

لو أخذنا الفصل األول من النظام المنسق حيوانات حية والتي تشمل البنود السالعية وفاق النظاام المنساق مان 

سااانجد أن هاااذه السااالع تااادخل فاااي التصااانيف  )11169191( إلاااى البناااد التعريفاااي )11111111البناااد )

للصناعة بصورة رئيسية و تذهب فاي قسام الحيواناات  االقتصادي في قسم األغذية والمشروبات كسلع أولية

الحية والمنتجات الحيوانية في التصنيف المركزي للمنتجات وتذهب في نشاط تربية الحيوانات فاي تصانيف 

 األنشطة اإلقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

SITC3 SITC2 BEC ISIC CPC الوصف HS 

 01011100 خيول اصيلة لالنسال 02113 0121 111 00150 001.51

 01011900 لالنسالخيول غير اصيلة  02113 0121 111 00150 001.51

 01012000 نغال  -حمير وبغال وكوادن  02113 0121 111 00150 001.52

 01021000 حيوانات حية من فصيلة االبقار اصيلة  لالنسال 02111 0121 410 00110 001.11

 01029000 حيوانات حية من فصيلة االبقار غير اصيلة لالنسال 02111 0121 111 00110 001.19

 01031000 حيوانات حية من فصيلة الخنازير اصيلة لالنسال 02121 0122 410 00190 001.31

 01039100 كجم 51حيوانات حية من فصيلة الخنازيرغيراصيلة لالنسال تزن اقل من  02121 0122 111 00190 001.39

 01039200 كجم او اكثر 51 حيوانات حية من فصيلة الخنازير غير اصيلة لالنسال تزن 02121 0122 111 00190 001.39

 01041000 ضـــأن حـــي 02112 0121 111 00120 001.21

 يمكن تفسير الجدول أعاله كما يلي:

رمز النظام 

 HSالمنسق 

التصنيف 

المركزي 

للمنتجات 

CPC 

 صنيف 

األنشطة 

االقتصادية 

ISIC 

التصنيف 

حسب الزمر 

Bاالقتصادية

EC 

التصنيف 

النموذجي 

للتجارة 

الدولية 

SITC 2 

التصنيف 

النموذجي 

للتجارة 

الدولية 

SITC 3 
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 ( إلى سلعة حيوانات حية مان فصايلة األبقاار 01021000يشير الرمز السلعي في النظام المنسق )

 -األخرى كما يلي: أصيلة  لألنسال, ويمكن تفسير العالقة بين هذه السلعة في التصانيف

 ( في التصنيف المركزي للمنتجات12111ترتبط هذه السلعة بالبند ) CPC   والذي يعني بأن هاذه

 السلعة تدخل في بند الماشية تحت فصل الحيوانات الحية.

 ( في تصنيف األنشطة االقتصاادية  والاذي يعناي باأن هاذه السالعة 1121ترتبط هذه السلعة  بالبند )

 بية الحيوانات.تدخل في نشاط تر

 ( في التصنيف الموسع حسب الزمر اإلقتصادية والذي يعني باأن 411يرتبط هذا البند أيضا بالبند )

 هذه السلعة تندرج تحت السلع الرأسمالية.

 

 ونفس الطريقة على بقية البنود والذي يندرج تحت مسمى معين وفئة محددة في بقية التصانيف األخرى.
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 اإلحصائية في البيانات االقتصادية والسكانية . استخدام التصانيف11

 سةةتند عمليةةة  جميةةع و رميةةز و بويةةب و صةةنيف ونشةةر البيانةةات اإلحصةةائية علةةى التصةةانيف بشةةكل أساسةةي, 

فةي عةةدة  ISIC واليمكةن  نفيةذ أي مسةةوحات أو  عةدادات بةةدونها, ويمكةن اسةتخدام دليةةل األنشةطة اإلقتصةةادية

اسية للعمل وخصوصا عند  نفيذ المسةوح اإلقتصةادية وأيضةا عنةد  نفيةذ مسوح و  عدادات حيث يعد ركيزة أس

 .االقتصاديالتعداد وخصوصا  عداد المنشآت لتصنيفها حسب النشاط 

 ( يوضح البيانات اإلحصائية ومصادرها6شكل رقم )

 

•   COIDOP 

• ISIC 

• HS 

• BEC 

• CPC 

• COICOP 

• SITC 

• ISIC 

• CPC 

• BEC 

• ISIC 

التعدادات 
السكانية 
 واالجتماعية

المسوح 
 اإلقتصادية

إحصاءات 
الدخل 
 واإلنفاق

احصاءات 
التجارة 
 واألسعار
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 . عالقة التصانيف اإلحصائية بنظام الحسابات القومية 12

اإلطار الذي تصب فيه جميع التصانيف اإلحصائية ذات العالقة ومن خيالل يعتبر نظام الحسابات القومية هو 

النظام ييتم عيرص صيورة اإلقتصياد بشيكل واضيح ويمكين مين معرفية التغييرات الحاصيلة فيي فتيرات زمنيية 

 محدده.

 

إن الهيدف مين تنفييذ المسييوص اإلحصيائية يصيب فييي النهايية لخدمية الحسيابات القومييية, وليذا في ن اسييتخدام 

يف اإلحصييائية المسييتخدمة دوليييا يسيياعد فييي تركيييب الحسييابات القومييية بدرجيية عالييية ميين الشييمول التصييان

والتغطية للبيانات ويعزز من جودة هذه المؤشيرات ويجعلهيا قابلية للمقارنية الدوليية وإعيداد سالسيل زمنيية 

 تمكن من عملية التحليل للبيانات.

 

 يوضح عالقة التصانيف ودورها في تركيب الحسابات القومية (7شكل رقم )
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 . التصانيف اإلحصائية وتعزيز جودة البيانات اإلحصائية13

 األتي: خاللمن  تسهم التصانيف اإلحصائية في تعزيز جودة البيانات اإلحصائية 

  ساعد في رفع درجة الشمول والتغطية للبيانات .1

 الدولية.  ستند على التصانيف ساعد في بناح قواعد بيانات  .2

 و صنيف وعرا البيانات اإلحصائية.  بويبعلى   عمل  .3

  مكن من القيام بإعداد سالسل زمنية للبيانات اإلحصائية.  .4

  ساعد في إعداد  قارير قابلة للمقارنات الدولية. .5

  سهل عملية جمع البيانات اإلحصائية و صميم االستبيانات و رميزنا. .6

 البرام  واألنظمة اإلحصائية. سهم في  طوير  .7

  ساعد في بناح الهياكل التنظيمية اإلحصائية وفقا لألنشطة والقطاعات. .8

  ساعد في رفع درجة الموثوقية بالبيانات اإلحصائية. .9

  ساعد في  طوير مفانيم العمل اإلحصائي. .10

  ساعد في إيجاد كوادر إحصائية مدربة وزيادة خبرا ها العملية. .11

 

 

 إلحصائية واإلتاحة و سياسة نشر البيانات اإلحصائية . التصانيف ا14

تمكيين التصييانيف ميين المسيياهمة الحقيقييية فييي إعييداد جييداول البيانييات وإتاحتهييا للنشيير فييي عييدة مسييتويات 

قطاعييية وعلييى مسييتوى األنشييطة الرئيسييية والفرعييية تسيياعد متخييذي القييرار ومسييتخدمي البيانييات ميين 

صييائية وتمكيين أيضييا ميين اإلتاحيية والشييفافية فييي نشيير البيانييات عنييد القصييوى ميين البيانييات اإلح االسييتفادة

 مقبولة وذلك: مستويات

 إمكانية عرا البيانات اإلحصائية على المستويات الرئيسية والفرعية وحتى أدنى مستوى. .1

  ساعد في  وفير بيانات قطاعية. .2

  ساعد من عرا البيانات واستخدامها على عدة أوجا. .3

 البيانات وفقا لسياسات النشر والحفاظ على السرية الفردية. مكن من إ احة  .4

ن حيةةث التبويةةب والتصةةنيف  سةةانم فةةي  طبيةةق التوصةةيات الدوليةةة بخصةةوا النشةةر واإل احةةة مةة .5

 SDDSوالنظام المعيار الخاا  GDDS لنظام نشر البياناتوالمستوى وفقا 
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 المراجع

 المتحدةالتصانيف واألدلة والمنهجيات الصادرة عن األمم  -

 , األمم المتحدة SNA2008نظام الحسابات القومية  -

 في مجال التصانيف للخبير اإلحصائي مؤلف المادة متنوعة  أعمال إحصائية -

 

 

 


