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القتصادية التصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة ا
التعديالت الكربى والتفصيلية : 4التنقيح 



 حتينيمراجعة وليس:
بسيطةحتييناتليست •
هيكلة جديدة ومستوى تفصيلي أكرب: مراجعة شاملة ومعمقة •

 مشلت هذه املراجعة:
(…ISIC, NACE, NAICS): تصنيفات األنشطة •

(…CPC, CPA, NAPCS):تصنيفات املنتجات •

(…SH, NC, SITC, EBOPS): وعديد التصنيفات األخرى•

جاتاإلحصائية ألنشطة واملنتتصانيفاتمراجعة 



جاتاإلحصائية ألنشطة واملنتتصانيفاتمراجعة 
 أسباب هذه املراجعة:

•ISIC :1989) 2002مت حتيينه سنة(
•CPC :1990( 2002و1989مت حتيينه سنة)
•NAICS :1997( 2002مت حتيينه سنة)
ANZSICأيضا •

•HS :( 2012، 2007، 2002يتم حتيينه كل مخس سنوات ،)...
ية لألنشطة واملنتجاتطلب متنامي لتدعيم التنسيق اإلحصائي الدويل يف جمال التصنيفات اإلحصائ•



جاتاإلحصائية ألنشطة واملنتتصانيفاتمراجعة 
 أسباب هذه املراجعة:

:احلالية التصانيفضرورة حتديث •
oإنتاج اجلديدةأمناطجديدة، املنتجاتجديدة، أنشطة

:االستجابة إىل حاجيات حتليلية متطورة•
oالبيئة،خدمات االتصال واملعلومات،اقتصاد املعرفة...

(…ISIC, NACE, NAICS)الرئيسية املستخدمة يف العامل اتالتصانيفحتسني املقارنة بني نظم •

oتعزيز املقارانت الدولية للبياانت اإلحصائية.



جاتاإلحصائية ألنشطة واملنتتصانيفاتمراجعة 
 على املستوى األمم املتحدة:

والوكاالت اهليآتبعض الدول وأغلب)اإلحصائية التصانيف، فريق خرباء ISIC/CPCالفريق التقين •
، اللجنة اإلحصائية (FAO, OMD, FMI, OCDE, OMC, Eurostat,...Afristat)واملنظمات الدولية 

وبورغففريق العمل حول مؤشرات جمتمع املعلومات، فريق )ابألمم املتحدة، فرق عمل استشارية 
(Voorburg Group )حول إحصاءات اخلدمات)...

 على املستوى األورويب:
لبلدان اإلحتاد األورويب، منظمات ، معاهد اإلحصاءNACE/CPAالديوان األورويب لإلحصاء، فريق العمل •

...مهنية

 احصائيونمعاهد اإلحصاء، وزارات، منضمات مهنية، : على مستوى الدول...



 على املستوى اهليكلي:
(  ثالثة أرقام)مـوعة اجمل( رقمني)القسـم ( حرف)البـاب : العام للتصنيف التنظيمىاحملافظة على اهليكل •

(أربعة أرقام)الفرع
ISIC Rev)( ابب يف17)ابب 21• 3.1)

ISIC Rev)قسم يف 62)قسم 88• يف قطاع اخلدماتحدااثتاإلأغلب : (3.1
(قسم38)وجتميع متوسط ( أبواب10)جتميع عايل املستوى : التجميعاتعلى مستوى •

التعديالت اهليكلية الكربى



 على املستوى اهليكلي:
ISIC Rev)يف 292مقابل(ISIC Rev.4)فئة يف 419مزيد من التفصيل • 3)

حدةاللجنة اإلحصائية ابألمم املتبهقسم هو املستوى األدىن املشرتك الذي توصي 88•
:على مستوى األبواب(ISIC Rev.4)ثالثة تغيريات هيكلية كربى صلب •

o علقة ابلبيئةجمموع األنشطة املت: إنتاج وتوزيع املاء؛ التطهري، التصرف ومعاجلة النفاايت
o لنشره وتوزيعه إىل جمموع األنشطة املتعلقة ابحملتوى والوسائل التقنية: املعلومات واالتصاالت

جانب األنشطة اإلعالمية

التعديالت اهليكلية الكربى



 على املستوى اهليكلي:
:األنشطة العقارية واإلجيار واخلدمات املقدمة للمؤسسات •

oاألنشطة العقارية
oمتخصصة يف مهارات، توفر مستوى عايل من التكوين: األنشطة العلمية والتقنية املتخصصة

وية، األنشطة التكنولوجيا احليالبحث العلمي التنموي،)عديد اجملاالت العلمية والتقنية 
...(  البيطرية

oويشمل مجيع أنشطة الدعم لسري املؤسسات: أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم :
... الت األسفار، أنشطة مراكز االتصاالتوكا

التعديالت اهليكلية الكربى



ISIC Rev (باب21)4
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 على املستوى اهليكلي:
كانت تصنف مع أنشطة صنع هذه : صال  وصيانة وتركيب الآالت واملعداتإبقسم خاص •

ISIC Revالآالت واملعدات يف  3.1

مع قسم بيع وصيانة وإصال  املركبات ذات احملركات: صيانة وإصال  املركبات ذات احملركات•
والدراجات النارية وبيع وقود املركبات ابلتجزئة

 ISICيف خرىأنشطة اخلدمات األتصنف يف ابب : إصال  احلواسيب والسلع الشخصية واملنزلية •

Rev ISIC Revتصنف يف (4 )526و725على التوايل يف اجملموعات 3.1

تصنف يف ابب التشييد: إصال  املباين واملنشآت •

التعديالت اهليكلية الكربى



 على املستوى اهليكلي:
املكوانت ويشمل صنع: قسم جديد خاص بصنع احلواسيب واملنتجات اإللكرتونية والبصرية •

...اإللكرتونية، صنع احلواسيب، معدات االتصال
، الطباعة (155)املشروابتصناعة: بعض األنشطة ارتقت يف هيكلة التصنيف إىل مستوى األقسام•

 (361)، صنع مواد صيدلية، صنع األاثث)223و222(ت التسجيالونسخ 

النفاايت ( يلتشغ)إعادة الدوران : بعض األنشطة نزلت يف هيكلة التصنيف إىل مستوى الفروع •
ISIC Rev)من 37القسم (( املعدنية وغري املعدنية)واخلردة  3.1

النفاايت ( غيلتش)النشر، إعادة الدوران : تغادر قسم الصناعات التحويلية ( األنشطةاملعدنيةبعض •
املعدنية وغري)واخلردة 

التعديالت اهليكلية الكربى



 على املستوى اهليكلي:
اهلندسة املدنية، إقامة املباين، إقامة منشآت: خاصة أبنشطة أقسام على التوايلثالثة : البناءابب •

أنشطة البناء املتخصصة
ISIC Revيف 505رع الف)بعض التغيريات مشلت خاصة بيع وقود املركبات ابلتجزئة : ابب التجارة•

متخصصة الذي أصبح يصنف ضمن بيع البضائع اجلديدة األخرى ابلتجزئة يف متاجر( 3.1
ISIC)صلب 4773قسمال( Rev 4

يب االتصاالت مغادرة أنشطة االتصاالت وأنشطة وكاالت األسفار على التوايل  إىل اب: ابب النقل •
واملعلومات وأنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

التعديالت اهليكلية الكربى



التعديالت التفصيلية

ابب الزراعة واحلراجة وصيد األمساك:
مستوى تفصيلي كبري •
(012و011ع و على التوايل الفر )زراعة احملاصيل غري الدائمة وزراعة احملاصيل الدائمة •
نفس قاعدة الرتميز( : 015الفرع )الزراعة املختلطة •
القسم)لتكاثر جتميع أنشطة معاجلة البذور ل:  أنشطة دعم زراعة وأنشطة احملاصيل بعد احلصاد •

0164)



ابب الزراعة واحلراجة وصيد األمساك:
:صيد األمساك •

o املياه البحرية واملياه العذبةيف
:تربية املائيات •

o املياه العذبة واملياه البحرية يف

التعديالت التفصيلية



 احملاجروأستغاللابب التعدين:
عض الصعوابت يف ب: الفصل بني أنشطة استخراج النفط اخلام وأنشطة استخراج الغاز الطبيعي •

يحتديد النشاط الرئيس
، يشمل مجيع أنشطة التعدين(09)قسم خاص أبنشطة خدمات دعم التعدين •

التعديالت التفصيلية



 ُصنع املنتجات الغذائية:
(1075الفرع )قسم خاص بُصنع وجبات وأطباق جاهزة •
الفرع (ضمن )للتربيد مثالا (صنع الثلج، مبا يف ذلك الثلج لالستخدام يف األغذية ويف غري األغذية •

3530(

 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط األعالم املسجلة:
)58القسم (النشر ضمن أنشطة املعلومات واالتصاالت •

)1820الفرع (استنساخ وسائط اإلعالم املسجَّلة•

التعديالت التفصيلية



 ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية:
صلب 2330(2011الفئة ختصيب خام اليورانيوم والثوريوم وإنتاج عناصر الوقود للمفاعالت النووية•

(ISIC Rev 3

ُصنع املواد الصيدالنية واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
ISIC)صلب 2330(2100الفئة ُصنع مواد التشخيص املشعَّة يف األجسام احليَّة• Rev 3

 ُصنع املنتجات اإللكرتونية:
يشمل حاليا ُصنع األدوات البصرية وُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية•

التعديالت التفصيلية



صنع املعدات الكهرابئية:
2930رعُصنع األجزاء الكهرابئية للمركبات ذات احملركات، الف•

وُصنع ( 2731)ُصنع كابالت األلياف البصرية : ُصنع شبكات األسالك وأجهزة شبكات األسالك •
(2732)األسالك والكابالت اإللكرتونية والكهرابئية األخرى 

الصناعات التحويلية األخرى
الفئة )سنان  فئة جديدة تشمل ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية واليت تستخدم يف عالج األ•

3250)
(33)قسم جديد خاص إبصال  وتركيب الآالت واملعدات •

التعديالت التفصيلية



 الكهرابء والغاز والبخار وتكييف اهلواء:
صعوابت يف : ( ISIC3ال يوجد هذا الفصل يف)فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرابء •

حتديد النشاط الرئيسي
نقل الغاز : )( ISIC3الفصل يف ال يوجد هذا)فصل أنشطة إنتاج وتوزيع أنواع الوقود الغازية •

(4930الفرع ابألانبيب على مسافات طويلة 

إمدادات املياه وأنشطة الصرف( هـ)باب اليف ( 3600الفرع )جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها •
وإدارة النفاايت ومعاجلتها

التعديالت التفصيلية



 إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة النفاايت ومعاجلتها:
(3600)تشغيل قنوات الري ( 0161)تشغيل معدات الري الزراعية •
(382)ومعاجلة النفاايت وتصريفها ( 381)فصل بني أنشطة مجع القمامة •
(3812)والنفاايت اخلطرة ( 3811)فصل بني أنشطة مجع النفاايت غري اخلطرة •
(3822)والنفاايت اخلطرة وتصريفها ( 3821)أنشطة معاجلة النفاايت غري اخلطرة وتصريفها •

oغري خطرة/صعوابت يف حتديد خطرة

التعديالت التفصيلية



 التشييـد:
أنشطة التطوير العقاري يف قطاع التشييد بدل األنشطة العقارية•
يصنَّف حسب نشاط ( ISIC4يف 4550فرعال)أتجري معدات البناء أو اهلدم اليت يشغلها عامل •

.التشييد الذي يتم ابستعمال هذه املعدات

 التجارة:
مزيد من التفصيل•
كبات مع أنشطة جتارة التجزئة، ابستثناء املر ( ISIC4يف 505اجملموعة )بيع وقود املركبات ابلتجزئة •

ذات احملركات والدراجات النارية

التعديالت التفصيلية



 التجارة:
فروع ال)(ISIC3يف 5252فرعال)مزيد من التفصيل يف أنشطة البيع ابلتجزئة يف األكشاك واألسواق •

(ISIC 4يف 4789إىل 4781من
(ISIC 4يف 4791عفر ال)البيع ابلتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق اإلنرتنت •

 النقل:
: ضائع يف كل صنف تبويب األنشطة حسب أصناف النقل املختلفة مع تفصيل نقل املسافرين ونقل الب•

بعض الصعوابت عند حتديد النشاط الرئيسي
مغادرة أنشطة وكاالت األسفار إىل قطاع أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم•
غري حكومي/خدمات الربيد حسب نوع اخلدمة وليس حسب التقسيم حكومي•

التعديالت التفصيلية



شكرا


