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البديلةالتجميعات
ما هي التجميعات البديلة؟•

ت، اليت مت مجعها وفًقا غالًبا ما يتطلب التحليل االقتصادي وعرض اإلحصائيات حول مواضيع حمددة جتميع البياان
.ISICبطرق ختتلف عن التجميع الذي يوفره هيكل ، ISICلـ 

تجميع هو أداة لإلبالغ وهذا يعين أن ال. هلذه األغراض اخلاصة، مت إنشاء جتميعات قياسية لتلبية هذه املتطلبات
عن البياانت

:متفق عليها دولًيا وهيبديلةجمموعات جتميعات4هناك •
o،تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
o،القطاع غري الرمسي
o،املؤسسات اليت ال تستهدف الربح
oللحساابت القومية أحدمها مبستوى جتميعي عايل واآلخر مبستوى وسيط



ملوجزة حسب النشاط حدد احملاسبون الوطنيون احلاجة إىل جتميع قياسي فوق مستوى قسم لإلبالغ عن البياانت ا•
التصنيف الصناعي / ة يف نظام احلساابت القومية ويشار إىل ذلك ابلتجميع عايل املستوى لنظام احلساابت القومي

.الدويل املوحد
ISICقياسية بني قطاعات وأقسام لتجميعاتهناك أيضا حاجة حمددة •
قيق تقارير قابلة ويهدف إىل حت. هذه احلاجة هي إلجراء مقارنة دولية لإلبالغ عن بياانت نظام احلساابت القومية•

ق خمتلفة من العاملللمقارنة دولًيا لبياانت احلساابت القومية حسب النشاط جملموعة واسعة من البلدان يف مناط
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التسميات ISIC4أبواب 

الزراعة والحراجة والصيد البحري ألف 1

ةالصناعة التحويلية، والمناجم والمحاجر، وغيرها من األنشطة الصناعي باء وجيم ودال وهاء  2

الصناعة التحويلية: منها جيم  أ2

التشييد واو 3

تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة اإلقامة، وخدمات 
الطعام

زاي وحاء وطاء  4

المعلومات واالتصاالت ياء 5

األنشطة المالية والتأمين كاف 6

األنشطة العقارية  الم 7

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية واإلدارية وأنشطة الدعم ميم ونون 8

أنشطة اإلدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة والعمل اإلجتماعي سين وعين وفاء 9

أنشطة الخدمات األخرى صاد وقاف وراء وشين 10

دالعالي المستوى بين نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الدولي الموح10* التجميع ألف 
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ISICرمز  التسميات
رمز التجميع 

*38ISIC4

03إلى 01من  والصيد البحريوالحراجةالزراعة  ألف 1

09إلى 05من  المناجم والمحاجر2 باء  2

12إلى 10من  صنع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ جيم ألف 3

15إلى 13من  اتصنع المنسوجات والملبوسات والجلود وما يتصل بها من منتج جيم باء 4

18إلى 16من  لة ّصنع منتجات الخشب والورق، والطباعة وإنتاج الوسائط المسج جيم جيم 5

19 صنع فحم الكوك ومنتجات مصافي النفط جيم دال 6

20 صنع الكيميائيات والمنتجات الكيميائية جيم هاء 7

حدبين نظام الحسابات القومية والتصنيف الصناعي الدولي المو38* التجميع المتوسط ألف
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NACEرمز  التسميات
رمز التجميع 

*64NACE

01 أنشطة زراعة المحاصيل واإلنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة 1ألف زاي  1

02 وقطع األخشابالحراجة 2ألف زاي  2

03 صيد األسماك وتربية المائيات 3ألف زاي  3

09إلى 05من  المناجم والمحاجر2 باء  4

12إلى 10من  صنع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ جيم ألف 5

15إلى 13من  صنع المنسوجات والملبوسات والجلود وما يتصل بها من منتجات جيم باء 6

16
ن القش ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف م

ومواد الضفر
1جيم جيم  7

17 ُصنع الورق ومنتجات الورق 2جيم جيم  8

18 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة 3جيم جيم  9

19 صنع فحم الكوك ومنتجات مصافي النفط جيم دال 10

20 صنع الكيميائيات والمنتجات الكيميائية جيم هاء 11

(  NACE)بين نظام الحسابات القومية والتصنيف األوروبي لألنشطة 64* التجميع المتوسط ألف
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NACE Rev.2

العالي المستوى 10* التجميع ألف 

باب21

38* التجميع المتوسط ألف

64* التجميع المتوسط ألف

قسم88

مجموعة272

فرع615

ISIC Rev.4

العالي المستوى10* التجميع ألف 

باب21

38* التجميع المتوسط ألف

--------

قسم88

مجموعة 238

فرع419
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نولوجيا املعلومات تك"يف السنوات األخرية كان هناك طلب متزايد على البياانت املتعلقة بقطاعي •
"احملتوى واإلعالم"و " واالتصاالت

أو هي  ISICئات يف حني أن مجيع األنشطة املتعلقة ابقتصاد املعلومات قد مت وصفها بواسطة ف•
.كانت حدود اقتصاد املعلومات موضع نقاش-جزء منها يف عدد من األقسام 

ا بدور قيادي يف حتديد قطاعي تكنولوجيOECDقامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية •
.املعلومات واالتصاالت واحملتوى واإلعالم

البديلةالتجميعات
:املعلوماتجتميع بديل القتصاد 



التسميات
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الصناعات املتعلقة بصنع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُصنع املكوانت واللوحات اإللكرتونية 2610

ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة 2620
ُصنع معدات االتصاالت 2630

ُصنع اإللكرتونيات االستهالكية 2640
ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية 2680

الصناعات املتعلقة بتجارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والربجميات ابجلملة 4651

بيع املعدات اإللكرتونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها ابجلملة 4652
الصناعات املتعلقة خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نشر الربجميات 5820
االتصاالت 61

أنشطة االتصاالت السلكية 6110
أنشطة االتصاالت الالسلكية 6120

أنشطة االتصاالت الساتلية 6130
أنشطة االتصاالت األخرى 6190

أنشطة الربجمة احلاسوبية واخلربة االستشارية وما يتصل بذلك من أنشطة 62
أنشطة الربجمة احلاسوبية 6201

أنشطة اخلربة االستشارية احلاسوبية وإدارة املرافق احلاسوبية 6202
أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى 6209

البديلةالتجميعات
:املعلوماتجتميع بديل القتصاد 



التسميات
لشبكةجتهيز البياانت واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ؛ والبواابت على ا 631

جتهيز البياانت واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة 6311
بواابت الشبكة 6312

اصالح أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت 951
إصالح أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية للحاسوب 9511

إصالح معدات االتصاالت 9512
نشر الكتب والدورايت وغريها من أنشطة النشر 581

قطاع احملتوى والوسائط
نشر الُكتب 5811

نشر األدلة وقوائم العناوين الربيدية 5812
نشر الُصحف واجملالت والدورايت 5813

أنشطة النشر األخرى 5819
أنشطة السينما والفيديو والربامج التليفزيونية 591

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والربامج التليفزيونية 5911
أنشطة ما بعد اإلنتاج ألفالم السينما وأفالم الفيديو والربامج التليفزيونية 5912

أنشطة توزيع األفالم السينمائية والفيديو والربامج التليفزيونية 5913
أنشطة عرض األفالم السينمائية 5914

أنشطة نشر التسجيالت الصوتية واملوسيقى 592
أنشطة الربجمة واإلذاعة 60

اإلذاعة الصوتية 6010
أنشطة الربجمة واإلذاعة والتليفزيون 6020
أنشطة خدمات املعلومات األخرى 639

أنشطة وكاالت األنباء 6391
أنشطة خدمات املعلومات األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر 6399

البديلةالتجميعات
:املعلوماتجتميع بديل القتصاد 



 نظام احلساابت دليل املؤسسات غري الرحبية يف"بتطوير ( ابلتعاون مع جهات أخرى)قامت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة •
".القومية

.ويهدف إىل مساعدة أجهزة اإلحصاء الوطنية على دراسة هذا املوضوع يف إحصاءاهتا االقتصادية•
خرى ، فليس من املمكن ومع ذلك ، نظًرا ألن املؤسسات اليت ال تستهدف الربح يتم حتديدها وفًقا للمعايري القانونية ومعايري أ•

ناعي الدويل املوحداحلصول على مقياس لقطاع املؤسسات غري الرحبية عن طريق التجميع ببساطة عرب فئات التصنيف الص
(ICNPO)التصنيف الدويل للمؤسسات غري الرحبية -بتصنيف خاص " الدليل"لذلك يوصي •
:  949أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة و: 889)ابستثناء جمموعتني  ICNPOمت من خالل حتسني الرتابط بينه وبني •

(أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية
مت )على أساس واحد لواحد ICNPOإبضافة فئات فرعية وذلك ملوائمتها مع 949و889مت اعداد هيكلة تفصيلية للفرعني •

(NAICSاإلستفادة من 

البديلةالتجميعات
: الرحبيةالبياانت عن قطاع املؤسسات غريابالغجتميع بديل من أجل 



البديلةالتجميعات
: الرحبيةالبياانت عن قطاع املؤسسات غريابالغجتميع بديل من أجل 



صنيف الصناعي الدويل الغرض األساسي من هذا التجميع هو توفري جمموعة مفيدة من الناحية التحليلية لفئات الت•
(.أداة لإلبالغ عن البياانت. )املوحد عند اإلبالغ عن إحصاءات القطاع غري الرمسي

.ترتكز أنشطة القطاع غري الرمسي يف بعض أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوحد•
.إىل حتسني التجميع البديل للقطاع غري الرمسيISIC4هتدف التغيريات اليت طرأت على •
ب إىل الباب على سبيل املثال ، يتم حتديد أنشطة جتارة التجزئة عرب األكشاك واألسواق ، وكذلك من البا•

.الرمسيواألشكال املباشرة األخرى للبيع ابلتجزئة بشكل منفصل نظًرا ألمهيتها يف القطاع غري
هذا التجميع البديل ال ميثل تعريفا للقطاع غري الرمسي•

:يالقطاع غري الرمساحصاءاتجتميع بديل من أجل حتليل 
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ما هو دور هذه المجاميع؟•
oنشر البيانات/ مستوى مختلف من التجميع لإلبالغ = نظام الحسابات القومية تجميعات
o تعريف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت= تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
o المؤسسات غير الربحية(NPI)=  استبدالICNPO (مع اقتراح تفاصيل إضافية)
o ناتنشر البيا/ إعادة التجميع إلعداد التقارير + مستوى مختلف من التجميع = القطاع غير الرسمي

نفسه ISICالستخدامات محددة دون تغيير هيكل  ISICتمثل تعديالت •
oتعريفات جديدة
oإعادة ترتيب الفئات الموجودة
oخلق تفاصيل جديدة

هل ستكون هناك مجموعات بديلة أخرى؟•

البديلةالتجميعات



شكرا


