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:تصنيفات أخرى

 النظام املنسق(Harmonized System)
لةلتصنيف البضائع املتداو ( الرموز)واألرقام ( الوصف)نظام موحد دولًيا لألمساء •
املقابل لكل منتج" أرقام6"النظام املنسق عبارة عن تسمية منتج حيث يتم تعيني رمز •
جملس التعاون اجلمركي ( WCO)يتم تطويره وصيانته حالًيا من قبل منظمة اجلمارك العاملية •

(CCC )سابقا ومقرها يف بروكسل ، بلجيكا.
لسلع األساسية تسمية النظام املنسق مرفقة ابالتفاقية الدولية بشأن النظام املنسق لوصف ا•

وترميزها
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:أصل وتطوير النظام املنسق لوصف وترميز السلع •

o1950 :مت تشكيل جملس التعاون اجلمركي يف بروكسل ببلجيكا
o1968 :جارة الدولية أظهرت دراسة حول تسهيل إجراءات التجارة احلاجة إىل نظام منسق الستخدامه يف الت

من قبل اللجنة االقتصادية ألورواب
o1970 :شكل جملس التعاون اجلمركي جمموعة دراسة لدراسة إمكانية إعداد النظام املنسق
o1973 :وافق جملس التعاون اجلمركي على إعداد النظام املنسق
o1976 :ية النظام املنسق مت تنفيذ تنسيق النظام املنسق ، اعرتفت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة أبمه

وقدمت االقرتاح
o وافق جملس التعاون اجلمركي على مشروع النظام املنسق وفتحه للتوقيع: 1983يونيو
o طرفًا متعاقًدا29دخل حتويل النظام املنسق حيز التنفيذ بعد قبول : 1988يناير
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:استخدامات النظام املنسق •

o،لغة اقتصادية دولية ورمز لألغراض اجلمركية
oمصطلح إحصائي ؛
o،أساس ملواءمة التصنيف االقتصادي
oسلطات كمصطلح متعدد األغراض تستخدمه الدول يف إبرام املعاهدات والعقود وحل اخلالفات بني 

اجلمارك واألطراف األخرى،
: لى سبيل املثال عديد الدول قامت إبعداد نسخ وطنية من النظام الدويل املنسق تلبية الحتياجاهتا الدولية ع

Combined)التصنيف األورويب لتوصيف وترميز السلع  classification ) والتصنيف املوحد للسلع لدول
(The ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN))منطقة التجارة احلرة لدول اآلسيان 
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قائمة الّتصنيف القطاعي للخدمات ملنّظمة الّتجارة العاملّيةGNS/W/120.

services sectoral classification list (W/120)

.أعضائهابنيمشاوراتعّدةبعد1991سنةللّتجارةالعاملّيةاملّنظمةهأصدرت•
قطاعلتحريراريّةجتمفاوضاتيفدخلتاّليتالّدوللدىأمهّيةتكتسياّليتاخلدماتجمموع•

Generalاخلدماتجتارةحولالعاماالتّفاقنتائجهامنكانتاّليتواخلدمات Agreement

on Trade in Services1995لسنة.
إلجنازّيةاألساسالقاعدةاملّتحدةلألممللمنتجاتاملؤّقتاملركزيالّتصنيفاعتمادمت•

GNS/W/120ابخلدماتاملّتصلة9إيل5مناألبوابمنهاوخاصة.
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 الّتصنيف املشرتك اخلاص ابملبادالت يف اخلدماتOECD-Eurostat

بقطاع اخلاص ابخلدمات ويغّطي مجيع املبادالت اخلاّصةBM5يعترب هـذا الّتصنيف توسيعا لتصنيف •
.اخلدمات

جمال الّسوق املوّحدة االحتياجات اإلحصائّية للجماعات األوروبّية بعد االتّفاقات املربمة يفيليب •
.املالّيةتطّور املبادالت يف قطاعات عديدة كاالّتصاالت والّنقل والّسياحة و وللخدمات 

ور اخلاص ابخلدمات حيث حيافظ على قطاعاته اإلحدى عشBM5هذا الّتصنيف توسيعا لتصنيف •
.مشولّيةويتناوهلا أبكثر تفصيل 

يف قطاعات أول تصنيف أيخذ بعني االعتبار االتّفاق العام لتجارة اخلدمات وخاّصةيعترب •
.املالّيةواالّتصاالت 
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الّتصنيف املوّسع لتصنيف ميزان املدفوعات اخلاص ابخلدمات

Extended Balance Of Payements Services Classification (EBOPS)  

تصنيفالإبعداد IMFو EUROSTATابلّتعاون مع OECDقامت1996يف سنة ▪
-OECDوالّتصنيف املشرتك اخلاص ابملبادالت يف اخلدمات BM5ميزان تصنيف ليعترب توسيعا▪

EUROSTATحيث يتناول قطاعات هذين األخريين أبكثر دقّة وتفصيل.
العمل بني الوكاالتالذي اقرتحه فريقMSITS:مّت اعتماده يف دليل إحصاءات الّتجارة يف اخلدمات▪

.املعين إبحصاءات اخلدمات الّتابع لألمم املّتحدة
ب اخلدمات حتليلّية جديدة ابلّنسبة لإلحصاءات املصّنفة حسحاجّياتيستجيب هذا الّتصنيف اجلديد▪

.تواليت من شأهنا أن تساعد أصحاب القرار يف أي مفاوضات خاّصة بتحرير قطاع اخلدما
.  ويوذلك لضمان توافق البياانت على املستوى الوطين والدّ EBOPS-CPCمّت إعداد جدول تناظر ▪
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 ّة تصنيف قطاعات الّتصنيف الّدويل الّصناعي املوّحد للّشركات األجنبي

Activity according to the ISIC Categories for Foreign Affiliates in services (ICFA, Rev.1)

بّية خاّصة يف قطاع أاتح االنفتاح االقتصادي فرصا كبرية لالستثمار ابلّنسبة للّشركات األجن•
رايف والبحث عن اخلدمات حيث فتحت فروع هلا يف عديد البلدان وذلك لتحقيق التنّوع اجلغ

.أسواق جديدة والّضغط على تكلفة اإلنتاج
والّتشغيل مصّنفة قد حيتاج املتدّخلون إىل إحصاءات ختّص هذه الّشركات كاإلنتاج واملبيعات•

ت تعرف ابسم إحصاءات جتارة اخلدمات للّشركا)خدماتوسلع (حسب الّنشاط أو املنتجات
األجنبّية

•Statistics on services supplied through foreign affiliates

قطاعات :MSITSيقرتح ابلّنسبة لرتتيب املعطيات اخلاّصة ابلّشركات األجنبّية حسب الّنشاط•
.الّتصنيف الّدويل الّصناعي املّوحد للّشركات األجنبّية
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 ّة تصنيف قطاعات الّتصنيف الّدويل الّصناعي املوّحد للّشركات األجنبي
Activity according to the ISIC Categories for Foreign Affiliates in services (ICFA, Rev.1)

ناعي املوّحد يتماشى هذا الّتصنيف هو عبارة عن جتميع لعّدة قطاعات من الّتصنيف الّدويل الصّ •
ّلبات الّتحليل كذلك يستجيب ملتطوطبيعة أنشطة اخلدمات اّليت متارسها هذه الّشركات و

اإلحصائي
الّتصنيف MSITSيقرتح أّما ابلّنسبة لرتتيب املعطيات اخلاّصة هبذه الّشركات حسب نوع اخلدمات•

EBOPSاملوّسع مليزان املدفوعات
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للّسياحةالفرعياحلسابComptes Satellites du Tourisme 

واألمم املّتحدة إبصدار دليل WTOابلّتعاون مع EUROSTATوOECDقامت•
Tourism:بعنوان satellite account methodological references

تجارة اخلدماتيعترب إطار مرجعي لتقييم مسامهة القطاع الّسياحي يف املفاوضات اخلاّصة ب•
اح على عدد من اخلدمات حيتوي هذا الّدليل على تصنيف ميّكن من توزيع الّنفقات اخلاّصة ابلسيّ •

...السياحّية كالفنادق واملطاعم
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الّتصنيف الّدويل املوّحد للمهن ملنّظمة العمل الّدولية
International Standard Classification of Occupations (ISCO)

دمات متنّوعة يف كان من نتائج االنفتاح االقتصادي ارتفاع نسق حركة األفراد اّلذين يقّدمون خ•
.مجيع اجملاالت ابلّنسبة للّدول املضّيفة

ة الّتصنيف الّدويل ملعرفة خمتلف اخلدمات املقّدمة يقرتح دليل إحصاءات اخلدمات لألمم املّتحد•
.للمهن ملنّظمة العمل الّدويل

ّدمها األجانب للبلدان يعترب هذا الّتصنيف قاعدة ملقارنة اإلحصاءات اخلاّصة ابخلدمات اليّت يق•
من املبادالتاملضّيفة واليّت حيتاجها املتدّخلون يف املفاوضات اخلاّصة هبذا الّنوع



التصنيفات الوظيفية: تصنيفات أخرى
" :وظيفي"معىن •
الذي حتققه الوحدات املؤسسية من خالل النفقات املختلفة" اهلدف االجتماعي االقتصادي"•

o،األسر املعيشية
o،احلكومة العامة
oاملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية.

:أنواع النفقات •
oتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض(Classification of Individual Consumption According to

Purpose (COICOP)) :،إنفاق األسر املعيشية على االستهالك الفردي
oتصنيف وظائف احلكومة(Classification of the Functions of Government (COFOG))
oتصنيف نفقات املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية :(Classification of the Purposes of Non-

Profit Institutions Serving Households (COPNI))
o تصنيف مصاريف املنتجني حسب الغرض(Classification of the Outlays of Producers According to 

Purpose (COPP))
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الشركات

(COPP)
احلكومة

(COFOG)
املؤسسات غري اهلادفة للربح

اليت ختدم األسر املعيشية
(COPNI)

األسر املعيشية
(COICOP) األغراض

X X X X الصحة
X X X X الرتويح والثقافة
X X X X التعليم
X X X X احلماية االجتماعية
X X X - محاية البيئة
X X X - البحث والتطوير
- X X X اإلسكان
X X - X النقل
X X - X االتصاالت
- X X - تعويضات عن الكوارث
- X X - املساعدات االقتصادية األجنبية
- X X - اخلدمات الدينية
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(COICOP)تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض•

:اجملال •
oملؤسسات غري اهلادفة األسر املعيشية، ا: اإلنفاق االستهالكي الفردي الذي تنفقه القطاعات املؤسسية الثالثة

للربح اليت ختدم األسر املعيشية، واحلكومة
o ترب مجيع نفقات استهالك تع:نفقات االستهالك الفردي هي تلك املصروفة لتلبية االحتياجات الفردية واألسرية

(COICOPمن ( 13)12إىل 01األبواب من )األسر نفقات فردية 
oالباب )التفاقية ، لصاحل األسر مجيع نفقات االستهالك اليت تنفقها املؤسسات غري الرحبية تعترب أيًضا ، وفًقا ل

(COICOPمن ( 14)13
o تعترب بعض نفقات االستهالك لإلدارات فردية( من ( 15)14البابCOICOP)

(أرقاممخسة)، األقسام التحتية (أربعة أرقام)، األقسام (ثالثة أرقام)، الفصول (رقمني)األبواب : اهليكلة •
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:هيكلة التصنيف •

oأغلب أقسام التصنيف تتضمن سلع وخدمات
o وخدمات“ ةسلع نصف معمر “و“ سلع غري معمرة”و“ سلع معمرة”يتم تصنيف األقسام على أهنا تشمل
:الوحدات املعتمدة يف التصنيف •

o ه األبواب النفقات املتعلقة بشراء السلع واخلدمات االستهالكية ؛ جتمع هذ: 12إىل 01األبواب من
اجاتواليت تليب نفس االحتي" وظيفة االستهالك"السلع واخلدمات املختلفة مًعا حسب 

o انظر : 14و13األبوابCOPNIوCOFOGعلى التوايل
COICOP 2018 COICOP 2003

15 14 األبواب

63 58 الفصول

186 157 األقسام

338 - األقسام التحتية
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:التصنيف •

oاملذكرات التفسريية
o جدول ترابط بنيCOICOP-CPC 12إىل 01على مستوى األبواب من(OECD)
ذات العالقةالتصانيف•

oCOPNI : 13الباب
oCOFOG : 14الباب
o التصنيف الدويل للتعليم(ISCED)
:استخدامات التصنيف •

o ،األسرياإلستهالكمؤشر مسوحاتاإلنفاق والدخل لدى األسر، مسوحاتاحلساابت القومية
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 Classification of the): تصنيف نفقات املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية•

Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI))
oاملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشيةانفاقتصنيف : اجملال:
o قسم30فصل، 26أبواب، 9اهليكلة
o التصنيف الدويل للمنظمات الغري رحبيةThe International Classification of Nonprofit 

Organizations (ICNPO Rev 1, 1996)

 Classification of the Functions of Government (COFOG)تصنيف وظائف احلكومة•

:اجملال •
oاإلنفاق حسب وظائف احلكومات
oحتديد نفقات االستهالك لصاحل األسر
األقسام109قسم، 69أبواب، 10:اهليكلة •
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االستهالك الفردي الفعلي احلكومة

COICOP-
GOVERMENT

املؤسسات غري اهلادفة للربح
اليت ختدم األسر املعيشية

COICOP NPISH

األسر املعيشية
COICO HBS

01 01 األغذية واملشروابت غري الكحولية
02 02 ذلكاملشروابت الكحولية والتبغ وما إىل

02 03 املالبس واألحذية
04+13.1+14.1 14.1 13.1 04 السكن واملياه والوقود 

05 05 لك املفروشات واملعدات املنـزلية وما إىل ذ

06+13.2+14.2 14.2 13.2 06 الصحة
07 07 النقل
08 08 االتصاالت

09+13.3+14.3 14.3 13.3 09 الرتويح والثقافة
10+13.4+14.4 14.4 13.4 10 التعليم

11 11 املطاعم والفنادق
12.4+13.4+14.5 14.5 13.5 12.4 احلماية االجتماعية

(12.4مخصوما منه )12 (12.4مخصوما منه )12 سلع وخدمات متنوعة
13.6 13.6 خدمات أخرى



شكرا


