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:تعريف عام للتصنيفات اإلحصائية

ها الفئات التصنيف اإلحصائي هو عبارة عن جمموعة شاملة ومنسقة من الفئات تستبعد كل من"
ر بواسطة رموز األخرى واملوصوفة بشكل جيد،وغالبا ما يتم تقدميه على شكل تسلسل هرمي يظه

“.ياانت اإلحصائيةوجتميع البريفاترقمية أو أجبدية معينة ويتم استخدامه لتوحيد املفاهيم والتع

مكتب اإلحصاء لالحتاد األورويب-معجم املصطلحات اإلحصائية

A statistical classification or nomenclature is an exhaustive and structured 
set of mutually exclusive and well-described categories, often presented in a 
hierarchy that is reflected by the numeric or alphabetical codes assigned to 
them, used to standardise concepts and compile statistical data.

Statistics Explained Glossary-Eurostat



التصنيفات :(Classification/Nomenclature)

(Common vacabulary)األشياء مبفردات متعارف عليها تسمية•

رؤية مشرتكةواقع معني حسب )هيكلة(ترتيب•

 التصنيفات اإلحصائية:
ال ميكن احلديث عن إحصائيات يف غياب التصنيفات: أداة •

(رغم اختالف اللغات)نفس املفاهيم : ( language): لغة •

متكن من املقارانتمرجعية واحدة : نظام •

:تعريف عام للتصنيفات اإلحصائية



هيكلة متكاملة: واقع معني 

X

وجود فئات منقوصة يعطل عملية الرتميز واملعاجلة: مالحظة 

:تعريف عام للتصنيفات اإلحصائية



 شرتكةملغة:
قدر اإلمكانموحدةلغة•
...،نتا أمناط اإل،األنشطة واملنتجات: واقع معني خبصوص معارف موحدة متكن من تعميم •

ني واقع معموحدة لرؤية:
ميكن ترتيب واقع معني حسب رؤى كثرية وخمتلفة•
(اختيار)عليها متفق رؤية •
نطوي على سلبيات واجيابياتت•

:تعريف عام للتصنيفات اإلحصائية



 ضرورة التوافق:
مشاورات مطولة يف غالب األحيان•

o 1990-1975: إرساء املنظومة الدولية للتصنيفات االقتصادية
o سنوات من املشاورات لكل جولة : تصنيف جتارة اخلدمات

 اتفاق حمدود على ما هو مشرتك:
oأقل ما ميكن من التفاصيل
o ... أو جتاهل تصنيف األشياء اليت ال متثل وزان مهما

 ابلنسبة لإلحصائيات:
o وأيضا معرفة معطيات اآلخرين...معطيات قابلة للمقارنة

حصائيةاإلاتمزااي وحدود التنسيق يف جمال التصنيف



التجانس(homogeneity):
فئات متجانسة إىل أعلى قدر ممكن: بقطع النظر عن املعايري املعتمدة •

التغطية(Coverage):
لواقع معنيشاملوصف •
بني الفئاتتقاطععدم وجود •

املالئمة(Pertinence):
مدى تلبية فئات التصنيف حلاجات املستخدمني احلالية واحملتملة مستقبال•
الفئات هلا وزن إحصائي•
االستمرارية(Continuity)

ائيةمعايري ضرورية إلعداد التصنيفات اإلحص



 هيكلة التصنيف:
مستوايت منقوصة تعقد عملية الرتميز: Arborescenceنظام تدرجيي •
العناوين:

.لنوع النشاط املقصودمعرفاو خمتصراعنوان كل قسم من أقسام التصنيف •
املذكرات التفسريية:

كل قسم من أقسام التصنيفحمتوى  حتديد•
أمهية املذكرات التفسريية يف كل مستوى من مستوايت التصنيف•
ميكن أن تقع اإلشارة إىل تصنيفات أخرى•

بنية التصنيفات



:لى الرتتيب املالئممن أجل احلصول عالوثيقة كلها عند التعامل مع البياانت جيب األخذ بعني االعتبار •
ليست كافيةالعناوين واملذكرات التفسريية •
:كيف نستعمل التصنيف •

oحتديد املفاهيم والتعريفات
o صنيفالتقواعد

كيفية قراءة التصنيف: ضرورة إعداد دليل منهجي •
اخلالفيةاملسائلضرورة تنظيم مشاورات حول•

طريقة استعمال التصنيف



 التصانيف اإلحصائية:
(فهما)ة حمددحمتوى الفئات•
هذه الفئة تشمل فقط: بعض االستثناءات قائمة غري حمددة للمحتوى، •

اإلدارية التصانيف:
قائمة حمددة للمحتوى•

والكتالوجاتالرموز
معىن حمدد= فئة •

oتصانيف الوحدات اجلغرافية، تصانيف البلدان...

التصانيفأنواع 



ف معينة ضرورة التمييز بني التصنيفات املركزية والتصنيفات املكرسة جملاالت وأهدا
على مجيع املستوايت الدويل، اإلقليمي والوطين•

 التصنيفات املركزية(Central classifications):
التصنيفات الشاملة لكل االستعماالت•
املكرسة لغاايت أخرىجيب أن تندمج فيها مجيع التصانيف•
•(ISIC and CPC, NACE and CPA,…)
تصنيف الوحدات االقتصادية حسب النشاط: األنشطة •
تصنيف املنتجات املصنوعة أو املتبادلة: املنتجات •

املركزيةالتصانيفدور 



املركزيةالتصانيفدور 

تصنيفات مكرسة لغاية معينة :(Dedicated classifications)
 دف معني أو جملال معنيهلتصنيفات مكرسة

(مجع املعطيات):املسوحات•
(حتليل، نشر):االستعماالت•
(HS, CN):اجلمارك•

(COICOP):االستهالك واألسعار•

(PRODCOM):اإلنتا  الصناعي•



األنشطة اتتصنيف :(Input-Process-Output)

:(Process)عملية اإلنتا  •
oإنتا ”أو “بصنع”يعرب عنها ليس فقط مجلة من الفئات اليت“
o (التنظيف، التعليب)عادة ما تكون مجلة من العمليات اليت ليس هلا نواتج حسية...
o  (املصادر اخلارجية)عادة ما يكون النشاط مرتبط بنمط اإلنتا...

....مواد أولية، طاقة، رأس مال، يد عاملة: ( Input)املدخالت •
تصنف بشكل عام حسب نوع املنتجات: ( Output)النواتج •

األنشطة واملنتجاتتصانيفمعايري ضرورية إلعداد 



 نتجات املتصانيف:
كبرية رغم اختالف املعايرياشكالياتليس هناك •
(CPC, HS, EBOPS)...مواد أولية، سلع، خدمات •
(…CPA):نشاط املنشأ•

o(صنع منتجات من اخلشب، صنع املنتجات الرايضية)...
:أو الغرض حسب الطلب•

o التصانيف الوظيفية(COICOP…)
:صعوبة يف توصيف احلدود بني بعض الفئات •

o أو هواتف مع بعض اإلضافاتكامرياتأو  اهلواتف النقالة اجلديدة هل هي حواسيب للتواصل: مثال

األنشطة واملنتجاتتصانيفمعايري ضرورية إلعداد 



املنتجات:
غالبا ما تكون حمددة بوضوح•
:احلدود بني املنتجات واخلدمات ترسيمبعض اإلشكال يف •

oاخلدمات الصناعية
oاخلدمات الصناعية هي خمرجات االستعانة ابملصادر اخلارجية

 إشكاليات عديدة : األنشطة:
:تصنيف الوحدات االقتصادية •

oميكن للوحدة االقتصادية أن متارس عديد األنشطة
oطريقة تنظيم اإلنتا  صلب الوحدة

ضرورة اعتماد قواعد ملعاجلة وتصنيف أنشطة هذه الوحدات•

األنشطة واملنتجاتتصانيفمعايري ضرورية إلعداد 



:مراجعة التصنيفات اإلحصائية 

 املراجعة:
رؤية جديدة•
هيكلة جديدة•
مفاهيم جديدة•

التحيني:
نفس اهليكلة•
تغيريات بسيطة•
إيضاحات جديدة•



شكرا


