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(CPC)التصنيف املركزي للمنتجات 

إعداد  
منر  هاشم غربيه

رئيس قسم الصناعة والطاقة
دائرة اإلحصاءات العامة

األردن



مقدمة:

 طبيعة على معها التعامل يرتبط حيث السلع، هذه لطبيعة الكايف الفهم املنتجة السلعة مع التعامل يتطلب
 من كان لذلك النشاط، نوعية مع وثيقاً ارتباطاً ترتبط السلع من الكثري فهناك .وفهمه اإلقتصادي النشاط
  يسمى ما ضمن تواجدها اماكن ملعرفة والشامل الدقيق الوصف السلع هذه اعطاء يتم ان مبكان الضرورة
  ضمن واستهالكها السلع بني ما للتوافق كميزان اجلداول هذه متثل واليت واملخرجات املدخالت جبداول
.الواحد النشاط
 السنوات خالل ميثلها اليت املستويات خالل من االقتصادي النشاط دليل طبيعة على السلع هذه ترميز يعتمد

  الدليل او التصنيف مستويات مع للسلع املركزي التصنيف مستويات من مستوى كل يرتبط حيث املتالحقة،
االقتصادي للنشاط املوحد
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الدليل املوحد للنشاط االقتصادي والتصنيف املركزي للمنتجات: 

 يرمز النشاط كان حيث حدة، على اقتصادي نشاط كل ووصف اعطاء يف )ISIC2( االقتصادي النشاط دليل استخدام مت•
ISIC2( حدود 4 مستوى على ويوصف _4digit(، عطىا ودليال رمزا املنتجة السلعة وت6 على ولكن النشاط لدليل مشا 
 السلعة مسمى الختالف رقمني اخر يف االرقام وختتلف الواحد النشاط ضمن املنتجة املختلفة السلعة لتمييز وذلك حدود
.الخر بلد من خيتلف الترميز او الوصف وكان املنتجة

 من االقتصادي النشاط دليل حتديث مت املنتجة السلع وترميز تصنيف عملة يف البلدان بني ما والتشوهات الفروق الزالة•
 ب يسمى مستقل كتيب ضمن املنتجة السلع ترميز فصل مع )ISIC3( الثالث املستوى اىل )ISIC2( الثاين املستوى
 النشاط دليل مع مرتبط هو والذي )CPC1( هو مستوى اول كان حيث ،)CPC( للمنتجات املركزي التصنيف
 املركزي التصنيف دليل يف دليلها توحيد خالل من املنتجة السلع مفاهيم توحدت لقد .)ISIC3( املوحد االقتصادي
5( ارقام 5 وعلى الدليل نفس الواحد النشاط ضمن املنتجة السلع اعطاء مت حيث للمنتجات digit( هذه بني ما الفريق ويتم  
  اليمني على رقمني بزيادة الواحد اموعة ضمن السلع

.حدود 5 مستوى على ولكن البلدان مجيع يف نفسه الدليل يكون النهاية يف لكن املختلفة، البلدان يف داخلي شان هو والذي•
 تنقيح مت فقد القومي الناتج على املؤثرة االنشطة اهم على التعرف وحملاولة املختلفة باالقتصاديات احمليطة الظروف لتغري نتيجة•

  التصنيف تعديل مت حيث سابقه، عن جوهريا اختالفا خيتلف ال والذي)ISIC3.1( اىل )ISIC3( من املوحد النشاط دليل
  .)CPC1.1( اىل )CPC1( من للمنتجات املركزي
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 النشاط دليل تنقيح مت حيث القومي، الناتج على تأثريها مدى دراسة ومتت االقتصادية االنشطة مع التعامل توسع لقد•
  االنشطة عدد فيه توسع والذي )ISIC4( الرابع املستوى اىل )ISIC3.1( الثالث املستوى من املوحد االقتصادي

 لالالت واالصالح الصيانة نشاط فصل مت فقد املثال، سبيل على .البعض بعضها عن االنشطة بعض لفصل نتيجة
  املوحد االقتصادي النشاط دليل يف البعض ببعضهما مرتبطان النشاطان كان حيث الصناعة نشاط عن واملعدات
 )CPC2( اىل )CPC1.1( من للمنتجات املركزي التصنيف دليل تنقيح على االتفاق مت فقد وعليه الثالث، املستوى
.الرابع املستوى املوحد االقتصادي النشاط دليل مع مرتبط هو والذي

  أكثر لتصبح النسخة هذه تنقيح مت حيث الثاين، املستوى للمنتجات املركزي للتصنيف العربية باللغة نسخة يوجد ال•
.االجنليزية باللغة أيضاً هي واليت )CPC2.1( إىل )CPC2( من املنتجة والسلع االنشطة مع مالئمة

  املتعلقة االحصاءات بني الدويل النطاق مستوى على للمقارنة اطار توفري للمنتجات املركزي التصنيف من الغرض•
.واالصول واخلدمات بالبضائع

:يلي كما التصنيف طريقة    •

  الصناعي الدويل التصنيف  1.1 املقابل التصنيف  املنسق النظام  )الوصف( العنوان  الفرعية الفئة   الفئة   اموعة
واحدة خانة من الباب اموعة حتت
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من خانتنيالقسم وحتت الباب 
خانات 4واليت هي ضمن الباب والقسم  الفئةاما 
خانات واليت حتوي على اكثر من سلعة يتم اعطائها نفس الرمز 5الفئة الفرعية و
 

  التصنيف الدويل الصناعي املستوى الرابعخانات مرتبط مع  5على  1.1التصنيف املركزي خانات يقابله  4 النظام املنسق
.  خانات 4على 

:على سبيل املثال
املنتجات الغذائية، املشروبات، التبغ، املنسوجات، واملنتجات اجللدية: 2الباب رقم 
اللحوم، االمساك، الفواكه، اخلضروات، الزيوت والدهون: 21القسم رقم 

اللحوم ومنتجاا: 211اموعة رقم 
حلوم محراء طازجة او مربدة: 2111الفئة رقم 
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حلوم املاشية طازجة او مربدة: 21111الفئة الفرعية رقم 
حلوم اجلواميس طازجة او مربدة: 21112                    
حلوم خنازير طازجة او مربدة: 21113                    
حلوم االرانب طازجة او مربدة: 21114                    
طازجة او مربدة) اخلراف(حلوم الضأن : 21115                    
حلوم ماعز طازجة او مربدة: 21116                    
حلوم مجال طازجة ومربدة: 21117                    
حلوم اخليول طازجة او مربدة: 21118                    
حلوم محراء اخرى طازجة او مربدة: 21119                    

، اما االختالف فهو يتعلق برمز الفئة  CPC1.1فيما يتعلق بالباب والقسم واموعة والفئة فهي ثابتة ضمن التصنيف املركزي 
:الفرعية واليت قد تأخذ نفس الرمز او ختتلف
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21111يقابلها  21111الفئة الفرعية 
21111يقابلها  21112الفئة الفرعية 
21113يقابلها  21113الفئة الفرعية 
  21129يقابلها  21114الفئة الفرعية 
21115يقابلها  21115الفئة الفرعية 
  21129يقابلها  21116الفئة الفرعية 
  21117يقابلها  21117الفئة الفرعية 
  21118يقابلها  21118الفئة الفرعية 
   21129يقابلها  21119الفئة الفرعية 

فهي حلوم املساخل طازجة او مربدة ومنها 211حتت نفس اجملموعة  2112الفئة 
حلوم الدجاج طازجة او مربدة 21121: الفئة الفرعية رقم

حلوم البط طازجة او مربدة 21122                    
حلوم االوز طازجة او مربدة 21123                    
حلوم ديك احلبش طازجة او مربدة 21124                    
حلوم الطيور الداجنة طازجة او مربدة 21125                    
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  طازجة الداجنة الطيور من لألكل صاحلة وفضالت حلوم وهو CPC1.1 من 21121 رقم  الفرعية الفئات هذه كل يقابل حيث
  ،2118 ،2117 ،2116 ،2115 ،2114 ،2113 الباقية، الفئات من تتكون واليت اموعة باقي على القياس ويتم .مربدة او

  الفئة باستثناء .ISIC4 املوحد الصناعي التصنيف دليل من "اللحوم وحفظ جتهيز" 1010 بنشاط مجيعها تشترك حيث .2119
 منتجات صناعة" 1079 نشاط يقابلها فإنه الرخويات او القشريات او االمساك او اللحوم وعصائر خالصات 21175 الفرعية
 تقع فإا اللحوم على تعتمد حمضرة طعام ووجبات اطباق 21176 الفرعية الفئة اما ،"اخر مكان يف مصنفة غري أخرى غذائية
  ."جاهزة وأطباق وجبات صنع" 1075 نشاط ضمن


