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  جلميع االنشطة االقتصادية  املوحد التصنيف الصناعي الدويل

International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities (ISIC), Rev.4  

  

  مقدمة:

يتم التعامل مع املئات من االنشطة االقتصادية املختلفة على مستوى العامل الكلي، حيث اا تتشابه يف 

وصفها ولكنها ختتلف يف درجة تأثريها على الناتج القومي من بلد آلخر، وحىت يستطيع العامل كله ان 

ذه االنشطة يتحدث بلغة واحدة مرتبطة باالقتصاد وجب ان يكون هناك ما يوحد بني وصف ه

ضمن دليل ورمز موحد لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى مجيع البلدان. لذلك كانت هناك 

العديد من االجتماعات من قبل العاملني واملهتمني باالقتصاد حملاولة اجياد اللغة اليت سيتكلمون ا 

ي املوحد لألنشطة حيث تكون مفهومة لدى اجلميع. ان افضل لغة هي لغة الوصف والدليل االقتصاد

ونظرا  بداية مت استخدام الكلمات واحلروف يف وصف االنشطة االقتصادية املختلفةاليف االقتصادية. 

الختالف اللغة املستخدمة ما بني البلدان مت توحيد هذا الوصف ضمن ارقام ورموز معينة ومتشاة 

  ).ISICال (كتاب التصنيف الدويل وضعت ضمن كتاب واحد ودويل هو 

ان استخدام التصنيف الصناعي الدويل يساعد يف التعرف على االنشطة حسب طبيعتها االقتصادية، 

مثل الصناعة، التجارة الداخلية، اخلدمات ..... اخل. ونظرا لوجود اعداد كبرية من املنشات اليت 

صادية متجانسة تزاول انشطة اقتصادية خمتلفة فقد مت االتفاق على تقسيمها اىل فئات ذات طبيعة اقت

فاليت تزاول انشطة صناعية مت وضعها حتت فئة القطاع الصناعي واليت متارس التجارة تنتمي اىل 

ال القطاع التجاري وهكذا. فاحلكم الفصل يف طبيعة هذه املنشات هو كتاب التصنيف الدويل 

)ISIC.(  

مل على توفري هو التصنيف املرجعي الدويل والذي يع تعريف التصنيف الصناعي املوحد:  .1

 جمموعة من فئات االنشطة اليت ميكن استخدامها جلمع وحتليل االحصاءات حسب هذه االنشطة.
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توحيد تصنيف مجيع االنشطة االقتصادية االنتاجية وفقا  هدف التصنيف الصناعي املوحد:  .2

 .لتعريف احلسابات القومية

  :أمهية التصنيف  .3

 :حملياً 

 تبادل وتدفق البيانات بني املؤسسات واهليئات احمللية املختلفة. تسهيل •

  توحيد قراءة وعرض البيانات. •

  تسهيل معاجلة البيانات. •

 سهولة اجراء املقارنات احمللية. •

 :دولياً 

 توحيد تبويب وعرض البيانات. •

  سهولة اجراء املقارنات بني الدول. •

  املستجدات.سهولة تبادل اخلربات الدولية ومتابعة اخر  •

 .سهولة توحيد املؤشرات واملفاهيم االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بالتصانيف •

لقد مت اعتماد الصيغة االصيلة للتصنيف الصناعي الدويل املوحد عام  :حملة تارخيية عن التصنيف .4

  ، حيث صدر:1948

 .1958) عام ISIC1التنقيح االول للتصنيف الصناعي الدويل ( •

 .1968) عام ISIC2الثاين للتصنيف الصناعي الدويل (التنقيح  •

) عام ISIC3.1و ( 1990) عام ISIC3التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل ( •

2004. 

 .2008) عام ISIC4التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل ( •

 استخدامات التصنيف: .5

 يذها من قبل الدول املختلفة.ترميز االنشطة االقتصادية للمسوح االقتصادية واليت يتم تنف •

 ترميز القطاعات االقتصادية من قبل احلسابات القومية. •

 يتم استخدامه يف احصاءات التجارة اخلارجية. •
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 يستخدم من قبل االحصاءات السكانية يف ترميز االنشطة االقتصادية املتعلقة بالسكان. •

  للمنتجني.ترميز االنشطة االقتصادية لغايات تركيب االرقام القياسية  •

التطور احلاصل لألنشطة ما كان التطور الذي اصاب مستويات التصنيف صدفة، بل هو عائد اىل 

الذي اوجب تنقيح وحتسني التصانيف املستخدمة يف العامل.  االقتصادية املختلفة وطبيعة السلع املنتجة

 والذي يعمل على فالتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع االنشطة هو التصنيف املرجعي الدويل

توفري جمموعة من فئات االنشطة اليت ميكن استخدامها جلمع وحتليل االحصاءات حسب هذه 

  االنشطة.

لقد اُستعمل هذا التصنيف على نطاق واسع يف االني الوطين والدويل يف تصنيف البيانات حسب 

او الدخل القومي والعمالة نوع النشاط االقتصادي يف جماالت االحصاءات االقتصادية مثل االنتاج 

والسكان وغريها، حيث تشهد االنشطة االقتصادية تغيريات يف تنظيمها كما تكتسب انواع جديدة 

  منها قدراً من االمهية.

  التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحد:

  الشعبة االحصائية يف االمم املتحدة/ قسم التصنيفات االحصائية.جهة االصدار:  .1
لقد انتشر استخدام املستوى الثالث من التصنيف الصناعي الدويل  ع اصدار التنقيح الرابع:دواف .2

) على مستوى العامل كونه يهتم اهتماما كبريا بطبيعة السلع ISIC3.1) و(ISIC3املوحد (

املنتجة واليت مت افراد كتيب تصنيف خاص ا سمي بالتصنيف املركزي للمنتجات على عكس 

) والذي كان يعطي ترميزا للسلعة املنتجة من خالل ISIC2الصناعي املستوى الثاين (التصنيف 

  يز السلع عن بعضها البعض ضمن النشاط الواحد.يارقام لتم 6ترميز النشاط على مستوى 

لقد تغري اهليكل االقتصادي يف كثري من البلدان بشكل متسارع يدعو للدهشة واالستغراب منذ 

)، حيث ادى هذا اىل ظهور تكنولوجيا جديدة وتقسيمات ISIC3.1و ISIC3استخدام   ال(

جديدة ومتعددة لألنشطة والصناعات. ان هذا التغري وهذا الظهور دعا اىل احلاجة لتنقيح التصنيف 

الصناعي املوحد املستوى الثالث بطريقة افضل من قبل وذلك إلظهار هذه التغريات ضمن التنقيح 

  على املستوى الرابع.
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قسما،  88بابا، وعدد االقسام  21يف هذا التنقيح  بلغ عدد االبوابيكل العام للتنقيح الرابع: اهل .3

انشطة على  410نشاطا ولتبلغ  232اما عدد االنشطة وعلى مستوى ثالثة حدود فقد بلغت 

 مستوى اربعة حدود. 

عن غريه احتوائه على  ان ما مييز التنقيح الرابع للتصنيف املوحد مميزات التنقيح الرابع عن غريه: .4

 الكثري من التفاصيل واليت تتيح لآلخرين املعرفة والدراية الكافية بطبيعة االنشطة االقتصادية.

  الصفات الرئيسة للتنقيح الرابع: .5

يغطي بشكل عام االنشطة االنتاجية واليت هي االنشطة االقتصادية داخل حدود االنتاج يف  •

 نظام احلسابات القومية.

االنشطة االقتصادية تقسيما فرديا من اربع مستويات حبيث ال يتم التداخل بني مت تقسيم  •

الفئات واليت تسمى ابوابا، مثل: (الباب الف) هو الزراعة واحلراجة والصيد، (الباب جيم) 

 هو الصناعة التحويلية، (الباب ياء) هو املعلومات واالتصاالت.

املنشآت او املشاريع حسب النشاط يتم استخدامه لتصنيف الوحدات االحصائية مثل  •

 االقتصادي الذي تعمل فيه مبا يسمح مبقارنة البيانات وطنيا ودوليا.

جيزئ االقتصاد اىل مستويات اكثر تفصيال حتوي الصناعات وجمموعة الصناعات ومستويات  •

 االقسام واالبواب االكثر جتميعا.

خذ بعني االعتبار طبيعة النشاط الذي عند التعامل مع التصنيف الصناعي الدويل املوحد جيب اال

عبارة عن نشاط والذي هو  تعريف االنتاج حسب احلسابات القومية:متارسه املنشاة، حيث ورد 

جيري حتت مسؤولية ومراقبة وادارة وحدة مؤسسية ويستعمل مدخالت العمل وراس املال والسلع 

  منتجات او نواتج من سلع وخدمات. إلنتاجواخلدمات 

لى ما ورد، ان حتديد طبقة التصنيف للمنشاة او الوحدة االقتصادية (ترميز طبيعة النشاط الذي بناءا ع

  متارسه) يعتمد على مايلي:

 ان تشكل فئة السلع واخلدمات اجلزء االكرب من ناتج الوحدات املوجودة ضمن املنشاة. 

والذي متيزه ان تكون الوحدات املنتجة ملعظم فئة السلع واخلدمات ضمن الفرع الواحد  

 هذه السلع واخلدمات.
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ان اي منشاة او وحدة اقتصادية تتميز بوجود مستويات خمتلفة من االنشطة املوجودة فيها، حيث 

  يكون وصف النشاط على ثالث مستويات، نشاط رئيس، نشاط ثانوي، ونشاط إضايف.

 ن االقتصادي.هو النشاط الذي يسهم بأكرب قدر من القيمة املضافة للكيا النشاط الرئيس •

 ثالثة. ألطرافهو نشاط منفصل يؤدي اىل انتاج منتجات وسلع  النشاط الثانوي •

االنشطة الرئيسة يف املنشاة، مثل مسك الدفاتر،  إلنتاجهو نشاط داعم  النشاط االضايف •

 النقل والتخزين، خدمات النظافة وما اىل ذلك.

والنشاط االضايف من جهة اخرى: ان ناتج ان الفرق ما بني النشاط الرئيس والثانوي من جهة 

االنشطة الرئيسة والثانوية يصبح فيما بعد منتجات رئيسة وثانوية تباع يف االسواق او تخَزن يف 

املستودعات لبيعها مستقبال، اما االنشطة االضافية فناجتها موجه حنو االستهالك الوسيط (يدخل 

  ة وال يسجل عادة بشكل منفصل.ضمن مكونات االستهالك الوسيط) داخل املنشا

يتم التعامل مع االنشطة االقتصادية املختلفة من خالل معرفة الوحدات االقتصادية (املنشات) واليت 

يف النهاية.  بشأاكيانات جيري البحث عن معلومات عنها وجتميع احصاءات ميكن تعريفها: 

  القومية على شقني اثنني: وميكن تعريف هذه الوحدات االقتصادية تبعا لنظام احلسابات

 املؤسسة وهي الوحدة املؤسسية املنتجة للسلع واخلدمات. •

 املنشاة واليت هي مؤسسة او جزء منها وتوجد يف مكان واحد يتم به نشاط انتاجي وحيد. •

تتعدد االنشطة االقتصادية املتعامل معها وقد تصيب االنسان حرية ما يف تصنيف نشاط املنشاة وحتت 

ندرج، لذلك لتحديد النشاط الرئيس للوحدة او املنشاة جيب معرفة حصص القيمة اي قطاع ت

  املضافة من تلك الوحدة اىل االنشطة املوجودة يف خمتلف فئات التنقيح الرابع للتصنيف الدويل.

قد يكون من املستحيل احيانا معرفة حصص القيمة املضافة واحلصول عليها عمليا، فيتم اللجوء اىل 

قيمة املضافة لتحديد نوع النشاط الرئيس للمنشاة وحتت اي قطاع اقتصادي يندرج ومن بدائل ال

هذه البدائل، قيمة االنتاج االمجايل للمنشاة او الوحدة بكل نشاط او قيمة املبيعات او الشحنات من 

  جمموعة املنتجات املوجودة يف كل فئة من فئات النشاط.
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كثر من نشاط اقتصادي ولديها عدة انشطة خمتلطة وال هناك بعض املنشات او الوحدات متارس ا

  ميكن فصلها على مستوى الوحدة االحصائية فيتم معاجلتها حسب القواعد التالية:

 بأكربيتم تصنيف الوحدة حسب النشاط الذي يساهم  معاجلة االنشطة املتعددة املستقلة: •

 قدر من القيمة املضافة.

طع االخشاب مث نشرها يف املوقع او خلط االمسنت مثل نشاط ق معاجلة التكامل الراسي: •

 املقترن بصناعة الطوب او انتاج اخليوط الصناعية يف مصنع منسوجات.

اىل انتاج منتجات ائية ذات خصائص  انتاج منتج معني يؤدي معاجلة التكامل االفقي: •

عني من املنظفات انتاج الغلسرين اخلام واستخدامه كمادة اولية يف انتاج نوع م خمتلفة، مثل 

عن انتاج  للغليسريناو مستحضرات التجميل، لذلك ال ميكن عمليا فصل االنتاج االويل 

لذلك وجب تصنيف انتاج املادتني ضمن نفس الفرع يف التصنيف الصناعي  مادة الصابون.

 الدويل املوحد.

 يتم استخدام هذا االسلوب كما يلي:: ألسفلالتدرج من اعلى  •

 حصة من القيمة املضافة. بأكرب يستأثرتعيني الباب الذي  .1

 حصة من القيمة املضافة. بأكرب يستأثرداخل هذا الباب يتم تعيني القسم الذي  .2

 حصة من القيمة املضافة. بأكرب تستأثرداخل هذا القسم تعيني اموعة اليت  .3

 القيمة املضافة. حصة من  بأكرب يستأثرداخل هذه اموعة يتم تعيني الفرع الذي   .4

  :ألسفلتعيني النشاط الرئيس من خالل استخدام اسلوب التدرج من اعلى : 1 مثال

 %حصة القمة المضافة   وصف الفرع  الفرع المجموعة القسم  الباب

  جيم

صنع الصهاريج والخزانات   2512  251  25
  واالوعية من المعادن

7  

28  

  8  صنع معدات الرفع والمناولة  2816  281

282  

الزراعية  اآلالتصنع   2821
  والحراجة

3  

صنع االت تشكيل المعادن   2822
  والعدد االلية 

21  

صنع االت لعمليات التعدين   2824
  واستغالل المحاجر والتشييد

8  

صنع اجزاء وتوابع المرآبات   2930  293  29
  ذات المحرآات

5  
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  46  زاي

البيع بالجملة نظير رسم او   4610  461
  عقدعلى اساس 

7  

والمعدات االخرى  اآلالتبيع   4659  465
  بالجملة

28  

االنشطة المعمارية والهندسية   7110  711  71  ميم
والخدمات االستشارية الفنية 

  المتصلة بها

13  

 

  بعد ذلك يتم حتديد النشاط الرئيس كما يلي:

 تعيني الباب .1

  نسبة المساهمة %52  الصناعات التحويلية  الباب جيم
تجارة الجملة والتجزئة: اصالح المرآبات ذات   الباب زاي

  المحرآات والدراجات النارية
  نسبة المساهمة 35%

  نسبة المساهمة %13  االنشطة المهنية والعلمية والتقنية  ميم
  

 تعيني القسم يف جيم (اعلى نسبة مسامهة يف القيمة املضافة) .2

صنع منتجات المعادن المشكلة: باستثناء االالت   25القسم 
  والمعدات

  نسبة المساهمة 7%

صنع االالت والمعدات غير المصنفة في موضع   28القسم 
  اخر

  نسبة المساهمة 40%

صنع المرآبات ذات المحرآات والمرآبات   29القسم 
  المقطورة ونصف المقطورة

  نسبة المساهمة 5%

 (اعلى نسبة مسامهة يف القيمة املضافة) 28تعيني اموعة يف القسم  .3

  نسبة المساهمة %8  صنع االالت متعددة االغراض  281المجموعة 
  نسبة المساهمة %32  صنع االالت متخصصة الغرض  282المجموعة 

 

 (اعلى نسبة مسامهة يف القيمة املضافة) 282تعيني الفرع يف اموعة  .4

  نسبة المساهمة %3  صنع االالت الزراعية واالت الحراجة 2821الفرع 
  نسبة المساهمة %21  صنع االت تشكيل المعادن والعدد االلية 2822الفرع 
صنع االت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر  2824الفرع 

  والتشييد
  نسبة المساهمة 8%

  



9 
 دائرة االحصاءات العامة/ اململكة االردنية اهلامشية                             / رئيس قسم الصناعة والطاقةغربية  هاشم اعداد: منر

"، بالرغم ان النوع صنع االت تشكيل املعادن والعدد االلية" 2822والنشاط الرئيس لذلك هو 

بيع اآلالت واملعدات االخرى " 4659الذي يستاثر باكرب حصة من القيمة املضافة هو الفرع 

  ".باجلملة

تعيني النشاط الرئيس من خالل استخدام اسلوب التدرج من اعلى السفل داخل نشاط :  2مثال 

  جتارة اجلملة والتجزئة:

حصة القمة المضافة   وصف الفرع  الفرع المجموعة القسم الباب
%  

 زاي

46  

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية   4651  465
  للحواسيب والبرمجيات بالجملة

10  

474  

البيع بالتجزئة للحواسيب والمعدات   4741
الطرفية للحواسيب والبرمجيات 
ومعدات االتصاالت في المتاجر 

  المتخصصة

8  

ومعدات  بيع المعدات السمعية  4742
الفيديو بالتجزئة في المتاجر 

  المتخصصة

15  

47  

المنزلية  لألجهزةالبيع بالتجزئة   4759  475
الكهربائية واالثاث ومعدات االضاءة 

وغيرها من االصناف المنزلية في 
  المتاجر المتخصصة

4  

476  

بيع الكتب والصحف واالدوات   4761
المكتبية بالتجزئة في المتاجر 

  المتخصصة

3  

بيع التسجيالت الموسيقية   4762
وتسجيالت الفيديو بالتجزئة في 

  المتاجر المتخصصة

12  

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت   4791  479
  البيع بالبريد او عن طريق االنترنت

35  

  13  شرائط واقراص الفيديو تأجير  7722  772  77  نون
  

  يتم حتديد النشاط الرئيس كما يلي:

 تعيني الباب  .1

تجارة الجملة وتجارة التجزئة: اصالح المرآبات ذات  الباب زاي
  المحرآات والدراجات النارية

 نسبة المساهمة 87%

 نسبة المساهمة %13  انشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم الباب نون
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 (اعلى نسبة مسامهة يف القيمة املضافة)تعيني القسم يف الباب زاي  .2

باستثناء المرآبات ذات المحرآات تجارة الجملة:  46القسم 
  والدراجات النارية

 نسبة المساهمة 10%

تجارة التجزئة: باستثناء المرآبات ذات المحرآات  47القسم 
  والدراجات النارية

 نسبة المساهمة 77%

  

 (اعلى نسبة مسامهة يف القيمة املضافة) 47تعيني اموعة يف القسم  .3

  47تعيني التجارة يف املتاجر او خارج املتاجر يف القسم  3.1

  نسبة المساهمة %42  تجارة التجزئة في المتاجر 477 -471المجموعات 
  نسبة المساهمة %35  تجارة التجزئة خارج المتاجر 479 -478المجموعات 

(اعلى نسبة  477 -471 تعيني التجارة املتخصصة او غري املتخصصة يف اموعات 3.2

اعادة حساب القيمة املضافة بالنسبة اىل جمموع جتارة مسامهة يف القيمة املضافة)، 

  التجزئة

  نسبة المشارآة %10   0.77تقسيم  0.08  4741الفرع 
  نسبة المشارآة %19  0.77تقسيم  0.15  4742الفرع 
  نسبة المشارآة %5  0.77تقسيم  0.04  4759الفرع 
  نسبة المشارآة %4  0.77تقسيم  0.03  4761الفرع 
  نسبة المساهمة %16  0.77تقسيم  0.12  4762الفرع 

  تعيني اموعة داخل جتارة التجزئة املتخصصة 3.3

بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة في المتاجر  474 لمجموعةا
  المتخصصة

نسبة  23%
  المساهمة

  نسبة المساهمة %4  المتاجر المتخصصة بيع المعدات المنزلية االخرى بالتجزئة في 475 لمجموعةا
نسبة  %15  بيع السلع الثقافية والترفيهية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 476 لمجموعةا

  المساهمة
  474تعيني الفرع داخل اموعة   .4

البيع بالتجزئة للحواسيب والمعدات الطرفية والبرمجيات ومعدات   4741الفرع 
  المتخصصةاالتصاالت في المتاجر 

  نسبة المساهمة 8%

 نسبة المساهمة% 15 بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بيع المعدات السمعية والبصرية  4742الفرع 
(بيع املعدات السمعية والبصرية بالتجزئة يف املتاجر  4742لذلك يكون النشاط الرئيس هو 

  املتخصصة)
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للتصنيف الصناعي الدويل املوحد وامكانية "تتوقف نوعية االحصاءات الناجتة وفقا  مهية:لأل

مقارنتها على مدى صحة الرموز املخصصة للوحدات االحصائية، حيث تتوقف صحة الرموز 

  على املعلومات املتوفرة لتحديدها واالدوات واالجراءات املستعملة هلذا الغرض".

لدويل املوحد ولكنه تلجأ بعض البلدان يف وضع تصنيف خاص ا ويعتمد على التصنيف الصناعي ا

اكثر تفصيال منه، حيث تتبىن بعض البلدان زيادة رقم او رقمني على الرمز االصلي املستخدم يف 

كتاب التصنيف املوحد وذلك لغايات تفصيل نوعية النشاط حسب السلعة املنتجة، فمثال رمز النشاط 

مييز السلعة املنتجة يف نشاط " هناك من يزيد خانة واحدة او اثنتني لتصنع منتجات املخابز" 1071

صنع االنواع الطازجة من احللوى والكعك  10712صنع اخلبز واالرغفة الصغرية،  10711املخابز: 

صنع البسكويت وغري ذلك من منتجات املخابز اجلافة.  10713والفطائر احملشوة بالفاكهة او اللحم، 

  وهكذا

ة بان تقوم البلدان مبوائمة تصنيفاا الوطنية لكي املتحد لألمموقد اوصت اللجنة االحصائية التابعة 

يتسىن هلذه البلدان االبالغ عن بياناا على مستوى رقمني على االقل يف التنقيح الرابع للتصنيف 

  الصناعي الدويل املوحد.

 ISIC3عند حماولة املقارنة ما بني التصنيف الصناعي الدويل املوحد للمستويات املختلفة وبالذات 

  ميكن مالحظة التغيريات التالية: ISIC4مع  ISIC3.1و

  التغيريات املنهجية:: اوالً

خيتلف التنقيح الرابع يف هيكله اختالفا كبريا عن التنقيح السابق، لكن اجلوانب املنهجية تظل  .1

 كما هي.

(انشطة  6420مت توسيع نطاق التصنيف الصناعي الدويل املوحد من خالل ادراج الفرع  .2

يف نفس  6430الشركات القابضة) يف الباب كاف (االنشطة املالية وانشطة التامني) والفرع 

 الباب (االحتادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات املالية املشاة)

 وجود تغيري واضح لتطبيق معيار القيمة املضافة يف حالة االنشطة املتعددة. .3

 التنقيح الرابع اكثر وضوحا من سابقه. قواعد التطبيق الواردة يف .4
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  التغيريات اهليكلية:: ثانياً

تفاصيل جديدة لبيان من التصنيف وادخلت  توى االعلىسادخال مفاهيم جديدة يف امل .1

 خمتلف اشكال االنتاج والصناعات احلديثة مع احملافظة على هيكل التصنيف.

يف الباب الف (الزراعة واحلراجة والصيد  3.1مت دمج بايب الزراعة وصيد االمساك يف التنقيح  .2

 البحري) يف التنقيح الرابع.

 21مت اضافة اقسام جديدة يف الصناعة التحويلية لتبيان الصناعات اجلديدة اهلامة، منها القسم  .3

(صنع اجهزة  26(املنتجات الصيدالنية واملنتجات الطبية الكيميائية والزراعية) وايضا القسم 

(صنع املشروبات)  11االلكترونية والبصرية)، ويوجد ايضا القسم  احلاسوب واملنتجات

 (صنع االثاث)، حيث ظلت معظم االقسام االخرى دون تغيري نوعا ما. 31والقسم 

مت فصل اصالح وتركيب االالت واملعدات واملصنف حتت قطاع الصناعات التحويلية  .4

الح وتركيب االالت (اص 33ووضعه ضمن القسم  3.1حسب نوع املعدات يف التنقيح 

 واملعدات) منفصال يف التنقيح الرابع.

مت انشاء باب جديد هو الباب هاء (امدادات املياه: وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات  .5

 ومعاجلتها)

 مت ادخال املفهوم "انشطة التشييد املتخصصة". .6

جزئة: اصالح املركبات مت نقل اصالح السلع املرتلية من الباب زاي (جتارة اجلملة وجتارة الت .7

 ذات احملركات والدراجات النارية).

التوسع يف الوصف الوارد يف الباب طاء (انشطة االقامة والطعام) لبيان الطبيعة املختلفة  .8

 واملتخصصة يف هذه االنشطة.

مت انشاء ايضا باب جديد هو الباب ياء (املعلومات واالتصاالت)، حيث يشمل انشطة   .9

جات املعلومات واملنتجات الثقافية. ان اهم مكونات هذا الباب هي انشطة انتاج  وتوزيع منت

، حيث كانت هذه االقسام 63و 62و 61و 60والقسم  59والقسم  58النشر القسم 

ضمن الباب دال (الصناعات التحويلية) والباب طاء (النقل والتخزين واالتصاالت) والباب 

كاف (االنشطة العقارية واالجيارية وانشطة املشاريع التجارية) والباب سني (انشطة اخلدمات 

 .3.1اتمعية واالجتماعية واخلدمات الشخصية االخرى) يف التنقيح 
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 6420ادخال فرعني جديدين يف الباب كاف (االنشطة املالية وانشطة التامني) مها الفرع مت   .10

(االحتادات االحتكارية وصناديق االموال  6430(انشطة الشركات القابضة) والفرع 

 والكيانات املالية املشاة).

اىل  3.1التنقيح  مت تقسيم الباب "االنشطة العقارية واالجيارية وانشطة املشاريع التجارية" يف  .11

حيث اصبحت االنشطة العقارية بابا مستقال هو الباب الم  4ثالثة  ابواب يف التنقيح 

واالنشطة املهنية والعلمية والتقنية اىل الباب ميم والباب نون هو (انشطة اخلدمات االدارية 

 وخدمات الدعم).

الرياضية املتخصصة  مت تغيري الباب عني والذي يتعلق بنطاق التعليم ليشمل االلعاب  .12

 واالنشطة الثقافية والتعليمية االخرى وكذلك انشطة خدمات الدعم املتخصصة.

اما الباب فاء (انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي) فقد اُدخلت عليه تفصيالت   .13

 جديدة مما ادى اىل انشاء ثالثة اقسام بدال من واحد.

(انشطة اخلدمات اتمعية  3.1قيح مت نقل مكونات كثرية من الباب سني يف التن  .14

(امدادات املياه:  4واالجتماعية واخلدمات الشخصية االخرى) اىل الباب هاء يف التنقيح 

وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعاجلتها)، والباب ياء (املعلومات واالتصاالت). 

فيه والتسلية) والباب قاف اما باقي االنشطة فقد مت جتميعها يف البابني صاد (الفنون والتر

 (انشطة اخلدمات االخرى).

  : ISIC4و ISIC3مقارنة بني التصنيف الصناعي باختصار : 

  ISIC4مت تفصيل االنشطة االقتصادية على مجيع احلدود وبشكل اوسع من خالل استخدام  

 باب (املستوى الرابع). 21باب (املستوى الثالث) اىل  17ارتفع عدد االبواب من  

 قسم ( املستوى الرابع). 88قسم (املستوى الثالث) اىل  60ارتفع عدد االقسام من  

 232نشاط (املستوى الثالث) اىل  159حدود من  3ارتفع عدد االنشطة على مستوى  

 نشاط (املستوى الرابع).
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 410نشاط (املستوى الثالث) اىل  291حدود من  4ارتفع عدد االنشطة على مستوى  

 انشطة (املستوى الرابع).

ومت فتح ابواب مستقلة هلا (مثال: املياه،  ISIC3.1ابراز انشطة رئيسة دجمت مع اخرى يف  

 االتصاالت واملعلومات، واالنشطة الفنية والترفيهية).

 ."مت فصل نشاط صيانة اآلالت الصناعية عن نشاط صناعتها"

للقطاعات االقتصادية عند التحول اىل بعض التغريات اليت حدثت وبشكل خمتصر اليكم  

 استخدام التصنيف الصناعي الدويل على املستوى الرابع:

 انتقال قطاع االتصاالت من قطاع النقل والتخزين اىل قطاع اخلدمات. •

 انتقال نشاط السياحة والسفر من قطاع النقل والتخزين اىل قطاع اخلدمات. •

م واحلانات واملقاصف اىل نشاطي املطاعم اما يف قطاع اخلدمات فتم فصل نشاط املطاع •

 وانشطة تقدمي املشروبات.

 مت دمج نشاط استئجار االت ومعدات االنشاء واهلندسة مع استئجار االت ومعدات اخرى. •

يف قطاع التجارة الداخلية فقد مت نقل نشاط اصالح السلع الشخصية واملرتلية اىل قطاع  •

 الصناعة وقطاع اخلدمات.

 املزادات اخلاصة بالسيارات من نشاط العمولة اىل نشاط بيع املركبات.استبعاد نشاط  •

     واالمثلة على ذلك كثرية.

ويف النهاية ان تطبيق استخدامات التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدويل املوحد يتطلب 

  مايلي:

 اجراء تعداد عام للمنشآت االقتصادية. .1

  إلجراء املقارنات الالزمة.اعادة النظر يف حسابات الدخل القومي  .2


