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إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

متثِّـــل إدارة الشـــؤون االقتصاديـــة واالجتماعية باألمانة العامـــة لألمم املتحدة واجهة حيويـــة للتفاعل بني 
الصعيد  على  ُتتخذ  اليت  واإلجراءات  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  يف  العاملية  السياسات 
الوطين. وتعمل اإلدارة يف ثالثة جماالت رئيسية مترابطة، وهي ‘1’ جتميع وتوليد وحتليل طائفة واسعة من 
البيانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واملعلومات اليت تستند إليها الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف 
استعراض املشاكل املشتركة وتقييم خيارات السياسة العامة؛ و‘2’ تيسري املفاوضات اليت جتريها الدول 
األعضاء يف العديد من اهليئات احلكومية الدولية بشأن اإلجراءات املشتركة اليت تتخذ للتصدي للتحديات 
ترمجــة  وُسبل  بشأن وسائل  املهتمـة  احلكومات  إىل  املشورة  إسداء  و‘3’  املستجدة؛  أو  القائمة   العاملية 
ُأطر السياسة العامة اليت تستحدث فيما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات ومؤمترات قمة إىل برامج على 

الصعيد القطري، والعمل، من خالل املساعدة التقنية، على بناء القدرات الوطنية.

مالحظة
ال تعين التســـميات املســـتخدمة وال طريقة عرض املادة يف هذا املنشـــور اإلعراب عن أي رأي كان 
 مـــن جانـــب األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضـــع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 

أو سلطاهتا، أو فيما يتعلق بتعيني حدودها أو ختومها.
ومصطلح “بلد” املستخدم يف هذا املنشور يشري أيضًا إىل أقاليم أو مناطق حسب االقتضاء.

 والقصـــد من اســـتعمال تســـميات “مناطق متقدمـــة” و“مناطـــق نامية” هو التيســـري اإلحصائي 
وال يعـــر بالضـــرورة عن أّي حكم بشـــأن املرحلة الـــيت بلغها أي بلد بعينه أو بلغتهـــا أي منطقة بعينها يف 

عملية التنمية.
وتتألـــف رمـــوز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام. ويعين إيـــراد أحد هذه الرموز اإلحالة إىل 

إحدى وثائق األمم املتحدة.
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ج

متهيــد

د جلميع األنشـــطة االقتصاديـــة هو التصنيف املرجعي الدويل لألنشـــطة  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
اإلنتاجية. والغرض الرئيسي هلذا التصنيف هو توفري جمموعة من فئات األنشطة اليت ميكن استخدامها جلمع 

وتبليغ اإلحصاءات حسب هذه األنشطة.
ومنـــذ اعتمـــاد الصيغـــة األصلية للتصنيـــف يف عام 1948، أخـــذت معظم البلـــدان يف أحناء العامل 
تســـتعمل هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطين لألنشـــطة أو قامت بوضع تصنيفات وطنية مســـتمدة من 
 هذا التصنيف. ولذلك فإن هذا التصنيف يوفر إرشادًا للبلدان يف صياغة تصنيفاهتا الوطنية لألنشطة وأصبح 
أداة هامـــة ملقارنة البيانات اإلحصائية عن األنشـــطة االقتصادية على الصعيـــد الدويل. وظل هذا التصنيف 
ـد يســـتعمـل اســـتعمااًل واســـعًا علـــى كال الصعيدين الوطين والـــدويل يف تصنيف  الصناعـي الدويل املوحَّ
البيانات حسب نوع النشاط االقتصادي يف جماالت اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية، مثل إحصاءات 
احلســـابات القوميـــة ودميغرافية املشـــاريع والعمالة وغري ذلـــك. وباإلضافة إىل ذلك يتزايد اســـتعمال هذا 

التصنيف ألغراض غري إحصائية.
د هو نتاج عملية اســـتعراضية امتدت عدة  وهـــذا التنقيح الرابـــع للتصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
ســـنوات واشـــتملت على مسامهات من كثري من خراء ومستعملي التصنيفات يف أحناء العامل. وأدت هذه 
العملية إىل بناء التصنيف احلايل بتفصيل أكر عن النص الســـابق، وبذلك اســـتجاب إىل احلاجة إىل تعيني 
كثري من الصناعات اجلديدة بصورة منفصلة. وينطبق ذلك بصفة خاصة يف حالة اخلدمات. وباإلضافة إىل 
ذلـــك فـــإن أمهية التصنيف تعزَّزت بإدخال فئات جديدة يف فئات املســـتوى العايل من أجل التعبري بصورة 
أفضـــل عن الظواهر االقتصادية اجلارية. فهناك باب جديد بعنوان “املعلومات واالتصاالت” )انظر اجلزء 
الثالـــث، البـــاب ياء( وهو أحد هذه اجلوانب اجلديدة. وجرى العمل أيضًا على تعزيز صالحية املقارنة مع 
عدد من تصنيفات األنشـــطة اإلقليمية األخرى، وبذلـــك أصبحت الصيغة احلالية من التصنيف أداة أفضل 

ملقارنة البيانات الدولية.
وُأدرج عـــدد من التجميعات البديلة يف هذا املنشـــور. وهـــي تتيح أدوات حتليلية ملجاالت ال تقبل، 
بســـبب بعـــض االعتبـــارات املفاهيمية، التجميع يف إطار هيـــكل هذا التصنيف. ومـــن التجميعات البديلة 
املدرجـــة يف هـــذه الصيغة من التصنيف جتميعات عن تكنولوجيـــات املعلومات واالتصاالت والقطاع غري 
الرمسي واملؤسســـات اليت ال تســـتهدف الربح، وكذلك جتميعان يتعلقان بتحليل من نوع حتليل احلسابات 

القومية أحدمها مبستوى جتميعي إىل حد كبري واآلخر مبستوى وسيط يف التصنيف.
وقامت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا السابعة والثالثني املعقودة يف آذار/مارس 2006 1، بالنظر يف 
التنقيـــح الرابع للتصنيف واملوافقة عليه، باعتباره املعيـــار املقبول عامليًا. وهذا التنقيح حيل اآلن حمل التنقيح 
الثالـــث مـــن هذا التصنيف 2 وحتديثه، أي التنقيح 3 - 1 3، اللذين كانا موضع االســـتعمال منذ 1989 

و2002 على التوايل.

انظــر: الوثائــق الرســـــمية للمجلــس   1
 ،2002 واالجتماعـــي،  االقتصادي 
امللحق رقم E/2006/24( 4(، الفصل 
األول، الفقـــرة 3، البنـــد 105/37 

)أ(.
ورقات إحصائية، العدد 4، التنقيح   2
3 )منشـــورات األمم املتحدة، رقم 

.)A.90.XVII.11 :املبيع
ورقات إحصائية، العدد 4، التنقيح   3
3 - 1 )منشـــورات األمم املتحدة، 

.)A.03.XVII.4 :رقم املبيع
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الصفحةالفقراتالفصل

تصنيف الوحدات اإلحصائية. . . . . . . . . . . . . . .  - 10322 - 154جيم 

مبادئ توجيهية عامة . . . . . . . . . . . . . . .  -  1112 - 10322

بدائل القيمة املضافة . . . . . . . . . . . 10723 - 109) أ ( 

املشاكل املرتبطة ببدائل النواتج . . . . . . 11023 - 111)ب( 

املشاكل املرتبطة ببدائل املدخالت . . . . 11224)ج( 

معاجلة األنشطة املختلطة. . . . . . . . . . . . . .  -  2131 - 11324

معاجلة األنشطة املتعددة املستقلة . . . . . 11524 - 116) أ ( 

. . . . . . . . . . معاجلة التكامل الرأسي 11725 - 119)ب( 

معاجلة التكامل األفقي . . . . . . . . . . 12025 - 122)ج( 

. . . طريقة “التدرُّج من أعلى إىل أسفل” 12326 - 131)د ( 
اإلطار 1 - مثال: تعيني النشاط الرئيسي يف وحدة 
باســـتعمال أســـلوب التدرج مـــن أعلى إىل 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26أسفل

اإلطار 2 - مثال: تعيني النشـــاط الرئيسي لوحدة 
باســـتخدام أســـلوب التدرج مـــن أعلى إىل 
30أسفل داخل جتارة اجلملة والتجزئة . . . .
التجارة اإللكترونية . . . . . . . . . . . . . . . .  -  3134 - 13232
اإلصالح والصيانة. . . . . . . . . . . . . . . . .  -  413532

التعاقد اخلارجي/األنشطة نظري رسم أو على أساس   -  5
13633 - 145عقد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تصنيف املتعاقد. . . . . . . . . . . . . . 13933) أ ( 
تصنيف الطرف الرئيسي . . . . . . . . . 14033 - 145)ب( 
. . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة احلكومية  -  6147 - 14634
تصنيف املؤسسات . . . . . . . . . . . . . . . .  -  7149 - 14834
تصنيف األسر املعيشية. . . . . . . . . . . . . . .  -  8151 - 15034
تغيريات يف تصنيف الوحدات . . . . . . . . . . .  -  9154 - 15235

مجع معلومات عن نشاط الوحدات وترميزها وفقًا للتصنيف   - دال 
د . . . . . . . . . . . . . . . . . 15535 - 157الصناعي الدويل املوحَّ

موضوعات أخرى	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  - 15837 - 198الرابع 

ـــد يف وضع  اســـتخدام التصنيـــف الصناعـــي الـــدويل املوحَّ  - ألف 
. . . . . . . . . . . . . . 15837 - 169التصنيفات الوطنية ذات الصلة
د. . جتميع وتفكيك التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  1167 - 16237
مستوى قابلية املقارنة على الصعيد الدويل . . . . .  -  2169 - 16839
استخدام مستويات تصنيف خمتلفة لعرض اإلحصاءات . .  - 17039 - 171باء 
الصلة مع التصنيفات األخرى . . . . . . . . . . . . . .  - 17240 - 192جيم 

M4 Rev.4 Arabic Part I and II final.indd   6 22/08/1430   04:23:23 �



ز املحتويات

الصفحةالفقراتالفصل

مالحظات عامة. . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  117240
الصلة مـــع تصنيفات املنتجـــات: التصنيف املركزي   -  2
ـــق لتوصيف السلع األساسية  للمنتجات والنظام املنسَّ
د للتجارة  وترقيمها والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
17340 - 175الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التصنيفات املشتقَّة واملتصلة األخرى لألنشطة . . .  -  3184 - 17641
التصنيفات املشتقَّة . . . . . . . . . . . . 17941 - 181) أ ( 
التصنيفات ذات الصلة . . . . . . . . . . 18242 - 184)ب( 

عالقة التصنيفات الدولية األخرى بالتصنيف الصناعي   -  4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . د 18542 - 192الدويل املوحَّ
فهارس التصنيف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 19344 - 194دال 
جداول التناظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 19545 - 197هاء 
د . . . التجميعات البديلة للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  - 19845واو 

اجلزء الثاين

الهيكل العام والتفصييل

الفصل

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 اهليكل العام  - 49األول 
اهليكل التفصيلي	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  - 51الثاين 

اجلزء الثالث 

اهليكل التفصيلي ومالحظات تفسريية 
الباب

الزراعة واحلراجة وصيد األمساك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 75ألف 

التعدين واستغالل املحاجر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 93باء 

الصناعة التحويلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 100جيم 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 201دال 

إمدادات املياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعاجلتها . . . . . . . . .  - 203هاء 

التشييد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 209واو 
جتـارة اجلملـة والتجزئــة، وإصــالح املركبــات ذات املحركــات والدراجات النارية . . .   - 218زاي 
النقل والتخزين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 237حاء 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة خدمات اإلقامة والطعام  - 247طاء 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعلومات واالتصاالت  - 251ياء 
األنشطة املالية وأنشطة التأمني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263كاف - 

M4 Rev.4 Arabic Part I and II final.indd   7 22/08/1430   04:23:23 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ ح

الصفحةالفقراتالفصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة العقارية  - 271الم 

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 272ميم 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم  - 283نون 

. . . . . . . . . . . . . . . . اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي  - 297سني 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم  - 302عني 

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 307فاء 

الفنون والترفيه والتسلية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 314صاد 
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ط

اخللفية التارخيية

د جلميع األنشـــطة االقتصادية 4 يف عام 1948.  اعُتمدت الصيغة األصلية للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ويف هـــذا الصـــدد، اختذ املجلس االقتصـــادي واالجتماعي القرار 149 ألـــف )د - 7( املؤرخ 27 آب/

أغسطس 1948 وكان نصه كما يلي:
“إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي،

“إذ حييط علمًا بتوصية اللجنة اإلحصائية بشأن ضرورة جعل اإلحصاءات االقتصادية قابلة 
للمقارنة،

د جلميع األنشطة االقتصادية الذي وضعته  “وإذ حييط علمًا بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
اللجنة اإلحصائية مبشورة ومساعدة من احلكومات األعضاء،

د لألنشطة  “يوصي مجيع احلكومات األعضاء باالستفادة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
االقتصادية إما:

باعتماد نظام التصنيف هذا ليكون معيارًا وطنيًا؛ “) أ ( 
وإما بإعادة ترتيب بياناهتا اإلحصائية وفقًا هلذا النظام؛ هبدف حتقيق إمكانية املقارنة  “)ب( 

على الصعيد الدويل”.
وقـــد اســـتعمل هذا التصنيف على نطاق واســـع علـــى كال الصعيدين الوطـــين والدويل يف تصنيف 
البيانات حســـب نــوع النشـــاط االقتصـادي يف جمـاالت اإلحصاءات االقتصاديـة مثــل اإلنتاج أو الدخــل 
القومـــي والعمالة والســـكان وغريها من املجاالت. واســـتخدم عدد من البلدان التصنيف أيضًا كأســـاس 
لوضـــع تصنيفاهتـــا الصناعية الوطنية. وحتققـــت إمكانية املقارنة إىل درجة كبرية بـــني التصنيفات الصناعية 
د من خالل التأكد بالقدر املمكن عمليًا من  لكثـــري من البلـــدان األخرى والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
انطبـــاق فئات املســـتويات التفصيليـــة يف التصنيفات الوطنية على فئة واحدة فقط مـــن التصنيف الصناعي 
ـــد. وعمد عدد متزايد من البلدان إىل تعديل تصنيفاهتا لألنشـــطة االقتصادية أو ميكنها تقدمي  الـــدويل املوحَّ
د. وتستعمل األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة  سالســـل إحصائية وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للتنمية الصناعية )اليونيدو( ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( وغريها من اهليئات الدولية هذا التصنيف لنشر وحتليل البيانات 

اإلحصائية.
د أن احلاجة تقوم إىل إجراء  وتبيَّن من اخلرة املكتسبة من استعمال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
اســـتعراض دويل هليكل وتعريف فئات التصنيف ومبادئه األساســـية. فاألنشطة االقتصادية تشهد تغيريات 
يف تنظيمها كما تكتســـب أنواع جديدة من األنشطة االقتصادية قدرًا من األمهية، يف حني تنشأ متطلبات 
حتليلية جديدة بشـــأن البيانات املصّنفة حســـب نوع النشـــاط االقتصادي. ومع مرور السنوات، يتبني من 
د والتصنيفات الوطنية املناظرة أن  اخلرة املســـتمرة املكتسبة من اســـتعمال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
هناك جوانب ينبغي التوســـع فيها أو توضيحها أو حتســـينها بطرق أخرى. وهلذه األســـباب بدأت اللجنة 
د يف الســـنوات 1956 و1965  اإلحصائيـــة اســـتعراضات وتنقيحات للتصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ
و1979 وأخـــريًا يف 2000. ويف حـــني ظلـــت اللجنة تعـــرب دائمًا عن اهتمامها الكبري باالســـتمرارية، 
د فإن التغيُّرات  أي إمكانيـــة املقارنة بني الصيغة املنقحة والصيغ الســـابقة للتصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ
التراكمية يف اهليكل االقتصادي وأمناط اإلنتاج يف أحناء العامل تتطلب توازنًا دقيقًا بني االستمرارية وضرورة 
د بالواقع وإمكانية مقارنته بالتصنيفات الصناعية القائمة األخرى. اتصال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

ورقـــات إحصائية، العـــدد 4، ليك   4
ساكســـس، نيويورك، 31 تشـــرين 

األول/أكتوبر 1949.
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ ي

د يف عـــام 1958، بعد أن نظرت فيه  وقـــد صـــدر التنقيح األول للتصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
اللجنـــة اإلحصائيـــة يف دورهتا العاشـــرة 5. وصـــدر التنقيح الثاين يف عام 1968 بعـــد أن قامت اللجنة يف 
دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف عام 1968 بدراسة اقتراحات التنقيح واملوافقة عليها 6. ونظرت اللجنة 
د ووافقت عليه يف دورهتا اخلامسة والعشرين  اإلحصائية يف التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املعقـــودة يف 1989، وصـــدر هـــذا التنقيح يف عـــام 1990 7. ونظرت اللجنة يف حتديـــث التنقيح الثالث 

)ISIC, Rev.3.1( ووافقت عليه يف دورهتا الثالثة والثالثني املعقودة يف 2002 وصدر يف عام 2004 8.
د تزايد التشـــديد على التنســـيق مع  ويف التنقيحـــني الثالث والرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيفات األخرى لألنشطة واملنتجات، وهو ما أضاف تعقيدًا كبريًا وتقييدات كبرية مل تكن مطبَّقة يف 
ـــد حيتل مركزًا حموريًا يف مقارنة وحتليل  التنقيحـــات الســـابقة. ونظرًا ألن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
جمموعة واســـعة من اإلحصاءات على الصعيد الدويل فقـــد مت تكريس اهتمام كبري لكفالة توافق التصنيف 
مع كال اهليكل االقتصادي واملمارســـات واالحتياجات اإلحصائية ملختلف البلدان يف أحناء العامل. وأدخل 
 التنقيحـــان أيضًا مســـتوى متزايدًا من التفاصيـــل، وخاصة يف اجلزء الذي يتناول أنشـــطة اخلدمات، وهو 
مـــا يعكـــس النمو يف ذلك القطاع من قطاعات االقتصـــاد يف معظم بلدان العامل. وباإلضافة إىل ذلك أدى 
د يف أغراض إحصائية  التنســـيق مع التصنيفات األخرى إىل حتســـني فائدة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

ووصفية كثرية، وذلك مثاًل يف سياق الصياغة التفصيلية للخدمات يف التصنيف املركزي للمنتجات.

د التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د تغيَّر اهليكل االقتصادي  يف السنوات اليت انقضت منذ نشر التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
يف كثري من بلدان العامل مبعدالت غري مســـبوقة. ونشـــأ عن ظهور تكنولوجيات جديدة وعن التقســـيمات 
اجلديـــدة للعمل بني املنظمات أنواع جديدة من األنشـــطة وأشـــكال جديدة مـــن الصناعات، ومثَّل ذلك 
حتديًا لكال مقدمي البيانات اإلحصائية ومســـتعمليها. واستجابة ملتطلباهتم املتزايدة نظر فريق اخلراء املعين 
بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية يف اجتماعه الرابع يف عام 1999 يف ضرورة تنقيح التصنيف 
د لكي يعبِّر بطريقة أفضل عن اهلياكل املتغـــرية واملتطلبات التحليلية. وأدرك فريق  الصناعـــي الـــدويل املوحَّ
اخلراء أن إجراء تنقيح كامل يتطلب وقتًا أطول ولذلك أوصى بتحديث التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي 
د، والذي أصبح التنقيح 3 - 1 وتقرر إصداره يف 2002، ملعاجلة بعض االهتمامات الفورية  الدويل املوحَّ
الصغرية فيما يتعلق بالتصنيف والبدء يف الوقت نفســـه بالتحضري للتنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل 

د الذي كان من املقرر استكماله يف عام 2006. املوحَّ
د من منظور حتسني وتعزيز جدواه  وحدِّدت أهداف التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
العملية وقابليته للمقارنة بالتصنيفات األخرى، مع مراعاة اســـتمراريته. وتعبِّر اجلدوى العملية عن ضرورة 
إدماج هياكل وأنشطة جديدة من اإلنتاج االقتصادي، يف حني أن قابلية املقارنة حددت احلاجة الواضحة 
د ألستراليا ونيوزيلندا والتصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية  للتقارب بني التصنيف الصناعي املوحَّ
داخل اجلماعات األوروبية ونظام أمريكا الشـــمالية لتصنيف الصناعات وغري ذلك من تصنيفات األنشطة 
املستعملة يف أحناء العامل. وأبرز ذلك إدراك ضرورة أن تكون إمكانية املقارنة عاماًل هامًا جدًا يف التنقيح 
د. وتعبِّر االســـتمرارية عن التقييد اهلام بأن التغيريات ينبغي إدخاهلا  الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فقط إذا كانت املزايا من ناحية اجلدوى العملية أو قابلية املقارنة ترجح التكاليف اليت ينطوي عليها إدخال 

تغيريات يف الصيغ السابقة من التصنيف.
د واالستبيانات  وقامت بأعمال الصيغ املختلفة ملشـــروع التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
واملواد ذات الصلة الُشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة بالتشاور مع الفريق الفرعي التقين لفريق اخلراء املعين 
بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية. وقد استفادت العملية من إرشادات اللجنة اإلحصائية وفريق 

ــد  التصنيف الصناعــي الــدويل املوحَّ  5
جلميع األنشطة االقتصادية، ورقات 
إحصائية، السلســـلة ميم، العدد 4، 
التنقيح 1 )منشورات األمم املتحدة، 

.)E.58.XVII.1 :رقم املبيع
ــد  التصنيف الصناعـــي الــدويل املوحَّ  6
جلميع األنشطة االقتصادية، ورقات 
إحصائية، السلســـلة ميم، العدد 4، 
التنقيح 2 )منشورات األمم املتحدة، 

.)A.68.XVII.1 :رقم املبيع
ــد  التصنيف الصناعــي الــدويل املوحَّ  7
جلميع األنشطة االقتصادية، ورقات 
إحصائية، السلســـلة ميم، العدد 4، 
التنقيح 3 )منشورات األمم املتحدة، 

.)A.90.XVII.1 :رقم املبيع
ــد  التصنيـــف الصناعــي الــدويل املوحَّ  8
جلميع األنشـــطة االقتصادية، ورقات 
إحصائية، السلســـلة ميـــم، العدد 4، 
التنقيـــح 3 - 1 )منشـــورات األمـــم 
.)A.03.XVII.4 :املتحدة، رقم املبيع
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ك اخللفية التارخيية

اخلـــراء، الـــذي اجتمع ثالث مرات بـــني حزيران/يونيه 2001 و2005. ويف كل اجتماع اســـتعرضت 
م املحرز أثناء التنقيح، ووضعا مبادئ توجيهية  اللجنة اإلحصائية وفريق اخلراء العملية املســـتخدمة والتقدُّ

جديدة للخطوات التالية يف عملية التنقيح أو أكدا املبادئ التوجيهية املوضوعة يف هذا الصدد.
وعقـــد الفريـــق الفرعي التقين ما جمموعه 10 اجتماعات )ملدة أســـبوع يف العـــادة( لوضع تفاصيل 
التصنيف. وُقدمت مدخالت إضافية يف هذه العملية من خالل سبع حلقات عمل إقليمية نظمتها أو بدأهتا 
الُشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، واجتماعات مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والفرقة العاملة 
املعنية مبؤشرات جمتمع املعلومات ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا 
جنوب الصحراء الكرى بشـــأن مواضيع معيَّنة، ومن خالل عدة اجتماعات ملشـــروع التقارب بني نظام 
أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات والتصنيف الصناعي العام لألنشطة االقتصادية يف اجلماعات األوروبية، 
وهي اجتماعات حضرهتا الُشـــعبة اإلحصائية باألمم املتحدة. ومسحت هذه االجتماعات وحلقات العمل 
للبلدان والوكاالت املتخصصة بتقدمي مدخالت إضافية كما كانت مبثابة وســـيلة لتزويدها مبعلومات عن 

د. م املحرز والتحديات القائمة يف عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ التقدُّ
وعماًل بتوصيات فريق اخلراء، أكدت اللجنة اإلحصائية أن املشاورات مع مجيع البلدان األعضاء يف 
عملية التنقيح ينبغي أن تكون ذات أولوية. وهذه املشاورات ال تشمل فقط الدعوة إىل عقد حلقات العمل 
اإلقليمية واالجتماعات املذكورة أعاله، ولكنها تشمل أيضًا توزيع االستبيانات اليت تلتمس مدخالت من 
مجيع البلدان أثناء خمتلف مراحل عملية التنقيح. ومن ناحية، مسحت هذه املشـــاورات باملشـــاركة املباشرة 
جلميع أصحاب املصلحة الرئيســـيني، وخاصة املشتركني منهم يف أعمال األحباث اليت جرت بالفعل بشأن 
تقارب تصنيفات الصناعة؛ ومن ناحية أخرى مسحت بدراســـة خمتلف وجهات النظر الناشـــئة يف سياقات 
اقتصادية خمتلفة، واقتضى األمر دراســـتها لكفالة اجلدوى العملية للتنقيح الرابع للتصنيف باعتباره تصنيفًا 

مرجعيًا دوليًا.
ومت االضطالع بثالث جوالت من املشاورات القطرية وإعداد استبيانات تفصيلية لكل جولة تغطي 
على التوايل قضايا أكثر تفصياًل كما تغطي نطاقًا ميتد من القضايا املفاهيمية والقضايا اهليكلية العريضة إىل 

املسائل احلدودية وهيكل التصنيف التفصيلي واملذكرات التوضيحية.
ويف حني مت تغيري بعض القواعد املوضوعة لتطبَّق على التنقيح الرابع، كما مت اســـتعراض معايري بناء 
د  التصنيـــف وصياغة املذكرات التوضيحية، فقد ظلَّت الســـمات العامة للتصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
دون تغيري. وزادت تفاصيل التصنيف زيادة كبرية. وبالنســـبة ألنشـــطة إنتاج اخلدمات تظهر الزيادة على 
مجيع املستويات، مبا يف ذلك املستوى األعلى يف حني أن زيادة التفاصيل يف بعض األنشطة األخرى، مثل 

الزراعة، أثرت يف األغلب على املستويات األدىن من التصنيف.
د من أجل معاجلة احلاجة  وُبذلت جهود كبرية يف هذا التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
إىل التقارب بني تصنيفات األنشطة القائمة على الصعيدين الدويل ومتعدد البلدان. وكانت اخلرة املكتسبة 
من تنفيذ التصنيفات وأعمال تطوير التصنيفات اجلارية يف بلدان العامل قد سامهت كثريًا يف التنقيح الرابع 
د. ومت توسيع املذكرات التوضيحية لتقدمي تفاصيل إضافية مبا يسمح بزيادة  للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
دقـــة تفســـري حمتوى وحدود الفروع املنفردة، وهـــو ما يؤدي إىل تقليل الغمـــوض يف تطبيق التنقيح الرابع 

د. للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وســـوف جتري مناقشـــة األســـاس املنطقي للهيكل النهائي للتنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل 
د  ـــد، مع إيراد أمثلة توضيحية لتفســـري التصنيف، يف الدليل املرفـــق بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ املوحَّ

وبالتصنيف املركزي للمنتجات الذي سيصدر قريبًا.
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ ل

شكر وتقدير

يف عملية التنقيح كانت املســـامهة النشـــطة من جانب اللجنة اإلحصائية وفريـــق اخلراء املعين بالتصنيفات 
االقتصادية واالجتماعية الدولية وفريقه الفرعي التقين مسامهة حيوية يف أعمال الصياغة اليت جرت يف هذا 

السياق.
ومت احلصول على مدخالت أخرى يف عملية التنقيح من حلقات العمل واالجتماعات اإلقليمية مع 
الوكاالت الدولية واإلقليمية مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والفرقة العاملة املعنية مبؤشـــرات 
جمتمع املعلومات ورابطة أمم جنوب شرق آسيا واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء 
الكرى، وكذلك من مشروع التقارب بني نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات والتصنيف الصناعي 

العام لألنشطة االقتصادية يف اجلماعات األوروبية.
د استفادت  وأثناء الســـنوات احلامسة اليت متت فيها الصياغة النهائية للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
عمليـــة التنقيـــح من التنســـيق والدعـــم اللذين وفرمها رئيس الفريـــق الفرعي التقين بـــول يوهانس من هيئة 
إحصاءات كندا واألعضاء اآلتية أمساؤهم يف الفريق العامل: كارلوس روســـي )األرجنتني(، مارا ريســـترا 
)األرجنتني(، برانكو فيتاس )أستراليا(، جليان نيكول )أستراليا(، مايك ماك غراث )أستراليا(، خالد املظّفر 
)عمان(، إميل برونو )فرنســـا(، أليس بورن )كندا(، نوربرت رينر )النمسا(، أ. س. كولشريشتا )اهلند(، 
أجاي مهرا )اهلند(، إميل ف. أرورا )اهلند(، راجيف لوشـــان )اهلند(، ســـواراج ك. ناث )اهلند(، فيجاي 
غوويـــل )اهلند(، ألرت جاك )هولنـــدا(، هانس فان كوف )هولندا(، جون مـــوريف )الواليات املتحدة(, 
أكريا جنبا )اليابان(، كازوهيكو ماتســـو )اليابان(، كوكي تويدا )اليابان(، كينيشـــي تاكيناغا )اليابان(، 
نيلـــز النكايئري )املكتـــب اإلحصائي للجماعات األوروبية(، أليس زوبيـــه )املكتب اإلحصائي للجماعات 
األوروبية(، خيانونينغ غونغ )منظمة األغذية والزراعة( روبرت مايو )منظمة األغذية والزراعة(، مارغريت 
فيتس جيبون )صندوق النقد الدويل(، ناتاليا إيفانيك )صندوق النقد الدويل(، وليم كاف )منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي(، شيال نيجهاون )منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية(.
وقام بالتنســـيق األخري للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد إيفو هافينغا من الشـــعبة اإلحصائية باألمم 
املتحدة، بالتعاون الوثيق مع رالف بيكر، وهو أيضًا من الشـــعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، الذي كان 
مســـؤواًل بصورة مباشـــرة عن خمتَلـــف مراحل عملية التنقيح، مبـــا يف ذلك تنظيم التصنيـــف وإعداد نّص 
املذكرات التوضيحية؛ وتنظيم االجتماعات وجوالت التشـــاور. وقام مبســـاعدة السيد بيكر عدة موظفني 
آخرين من الشـــعبة اإلحصائية منهم كارين كاســـاماجور، ويورغن شـــوارزلر، وغوالب ســـينغ وأدريانا 

سكنديري وهريمان مسيث.
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م

د الدعم ملستخدمي التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

الُشـــعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة هي اجلهة املســـؤولة عن تطوير واســـتمرار تقدمي التصنيف الصناعي 
د. وقد ترى اجلهات اليت تتوىل تطوير تصنيفات األنشطة الوطنية وغريها من املؤسسات اليت  الدويل املوحَّ
د أن من مصلحتها إقامة اتصال مع الُشـــعبة اإلحصائية. وهلذا  تســـتخدم التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
د قد يتلقون إخطارات بشأن خطط التحديث أو التنقيح  فإن مســـتخدمي التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ومعلومات تتعلق بالتفســـري واألحكام، كما أهنم قد يتلقون دعمًا تقنيًا عامًا يف تطبيق التصنيف. وجيري 
تشـــجيع املســـتعملني لتوجيه اهتمام الُشـــعبة اإلحصائية إىل أية صعوبات قد يواجهوهنا يف تنفيذ التصنيف 
د. وجيري تشجعيهم أيضًا على طلب أي توضيحات وتقاسم خراهتم ومالحظاهتم  الصناعي الدويل املوحَّ

بشأن كفاية التصنيف وتقدمي أفكار أو اقتراحات لتعزيز فائدته.
د وبالتصنيف املركزي للمنتجات كمنشور  وجيري نشر دليل مرفق للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د. وســـيتطرق الدليـــل املرفق بالتفصيل إىل نطاق  تكميلـــي للتنقيـــح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د واألساس املنطقي للهيكل الذي مت اختياره هلذا التصنيف الصناعي الدويل  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د، مع تقدمي تفسريات وكذلك تقدمي مواد توضيحية إذا أمكن بشأن تطبيق قواعد التصنيف وهيكله.  املوحَّ
وسوف يتناول الدليل بالتفصيل بعض جماالت االهتمام اجلديدة يف التصنيف أو املجاالت اليت يتم حتديدها 
حتديدًا جديدًا، وكذلك وصفًا شـــاماًل من ناحية األنشطة املشـــمولة واملنتجات الناشئة وموضع التعامل، 
د والتصنيف املركزي للمنتجات. ومن املتوقع  وهـــو ما يوضح الصلة بـــني التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د والتصنيف املركـــزي للمنتجات أداة مفيدة يف  أن يكـــون الدليـــل املرفق للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

مساعدة املكاتب اإلحصائية الوطنية واملستعملني اآلخرين يف تنفيذ التصنيف. 
ــد والفهـارس واملقترحـات  وتتوافــر معلــومـات مستكملــة عــن التصنيـف الصناعـــي الــدويل املوحَّ
املتعلقــة بتنقيحات وعملية التنقيح يف ســـجل التصنيفات املوجود يف موقع الشـــبكي )“الويب”( اخلاص 
بالتصنيفـــات االقتصاديـــة واالجتماعية الدولية اليت وضعتها األمم املتحـــدة يف العنوان اإللكتروين التايل: 

.http://unstats.un.org/unsd/class

وينبغي توجيه املراســـالت إىل مدير الُشـــعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، عناية: قســـم التصنيفات 
اإلحصائية، وذلك بالريد على العنوان التايل:

2 United Nations Plaza 

Room DC2-1670

New York, NY 10017

United States of America

أو بالفاكس: 1-212-963-1374
chl@un.org :أو بالريد اإللكتروين إىل اخلط الساخن اخلاص بالتصنيفات
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اجلزء األول
مقدمــة
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3

الفصل األول
نظرة عامة

د جلميع األنشطة االقتصادية من هيكل تصنيفات  يتألف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  1
متماســـك ومتســـق لألنشـــطة االقتصادية على أســـاس جمموعة من املفاهيم والتعاريـــف واملبادئ وقواعد 
م إطارًا شاماًل ميكن بداخله جتميع البيانات االقتصادية والتبليغ عنها يف  التصنيف املتفق عليها دوليًا. ويقدِّ
نسق مصمَّم ألغراض التحليل االقتصادي واختاذ القرارات وُصنع السياسات. وميثِّل هيكل التصنيف نسقًا 

دًا لتنظيم املعلومات التفصيلية عن حالة أي اقتصاد وفقًا للمبادئ والتصورات االقتصادية. موحَّ
ويف املمارسة العملية يستعمل التصنيف لتقدمي تيار متواصل من املعلومات ال غىن عنها   -  2
لرصـــد وحتليـــل وتقييم أداء االقتصاد مع مـــرور الوقت. وباإلضافة إىل التطبيـــق األوَّيل للتصنيف يف جمال 
اإلحصـــاءات ويف التحليل االقتصادي الالحق، حيث يتطلب األمر تقدمي معلومات عن أنشـــطة اقتصادية 
معرَّفة تعريفًا ضيقًا )ويشـــار إليها أيضًا باســـم “الصناعات”( يتزايد اســـتعمال التصنيف الصناعي الدويل 

د أيضًا ألغراض إدارية مثل مجع الضرائب وإصدار التراخيص التجارية إخل. املوحَّ
د يعـــزز أمهية التصنيف عر تقدمي  وهـــذا التنقيح الرابـــع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  3
صـــورة أفضل عـــن هيكل االقتصاد العاملي يف الوقـــت اجلاري، مع االعتراف بصناعات جديدة نشـــأت يف 
السنوات العشرين املاضية وتسهيل املقارنة الدولية من خالل زيادة التوافق مع التصنيفات اإلقليمية القائمة.

السمات الرئيسية للتصنيف
د عمومًا األنشطة اإلنتاجية، أي األنشطة  يغطي نطاق التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  4
االقتصادية داخل حدود اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية 9. ومت تطبيق بضع استثناءات لتسمح بتصنيف 

أنشطة من خارج حدود اإلنتاج ولكنها تتسم بأمهية ألنواع خمتلفة أخرى من اإلحصاءات 10.
ـــمت هذه األنشطة االقتصادية تقسيمًا فرعيًا يف هيكل تراتيب من أربعة مستويات  وُقسِّ  -  5
تضم فئات يستبعد كل منها الفئات األخرى، وهو ما يسهِّل مجع البيانات وعرضها وحتليلها يف املستويات 
دة قابلة للمقارنة دوليًا. وهذه الفئات تســـمى أبوابًا يف أعلى املســـتويات،  التفصيلية لالقتصاد بطريقة موحَّ
ـــم األبـــواب الطيف الكامل من  وهـــي فئات برموز أجبدية هتدف إىل تســـهيل التحليل االقتصادي. وتقسِّ
األنشـــطة اإلنتاجيـــة إىل جتميعات عريضة مثـــل “الزراعة واحلراجة والصيد” )البـــاب ألف(، و“الصناعة 
التحويلية” )الباب جيم( و“املعلومات واالتصاالت” )الباب ياء(. وبعد ذلك مت تنظيم التصنيف إىل فئات 
متتاليـــة أكثر تفصياًل برموز رقمية: فهناك األقســـام وهي برقمني، واملجموعـــات بثالثة أرقام، مث الفروع 

بأربعة أرقام يف أكثر املستويات تفصياًل.

خضع نظام احلسابات القومية لعام   9
1993 للتنقيح يف عام 2008. 

وُأخذت املفاهيم اجلديدة اليت 
ُأدخلت يف النظام املنقح يف االعتبار 
أثناء إعداد التنقيح الرابع للتصنيف 

د. وتشري  الصناعي الدويل املوحَّ
مجيع امللحوظات اليت تستشهد 

بنظام احلسابات القومية إىل النص 
املنقح لنظام احلسابات القومية الذي 
ُأعد يف 2008. ومع ذلك، ونظرًا 
ألن املنشور النهائي املطبوع للنص 

املنقَّح )نظام احلسابات القومية لعام 
2008( مل تكن متوفرة عند إعداد 

هذه املقدمة فلم يكن من املمكن 
تقدمي أي إشارات إىل فقرات أو 
دة من نظام احلسابات  فصول حمدَّ

القومية لعام 2008.
انظر الفقرة 29 أدناه.  10
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ويســـتعمل التصنيف لتصنيف الوحدات اإلحصائية، مثل املنشـــآت أو املشاريع، وفقًا   -  6
للنشـــاط االقتصادي الذي تعمل فيه أساســـًا. ويف كل مســـتوى من مســـتويات التصنيف توزَّع الوحدة 
د على النحو املعروض أدناه.  اإلحصائيـــة على رمز واحد فقط من رموز التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
وعندئـــذ يشـــار يف كثري مـــن األحيان إىل جمموعة الوحـــدات اإلحصائية املصّنفة يف نفـــس الفئة من فئات 
د باعتبارها صناعة، مثل “صناعة األثاث”، اليت تشري إىل مجيع الوحدات  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املصّنفة يف القســـم 31 من التصنيف )ُصنع األثاث( أو “صناعة البناء” اليت ستشـــري إىل مجيع الوحدات 
ـــد للمجموعة الكاملة من الوحدات  املصّنفة يف الباب واو من التصنيف )التشـــييد(. وهذا التقســـيم املوحَّ
د أداة هامة يف  املنتجـــة يف أي اقتصاد إىل فئات أو أقســـام فرعية جيعـــل من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية اليت تتطلب ترتيبًا حسب النظام اإلنتاجي يف االقتصاد.

املبادئ والتعاريف وقواعد التصنيف
تستبعــد كـل فئــة يف كــل مسـتوى مـن مستويـات التصنيـف الفئـات األخـرى مجيعًا.   -  7
واملبادئ واملعايري اليت استعملت لتعريف وحتديد هذه الفئات مل تتغيَّر عن النصوص السابقة للتصنيف وهي 
تستند إىل مدخالت السلع واخلدمات وعوامل اإلنتاج؛ وعملية وتكنولوجيا اإلنتاج؛ وخصائص النواتج؛ 
وأوجه استخدام النواتج. واألنشطة االقتصادية اليت تتشابه يف صدد هذه املعايري يتم جتميعها معًا يف فئات 
التصنيف. ويف مســـتوى التصنيف األكثر تفصيـاًل، ُأعطيت األفضلية لعملية وتكنولوجيا اإلنتاج من أجل 
تعيـــني آحاد فـــروع التصنيف، وخاصة يف الفروع املتصلة باخلدمات. ويف املســـتويات األعلى تزداد أمهية 
خصائص النواتج وأوجه استخدام النواتج من أجل إنشاء فئات صفة جتميعية ذات فائدة حتليلية. ومل تثبت 
فائدة التطبيق الصارم هلذه املعايري ألغراض حتليلية كثرية وألسباب االستمرارية التارخيية. ولذلك فإن الوزن 
الذي يأخذه كل معيار من هذه املعايري ســـيتغيَّر دائمًا يف كل أجزاء التصنيف. وباإلضافة إىل ذلك كانت 
االعتبارات العملية، مثل تنظيم اإلنتاج االقتصادي يف معظم البلدان وضرورة اســـتقرار التصنيف، عوامل 

أثَّرت هي األخرى على طريقة تعريف الفئات يف خمتلف مستويات التصنيف.
د مســـتوى ونطاق كل فئة يف التصنيف من خالل مذكرة تفسريية تفصيلية ترز  ويتحدَّ  -  8
أيضًا حدود اإلنتاج من خالل عرض أمثلة لألنشـــطة اليت قد تبدو متشـــاهبه ولكنها مصّنفة يف موضع آخر 

من التصنيف.
ولتطبيـــق التصنيف علـــى وحدة إحصائية بعينهـــا يتعيَّن احلصول علـــى معلومات عن   -  9
النشـــاط الذي تنخرط فيه هذه الوحدة. وهذه املعلومات تســـتعمل بعد ذلك ملعرفة فئة التصنيف الصناعي 

د املناظرة هلذا النشاط، استنادًا إىل التعاريف الواردة يف املذكرات التفسريية. الدويل املوحَّ
وحيدث كثريًا يف املمارســـة العملية أن تكون الوحـــدة اإلحصائية )مهما كان تعريفها   -  10
ضيقـــًا( منخرطة يف جمموعة من األنشـــطة، قد تترابط أو قد تكون مســـتقلة متامـــًا. ومن أجل التوصل إىل 
م التصنيف جمموعة قواعد يتعيَّن تطبيقها يف عملية تصنيف أي  رمز وحيد يف التصنيف هلذه الوحدات يقدِّ

وحدة. ويعرض الفرع ثانيًا - جيم أدناه هذه القواعد ويعطي أمثلة لتطبيقها يف حاالت خاصة.

التنسيق مع أنظمة التصنيف اإلحصائية األخرى
د مكانة مركزية بني التصنيفات القائمة لألنشطة  حيتل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  11
م التصنيف  االقتصادية، وكذلك التصنيفات االقتصادية األخرى، مثل التصنيفات اخلاصة باملنتجات. ويقدِّ
د املعيار املقبول دوليًا لتقســـيم الوحـــدات املنتجة إىل فئات داخـــل االقتصاد، مبا  الصناعـــي الـــدويل املوحَّ
 يســـمح مبقارنـــة البيانات على الصعيديـــن الوطين والدويل. وأثناء عملية تنقيـــح التصنيف الصناعي الدويل 
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ـــد، التنقيـــح 4، مت إيالء اهتمام خاص لتحســـني الصالت اليت تربط بني تصنيفات النشـــاط القائمة،  املوحَّ
وخاصة على الصعيد اإلقليمي، لتســـهيل مقارنة البيانات الدولية يف املســـتقبل. ويف ســـياق هذا التنقيح مت 
استعراض تصنيفات األنشطة األخرى، ونتيجة هلذا االستعراض ُأدخلت تغيريات يف التصنيف لزيادة تنسيق 
د. وأدى هذا التنســـيق إىل اعتماد مفاهيم  هـــذه التصنيفات القائمـــة مع التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
د بعد أن جرى تطويرها واختبارها يف تصنيفات أخرى، كما  جديـــدة يف التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
د والتصنيفات األخرى(،  أدى إىل اســـتعراض تعاريف الفئات املنفردة )يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د. من أجل حتسني إمكانية مقارنة هذه التصنيفات بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د أيضًا النظر يف  وشهدت عملية صياغة التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  12
تنســـيق هذا التصنيف مع التصنيفات األخرى اليت ترتبط مفاهيميًا ببعض أجزاء اهليكل االقتصادي أو هبا 

مجيعًا. وينطبق ذلك بالتحديد على تصنيفات املنتجات.

د التجميعات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د إىل جتزئة االقتصاد إىل مستويات أكثر تفصياًل  يعمد التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  13
تضم الصناعات وجمموعات الصناعات، وكذلك مســـتويات األقســـام واألبـــواب األكثر جتميعًا. وميكن 
اســـتعمال التصنيف لفحص صناعات أو جمموعات صناعـــات بعينها أو لتحليل االقتصاد برمته من خالل 
جتزئته إىل مســـتويات خمتلفة من التفصيل. ومن املهم لألغـــراض التحليلية تنفيذ التصنيف الصناعي الدويل 
د على مستوياته الدنيا من التفصيل ليمكن مالحظة وحتليل التفاعالت االقتصادية احلاصلة بني خمتلف  املوحَّ

األنشطة مبا يسمح بفهم أوجه ترابط اإلنتاج يف أي اقتصاد.
وقد أصبحت فئات التصنيف )وخاصة فئات املســـتوى األعلى( طريقة مقبولة لتجزئة   -  14
االقتصاد الشامل إىل صناعات متماسكة مفيدة وحتظى باالعتراف على نطاق واسع وتستعمل يف التحليل 

االقتصادي، وهبذا أصبحت جتميعات مقبولة للبيانات املستعملة كمؤشرات للنشاط االقتصادي.
دة لتجميع األنشـــطة  م طريقة موحَّ د يقدَّ ويف حـــني أن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  15
االقتصاديـــة فـــإن احلاجـــة تظهر يف بعـــض األحيان إىل تقـــدمي بيانات عن جمموعات أخرى من األنشـــطة 
د ولكنها  االقتصادية اليت قد تعر حدود فئات املســـتوى األعلى احلالية يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
أصبحت ذات أمهية لعلماء اإلحصاءات واالقتصاد وصانعي السياســـات. ومن أمثلة ذلك االهتمام بقياس 
اقتصاد املعلومات، الذي يشـــمل أنشـــطة مستمدة من جمموعة واسعة من أبواب التصنيف الصناعي الدويل 
ـــد مبا يف ذلك الباب جيم )الصناعة التحويلية( والباب ياء )املعلومات واالتصاالت( وغريمها. ونظرًا  املوحَّ
د فيمكن  ألنـــه ليس من املمكن إدخـــال هذه التجميعات يف اهليكل احلايل للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
دة لعرض  إنشـــاء جتميعات بديلة إضافية خلدمة هذه االحتياجات اخلاصـــة إىل البيانات وتوفري طريقة موحَّ
م هذا املنشـــور جمموعة من التجميعـــات البديلة املتفق عليها دوليـــًا واليت مت تعريفها  هـــذه البيانـــات. ويقدِّ

د، التنقيح 4. ألغراض التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

قبول التصنيف دوليًا
د من خالل التشـــاور والتعاون بدرجة  جـــرت صياغة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  16
شـــديدة بـــني مجيع أصحاب املصلحـــة - من مكاتب اإلحصـــاءات الوطنية واملنظمـــات الدولية والدوائر 
األكادميية وغريها. ومن خالل هذه العملية التنقيحية اليت مشلت مجيع األطراف أمكن إدخال خصائص يف 
التصنيـــف لتجعلـــه مفيدًا وجذابًا ملعظم البلدان يف أحناء العامل. وتوَصى البلدان باعتناق التصنيف الصناعي 

د باعتباره معيارًا دوليًا ومنوذجًا لصياغة و/أو تكييف تصنيفاهتا الوطنية لألنشطة. الدويل املوحَّ
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ويف حـــني أن صياغـــة التصنيـــف قد جرت بغـــرض حتديد فئات األنشـــطة االقتصادية   -  17
ألغراض احلسابات القومية وغري ذلك من أغراض التحليل االقتصادي فإن استخدامه ميتد إىل مجع البيانات 
وجدولتها وحتليلها وعرضها يف جمموعة منوَّعة من التطبيقات االجتماعية والبيئية، مثل الصلة بني قطاعات 
االقتصـــاد والتعليـــم والصحة والبيئة على الصعيدين الوطين والدويل. وباإلضافة إىل ذلك يتزايد اســـتعمال 
د وصيغه الوطنية على املســـتوى الوطين يف أغـــراض إدارية وجتارية، مثل  التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

حتديد فئات اإليرادات والنفقات.
وكانـــت أغلبيـــة البلدان يف أحنـــاء العامل قد اســـتخدمت الصيغ الســـابقة من التصنيف   -  18
د، ســـواء بصورة مباشـــرة أو من خالل تعديالت وطنيـــة متوافقة. ومن املتوقع أن  الصناعـــي الدويل املوحَّ
د يف أداء هذا الدور باعتباره تصنيف األنشطة الوحيد  يستمر التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املقبول دوليًا بصورة كاملة. وإىل جانب تزايد عدد البلدان اليت قامت بتكييف تصنيفاهتا الوطنية لألنشطة 
د فإن هذا التصنيف  أو اليت تســـتطيع تقدمي سالســـل إحصائية بنـــاًء على التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
يســـتعمل يف كثري من املنظمات الدولية عند نشـــر وحتليل البيانات اإلحصائية حسب النشاط االقتصادي. 
وهذه املنظمات تشـــمل األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســـكو( ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 

الصناعية )اليونيدو( وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل وغري ذلك من اهليئات الدولية.
د وظيفـــة التصنيف املرجعـــي املقبول دوليًا  ويـــؤدي التصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ  -  19
لألنشـــطة االقتصادية ويقيم صلـــة قوية بالتصنيفات القائمة األخرى لألنشـــطة، وبذلك ميكن اعتباره أداة 

فعَّالة لتنسيق األنشطة االقتصادية.

هيكل هذا املنشور
د يف مخسة أجزاء على النحو التايل: ينتظم هذا املنشور للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  20

يصف اجلزء األول املبادئ األساســـية املســـتعملة يف بناء التصنيف. وإىل جانب تســـهيل فهم هيكل 
التصنيف احلايل ميكن أن تساعد هذه املبادئ يف صياغة التصنيفات الوطنية بتطبيق معايري تتسق مع معايري هذا 
التصنيف. ويصف اجلزء األول أيضًا قواعد التطبيق اليت تســـمح بوضع تصنيف صحيح ومتســـق ألي وحدة 

إنتاجية بعينها يف التصنيف. وينتهي هذا اجلزء بوصف للعالقة بني التصنيف والتصنيفات األخرى.
ز مبا يســـمح بســـهولة مشاهدة نسق  ويوضح اجلزء الثاين اهليكل الكامل للتصنيف يف شـــكل مركَّ

التقسيم الفرعي لألنشطة االقتصادية يف هذا التصنيف.
م اجلزء الثالث وصفًا تفصيليًا للتصنيف، مع مذكرات تفســـريية كاملة تصف حمتوى كل فئة  ويقدِّ

من فئات التصنيف.
دة  م طرقًا موحَّ ويوضـــح اجلـــزء الرابع عددًا من التجميعـــات البديلة املتفق عليها دوليًا والـــيت تقدِّ

لعرض البيانات بشأن موضوعات خاصة ال ميكن معاجلتها يف هيكل التصنيف ذاته.
ويلخـــص اجلزء اخلامس التغيريات الكرى يف التنقيح 4 للتصنيف مقارنة بالصيغة الســـابقة )التصنيف 
ـــد - التنقيـــح 3 - 1( ويغطي ذلك التغيـــريات املنهجية وكذلك التغيـــريات اهليكلية  الصناعـــي الـــدويل املوحَّ

الكرى.
ويف حني أنه قد يكون من البديهي أن يبدأ املســـتعملون مباشـــرة باســـتعمال التعاريف   -  21
التفصيلية الواردة يف اجلزء الثالث من هذا املنشور فإنه جيري تشجيعهم بشدة على التعرُّف أواًل على قواعد 

التطبيق املعروضة يف اجلزء األول ليمكن هلم فهم واستعمال التصنيف بالطريقة الصحيحة.
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الفصل الثاين
املبادئ األساسية للتصنيف

الغرض من التصنيف وطبيعته  - ألف 

اعتبارات عامة  -  1
ليس من املمكن دائمًا عند دراســـة الظواهـــر االقتصادية، أن تؤخذ العناصر مجيعها يف   -  22
االعتبار يف وقت واحد. وألغراض التحليل يتعيَّن اختيار عناصر معيَّنة وجتميع تلك العناصر وفقًا خلصائص 
دة. وهلذا فإن مجيع الظواهر االقتصادية اليت يتعيَّن وصفها يف شكل إحصاءات تتطلب تصنيفًا منهجيًا.  حمدَّ
وميكن القول بأن التصنيفات هي نظام من اللغات يســـتعمل يف التخاطب بشـــأن الظواهر املعنية ويف جتهيز 
ـــم جمموع البيانات اإلحصائية إىل فئات متجانسة بقدر اإلمكان  هذه الظواهر إحصائيًا. والتصنيفات تقسِّ

ل موضوع اإلحصاءات قيد البحث. يف صدد تلك اخلصائص اليت تشكِّ
دًا لألنشطة  د هو أن يكون تصنيفًا موحَّ والقصد من وضع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  23
اإلنتاجية. والغرض الرئيســـي من هذا التصنيف هو توفري جمموعة من فئات األنشـــطة اليت ميكن اســـتخدامها 
يف مجع وعرض اإلحصاءات حســـب تلك األنشطة. وهلذا فإن التصنيف الصناعي الدويل املوحد يهدف إىل 
ن من تصنيف الكيانات حسب النشاط االقتصادي الذي  عرض هذه املجموعة من فئات األنشطة بطريقة متكِّ
د يرتبط ارتباطًا قويـــًا بقدر اإلمكان بطريقة تنظيم  متارســـه. وحتديد فئات التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

العملية االقتصادية يف شكل وحدات وبطريقة وصف هذه العملية يف اإلحصاءات االقتصادية.
م التصنيف فئات لتصنيف الوحدات على أســـاس األنشـــطة الـــيت تقوم هبا هذه  ويقـــدِّ  -  24
دة من الوحدات. وقد مت االحتفاظ هبذا األســـاس  م حبد ذاتـــه فئات ألنواع حمدَّ الوحـــدات، ولكنـــه ال يقدِّ
املفاهيمي يف التنقيح الرابع لسببني. األول أن تسمية الوحدات الفعلية قد يكون غامضًا يف حالة استعمال 
نفـــس العنوان أو االســـم بطريقة خمتلفة بني البلدان. وعلى ســـبيل املثال فـــإن “جملس التعليم” قد يضطلع 
بوظائف خمتلفة متامًا ويقوم بأنشـــطة خمتلفة بالكامل يف خمتلف البلدان. ومثال آخر هو اســـتعمال مصطلح 
“مقهـــى اإلنترنـــت”. ففـــي بعض احلاالت قد يشـــري هذا املصطلـــح إىل مطعم يقدِّم خدمـــة الدخول إىل 
اإلنترنت )الســـلكية أو الالســـلكية( لعمالئه كتســـهيل من التســـهيالت؛ ويف حاالت أخرى قد يشري إىل 
مركز خدمة جتارية لتأجري الوقت على احلواســـيب إىل جانب الدخول إىل اإلنترنت وما يتصل بذلك من 
أنشطة؛ ويف حاالت أخرى يشري املصطلح إىل وحدة تقدِّم خدمات ترفيهية من خالل عرض ألعاب ميكن 
ممارســـتها علـــى اإلنترنت. وقد تتغيَّر هذه املصطلحات من بلد آلخـــر أو من منطقة ألخرى. ولذلك فإن 
إنشـــاء فئـــات لتعبِّر عن “جملـــس التعليم” أو “مقهى اإلنترنت” قد يـــؤدي إىل تصنيف وحدات يف فرع 
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 8

واحد مع أنه ال ينبغي مقارنتها. وثانيًا، قد ال يعبِّر اســـم أو عنوان أي وحدة عن النشـــاط الذي تقوم به 
الوحدة. وعلى سبيل املثال فإن حوض السفن يعمل عادة يف بناء السفن. ومع ذلك فإن هذه البنية التحتية 
نفســـها قد تســـتعمل لتفكيك السفن. وإذا قام حوض الســـفن يف معظم الوقت بتفكيك السفن فال ينبغي 
مجعـــه يف نفس الفرع مع وحدات أخرى تقوم ببناء الســـفن. ولذلـــك فإن تصنيف إحدى الوحدات على 
أســـاس خاصيتها باعتبار أهنا “حوض الســـفن” )وذلك مثاًل على أســـاس املعدات الرأمسالية املوجودة( قد 
يكـــون تصنيفـــًا غامضًا. ومن األمثلة األخرى حمطات البنـزين اليت تعمـــل أيضًا كمحالت بقالة. ووجود 
فرع باســـم “حمطة بنـزين مع حمل بقالة” سيسمح بســـهولة تصنيف هذه الوحدات على أساس مظهرها، 
د تصّنف هذه  ولكنـــه ال يعبِّـــر عن نشـــاطها الفعلي الذي تقوم بـــه. ويف التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
الوحدة حسب نشاطها األساسي )انظر الفرع الثالث - جيم أدناه( وهو ما ميكن أن يضعها يف فئة “بيع 
 وقود السيارات بالتجزئة” أو “البيع بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة اليت تكون األغذية أو املشروبات 
أو التبغ هي الســـلع الســـائدة فيهـــا”. ويف حني أن كال هذيـــن اخليارين ينطويان علـــى مزايا لكل منهما 
 فإن اتباع هنج متســـق يف التصنيف حســـب األنشـــطة اجلارية هو النهج الذي اُتبع يف هذا التصنيف. ورغم 
ما جاء أعاله اسُتخدم الوصف على أساس نوع الوحدة يف بعض األحيان، كما يف حالة الفروع اجلديدة 

د اليت تتجاوز النطاق السابق للتصنيف. يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د  ويف هذا الســـياق ســـيكون من األفضل أن يتضمن التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ  -  25
عددًا من األنشطة مساويًا لعدد األنشطة اليت ميكن أن تكون موجودة، أو أن تضطلع كل وحدة إنتاجية 
بنشاط واحد فقط حبيث ميكن تصنيف أي وحدة يف فئة معيَّنة بدون أي غموض. ولكن ال ميكن ألسباب 
د ســـوى عدد حمدود من الفئات. والقيام بنشـــاط واحد  عملية أن يتضمن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فقـــط قـــد يكون يف كثري من األحيان متعارضًا مع تنظيم النشـــاط وبالتايل مع ممارســـات مســـك الدفاتر. 
وباإلضافة إىل ذلك، وبالنســـبة للوحدات اليت تقوم بعدة أنشـــطة، ال تتوفر ســـوى بعض أنواع البيانات، 
مثل البيانات املالية، عن الوحدة بأكملها، وبالتايل فإهنا لن تكون متجانســـة يف صدد النشـــاط االقتصادي. 
ومثـــة جانـــب آخر للتجانـــس، وهو التوزيع يف مناطق جغرافية، وهو جانب يتســـم بأمهية خاصة بالنســـبة 
لإلحصاءات اإلقليمية. ورغم أن اجلانب اجلغرايف مل يؤثر كثريًا من ناحية املبدأ على تصنيف النشاط فإنه 

يؤثر على تشكيل الوحدات اإلحصائية. ولذلك كان جتانس الوحدات متصاًل بكال النشاط واملوقع.
ويف بعض األحيان يتعارض اقتضاء التجانس مع اقتضاء توفر البيانات ألنه كلما كانت   -  26
الوحدة أصغر أو أكثر جتانســـًا قل احتمال توفر البيانات املطلوبة. ويقترح )يف الفرع الثالث - باء أدناه( 
حل هذه املشـــكلة باســـتعمال وحدات خمتلفة ملختلف اإلحصاءات، ويكفل تعريفها أن تتألف كل وحدة 
كبـــرية من عـــدد من الوحدات األصغر الكاملـــة. ونتيجة لذلك، ميكن إجـــراء مقارنات بني اإلحصاءات 

املختلفة حىت مع استعمال وحدات خمتلفة.
وختتلف التفاصيل املطلوبة لتصنيف البيانات حسب نوع النشاط االقتصادي باختالف   -  27
البلـــدان. فاالختالفـــات يف الظروف اجلغرافيـــة والتارخيية ويف درجات التطور الصناعي وتنظيم األنشـــطة 
االقتصاديـــة تـــؤدي إىل اختالفات يف درجة التفاصيل اليت ترى معها البلدان املختلفة أنه من الضروري، أو 
من املمكن عمليًا، تصنيف بياناهتا حسب نوع النشاط االقتصادي. ويتطلب التحليل على الصعيد الوطين 
يف كثـــري مـــن األحيان قدرًا أكر من التفاصيل عـــن القدر املطلوب أو املمكن ألغـــراض املقارنة الدولية. 
د لألغراض الوطنية أو تكييفه  ويشـــرح الفرع الرابع أدناه كيفية اســـتعمال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

هلذه األغراض.
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9مقدمــة

نطاق التصنيف  -  2
د هو تصنيف حســـب نوع النشـــاط االقتصادي  التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  28
ولذلـــك فـــإن نطاقه ظل تارخييـــًا يقتصر على تصنيف الوحـــدات العاملة يف اإلنتـــاج االقتصادي وفقًا 
لتعريف نظام احلســـابات القومية الذي يقول: “اإلنتاج االقتصادي هو نشـــاط جيري حتت مســـؤولية 
سية ويستعمل مدخالت العمل ورأس املال والسلع واخلدمات إلنتاج نواتج  ومراقبة وإدارة وحدة مؤسَّ

من ســـلع وخدمات” 11.
د حبدود اإلنتاج يف نظام  د نطاق الصيغة احلالية للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ ويتحدَّ  -  29
احلســـابات القومية باســـتثناء واحد - وهو أن األنشـــطة يف الفرع 9820 من التصنيف الصناعي الدويل 
د )األنشـــطة غري املميَّزة إلنتاج الســـلع اليت تقوم هبا األســـر املعيشـــية اخلاصة الستخدامها اخلاص(.  املوحَّ
فهذا النوع من النشـــاط، جمتمعًا بالفرع 9810 )األنشـــطة غري املميَّزة إلنتاج الســـلع اليت تقوم هبا األسر 
 املعيشـــية اخلاصة الســـتخدامها اخلاص( يســـتعمل لقياس أنشـــطة الكفاف اليت تقوم هبا األسر املعيشية اليت 
ال ميكن بطريقة أخرى إدراجها يف التصنيف. ولكن هذه الفئات تغطي فقط جمموعة فرعية من مجيع األسر 
املعيشية، ألن األسر املعيشية اليت تقوم بأنشطة اقتصادية معيَّنة بصورة واضحة )سواء كان ذلك للسوق أو 
د. وهذه الفئات أُنشـــئت  الســـتعماهلا النهائي( تصّنف يف أجزاء أخرى من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ألغراض خاصة، مثل الدراسات االستقصائية للقوى العاملة، ولتغطية جمموعات من أنشطة األسر املعيشية 
د.  اليت ســـيصعب أو يســـتحيل بدون ذلك توزيعها علـــى فئة وحيدة يف التصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ

وهاتان الفئتان ال تستعمالن عمومًا يف الدراسات االستقصائية التجارية.

أوجه االختالف عن التصنيفات األخرى  -  3
د تصنيف حســـب نوع النشاط االقتصادي، وهو ليس  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  30
تصنيفًا للســـلع واخلدمات. والنشـــاط الذي تباشـــره وحدة ما هو نوع اإلنتاج الذي تعمل فيه. وهذه هي 
الصفة املميِّزة للوحدة اليت تستعمل لتجميعها مع وحدات أخرى لتشكيل الصناعة. وتعرَّف الصناعة بأهنا 

جمموعة من مجيع وحدات اإلنتاج العاملة أساسًا يف نفس أنواع النشاط اإلنتاجي أو أنواع مشاهبة.
د اختالفـــًا متميزًا يف طابعـــه وغرضه عن  وخيتلـــف التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  31

تصنيفات السلع واخلدمات أو امللكية أو الوحدات املؤسسية أو غري ذلك من أنواع التصنيفات.
ونظرًا ألنه ليس من املمكن عمومًا إقامة التناظر بني األنشطة واملنتجات بندًا بندًا فإن   -  32
ـــد ال يهدف إىل قياس بيانات اإلنتاج على أي مســـتوى تفصيلي. وهلذا  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
الغرض يوجد تصنيف منفصل هو التصنيف املركزي للمنتجات. ورغم أن كل فئة يف التصنيف املركزي 
د الذي يتم فيه أساســـًا إنتاج الســـلع  للمنتجات تصحبها إشـــارة إىل فرع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
أو اخلدمات )معيار املنشأ الصناعي( فإن ذلك ال ينطوي على أن مجيع الوحدات اليت تنتج هذه السلع أو 
اخلدمات مصّنفة هنا. ويف املقابل يستند تصنيف املنتجات إىل اخلصائص الذاتية للسلع أو طبيعة اخلدمات 
مـــة )انظـــر أيضـــًا الفرع الرابع - جيم أدنـــاه(، وهو ما يؤدي إىل هيكل تصنيفـــي خيتلف عن اهليكل  املقدَّ

د. املستعمل يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ورغـــم ما ســـبق، فإنه من املمكن يف كثري مـــن األحيان اســـتعمال تصنيف النواتج يف   -  33
التصنيـــف املركـــزي للمنتجات باعتباره أداة لتعيني النشـــاط الرئيســـي للوحدة. وسيشـــمل الدليل املرفق 
د وبالتصنيف املركزي للمنتجات مناقشة أكثر تفصياًل للصلة القائمة بني  بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التصنيفني 12.

ال يزال نظام احلسابات القومية يشري   11

 فقط إىل السلع واخلدمات 
وال يعترف صراحة بوجود منتجات 

ال تتطابق مع التعاريف الدقيقة 
للسلع واخلدمات يف تصنيفها. 

ولكن التصنيف املركزي للمنتجات، 
املنقح، يعترف اآلن هبذه املنتجات 
ويدرج مناقشة أكثر تفصياًل هلا. 

وعندما نشري إىل املنتجات أو اإلنتاج 
االقتصادي يف هذا التصنيف فإننا 
ع لعبارة  نستعمل هذا الفهم املوسَّ

“السلع واخلدمات”.

الدليل املرفق بالتصنيف الصناعي   12

د وبالتصنيف املركزي  الدويل املوحَّ
للمنتجات، ورقات إحصائية، 

السلسة واو، العدد 101 )منشورات 
األمم املتحدة، سيصدر قريبًا(.
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 10

د أية متييزات حســـب نـــوع امللكية أو نوع  وال يقيـــم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  34
التنظيم القانوين أو طريقة التشـــغيل وذلك ألن هذه املعايري ليســـت هلا عالقة خبصائص النشـــاط نفســـه. 
فالوحدات اليت تباشـــر ذات النوع من النشـــاط االقتصادي تصّنف يف نفـــس الفئة من التصنيف الصناعي 
د، بصرف النظر عما إن كانت مؤسســـات غري مندجمة أو )جزًءا من( مؤسســـات مندجمة أو  الدويل املوحَّ
 وحدات حكومية أو مملوكة لألجانب أو متلكها مؤسسة ُأّم تتألف من أكثر من مؤسسة واحدة. وبالتايل 
ـــد وتصنيف القطاعات املؤسســـية يف نظام  ال توجـــد صلـــة صارمـــة بني التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

احلسابات القومية.
وباملثل تصّنف وحدات الصناعة التحويلية حســـب نوع النشاط االقتصادي الرئيسي   -  35
الذي تقوم به سواء كان العمل جيري باستخدام اآلالت اليت تعمل بالطاقة أو يدويًا أو جيري يف مصنع 
أو يف منـزل. والتمييز بني أســـاليب اإلنتاج احلديثة والتقليدية ليس معيارًا يف التصنيف الصناعي الدويل 
ـــد، رغـــم أن ذلك التمييز قد يكون مفيـــدًا يف بعض اإلحصاءات. ووجـــود اعتبارات خاصة أمر  املوحَّ
ضروري يف احلاالت اليت تبيع فيها الوحدة ســـلعًا مصنَّعة بامسها أو تقوم بالتعاقد اخلارجي مع وحدات 
أخـــرى لإلنتـــاج الفعلـــي )كليـــة أو جزئيًا(. ويتضمـــن الفرع الثالـــث - جيم - 5 أدنـــاه بيان املبادئ 

التوجيهية هلذه احلاالت.
د بني اإلنتاج الرمسي وغري  وباإلضافـــة إىل ذلك ال مييِّز التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  36
الرمسي أو بني اإلنتاج القانوين وغري القانوين. والتصنيفات حسب نوع امللكية القانونية أو نوع التنظيم أو 
طريقة التجريب ميكن وضعها بشـــكل مســـتقل عن التصنيف حسب نوع النشاط االقتصادي. وميكن أن 

د معلومات إضافية مفيدة. يوفِّر التصنيف املتقاطع مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د بني األنشطة السوقية واألنشطة  وبصفة عامة ال يفرق التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  37
غـــري الســـوقية. غري أنـــه ينبغي التأكيد علـــى أن هذا التمييز ال يـــزال ميثِّل إحدى اخلصائـــص اهلامة لنظام 
احلسابات القومية. وتفصيل األنشطة االقتصادية وفقًا هلذا املبدأ أمر مفيد يف حالة جيري فيها مجع بيانات 
عن القيمة املضافة يف أنشـــطة جتري على أســـاس سوقي وعلى أساس غري سوقي. وينبغي عندئذ أن يصّنف 
د. واخلدمات غري الســـوقية تقدمها  هـــذا املعيار تصنيفًا متقاطعًا مع فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
يف معظم األحيان منظمات حكومية أو منظمات ال هتدف إىل حتقيق الربح ختدم األســـر املعيشـــية يف جمال 

التعليم أو الصحة أو العمل االجتماعي إخل.

املبادئ املستعملة يف وضع التصنيف  - باء 

تتوقف املبادئ واملعايري املستعملة لتعريف وحتديد فئات التصنيف يف أي مستوى على   -  38
عوامل كثرية مثل االستعمال املحتمل للتصنيف وتوافر البيانات. وهذه املعايري تتغيَّر أيضًا حسب مستوى 
ى. ويف أي تصنيف لألنشطة ستتعلق معايري املستويات التفصيلية من التجميع حتمًا بأوجه  التجميع املتوخَّ
التشـــابه يف عمليـــة اإلنتـــاج الفعلية، يف حني أن ذلك قـــد ال يكون مهمًا إىل درجة كبرية يف مســـتويات 

التصنيف األكثر جتميعًا.
د على أســـاس إطـــار مفاهيمي موجه حنو  وقـــد وضع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  39
اإلنتاج أو على أســـاس العرض وجيمع الوحدات املنتجة يف صناعات تفصيلية اســـتنادًا إىل أوجه التشـــابه 
يف النشـــاط االقتصادي، مـــع مراعاة املدخالت وعمليـــة وتكنولوجيا اإلنتاج وخصائـــص النواتج وأوجه 
استعمال النواتج. وقد تتباين األوزان املخصصة هلذه األنواع من املعايري من فئة ألخرى وفيما بني خمتلف 
مستويات التصنيف. وكان القصد من هذه املعايري هو كفالة أن يكون استخدام فروع التصنيف الصناعي 
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11مقدمــة

د ألغراض التصنيف الصناعي للمنشآت أمرًا عمليًا يف معظم احلاالت، وأن تكون الوحدات  الدويل املوحَّ
املندرجة يف كل فرع متشاهبة قدر اإلمكان من ناحية نوع النشاط الذي تباشره.

وعمومًا، سعى التنقيح الرابع للتصنيف إىل تطبيق هنج أكثر اتساقًا، أي استعمال عملية   -  40
اإلنتاج لتحديد الفئات يف أكثر املستويات تفصياًل. وهكذا مت جتميع األنشطة اليت تتقاسم عملية مشتركة 
يف إنتاج الســـلع أو اخلدمات وتســـتعمل تكنولوجيات متشاهبة. ومع ذلك، وكما حيدث يف حاالت كثرية 
أخرى، فإن احلاجة الشديدة إىل االستمرارية، أي إمكانية املقارنة مع النصوص السابقة من التصنيف، قد 

تتغلَّب على التغيريات اليت ميكن إدخاهلا يف التصنيف من منظور تطبيق هذه القاعدة يف كل احلاالت.

وباإلضافة إىل ذلك، يقوم ترابط شـــديد يف عدد من احلاالت، مثل صناعة األغذية أو   -  41
إنتاج اآلالت واملعدات أو صناعات اخلدمات، بني خمتلف جوانب األنشـــطة إىل حد ال تنشـــأ معه ضرورة 

ختصيص أوزان ترجيحية للمعايري أو لتقييدها بتكنولوجيا اإلنتاج وحدها.

ونظـــرًا لوجود اهتمام شـــديد أيضًا بإقامة صلة بني األنشـــطة ونواجتها، فقد مت حتديد   -  42
طبقات التصنيف حيث ميكن الوفاء إىل أقصى حد ممكن بالشرطني التاليني:

ل إنتاج فئة الســـلع واخلدمات اليت متيِّز فرعًا معيَّنًا اجلزء األكر من ناتج الوحدات  أن يشـــكِّ ) أ ( 
املصّنفة يف ذلك الفرع؛

أن يتضمن الفرع الوحدات اليت تنتج معظم فئة السلع واخلدمات اليت متيِّز الفرع. )ب( 

وهذان الشرطان مطلوبان لكي ميكن تصنيف املؤسسات أو الوحدات املتشاهبة وفقًا لنوع النشاط 
االقتصادي بطريقة فريدة وسهلة، ولكي تكون الوحدات امُلدَرجة يف أي فرع بعينه متشاهبة فيما بينها إىل 

أكر درجة ممكنة.

ويفـــرض هذان الشـــرطان حدودًا تقيِّد تفاصيل التصنيـــف اليت ميكن حتقيقها يف فروع   -  43
د. وجيـــب حتديد هذه الفروع من ناحية األنشـــطة اليت تباشـــرها عادة  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
املؤسســـات يف خمتلف بلدان العامل. ويف املمارســـة العملية، ميكن أن تباشـــر املؤسسات عددًا من األنشطة 
املختلفـــة الـــيت خيتلف نطاقها مـــن وحدة ألخرى رغم أهنا تعمل مجيعًا يف نوع واحد عمومًا من النشـــاط 
االقتصـــادي. وتوجد هذه االختالفات يف حالة املؤسســـات داخل بلد واحد وهي أكثر وضوحًا يف حالة 
مؤسسات يف بلدان خمتلفة. وينبغي التشديد على أن تنظيم اإلنتاج خيتلف من بلد آلخر وهو ما جيعل من 

د ال تعبِّر عن اهليكل يف كل بلد مبفرده. املرجح أن فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د،  ومثة اعتبار رئيسي آخر يف تكوين الفئات الواردة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  44
وهو األمهية النسبية لألنشطة اليت سيتم إدراجها. وعمومًا، ختصص فروع منفصلة ألنواع األنشطة السائدة 

يف معظم البلدان، أو اليت تكون هلا أمهية خاصة يف االقتصاد العاملي أو على الصعيد اإلقليمي.

د تقل أمهية عملية  وبعكـــس ما حيدث يف حالة فروع التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ  -  45
اإلنتاج الفعلي والتكنولوجيا املســـتعملة باعتبارمها معيارًا لتجميع األنشـــطة يف املســـتويات األكثر جتميعًا. 
فعلى مســـتويات الباب والتقســـيم واملجموعة، ال ترتفع أمهية اخلصائص العامة للســـلع واخلدمات املنتَّجة 
فقط، بل ترتفع أيضًا أمهية أوجه االستعمال املحتملة لإلحصاءات، كما يف نظام احلسابات القومية مثاًل. 
ومت إيالء االهتمام أيضًا ملجموعة من أنواع النشـــاط اليت يتكرر القيام هبا حتت ملكية أو ســـيطرة واحدة، 
وإىل االختالفات املمكنة بني املؤسسات يف احلجم ويف تنظيم األنشطة ويف متطلبات رأس املال والتمويل. 
وأخريًا اســـتعملت األمناط احلالية للفئات يف خمتلف مســـتويات التصنيفات الوطنية كمعايري إضافية إلنشاء 

د. األقسام واملجموعات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 12

هيكل التصنيف ونظام الترميز يف التصنيف  - جيم 
د قدرًا من التفاصيل يزيد بصورة  يعرض التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  46
ملموسة يف مجيع املستويات عما جاء يف النصوص السابقة من التصنيف. وكانت هذه الزيادة يف التفاصيل 
استجابة لطلبات من كال منتجي ومستعملي اإلحصاءات. ومع ذلك فإن نظام الترميز األساسي للتصنيف 

ظل بدون تغيري.
وكانـــت االحتياجات اجلديدة اليت نشـــأت أثناء التنقيح الرابع دافعًا إلنشـــاء مزيد من   -  47
الفئات يف أعلى املســـتويات - أي مســـتوى الباب - وخاصة بالنســـبة ألنشـــطة اخلدمات. وملا كان عدد 
األبواب يزيد عن 10، كما حدث يف التنقيح الســـابق للتصنيف، فقد اســـتمر اســـتعمال األحرف الكبرية 

لترميز األبواب من أجل جتنُّب ضرورة تغيري هيكل ترميز التصنيف إىل هيكل خبمسة أرقام.
ويف حـــني أن احلاجـــة إىل مزيد من فئات املســـتوى املرتفع كانت هي األكثر بروزًا،   -  48
دة أن يوجد هيكل مســـتوى مرتفع بعدد أقل من  فقـــد تبيَّـــن أيضـــًا أنه من الضروري لعدة أغـــراض حمدَّ
الفئات، ويفترض أن يكون ذلك حوايل 10. ويف حني اســـتمرت متابعة ذلك ألغراض التصنيف )انظر 
اجلـــزء الرابـــع أدناه( فقد تقرر أاّل يكون هذا اهليكل رفيع املســـتوى جزًءا من هيكل الترميز يف التصنيف 
د، وبذلك مت احلفاظ علـــى هيكـل الترميـز يف املســـتـوى الرباعي الذي ُطبق يف  الصناعـــي الـــدويل املوحَّ

النص الســـابق للتصنيف.
وقـــد ظلـــت األمساء اليت ُأطلقت على الفئات يف خمتلف املســـتويات من التنقيح الرابع   -  49
د بـــدون تغيري عما كانت عليه يف التنقيح الســـابق. وُســـميت فئات  للتصنيـــف الصناعـــي الـــدويل املوحَّ
اجلدولة املشـــار إليها باألحرف باســـم “األبواب”، بينما ُأطلق على فئات الرقمني اســـم “األقســـام”، 
وُســـّميت فئات األرقام الثالثة “جمموعات” وُأطلق على فئات األرقام األربعة اســـم “الفروع”. وكما 
د فإن اســـتعمال األحرف لإلشارة إىل مستوى  حدث يف النص الســـابق للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
الباب يف التصنيف يســـتكمله نظام رقمي خالص على مســـتوى القســـم )رقمان( واملجموعة )3 أرقام( 

والفرع )4 أرقام( 13.
د ظلت دون تغيري عن  ويف حـــني أن بعض الفئات يف التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ  -  50
التنقيح الســـابق فقد مت تقســـيم فئات أخرى إلعطاء وزن مالئم ألنشطة جديدة، وهو ما أدى يف كثري من 

األحيان إىل رفع مستوى الفئات احلالية.
د ميكن بســـهولة مقارنة بعض  ويف أعلـــى مســـتويات التصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ  -  51
األبواب بالنص السابق من التصنيف. ولألسف كان إدخال عدد من املفاهيم اجلديدة على مستوى أبواب 
د )مثل الباب ياء، “املعلومات واالتصاالت”( قد جعل من املســـتحيل  التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ
حتقيق املقارنة الشاملة بسهولة بني التنقيح الرابع للتصنيف والنص السابق للتصنيف. وسيتم تقدمي جداول 

التناظر للمساعدة يف هذه العملية يف وثيقة منفصلة.
وبســـبب تزايد عدد فئات الرقمني مت ترميز األقســـام على التوايل. ومع ذلك مت إدخال   -  52
بعض “الثغرات” لتتيح للبلدان إدخال فئات على مســـتوى القســـم بدون تغيري ترميز التصنيف الصناعي 
د تغيـــريًا كاماًل. وُأدخلت هذه الثغرات يف األبواب اليت يرجـــح فيها أكثر من غريها ظهور  الـــدويل املوحَّ
احلاجة إىل أقسام إضافية على الصعيد الوطين. وهلذا الغرض ُتركت أرقام رموز األقسام التالية فارغة: 04، 

.89 ،83 ،76 ،67 ،57 ،54 ،48 ،44 ،40 ،34
صت لألبواب فإن األرقام العربية اليت حدِّدت لفئة  ويف حـــني أن األحرف الكبرية ُخصِّ  -  53
ـــد ميكن أن ُتقرأ على النحو التـــايل: الرقمان األول والثاين معًا  معيَّنـــة يف التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
يشـــريان إىل القســـم الذي تندرج فيه الفئة؛ واألرقام الثالثة األوىل تعيِّن املجموعة، وتشـــري األرقام األربعة 

من املعترف به أن الصلة بني   13

األبواب، من ناحية، واألقسام 
واملجموعات والفروع، من ناحية 

أخرى، ليست بديهية جدًا، ولكنها 
تسمح باحلفاظ على هيكل األرقام 

األربعة يف التصنيف. ويستعمل 
النظام اجلاري احلروف لألبواب 

رفيعة املستوى فقط، يف حني 
يستخدم نظام رقمي للترميز وإدخال 

البيانات. أما اخليارات األخرى 
اليت كانت موضع الدراسة، مثل 

استخدام نظام ترميز رقمي خالص 
أو نظام جيمع رموز األبواب 

والطبقات )مثل “ألف 0111”(، 
فإن ذلك سيؤدي إما إىل توسيع 

نظام الترميز ليشمل مزيدًا من 
املستويات وإما إىل توسيع الرمز 

نفسه إىل رمز من مخسة أرقام، أو 
إنشاء رموز خمتلطة بني احلروف 

واألرقام وهو ما قد يصعب استعماله 
يف إدخال البيانات األساسية.
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13مقدمــة

مة فرعيًا إىل ما جمموعه  د اآلن من 21 بابًا، مقسَّ مجيعًا إىل الفرع. ويتألف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
88 قسمًا و238 جمموعة و419 فرعًا. وقد أدت التفاصيل املضافة إىل إحداث زيادة كبرية يف عدد هذه 

د. الفئات مقارنة بالتنقيح 3 - 1 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
م فيها مستوى معيَّن من التصنيف إىل فئات من املستوى التايل  ويف احلاالت اليت ال يقسَّ  -  54
األكثر تفصياًل يف التصنيف يســـتخدم الرقم “0” يف مكان الرمز بالنسبة للمستوى التايل األكثر تفصياًل. 
وعلى ســـبيل املثال، فإن رمز جمموعة “أنشـــطة اخلدمات الشـــخصية األخرى” هو 960 نظرًا ألن قسم 
م إىل جمموعات. وباملثل يأخذ فرع “ُصنع  “أنشـــطة اخلدمات الشخصية األخرى” )الرمز 96( غري مقسَّ
ـــم إىل جمموعات أو إىل فروع.  األثاث” الرمز 3100 ألن قســـم “ُصنع األثاث” )الرمز 31( غري مقسَّ
وفـــرع “ُصنع عجائن الُلبـــاب والورق والورق املقوى” يرمز إليه بالرقم 1701 نظرًا ألن قســـم “ُصنع 
ـــم إىل جمموعات ولكن جمموعة “ُصنع الورق ومنتجات  الورق ومنتجات الورق” )الرمز 17( غري مقسَّ

مة إىل فروع 14. الورق” )الرمز 170( مقسَّ

يف تطبيقات احلاسوب ميكن أن   14

يشري الرقم “0” أيضًا إىل أنه جيري 
استعمال جمموع كل الفئات األكثر 
تفصياًل. ومن هنا فإن الرمز 2810 
ميكن استعماله ملجموع 2811 - 

2819 وميكن أن ميثِّل الرمز 2000 
جمموع 2011 - 2030. وبالطبع 

ميكن حتقيق ذلك أيضًا باستعمال 
املستوى األعلى التايل يف التصنيف، 
ولكن قد يكون من املالئم يف بعض 
احلاالت استعمال نفس الشكل )أي 

عدد األرقام( جلميع أرقام الرموز.
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الفصل الثالث
تطبيق التصنيف

األنشطة الرئيسية والثانوية واإلضافية  - ألف 

د يســـتعمل تعبري “النشاط” لتعيني أنشطة إنتاجية.  يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  55
وتعـــرَّف هذه األنشـــطة باعتبارها اســـتعمال املدخالت )مثل رأس املال واأليـــدي العاملة والطاقة واملواد( 
 إلنتـــاج نواتـــج. وميكن نقـــل النواتج اليت تنشـــأ عن االضطالع باألنشـــطة أو بيعهـــا إىل وحدات أخرى 
)يف الســـوق أو يف صفقات غري ســـوقية( أو وضعها يف خمزونات أو استعماهلا ألغراض االستعمال النهائي 

للوحدات املنتجة.
د باعتبارها  ويتم تعيني بعض األنشطة بصورة منفصلة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  56
عمليات بســـيطة حتول املدخالت إىل نواتج، مثل صباغة النســـيج، يف حني أن أنشطة أخرى تتسم بدرجة 

عالية من التعقيد واخلطوات املتكاملة، مثل صناعة السيارات أو تكامل الُنظم احلاسوبية.
والنشـــاط الرئيسي ألي كيان اقتصادي هو النشاط الذي يسهم بأكر قدر يف القيمة   -  57
د بأســـلوب التدرج من أعلى إىل أســـفل )انظر الفرع الثالث - جيم أدناه(.  املضافة للكيان، اليت تتحدَّ
ونتيجة ألســـلوب التدرج من أعلى إىل أســـفل مل يكن من الضروري أن ميثِّل النشـــاط الرئيســـي 50 يف 
املائـــة أو أكثـــر من جمموع القيمة املضافـــة للكيان بل وليس من الضروري أن تتجـــاوز القيمة اإلضافية 
لدة قيمة مجيع األنشـــطة األخرى اليت تضطلع هبا الوحدة، رغم أهنا ســـتتجاوزها يف املمارسة العملية  املتوَّ
يف أغلب احلاالت. واملنتجات الناشـــئة عن أي نشـــاط رئيســـي هي إما منتجات رئيســـية وإما منتجات 
ثانوية. واملنتجات الثانوية هي منتجات يتم إنتاجها بالضرورة إىل جانب املنتجات الرئيسية )مثل اجللود 
اليت ُتنَتج عند إنتاج اللحوم بذبح احليوانات(. ويف القسم الثالث - جيم أدناه سيأيت شرح الطريقة اليت 
ينبغي هبا حتديد النشـــاط الرئيســـي لوحدة إحصائية عند القيام بعملية التصنيف وفقًا للتصنيف الصناعي 

د. الدويل املوحَّ
والنشـــاط الثانـــوي هو كل نشـــاط منفصل يـــؤدي يف هناية األمر إىل إنتـــاج منتجات   -  58
ألطراف ثالثة، وال يكون نشـــاطًا رئيســـيًا للكيان موضع البحث. ونواتج األنشطة الثانوية هي بالضرورة 

منتجات ثانوية. ومعظم الكيانات االقتصادية تنتج على األقل بعض املنتجات الثانوية.
وال ميكن القيام بأنشـــطة رئيســـية وثانوية دون دعم من بعض األنشـــطة اإلضافية، مثل   -  59
مســـك الدفاتر والنقل والتخزين والشـــراء وترويج املشـــتريات والنظافة واإلصالح والصيانة واألمن وغري 
ذلـــك. ويوجـــد يف كل كيان اقتصادي بعض هذه األنشـــطة على األقل. وهكذا فإن األنشـــطة اإلضافية 
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خالف األنشـــطة اليت يتم القيام هبا لدعم األنشـــطة اإلنتاجية الرئيســـية للكيان عن طريق تقدمي ســـلع أو 
رة لكي يستخدمها، بالكامل أو يف املقام األول، ذلك الكيان. خدمات غري معمِّ

وينبغي التمييز بني األنشطة الرئيسية واألنشطة الثانوية، من ناحية، واألنشطة اإلضافية   -  60
من ناحية أخرى. إذ يتم إنتاج ناتج األنشـــطة الرئيســـية والثانوية، الذي يصبح فيما بعد منتجات رئيســـية 
دة مســـبقًا؛ إذ ميكن على سبيل املثال  وثانوية، لبيعه يف األســـواق أو ألغراض اســـتخدامات أخرى غري حمدَّ
ختزينها لبيعها يف املستقبل أو إلجراء عمليات جتهيز أخرى عليها. أما األنشطة اإلضافية فيتم القيام هبا من 

أجل تسهيل األنشطة الرئيسية والثانوية اليت ميارسها الكيان.
واألنشطة اإلضافية هلا عدد من اخلصائص اليت ميكن بصفة عامة مالحظتها يف املمارسة   -  61
هًا حنو االستهالك الوسيط داخل  العملية واليت تساعد يف تعيينها كأنشطة إضافية. فالناتج يكون دائمًا موجَّ
ل عادة بشكل منفصل. ورغم أن غالبية األنشطة اإلضافية تنتج خدمات فإن  الكيان ذاته ولذلك ال يســـجِّ
بعض األنشـــطة املنتجة للســـلع قد تعتر استثنائيًا أنشطة إضافية. ولكن السلع اليت تنتج على هذا النحو قد 
ال تصبح جزًءا ماديًا من ناتج النشاط الرئيسي )مثل الُعدد والسقاالت وغريها(. واألنشطة اإلضافية تكون 

عادة ضيقة النطاق إىل حد ما مقارنة باألنشطة الرئيسية اليت تدعمها.
وإذا كانت أي منشـــأة تباشـــر أنشـــطة إضافية قابلة للمالحظة اإلحصائية، مبعىن توفُّر   -  62
حســـابات منفصلة عن اإلنتاج الذي تضطلع به، أو إذا كانت يف موقع جغرايف خيتلف عن موقع املنشـــآت 
اليت ختدمها، فقد يكون من املســـتصوب واملفيد اعتبارها وحدة منفصلة وتوزيعها على التصنيف الصناعي 
الذي يناظر نشـــاطها الرئيســـي. ومع ذلك يوصى بـــأاّل يبذل رجال اإلحصاء جهودًا غري عادية إلنشـــاء 

مؤسسات منفصلة هلذه األنشطة بصورة مصطنعة مع عدم توفر البيانات األساسية املالئمة.
وطبقـــًا للتعريـــف الوارد يف الفقرة 59 أعاله، ال ميكن اعتبار األنشـــطة التالية أنشـــطة   -  63

إضافية:
إنتاج ســـلع أو خدمات يف إطار تكوين رأس املال الثابت. ونوع الوحدات األكثر تأثرًا هي  ) أ ( 
الوحدات اليت تقوم بأعمال التشـــييد حلساب الوحدة األم. ويتفق هذا النهج مع تصنيف وحدات التشييد 
د، ضمن  اليت تقوم باألعمال حلســـاهبا اخلاص واليت تتوافر عنها بيانات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

صناعة التشييد؛
إنتاج نواتج يباع اجلزء األكر منها يف السوق، رغم استخدامها أيضًا يف استهالك وسيط يف  )ب( 

النشاط الرئيسي أو الثانوي؛
إنتاج سلع تصبح جزًءا ماديًا من ناتج النشاط الرئيسي أو الثانوي )مثل قيام أقسام املؤسسة  )ج( 

بإنتاج صناديق أو علب صفيح أو ما شاهبها لتكون عبوات ملنتجات املؤسسة(؛
أنشـــطة البحـــث والتطويـــر اليت ال تعتر جزًءا مـــن تكوين رأس املال الثابت يف ســـياق نظام  )د( 

احلسابات القومية.

الوحدات اإلحصائية  - باء 

مالحظات عامة  -  1
تصـف اإلحصـاءات االقتصاديـة أنشـــطـة أطـــــراف التعامــالت االقتصادية والصفقات   -  64
الـــيت جتـــري بني تلك األطـــراف. ويف الواقع العملي تتباين الكيانات االقتصادية املنخرطة يف إنتاج الســـلع 
واخلدمات من ناحية اهلياكل القانونية واملحاســـبية والتنظيمية والتشـــغيلية. ولوضع إحصاءات تتســـق بني 
مجيع الكيانات وتكون قابلة للمقارنة على املستوى الدويل يستلزم تعريف ورسم حدود وحدات إحصائية 
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قياسية )سواء كانت وحدات مالحظة أو وحدات حتليلية( تكون مناسبة جلمع البيانات وجتميعها. وتزيد 
دة ومصّنفة  إمكانيـــة مقارنـــة اإلحصاءات كثريًا عندما تكون الوحدات اليت يتم مجع اإلحصاءات عنها حمدَّ

بطريقة متشاهبة.
وتتســـم الكيانات االقتصادية بالعديد من اخلصائص ويتطلب األمر جمموعة منوَّعة من   -  65
البيانـــات عن هذه الكيانات ليمكن تصنيفها بطرق كثرية أمهها التصنيف حســـب )أ( القطاع املؤسســـي 
و)ب( النشاط و)ج( املوقع. واحلاجة إىل تصنيف الوحدات اإلحصائية حسب هذه اخلصائص يتطلب أن 
تكون هذه الوحدات متجانســـة إىل أقصى حد ممكن بالنســـبة للقطاع املؤسسي أو النشاط االقتصادي أو 

املوقع، ويؤدي ذلك دورًا هامًا يف تعريفها.
وميكـــن تعريـــف الوحدات اإلحصائية بأهنا كيانات جيـــري البحث عن معلومات عنها   -  66
وجتميـــع إحصاءات بشـــأهنا يف هناية املطاف. وميكن تعيينها باعتبارهـــا كيانات قانونية أو مادية أو مفاهيم 

إحصائية.
وميكـــن تعريف الوحـــدات اإلحصائية باتبـــاع معايري كثرية، أي: املعايـــري القانونية أو   -  67
املحاســـبية أو التنظيمية؛ واملعايري اجلغرافية؛ واملعايري االقتصادية. واألمهية النســـبية هلذه املعايري تتوقف على 
نوع الوحدة املعنية. واملعيار القانوين أو املؤسسي يساعد على حتديد الوحدات اليت ميكن معرفتها وتعيينها 
يف االقتصـــاد. ويف بعـــض احلاالت يتعيَّن جتميع وحدات منفصلة قانونيًا ألهنا ال تتمتع باالســـتقالل الذايت 
الكايف يف تنظيمها. ولتعيني بعــض أنواع الوحدات يتعيَّن أيضًا تطبيق معايري حماســـبية أو ماليـة. ويتطلب 
توافـــر املعايري املحاســـبية وجود جمموعة كاملة من احلســـابات لدى الوحدة املؤسســـية. ويف حالة املعايري 
التنظيميـــة للمؤسســـة تكـــون الصفة احلامسة هي وجـــود درجة ملحوظة من االســـتقالل الذايت يف الوحدة 

التنظيمية.
د وحدات املالحظة والتحليل بطريقة تسمح  وميكن أيضًا حتديد الوحدة جغرافيًا. وحتدَّ  -  68
بتجميع البيانات عن االقتصادات املحلية واإلقليمية والوطنية. والقاعدة املتعلقة باملعايري اجلغرافية مفيدة من 

أجل السماح بتجميع الوحدات وجتنُّب إغفال أو تكرار بعضها.
وتشري معايري النشاط إىل جتميع الوحدات العاملة يف أنشطة اقتصادية متشاهبة ألن ذلك   -  69

ييسر حتليل السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها يف االقتصاد باستعمال تكنولوجيا إنتاج متجانسة.
ويتطلـــب خمتلف املســـتعملني إحصـــاءات اقتصادية ملختلـــف أنواع التحليـــل. ونظام   -  70
احلســـابات القومية هو أحد املجاالت الرئيسية اليت تستخدم فيها هذه اإلحصاءات وهو جمال له متطلبات 
خاصة، ولكن هناك أيضًا مســـتعملون آخرون، ويشـــملون حمللي السياســـات وحمللـــي األعمال التجارية 
وكذلك املشـــاريع التجارية، يســـتعملون البيانات االقتصادية لدراسة األداء الصناعي واإلنتاجية والنصيب 
من السوق وغري ذلك من القضايا. ونظرًا إىل أن الوحدات املختلفة يف أي كيان اقتصادي مالئمة لتجميع 
أنـــواع خمتلفة مـــن البيانات فإن نوع البيانات املطلوبة ميثِّل عاماًل آخر مـــن العوامل اليت تؤثر على تعريف 

الوحدات اإلحصائية ورسم معاملها.

الكيانات القانونية ) أ ( 
نها من  توفِّر غالبية املجتمعات للكيانات االقتصادية االعتراف القانوين وفقًا لقوانني متكِّ  -  71
تعريف وتسجيل نفسها ككيانات قانونية. ويعترف القانون أو املجتمع بالكيانات القانونية بصورة منفصلة 
عن األشخاص الذين ميلكوهنا أو املؤسسات اليت متلكها. وخصائص أي كيان قانوين هي: أن يكون مالكًا 
ل دائمًا، سواء  لسلع أو أصول، وأن تكون عليه خصوم، وأن يدخل يف تعاقدات. والوحدة القانونية تشكِّ

مبفردها أو بالتجمع أحيانًا مع وحدات قانونية أخرى، أساسًا قانونيًا للوحدة اإلحصائية.
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ومـــن أمثلة الكيان القانوين شـــركة متلـــك أو تدير ممتلكات املنظمـــة وتدخل يف عقود   -  72
وتتلقـــى إيـــرادات وتتصرف فيها وحتتفظ مبجموعة كاملة من احلســـابات، مبا يف ذلك حســـابات األرباح 

واخلسائر وامليزانيات العمومية.

الوحدات املؤسسية )ب( 
د يف كل  الوحدات املؤسسية هي الوحدة الرئيسية يف نظام احلسابات القومية. ويتجسَّ  -  73
التعاريف اليت وضعت بعد ذلك تعريف هذه الوحدة األساســـية. والوحدات املؤسســـية هي أطراف تعامل 
يف نظام احلسابات القومية ولذلك جيب أن تكون قادرة على العمل يف جمموعة كاملة من التعامالت كحق 

من حقوقها ونيابة عن نفسها.
وتعـــرَّف الوحدة املؤسســـية بأهنا كيان اقتصادي يســـتطيع حبد ذاتـــه أن ميلك األصول   -  74
ويتكبَّـــد اخلصوم ويدخل يف أنشـــطة اقتصادية وصفقات مع كيانات أخـــرى. وميكن له أن ميلك ويتبادل 
الســـلع واألصـــول ويتحمل مســـؤولية قانونية عن املعامـــالت االقتصادية اليت يقوم هبـــا فيجوز له الدخول 
يف عقـــود قانونيـــة. وتتمثَّل إحدى اخلصائص اهلامة للوحدة املؤسســـية يف وجود جمموعة من احلســـابات 
االقتصادية أو إمكانية جتميع هذه احلسابات عن الوحدة. وهذه املجموعة من احلسابات تشمل حسابات 

دة و/أو ميزانية عمومية باألصول واخلصوم. مالية موحَّ
وتشـــمل الوحدات املؤسســـية أشـــخاصًا أو جمموعات من األشـــخاص يف شكل ُأسر   -  75
معيشـــية وكيانات قانونية أو اجتماعية يعترف القانون أو املجتمع بوجودها بصورة منفصلة عن األطراف 

اليت متلكها أو تسيطر عليها.

الوحدات اإلحصائية يف نظام احلسابات القومية  -  2
حيلل الوصف املنهجي لالقتصاد، الذي ميثله نظام احلســـابات القومية، نوعني مترابطني   -  76
من أطراف التعامل والتعامالت يتطلبان مســـتويني من مستويات الوحدات اإلحصائية. وتستخدم املنشأة، 
د والتصنيف املركزي للمنتجات، لتحليل التعامالت يف السلع  باجلمع بني التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
واخلدمات ولتجميع حسابات اإلنتاج. وتستعمل املؤسسة باعتبارها الوحدة اإلحصائية لتجميع حسابات 
اإليرادات وحسابات التراكم وحسابات امليزانية العمومية، وكذلك يف تصنيف القطاع املؤسسي للكيانات 

االقتصادية.

املؤسسة ) أ ( 
تعرف الوحدة املؤسسية بصفتها منتجًا للسلع واخلدمات باسم املؤسسة. واملؤسسة هي   -  77
طرف تعامل اقتصادي يتمتع باالستقالل الذايت بصدد عمليات اختاذ القرار يف املجالني املايل واالستثماري، 
وكذلك ســـلطة ومسؤولية توزيع املوارد إلنتاج الســـلع واخلدمات. وميكن هلا أن تعمل يف واحد أو أكثر 

من األنشطة اإلنتاجية.
وقد تكون املؤسســـة شـــركة )أو شـــبه شـــركة(، أو هيئة ال هتدف إىل حتقيق الربح أو   -  78
مؤسســـة غري مندجمة. واملؤسســـات القابضة واهليئات اليت ال هتدف إىل حتقيق الربح هي وحدات مؤسسية 
كاملة. ومن ناحية أخرى، يشري مصطلح “مؤسسة غري مندجمة” إىل وحدة مؤسسية — أو وحدة أسرة 

معيشية أو وحدة حكومية — بصفتها منتجًا للسلع واخلدمات.
واملؤسســـة هي مســـتوى الوحدة اإلحصائية الذي يتم فيه االحتفاظ جبميع املعلومات   -  79
املتصلة بتعامالهتا، مبا يف ذلك احلسابات املالية وحسابات امليزانية العمومية، وهي املستوى الذي ميكن أن 
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د  تســـتخلص منه التعامالت الدولية واملوقف االســـتثماري الدويل )يف حالة وجوده(، واملوقف املايل املوحَّ
والقيمة الصافية.

املنشأة )ب( 
يصف نظام احلســـابات القومية الوحدة اإلحصائية اليت يتعيَّن تعريفها ورســـم حدودها   -  80
ألغراض اإلحصاءات وإحصاءات اإلنتاج بأهنا املنشأة. وتعرَّف املنشأة بأهنا مؤسسة موجودة أو جزء من 
مؤسسة موجودة، وتوجد يف مكان واحد وجيري فيها نشاط إنتاجي )غري إضايف( وحيد أو يستأثر النشاط 

اإلنتاجي الرئيسي فيها مبعظم القيمة املضافة.
د لتجميع الوحدات اليت متارس أنشـــطة  ـــم التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ وقـــد صمِّ  -  81
متشـــاهبة بغـــرض حتليل اإلنتاج وجتميـــع إحصاءات اإلنتـــاج. وعلى الرغم من أنه مـــن املمكن تصنيف 
د وجتميعها يف صناعات،  املؤسسات حسب نشاطها األساسي باستخدام التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فمـــن املرجح أن بعض الصناعات الناشـــئة عن ذلك ســـتكون غري متجانســـة بدرجـــة كبرية إذا كانت 
املؤسســـات تباشـــر أنشـــطة ثانوية ختتلف كثريًا عن أنشـــطتها األساســـية. ولذلك يصبح من الضروري 
تقســـيم املؤسســـات الكبرية واملعقَّدة إىل وحدات أكثر جتانسًا حبيث ميكن جتميع بيانات اإلنتاج اخلاصة 
هبا. ويتســـم ذلك بأمهية خاصة للمؤسســـات اليت تنشـــأ عنها نســـبة كبرية من القيمة املضافة لصناعات 

معيَّنة أو لالقتصاد بأكمله.
وعلى الرغم من أن تعريف املؤسســـة يســـمح بإمكانية القيام بنشـــاط ثانوي واحد أو   -  82
أكثـــر فإن تلك األنشـــطة ينبغـــي أن تكون ذات نطاق ضيق مقارنة بالنشـــاط الرئيســـي. وإذا كان أحد 
األنشـــطة الثانوية يف املنشـــأة يتسم بنفس القدر من أمهية النشاط الرئيسي، أو يقترب من أمهيته، فستكون 
الوحدة يف هذه احلالة أشبه بوحدة حملية )انظر الفقرتني 86 و87 أدناه(. وينبغي تقسيمها إىل تقسيمات 
فرعية حبيث يعامل النشاط الثانوي باعتباره نشاطًا جيري داخل منشأة منفصلة عن املنشأة اليت جيري فيها 

النشاط الرئيسي.
ويف حالة معظم املشـــاريع التجارية الصغرية واملتوســـطة ســـتكون املؤسســـة واملنشـــأة   -  83
متماثلتني. واملؤسســـات الكبرية واملعقَّدة اليت تعمل يف أنشـــطة اقتصادية كثرية تنتمي ملختلف الصناعات 
د ســـتتألف من أكثر من منشـــأة واحدة، شـــريطة أن يكون من  الواردة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املمكن تعيني وحدات إنتاج أصغر حجمًا وأكثر جتانسًا ليمكن جتميع بيانات اإلنتاج اخلاصة هبا.

الوحدات اإلحصائية األخرى  -  3

جيمع مفهوم املنشـــأة ُبعدين اثنني أحدمها ُبعد نوع النشاط واآلخر ُبعد املنطقة املحلية.   -  84
ويستند هذا املفهوم إىل افتراض أن اهلدف من الرنامج اإلحصائي هو جتميع بيانات مصّنفة حسب النشاط 
وحسب املنطقة اجلغرافية معًا. ويف الظروف اليت ال تكون الدقة مطلوبة فيها سواء يف الُبعد اجلغرايف أو ُبعد 
النشـــاط فيمكن استعمال وحدات أخرى كوحدات إحصائية لتجميع إحصاءات اإلنتاج أو اإلحصاءات 

املتعلقة باإلنتاج.

وحدة نوع النشاط ) أ ( 
وحدة نوع النشـــاط هي مؤسســـة أو جزء من مؤسســـة تعمل يف نـــوع واحد فقط من   -  85
األنشطة اإلنتاجية أو ميثِّل النشاط اإلنتاجي الرئيسي فيها معظم القيمة املضافة. ومقارنة باملنشأة ال يوجد يف 

حالة هذه الوحدة أي تقييد على املنطقة اجلغرافية اليت جيري فيها النشاط ولكنها تتسم بتجانس النشاط.
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الوحدة املحلية )ب( 
تباشر املؤسسات يف كثري من األحيان النشاط التجاري يف أكثر من موقع واحد، وقد   -  86
يكون من املفيد لبعض األغراض تقسيمها بناًء على ذلك. وهكذا فإن الوحدة املحلية تعرُّف بأهنا مؤسسة 
أو جزء من مؤسسة )مثل ورشة أو مصنع أو خمزن أو مكتب أو منجم أو مستودع( يعمل يف نشاط إنتاجي 
يف موقع واحد أو من موقع واحد. وهذا التعريف ينطوي على ُبعد واحد فقط من ناحية أنه ال يشـــري إىل 

نوع النشاط اجلاري فيها.
وعند اجلمع بني معيار وحدة نوع النشاط والوحدة املحلية فإن املفهوم الناجم عن ذلك   -  87

يناظر التعريف التشغيلي للمنشأة.

وحدة اإلنتاج املتجانس )ج( 
د من التحليل توصف بأهنا  الوحدات اليت يتم تعريفها باعتبارها وحدات مثلى لنوع حمدَّ  -  88
م لتكون وحدات أكثر مالءمة لتحليل اإلنتاج الذي تؤدي فيه تكنولوجيا  وحدات حتليلية. واملنشآت تصمَّ
اإلنتـــاج دورًا هامـــًا. ولكن الوحدة التحليلية املالئمة ألغراض حتليل املدخالت والنواتج هي وحدة معرَّفة 
باعتبارهـــا وحـــدة إنتاج متجانس جيري فيها نشـــاط إنتاجي )غري إضايف( واحـــد فقط. ووحدات اإلنتاج 

املتجانس غري مرتبطة مبوقع النشاط.
وإذا كان من املرغوب جتميع حسابات اإلنتاج وجداول معامالت املدخالت - املنتجات   -  89
حســــب املناطق، فســــيكون من الضــــروري معاملة وحدات اإلنتــــاج املتجانس املوجــــودة يف مواقع خمتلفة 

باعتبارها وحدات منفصلة حىت وإن كانت تعمل يف نفس النشاط وتنتمي لنفس الوحدة املؤسسية.

وصف حدود الوحدات اإلحصائية  -  4
يتألــــــف عـامل الكيانــات االقتصاديــة مــن مؤسســـــات كبيــرة ومعقَّـدة تعمل يف كثري   -  90
من األنشـــطة املختلفة، ســـواء كانت متكاملة أفقيًا أو متكاملة رأسيًا، وميكن القيام هبا يف كثري من املواقع 
اجلغرافية أو منها، وكذلك مؤسســـات صغرية تعمل بنشـــاط واحد أو أنشـــطة قليلة للغاية جتري يف مكان 

جغرايف واحد أو منه.
وتضم املؤسســـات وحدات إنتاجية تضطلع فيها أو منها بالنشـــاط االقتصادي إلنتاج   -  91
ســـلع وخدمات. وميكن مباشـــرة اإلنتاج يف موقع حمدَّد - وذلك مثاًل، يف منجم أو مصنع أو مزرعة، أو 
من موقع بعينه يف حالة إنتاج خدمات. وعلى سبيل املثال، تقوم خدمات النقل بتوصيل املنَتج من املزرعة 
أو بوابة املصنع إىل املشـــتري أو يتم توصيل املنَتج بواســـطة شـــبكة تعمل يف منطقة جغرافية واســـعة. وأيًّا 
كان األمر فاملفترض أن اخلدمة تنشـــأ من موقع بعينه. وباملثل تنشـــأ خدمات أخرى، مثل خدمات اخلرة 

االستشارية اهلندسية، يف موقع معيَّن ميكن منه توصيل اخلدمة إىل موقع العميل.
وتنشـــأ احلاجـــة إىل وصف حدود الوحدات اإلحصائية يف حالـــة الكيانات االقتصادية   -  92
د وتقع وحداهتا  الكبرية واملعقَّدة اليت تندرج أنشطتها يف فروع خمتلفة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

اإلنتاجية يف مناطق جغرافية خمتلفة.
ع الوحدات اليت يتم اإلنتاج فيها أو منها يف هياكل  ة جتمَّ ويف الكيانات الكبرية واملعقدَّ  -  93
هرمية ألغراض التنظيم واإلدارة واختاذ القرارات. والوحدات التنظيمية ذات املستوى األعلى متلك الوحدات 
اإلنتاجية ذات املستوى األدىن اليت يتم عندها اختاذ القرارات املتعلقة باإلنتاج أو اليت يتحقق عندها اإلنتاج، 
أو تســـيطر على هذه الوحدات األدىن أو تديرها. وجتري عادة إدارة الشـــؤون املالية للمشـــروع التجاري 
على مســـتوى تنظيمي أعلى من مســـتوى إدارة العمليات اإلنتاجية. والُنظم املحاسبية للمشاريع التجارية 
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تعكس عادة هذا اهليكل اإلداري بإظهار تسلســـل املسؤولية اإلدارية بالنسبة لعمليات املشروع التجاري. 
ويتم عادة إقامة احلسابات املطلوبة لدعم وظائف اإلدارة واختاذ القرارات، سواء كانت مالية أو إنتاجية، 

من شأن املستوى املناظر من املسؤولية اإلدارية.
ل وحـــدات أو جمموعات  ويوجـــد يف املؤسســـات أيضًا هيكل قانوين ميكن أن يشـــكِّ  -  94
وحدات تؤلف القاعدة القانونية للمشـــروع التجاري. وتســـتمد املؤسســـة اســـتقالهلا الذايت من عمومية 
ملكية مواردها والسيطرة عليها، بغض النظر عن عدد الوحدات القانونية اليت يتم تسجيل هذه املوارد يف 

إطارها.
ويف املؤسسات الصغرية تتطابق اهلياكل التشغيلية والقانونية يف كثري من األحيان وميكن   -  95
د يف وحدة واحدة. ويف املؤسسات الكبرية قد يكون اهليكل التشغيلي خمتلفًا عن اهليكل القانوين،  أن تتجسَّ
ويتفق معه فقط على أعلى مستوى يف املشروع التجاري. ويف هذه احلاالت، قد تكون الوحدات التنظيمية 

واإلنتاجية للهيكل التشغيلي للمؤسسة خمتلفة عن وحدات هيكلها القانوين.
وميكـــن وصف حدود الوحدات اإلحصائية للوحدات املؤسســـية الكبرية واملعقَّدة من   -  96
خالل عملية يشـــار إليها باســـم حتديد املالمح. وحتديد املالمح يعرِّف املؤسسة وهيكلها القانوين وهيكلها 
التشغيلي والوحدات اإلنتاجية والتنظيمية اليت تستخدم إلنشاء الوحدات اإلحصائية. وبعد تعيني املؤسسة 
ل الوحدات اإلحصائية يف اهليـــكل اإلحصائي. ويف وصف حدود  واملنشـــآت اليت تتألف منها فإهنا تشـــكِّ
اهليكل اإلحصائي ميكن جتاهل املجموعات الوظيفية أو غريها من املجموعات يف اهليكل التنظيمي وإعادة 
ل وحدات اهليكل اإلحصائي. وبالنسبة للمؤسسات  جتميع الوحدات املكوِّنة للهيكل التنظيمي لكي تشكَّ
اليت تتألف من منشآت متعددة قد ال يكون اهليكل اإلحصائي متفقًا مع اهليكل القانوين الذي ُسجلت فيه 

ملكية األصول.
ويف كثـــري من األحيـــان متثِّل اإلدارة وحســـابات التكاليف مصـــدر املعلومات املتعلقة   -  97
ل هذه احلســـابات العائدات التشغيلية املكتسبة من بيع  بإحصاءات اإلنتاج وإحصاءات اإليرادات. وتســـجِّ
السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها وما يرتبط هبا من تكاليف وأجور ومرتبات واستهالك األصول وأرباح 
التشـــغيل. والبلدان اليت هتتم مبســـتوى االستقالل يف هيكل املؤسســـات أكثر من اهتمامها باملوقع اجلغرايف 
ل وصف حدود وحدة نوع النشـــاط واســـتعماهلا. ومن ناحية أخـــرى، إذا كانت هذه  للنشـــاط قد تفضِّ
البلدان أكثر اهتمامًا بتجميع إحصاءات إنتاج شـــاملة على صعيد التفاصيل اجلغرافية دون الوطنية فيكون 
من الضروري هلا أن تصف حدود أصغر وحدة )أ( تتسم بأكر قدر ممكن من التجانس من ناحية النشاط 
عة عن  واملوقـــع اجلغـــرايف )ب( وميكن جتميع أو تقدير اإلحصاءات اخلاصة هبـــا من ناحية اإليرادات املتجمِّ
بيع الســـلع واخلدمات والتكاليف والقيمة املضافة ذات الصلة والتكوين الذي مت االضطالع به لرأس املال 
الثابت اإلمجايل. وهذا هو املســـتوى الذي توصف عنده حدود املؤسســـة )وحدة نوع النشـــاط املحلي( 

باعتبارها وحدة إحصائية.
ويف حـــاالت عدم تطابـــق اهليكل القانوين واهليـــكل اإلحصائي القائمني على أســـاس   -  98
وحدات اإلنتاج فســـيكون من الضروري أن تستعني الوكاالت اإلحصائية بدراسات استقصائية من أجل 
صياغـــة اهليـــكل اإلحصائي وجتميع البيانات. وقد يتألف اهليـــكل القانوين من وحدات تقام فقط ألغراض 
الضرائب وال تتصل بأي شكل بالوحدات اإلنتاجية يف املؤسسة. غري أنه إذا كان االعتماد على السجالت 
الضرائبيـــة أمرًا ضروريًا للحصـــول على البيانات املطلوبة أو إذا كانت هناك ضرورة الســـتكمال بيانات 
الدراسات االستقصائية ببيانات ضرائبية فسيكون من الالزم على الوكاالت اإلحصائية أن تقرر )أ( ما إن 
كانت قادرة على التوصل إىل طريقة لوضع خريطة للهيكل القانوين واإلحصائي للمؤسسة أو )ب( ما إن 

كانت تفضل استخدام اهليكل القانوين يف حاالت انتقائية باعتباره بدياًل للهيكل اإلحصائي.
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د الوحـــدات املطلوب جتميع بيانات عنها. غري أنه قد  واهليـــكل اإلحصائي يصف وحيدِّ  -  99
يتعيَّن جتميع بيانات من وحدات ذات مستوى أعلى أو أدىن، وتوصف هذه الوحدات عندئذ بأهنا كيانات 
مجع بيانات. وكان من نتائج العوملة أن بعض املؤسســـات العاملية املتعددة اجلنســـيات حتتفظ بســـجالت 
حماســـبية متكاملـــة على األصعدة العامليـــة أو اإلقليمية فقط؛ ولذلك فقد تتزايد صعوبة فصل واســـتخراج 
حسابات كاملة جلميع األنشطة اجلارية داخل أي اقتصاد حملي إذا مل يكن من املمكن احلصول على هذه 

البيانات من املكتب الرئيسي األساسي أو اإلقليمي للمؤسسة العاملية.

االختالفات الوطنية يف اختيار الوحدات اإلحصائية  -  5

تضطلع املنشأة بنشاط يف موقع بعينه أو من هذا املوقع. وهلذا فإن مفهوم املنشأة جيمع   -  100
بني ُبعدين - أحدمها ُبعد النشـــاط واآلخر ُبعد املوقع. ويســـتند هذا املفهوم إىل االفتراض بأن اهلدف من 
الرنامج اإلحصائي هو جتميع بيانات مصّنفة حسب النشاط وحسب املكان، أي حسب املنطقة اجلغرافية. 
د ميكن أن ُيستعمل لتصنيف متغريات أخرى كثرية يتطلبها  ومع ذلك، فإن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
حتليل اإلنتاج واألداء الصناعي. ويف ســـياق فحص اهليكل املحاســـيب واهليكل التشغيلي للمؤسسات، فمن 
املحتمـــل أن يظهر وجود وحدات إنتاجية من مســـتويات خمتلفة من التجانس من ناحية األنشـــطة والدقة 
اجلغرافية وقد تكون هذه الوحدات مناسبة لتجميع البيانات بشأن املتغريات املختارة، مثل عدد األشخاص 
املســـتخدمني؛ بل وقد تكون مناســـبة لتجميع إحصاءات عن اإلنتاج إذا توفرت مجيع املعلومات املطلوبة 

بشأن مالمح التشغيل املجدية.
وهناك عوامل كثرية تؤدي دورًا يف تعريف أفضل الوحدات اإلحصائية لشـــكل معيَّن   -  101
من أشـــكال مجع البيانات، مثل هيكل النظام القانوين يف البلد، مبا يف ذلك لوائح تنظيم هيئات األعمال؛ 
د للصناعات ذات الصلة، وأسلوب مجع البيانات ذات الصلة، والغرض واملستوى املستهدف  واهليكل املحدَّ
جلمع البيانات. والوحدات اإلحصائية املناقشـــة يف هذا الفرع ميكن اســـتخدامها كنماذج ولكن االختيار 
الفعلي لنوع الوحدة اإلحصائية اليت ستســـتخدم يف البلدان يتوقف على اخلصائص الوطنية ونوع البيانات 

ذات الصلة والغرض من مجعها.
وأخـــريًا ينبغي أن يالحظ أن كفالة املوثوقيـــة وإمكانية املقارنة بني البيانات يف وصف   -  102
دة بطريقة متسقة. واتساق حتديد هذه الوحدات  الوحدات اإلحصائية يتطلب أن تكون هذه الوحدات حمدَّ

ال يقل أمهية عن دقة تصنيفها.

تصنيف الوحدات اإلحصائية  - جيم 

مبادئ توجيهية عامة  -  1

يرد يف الفقرات التالية، عدد من قواعد التفســـري العامة اليت ينبغي اتباعها عند تصنيف   -  103
وحـــدات إحصائيـــة أكثر تعقيـــدًا. وينبغي أن يالحظ أن املالحظات التفســـريية يف بعض أبواب وأقســـام 
د )انظر اجلزء الثالث أدناه( تشـــري هي األخـــرى إىل طريقة معاملة هذه  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ

احلاالت.
وقد تؤدي الوحدة نشـــاطًا أو أكثر من األنشـــطة االقتصادية املندرجة يف فئة أو أكثر من   -  104
د. ومن الناحية العملية، تؤدي معظم وحدات اإلنتاج أنشطة  فئات التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

ذات طابع خمتلط. وتعيني النشاط الرئيسي أمر ضروري لتوزيع الوحدة على فئة بعينها يف التنقيح 4.
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د تصنيف نشـــاط كل وحدة حســـب الفرع الذي يندرج فيه النشـــاط الرئيسي  ويتحدَّ  -  105
د. ويتم النظر يف مجيع األنشطة عند  للوحدة — أو نطاق أنشطتها — يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
حتديد النشاط الرئيسي، ولكن النشاط الرئيسي وحده هو الذي يستعمل لتصنيف الوحدة. وميكن عمومًا 
حتديد النشاط الرئيسي للوحدة من السلع اليت تبيعها أو تشحنها أو من اخلدمات اليت تقدمها إىل وحدات 
أخرى أو إىل املستهلكني. ولكن ينبغي استعمال األوصاف واملالحظات التفسريية الواردة يف آحاد فروع 
د )انظر اجلزء الثالث أدناه( من أجل حتديد األنشـــطة اجلارية من ناحية  التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ
د، ال باســـتخدام هيكل النواتج وحده ولكن أيضًا باستخدام هيكل  فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املدخالت، واألهم من كل ذلك استخدام عملية اإلنتاج.
وينبغي من الناحية املثالية حتديد نوع النشـــاط الرئيســـي للوحدة باإلشـــارة إىل القيمة   -  106
املضافة للســـلع واخلدمات الناجتة. ومفهوم التقييم املتصل هو القيمة املضافة اإلمجالية باألســـعار األساسية، 
اليت يتم حتديدها على أساس الفارق بني الناتج باألسعار األساسية واالستهالك الوسيط بأسعار املشتري.

بدائل القيمة املضافة ) أ ( 
لتحديد النشـــاط الرئيسي للوحدة يتعيَّن معرفة حصص القيمة املضافة من تلك الوحدة   -  107
د. ولكن يستحيل يف كثري  إىل األنشطة املندرجة يف خمتلف فئات التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
من األحيان احلصول يف املمارســـة العملية على معلومات عن القيمة املضافة ملختلف األنشـــطة اليت جيري 

تنفيذها ويتعيَّن لذلك تصنيف النشاط باستعمال معايري بديلة مثل:
بدائل تستند إىل الناتج مثل: ) أ ( 

الناتج اإلجمالي للوحدة الذي ُيعزى إلى السلع أو الخدمات المرتبطة بكل نشاط؛  ’1‘
قيمة المبيعات أو الشـــحنات من مجموعات المنتجات المذكورة المندرجة في كل   ’2‘

فئة من فئات النشاط؛
بدائل تسند إىل املدخالت مثل: )ب( 

األجور والمرتبات التي ُتعزى إلى مختلف األنشطة؛  ’1‘
ساعات العمل التي ُتعزى إلى مختلف األنشطة؛  ’2‘

العمالة حسب نسبة األشخاص العاملين في مختلف أنشطة الوحدة.  ’3‘
وميكن استعمال هذه املعايري البديلة يف مقام بيانات القيمة املضافة غري املعروفة من أجل   -  108
التوصل إىل أفضل تقريب ممكن مقارنة بالنتيجة اليت كان ميكن احلصول عليها اســـتنادًا إىل بيانات القيمة 
املضافة. واســـتعمال املعايري البديلة ال يغيِّر األســـاليب املستعملة لتحديد النشاط الرئيسي أو قواعد أسلوب 

التدرج من أعلى إىل أسفل. والبدائل ما هي إاّل تقديرات تقريـبية تشغيلية حلساب القيمة املضافة.
ولكن االقتصار على استعمال املعايري البديلة املذكورة أعاله قد يكون مضلاًل يف بعض   -  109
األحيان؛ وحيدث ذلك عندما يكون هيكل املعايري البديلة ال يتناسب تناسبًا مباشرًا مع القيمة املضافة )غري 

املعروفة(.

املشاكل املرتبطة ببدائل النواتج )ب( 
عند اســـتعمال املبيعات )رقم الدوران( أو الُشحنات يف مقام القيمة املضافة يتبيَّن فورًا   -  110
أن رقم الدوران والقيمة املضافة ال يتناسبان يف حاالت معيَّنة. فعلى سبيل املثال، ينطوي رقم الدوران يف 
التجارة عادة على حصة أكثر اخنفاضًا من القيمة املضافة عن أي نشـــاط من أنشـــطة الصناعة التحويلية. 
وتشمل األمثلة األخرى رقم الدوران لوكالء التعقيب أو املقاولني العامني. وحىت داخل الصناعة التحويلية، 
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فإن النســـبة بني املبيعات والقيمة املضافة الناشـــئة قد تتباين بني األنشـــطة ويف داخلها. وإذا مت توجيه نسبة 
كبرية من اإلنتاج إىل املخازن وبالتايل ال يتم بيعها يف نفس الفترة الزمنية موضع التقرير فإن قيمة املبيعات 
قـــد ختفِّـــض بصورة مبالغة من القيمة املضافة. وباإلضافة إىل ذلك، قد ال يكون لرقم الدوران أي معىن يف 
بعض احلاالت، أو قد ال يوجد باملرة، وذلك مثاًل يف حالة أنشطة الوساطة املالية أو أنشطة التأمني. وينبغي 

وضع اعتبارات مشاهبة يف احلسبان عند استعمال بيانات الناتج اإلمجايل كمعايري بديلة.
وتؤدي وحدات كثرية أنشـــطة جتارية وأنشـــطة أخرى. ويف هذه احلاالت تكون أرقام   -  111
الدوران بعيدة كـل الُبعـد عن أن تكون مؤشـــرًا مالئمًا حلصة غري معروفة من القيمة املضافة يف النشـــاط 
التجاري. وعندئذ يكون املؤشر األفضل هو اهلامش اإلمجايل )أي الفرق بني الدوران التجاري ومشتريات 
لة بالتغيُّرات يف املخزونات الســـلعية(. ولكن اهلوامش التجاريـــة قد تتغيَّر داخل  الســـلع إلعادة البيـــع معدَّ
النشـــاط الواحد يف جتارة اجلملة أو التجزئة، وقد تتباين أيضًا بني األنشـــطة التجارية. وباإلضافة إىل ذلك، 

دة لتجارة التجزئة على النحو الوارد أدناه. ينبغي النظر يف قواعد التصنيف املحدَّ

املشاكل املرتبطة ببدائل املدخالت )ج( 
ينبغي مراعاة احتياطات مشاهبة عند تطبيق معايري بديلة تستند إىل املدخالت. والتناسب   -  112
بني األجور واملرتبات أو العمالة والقيمة املضافة ال ميكن االعتماد عليه يف حالة اختالف كثافة رأس املال 
يف األنشطة املختلفة. وارتفاع كثافة رأس املال ينطوي عادة على ارتفاع االستهالك املايل واخنفاض حصة 
األجـــور واملرتبـــات يف القيمة املضافة اإلمجالية. وتتباين كثافة رأس املال تباينًا كبريًا بني خمتلف األنشـــطة 
د، التنقيح 4.  االقتصادية كما تتباين أيضًا بني األنشطة يف الفرع الواحد يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وعلى سبيل املثال، فإن نشاط إنتاج بعض األصناف يدويًا ينطوي على كثافة رأمسالية أقل من إنتاج نفس 
البند على نطاق واســـع يف منشـــأة صناعية؛ ولكن هذين النشـــاطني يندرجان يف نفس الفرع يف التنقيح 4 

د. للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

معاجلة األنشطة املختلطة  -  2
قد تنشأ حاالت تكون فيها نسب كبرية من األنشطة اليت تضطلع هبا وحدة ما ُمدرجة   -  113
د. وقد تنتج هذه احلاالت عن أنشـــطة  يف أكثر من فرع واحد من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التكامل الرأســـي )مثل قطع األشـــجار املقترن بنشـــر األخشاب أو ُصنع األنســـجة مث إنتاج ملبوسات بعد 
 ذلك(؛ أو التكامل األفقي لألنشـــطة )مثل صناعة الصالل واجللود يف املجازر(؛ أو أي جمموعة من أنشطة 
ال ميكـــن فصلها على مســـتوى الوحدة اإلحصائية. ويف هذه احلاالت، ينبغي أن تصّنف الوحدة حســـب 

القواعد الواردة أدناه.
ورغم أن القواعد املعروضة أدناه تنطبق منطيًا على مســـتوى الفرع، فهي أيضًا قواعد   -  114

صحيحة لتطبيق التصنيف على أي مستوى من مستويات هيكل الترميز.

معاجلة األنشطة املتعددة املستقلة ) أ ( 
إذا كانـــت الوحدة تباشـــر عدة أنواع من األنشـــطة املســـتقلة ولكن الوحدة نفســـها   -  115 
ال ميكـــن جتزئتهـــا إىل وحدات إحصائية منفصلـــة )وذلك مثاًل عندما يقترن ُصنـــع منتجات املخابز بُصنع 
أنواع الشـــكوالتة(، فينبغي عندئذ تصنيف الوحدة حســـب النشـــاط الذي يســـاهم بأكر قدر يف القيمة 
املضافة للوحدة )أي النشـــاط الرئيسي(، وفقًا ملا حيدده أسلوب “التدرج من أعلى إىل أسفل” املوصوف 

يف الفقرات 123-131 أدناه.
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وينطبـــق أســـلوب “التدرج من أعلى إىل أســـفل” أيضًا كلما كانـــت الوحدة تؤدي   -  116
نشـــاطًا واحدًا فقط أو إذا كان النشـــاط الواحد ميثِّل أكثر من 50 يف املائة من القيمة املضافة. ولكن يف 
هذه احلاالت يكون تصنيف الوحدة تصنيفًا مباشـــرًا إىل حد ما ولن يكون من الضروري تطبيق أســـلوب 
“التـــدرج مـــن أعلى إىل أســـفل” خطوة خطوة. ويف هذه احلاالت، تصنَّف الوحـــدة يف الفئة الوحيدة يف 
د اليت متثِّل النشـــاط اجلـــاري، أو تصّنف يف هذه احلالـــة األخرية يف فئة  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ

التصنيف اليت متثِّل النشاط الذي ُيعزى إليه أكثر من 50 يف املائة من القيمة املضافة.

معاجلة التكامل الرأسي )ب( 
حيدث التكامل الرأســـي لألنشـــطة كلمـــا جرى تنفيذ مراحل خمتلفـــة من اإلنتاج على   -  117
التوايل يف نفس الوحدة وكان ناتج إحدى العمليات مدخاًل للعملية التالية. وتشـــمل أمثلة التكامل الرأس 
الشائع قطع األشجار مث نشر األخشاب يف املوقع، أو خلط الطمي املقترن بصناعة الطوب أو إنتاج األلياف 

الصناعية يف مصنع منسوجات.
د، التنقيح 4، معاجلة التكامل الرأســـي مثل  وينبغي يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  118
معاجلة أي شـــكل آخر من أشـــكال األنشطة املتعددة، حبيث ينبغي تصنيف الوحدة اليت جتري فيها سلسلة 
أنشطة متكاملة رأسيًا يف الفرع الذي يناظر النشاط الرئيسي داخل السلسلة، أي النشاط الذي ميثِّل أكر 
نصيب من القيمة املضافة، حسب حتديدها بأسلوب التدرج من أعلى إىل أسفل. وقد تغيَّرت هذه املعاجلة 
د. وينبغي أن يالحظ أن مصطلح  عما كان عليه األمر يف الصيغ الســـابقة للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
“النشـــاط” يف هذا الســـياق يســـتعمل للداللة على كل خطوة يف عملية اإلنتاج اليت يتم تعريفها يف فرع 

هًا حنو البيع. د، رغم أن ناتج كل خطوة قد ال يكون موجَّ منفصل من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وإذا تعــذَّر حتديــد القيمـة املضافــة أو البدائل يف كــل خطـوة منفــردة حتـديـدًا مباشــرًا   -  119 
من احلســـابات اليت متسكها الوحدة نفسها فيمكن عندئذ استعمال املقارنة مع الوحدات األخرى )وذلك 
مثـاًل استنادًا إىل أسعار السوق واملنتجات الوسيطة والنهائية(. ويف هذه احلالة تنطبق أيضًا نفس االحتياطات 
اليت اســـتعملت يف حالة البدائل املذكورة أعاله. وإذا ظل من املســـتحيل حتديد نصيب القيمة املضافة )أو 
بدائلها( ملختلف املراحل يف سلسلة أنشطة اإلنتاج فيمكن عندئذ تطبيق توزيعات فرضية لألشكال النمطية 
ـــد وبالتصنيف املركزي  مـــن التكامل الرأســـي. ويتضمـــن الدليل املرفق بالتصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

للمنتجات جمموعة من األمثلة اليت توضح هذه احلاالت 15.

معاجلة التكامل األفقي )ج( 
حيـــدث التكامل األفقي عندما يؤدي أحد األنشـــطة إىل منتجات هنائية ذات خصائص   -  120
خمتلفة. وميكن نظريًا تفسري ذلك باعتباره أنشطة جتري يف وقت واحد باستعمال نفس عوامل اإلنتاج، ويف 
هذه احلالة ســـيكون من املســـتحيل يف كثري من األحيان، فصل هذه األنشطة إحصائيًا إىل عمليات خمتلفة، 
وتوزيعها على وحدات خمتلفة أو توفري بيانات منفصلة عنها بصفة عامة، كما أن القواعد اليت تعتمد على 
توزيع القيمة املضافة أو املقاييس املشاهبة لن تكون منطبقة. وقد تنطبق أحيانًا مؤشرات بديلة، مثل الناتج 
اإلمجايل، غري أنه ال توجد قاعدة عامة لتحديد النشاط الوحيد الذي ميثِّل أفضل متثيل يف املجموعة املختلطة 
من األنشـــطة الداخلة يف التكامل األفقي. ونظرًا ألن أمناط التكامل األفقي قد وضعت يف احلســـبان عند 
إعداد التصنيف فقد مت يف كثري من احلاالت إدماج األنشـــطة املتكاملة بصورة شـــائعة يف نفس الفرع من 

د، حىت وإن كانت نواجتها ذات طبيعة خمتلفة إىل حد كبري. التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وعلى ســـبيل املثال، مت تصنيف إنتاج الغليســـرول اخلام يف الفرع 2023 من التصنيف   -  121
د )ُصنع الصابون واملنظفات، مستحضرات التنظيف والتلميع، العطور ومستحضرات  الصناعي الدويل املوحَّ

الدليل املرفق بالتصنيف الصناعي   15

د وبالتصنيف املركزي  الدويل املوحَّ
للمنتجات، ورقات إحصائية، 

السلسلة واو، العدد 101 )منشورات 
األمم املتحدة، سيصدر قريبًا(.
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ب صنِّف يف الفرع 2011 )ُصنع املواد الكيميائية األساسية(.  التجميل(، يف حني أن إنتاج الغليسرول املركَّ
والغليسرول اخلام هو منتج ثانوي لُصنع الصابون ولذلك فإن عملية إنتاج الغليسرول اخلام ال ميكن فصلها 
عن عملية إنتاج الصابون؛ ونتيجة لذلك، يتعيَّن تصنيف النشاطني اإلنتاجيني يف نفس الفرع يف التصنيف 
د حـــىت وإن كان ناجتهمـــا املادي خمتلفًا متامـــًا. ومن ناحية أخـــرى، يعتر إنتاج  الصناعـــي الـــدويل املوحَّ
ب عملية كيميائية منفصلة متامًا عن إنتاج الغليســـرول اخلام وقد صّنف هذان النشاطان  الغليســـرول املركَّ
بصـــورة منفصلة رغم أن ناجتهما املادي يتشـــابه كثريًا. وهناك مثال آخـــر وهو إنتاج الكهرباء من خالل 
عملية حرق النفايات. إذ ال ميكن الفصل بني نشاط التخلص من النفايات ونشاط إنتاج الكهرباء يف هذه 

د عرفيًا يف الفرع 3821. احلالة ولذلك يضعهما التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ويف بعض احلاالت، جتري األنشـــطة باســـتعمال نفس عوامل اإلنتاج ولكن األنشـــطة   -  122
م مدخاًل إلنتاج اآلخر وال ميكن اعتبار أنه ينتج منتجًا  توجد أيضًا بصفة مســـتقلة، أي أن أحدها ال يقدِّ
ثانويـــًا للنشـــاط اآلخر. ومـــن أمثلة ذلك اجلمع بني نقـــل الركاب والبضائع. ونظـــرًا ألن كاًل من هذين 
النشاطني يتسم حبجم كبري حبد ذاته يف معظم االقتصادات ويتسم بأمهية منفصلة ألغراض التحليل فلم يتم 
د. ويف هذه احلالة، ينبغي اســـتعمال بدائل  اجلمع بينهما يف فرع واحد يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

القيمة املضافة لتحديد النشاط األوَّيل للوحدة املعنية يف حالة إجراء النشاطني يف وقت واحد.

طريقة “التدرج من أعلى إىل أسفل” )د( 
تتَّبـــع طريقة التدرج من أعلى إىل أســـفل املبـــدأ التراتيب: إذ جيب أن يكون تصنيف أي   -  123
وحدة يف أدىن املســـتويات من التصنيف متســـقًا مع تصنيف الوحدة يف املســـتويات األعلى. وللوفاء هبذا 
الشـــرط تبدأ العملية بتحديد الفئة ذات الصلة يف أعلى املســـتويات مث تتدرج هبوطًا من خالل مســـتويات 

التصنيف بالطريقة التالية:
اخلطوة 1 - تعيني الباب الذي يستأثر بأكر حصة من القيمة املضافة.

اخلطوة 2 - يف هذا الباب، يتم تعيني القسم الذي يستأثر بأكر حصة من القيمة املضافة.
اخلطوة 3 - يف هذا القسم، يتم تعيني املجموعة اليت تستأثر بأكر حصة من القيمة املضافة )انظر 

أدناه ملعرفة االستثناء يف حالة أنشطة جتارة اجلملة والتجزئة(.
القيمة  من  بأكر حصة  يستأثر  الذي  الفرع  تعيني  يتم  املجموعة،  هذه  داخل  - يف   4 اخلطوة 

املضافة.

اإلطار 1
مثال :  تعيني النشاط الرئيسي يف وحدة باستعمال أسلوب التدرج من أعلى إىل أسفل

قد تقوم الوحدة املبلِّغة باألنشطة التالية:

وصف الفرعالفرعاجملموعةالقسمالباب
 حصة القيمة املضافة

)بالنسبة املئوية(

جيم

7ُصنع الصهاريج واخلزانات واألوعية من املعادن252512512

28
8ُصنع معدات الرفع واملناولة2812816

282
3ُصنع اآلالت الزراعية وآالت احلراجة2821
21ُصنع آالت تشكيل املعادن والُعدد اآللية2822

8ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييد2824

5ُصنع أجزاء وتوابع املركبات ذات املحركات292932930
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الفرعاجملموعةالقسمالباب
 حصة القيمة املضافة

)بالنسبة املئوية(

46زاي
7البيع باجلملة نظري رسم أو على أساس عقد4614610

28بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة4654659

األنشطة املعمارية واهلندسية واخلدمات االستشارية الفنية 717117110ميم
املتصلة هبا

13

د النشاط الرئيسي على النحو التايل: بعد ذلك يتحدَّ
اخلطوة 1 - تعيني الباب

52الصناعة التحويليةالباب جيم

35جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالباب زاي

13األنشطة املهنية والعلمية والتقنيةالباب ميم

اخلطوة 2 - تعيني القسم )يف الباب جيم(

لة، باستثناء اآلالت واملعداتالقسم 25 7ُصنع منتجات املعادن املشكَّ

40ُصنع اآلالت واملعدات غري املصّنفة يف موضع آخرالقسم 28

5ُصنع املركبات ذات املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورةالقسم 29

اخلطوة 3 - تعيني املجموعة )يف القسم 28(

8ُصنع اآلالت متعددة األغراضاملجموعة 281

32ُصنع اآلالت املتخصصة الغرضاملجموعة 282

اخلطوة 4 - تعيني الفرع )يف املجموعة 282(

3ُصنع اآلالت الزراعية وآالت احلراجةالفرع 2821

21ُصنع آالت تشكيل املعادن والُعدد اآلليةالفرع 2822

8ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييدالفرع 2824

والنشـــاط الرئيســـي لذلك هو 2822 )ُصنع آالت تشـــكيل املعادن والُعدد اآللية (، رغم أن النوع الذي يستأثر بأكر حصة من 
القيمة املضافة هو الفرع 4659 )بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة(.

وإذا اســـتخدم هنج “التدرج من أســـفل إىل أعلى” فإن الوحدة املبلِّغة ســـتصّنف يف جتارة اجلملة يف الفرع 4659 )بيع اآلالت 
واملعدات األخرى باجلملة(، على أســـاس أكر حصة وحيدة من القيمة املضافة على مســـتوى الفرع. ومن شـــأن ذلك أن يؤدي 
إىل تصنيـــف وحـــدة مبلِّغـــة ذات حصة قيمة مضافة من القيمـــة املضافة يف الصناعة التحويلية بنســـبة 52 يف املائة خارج الصناعة 

التحويلية.

M4 Rev.4 Arabic Part I and II final.indd   27 22/08/1430   04:23:27 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 28

القسم 46

جتارة اجلملة يف حساب الوحدة اخلاص 462 - 469 جتارة اجلملة نظري رسم أو على أساس عقد 461

جتارة اجلملة غري املتخصصة 
469

جتارة اجلملة املتخصصة 
466 - 462

462 463 464 465 466

م أيضًا فرعيًا حسب نطاق املنتجات املباعة( )تقسَّ

وقـــد ال ينطبق أســـلوب التدرج من أعلى إىل أســـفل إاّل على جزء صغري مـــن املحيط اإلحصائي، 
دة حبيث تقوم بنشاط واحد  حســـب اختيار الوحدة اإلحصائية، وخاصة إذا كانت الوحدات املختارة حمدَّ

فقط.
د ميثِّل 50 يف املائة  فـــإذا مل يكن أي فـــرع من فروع التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  124
على األقل من القيمة املضافة، يف حالة أنشطة جتارة اجلملة والتجزئة، فيجري النظر يف خطوات إضافية يف 
اخلطوة 3 من العملية املذكورة أعاله، وميكن النظر فيها لتناظر املستويات اإلضافية يف التصنيف. وألسباب 
عملية، مل يتم عرض هذه املستويات كمستويات منفصلة يف هيكل التصنيف ذاته ولكنها تتألف باألحرى 
د. وبالنسبة ألنشطة جتارة اجلملة،  من جمموعات عنقودية يف التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تتصل هذه اخلطوات اإلضافية مبا يلي )أ( التمييز بني النشـــاط التجاري بالعمولة أو النشـــاط اخلاص باجلهة 
املعنية و)ب( التمييز بني النشـــاط التجاري املتخصص وغري املتخصص. وبالنســـبة ألنشطة جتارة التجزئة، 
تتصـــل هـــذه اخلطوات اإلضافية مبا يلـــي: )أ( التمييز بني جتارة التجزئة يف املتاجـــر وجتارة التجزئة يف غري 
املتاجر و)ب( التمييز بني التجارة املتخصصة وغري املتخصصة )بالنســـبة ألنشـــطة جتارة التجزئة يف املتاجر( 
و)ج( التمييز بني التجارة عن طريق األكشاك واألسواق والتجارة األخرى )بالنسبة ألنشطة جتارة التجزئة 
يف غري املتاجر(. وجيب النظر يف هذه التمييزات باعتبارها مســـتويات إضافية )يف إطار اخلطوة 3( وجيب 
تطبيقها عند استخدام أسلوب التدرج من أعلى إىل أسفل. وبعد حتديد املجموعة الصحيحة يف اخلطوة 3 

يتم وفقًا للخطوة 4 أعاله حتديد الفرع الذي ميثِّل النشاط الرئيسي.
وباتبـــاع املعايـــري اإلضافية الـــواردة يف الفقرة 124 أعاله ميثِّل الشـــكل التايل شـــجرة   -  125
د )جتارة  القـــرارات اليت تســـتخدم لتوزيع الوحدة داخل القســـم 46 من التصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ

اجلملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية(:
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مة يف الفقرة 124 أعاله ميثِّل الشـــكل التايل شـــجرة  وباتبـــاع املعايـــري اإلضافيـــة املقدَّ  -  126
د )جتارة التجزئة،  القرارات املستخدمة لتوزيع وحدة داخل القسم 47 يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية(:

القسم 47

جتارة التجزئة يف 
املتاجر471 - 477

جتارة التجزئة خارج املتاجر 
479 - 478

املتخصصة
477 - 472

غري املتخصصة
471

472 473 474 475 476 477

م بعد ذلك فرعيًا حسب نطاق  )وتقسَّ
املنتجات املباعة(

عن طريق األكشاك واألسواق
478

طرق أخرى
479

وال جتـــري أي حماولة لعـــرض اجلوانب املحتملة األخرى يف نشـــاط التجزئة مثل نوع   -  127
اخلدمة )اخلدمة التقليدية أو اخلدمة الذاتية على ســـبيل املثال(، أو منافذ البيع اليت تديرها خدمات متطوعة 
أو احتادات مشترية، أو التمييز بني التعاونيات وجتارة التجزئة األخرى. وجيب توزيع الوحدات اليت يكون 
من الواضح أن نشاطها الرئيسي من ناحية القيمة املضافة هو التجارة بالتجزئة من مواقع املتاجر على أحد 

الفروع من 4711 إىل 4774.
وعنـــد االختيـــار بني جتـــارة التجزئة املتخصصـــة يف املجموعـــات 472 - 477 من   -  128
د وجتارة التجزئة غري املتخصصـــة يف املجموعة 471 من التصنيف، فإن  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
د، بغض  النتيجة ســـتتوقف على عدد الفروع املعنية من فـــروع التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
النظـــر عن أمهية مســـتوى املجموعة. وتنطبق القواعد التالية للتوصل إىل هـــذا التحديد )وتنطبق اعتبارات 

مشاهبة على أنشطة جتارة اجلملة املتخصصة مقابل غري املتخصصة(:
إذا كانــــت النواتج املباعة تؤلــــف ما يصل إىل أربعة أفرع يف املجموعات 472 إىل 477 من  ) أ ( 
د، التنقيح 4، وال ميثل أّي منها حصة 50 يف املائة أو أكثر من ناحية القيمة  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املضافــــة، ولكــــن ميثِّل كل منهــــا 5 يف املائة أو أكثر من القيمة املضافة، تظــــل التجارة املتخصصة داخلة يف 
االعتبار. وبعد ذلك ال يستلزم األمر سوى حتديد بؤرة تركيز األنشطة على أساس القيمة املضافة. واختيار 

د توزيع النشاط الرئيسي؛ املجموعة الرئيسية أواًل مث اختيار الفرع داخل هذه املجموعة هو الذي حيدِّ
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 30

إذا كانـــت املنتجات املباعة تتألف من مخســـة أفرع أو أكثر يف املجموعات 472 إىل 477  )ب( 
وميثِّل كل منها 5 يف املائة أو أكثر من القيمة املضافة ولك،ن ال ميثِّل أحدها حصة تصل إىل 50 يف املائة 
أو أكثـــر فينبغـــي تصنيف الوحدة باعتبارهـــا متجرًا غري متخصص وتوزيعها علـــى املجموعة 471. وإذا 
كانـــت األغذيـــة واملشـــروبات والتبغ متثِّل 35 يف املائة على األقل من القيمـــة املضافة فيكون التوزيع على 
د. ويف مجيع احلـــاالت األخرى ينبغي أن  الفـــرع 4711 يف التنقيـــح 4، للتصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

يكون التوزيع على الفرع 4719؛

تستند قواعد التوزيع املذكورة أعاله دائمًا وحصريًا على نشاط التجزئة للوحدة. وإذا كانت  )ج( 
م أيضًا خدمات أو ينتج سلعًا فإن توزيع  الوحدة تباشـــر، باإلضافة إىل جتارهتا بالتجزئة، نشـــاطًا ثانويًا يقدِّ
د فقط بالتشـــكيلة اليت تؤلف نشـــاطها يف جتارة التجزئة.  الوحدة على الفرع املالئم يف القســـم 47 يتحدَّ
وبكلمـــات أخـــرى، تنطبق قاعـــدة 5 يف املائة املنصوص عليها أعاله على 5 يف املائة من القيمة املضافة من 

مجيع أنشطة التجزئة، وليس على 5 يف املائة من القيمة املضافة جلميع أنشطة الوحدة.

اإلطار 2
مثال: تعيني النشاط الرئيسي لوحدة باستخدام أسلوب التدرج من أعلى إىل أسفل داخل جتارة اجلملة 

والتجزئة

ميكن أن تقوم الوحدة املبلِّغة باألنشطة التالية:

وصف الفرعالفرعاجملموعةالقسمالباب
حصة القيمة املضافة 

)بالنسبة املئوية(

زاي

46
10بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والرجميات باجلملة4654651

البيع بالتجزئة للحواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والرجميات 4744741
ومعدات االتصاالت يف املتاجر املتخصصة

8

15بيع املعدات السمعية ومعدات الفيديو بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4742

البيـــع بالتجزئة لألجهـــزة املنـزليـــة الكهربائية واألثـــاث ومعدات 474754759
اإلضاءة وغريها من األصناف املنـزلية يف املتاجر املتخصصة

4

476
بيـــع الُكتـــب والصحـــف واألدوات املكتبية بالتجزئـــة يف املتاجر 4761

املتخصصة
3

بيع التســـجيالت املوسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة يف املتاجر 4762
املتخصصة

12

البيـــع بالتجزئـــة عـــن طريـــق بيـــوت البيـــع بالريد أو عـــن طريق 4794791
اإلنترنت

35

13تأجري شرائط وأقراص الفيديو777727722نون

د النشاط الرئيسي بالطريقة التالية: كذلك يتحدَّ
اخلطوة 1 - تعيني الباب

87جتارة اجلملة وجتارة التجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالباب زاي

13أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعمالباب نون
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اخلطوة 2 - تعيني القسم )داخل الباب زاي(
10جتارة اجلملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 46
77جتارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 47

اخلطوة 3 - تعيني املجموعة )داخل القسم 47(
اخلطوة 3 أ - تعيني التجارة يف املتاجر أو خارج املتاجر )داخل القسم 47(

42جتارة التجزئة يف املتاجراملجموعات 471 - 477
35جتارة التجزئة خارج املتاجراملجموعات 478 - 479

اخلطوة 3 ب - تعيني التجارة املتخصصة أو غري املتخصصة )داخل املجموعات 471 - 777(
إعادة حساب حصص القيمة املضافة بالنسبة إىل جمموع جتارة التجزئة

10= 8%/77%الفرع 4741
19= 15%/ 77% الفرع 4742
5= 4%/77% الفرع 4759
4= 3%/77% الفرع 4761
16= 12%/77% الفرع 4762

تستأثر أربعة فروع فقط حبصة 5 يف املائة أو أكثر. لذلك تصّنف الوحدة يف بيع التجزئة املتخصصة.

اخلطوة 3 ج - تعيني املجموعة )داخل جتارة التجزئة املتخصصة(
23بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة املجموعة 474
4بيع املعدات املنـزلية األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصةاملجموعة 475
15بيع السلع الثقافية والترفيهية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصةاملجموعة 476

لتعيـــني احلصـــة األكـــر لـــن يكون مـــن املهم اســـتعمال األرقـــام األصليـــة للقيمة املضافـــة أو األرقام الناشـــئة  ملحوظة: 
عن إعادة احلساب.

اخلطوة 4 - تعيني الفرع )داخل املجموعة 474(
البيع بالتجزئة للحواسيب واملعدات الطرفية والرجميات ومعدات االتصاالت الفرع 4741

يف املتاجر املتخصصة
8

15بيع املعدات السمعية والبصرية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصةالفرع 4742

لذلك يكون النشاط الرئيسي هو 4742 )بيع املعدات السمعية والبصرية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة(.

وإذا تعذر حتديد القيمة املضافة لألنشطة ذات الصلة فيمكن استخدام التقريبات الواردة   -  129
أعاله شريطة االتساق يف تطبيقها على األنشطة املختلفة.

ويفي أســـلوب التدرج من أعلى إىل أســـفل باملبدأ الذي ينص على أن يتطابق تصنيف   -  130
النشـــاط يف املستويات األدىن مع النشاط الرئيسي للوحدة من منظور املستويات األعلى لتصنيف النشاط. 
ويف املســـتويات األدىن من التصنيف لن تكون حصة القيمة املضافة للفئة املعنية يف التنقيح 4 من التصنيف 
د اليت تنشـــأ عن اســـتعمال أســـلوب التـــدرج من أعلى إىل أســـفل ممثلة بالضرورة  الصناعـــي الدويل املوحَّ
ألكثر من 50 يف املائة من جمموع القيمة املضافة لتك الوحدة. وكلما حتركنا من املســـتويات األعلى إىل 
د كلما تكرر حدوث ذلك.  املستويات األدىن يف اهليكل التراتيب للتنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
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ومن الناحية النظرية، ال ميكن أن يوجد يف أعلى مســـتوى تراتيب يف التنقيح 4 أي قســـم يســـتأثر بأكثر من 
50 يف املائة من القيمة املضافة للوحدة.

ويســـمح أسلوب التدرج من أعلى إىل أسفل مبدئيًا بتحديد النشاط األساسي للوحدة   -  131
هبوطًا إىل أدىن مستوى يف التصنيف التراتيب للنشاط؛ ويف املمارسة العملية، ستقتصر الضرورة على تطبيق 
هذا األســـلوب على أدىن مستوى يســـتعمل فعاًل يف أي تطبيق، مثل مستوى القسم أو املجموعة، حسب 
د. وأيًّا كان األمر فإن أســـلوب التدرج من أعلى إىل أســـفل يكفل اتســـاق  القواعد اخلاصة بالتطبيق املحدَّ

تصنيف الوحدة يف كل مستوى من املستويات.

التجارة اإللكترونية  -  3
تتلقـــى وحدات اإلنتاج طلبات وتتعامل يف بيع الســـلع واخلدمات اليت تنتجها، وذلك   -  132
مبجموعة متنوعة من الوســـائل مثل اهلاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو اإلنترنت. واختارت بلدان كثرية 
أن تصف أي صفقة جتارية تنقل ملكية السلع أو اخلدمة عن طريق اإلنترنت والوسائل اإللكترونية األخرى 

باسم التجارة اإللكترونية.
ويتألف نقل ملكية السلعة أو اخلدمة من ثالث مراحل: )أ( إرسال الطلب )ب( الدفع   -  133
)ج( تســـليم الســـلعة أو اخلدمة. وميكن تعريف صفقات التجارة اإللكترونية بأهنا تشـــمل حاالت جتري 
فيهـــا املرحلـــة األوىل فقط أو املرحلتان األوىل والثانية فقط أو مجيع املراحل الثالث عن طريق اإلنترنت أو 

بالوسائل اإللكترونية األخرى.
وبالنســـبة لكثري من وحدات اإلنتاج متثِّل التجارة اإللكترونية أســـلوبًا واحدًا فقط من   -  134
جمموعة من األساليب اليت يتم هبا إجراء عمليات البيع. وتظل قواعد تصنيف هذه الوحدات يف التصنيف 
د بدون تغيري: فهذه الوحدات تصّنف يف صناعة نشـــاطها األساســـي. ولكن يتزايد  الصناعي الدويل املوحَّ
وجود وحدات جتارية تبيع سلع وتقدِّم خدمات حصريًا من خالل اإلنترنت. وهذه الوحدات ينبغي أيضًا 
تصنيفها يف صناعة نشاطها األساسي. ولذلك ستوجد وحدات إنتاج تعمل يف التجارة اإللكترونية يف كل 
د. وهناك استثناء بارز واحد هلذه القاعدة: ففي جتارة  صناعة مذكورة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التجزئـــة تصنّـــف الوحدات اليت تضطلع مببيعاهتا حصريًا أو أساســـًا من خالل اإلنترنت يف الفرع 4791 
)البيـــع بالتجزئـــة عن طريق بيوت البيـــع بالريد أو عن طريق اإلنترنت( يف التنقيـــح 4 للتصنيف الصناعي 

د. الدويل املوحَّ

اإلصالح والصيانة  -  4
د، التنقيح 4 اآلن فئات منفصلة إلصالح مجيع  يتضمَّن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  135
أنواع الســـلع. ومع ذلك ال توجد فئة وحيدة رفيعة املســـتوى تغطي مجيع أنشـــطة اإلصالح. واستنادًا إىل 

نوع السلع موضع اإلصالح يتم تصنيف األنشطة على النحو التايل:
 ، إصـــالح املركبـــات ذات املحرِّكات والدراجات النارية يصنّـــف يف الفرعني 4520 و4540	 

على التوايل.
. إصالح احلواسيب ومعدات االتصاالت يصّنف يف املجموعة 951	 

. إصالح السلع الشخصية واملنـزلية يصّنف يف املجموعة 952	 
. إصالح اآلالت واملعدات األخرى يصّنف يف املجموعة 331	 

. إصالح املباين واهلياكل األخرى يصّنف يف القسم 43	 
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التعاقد اخلارجي/األنشطة نظري رسم أو على أساس عقد  -  5
يف بعض احلاالت، تبيع وحدات ســـلع أو خدمـــات بامسها ولكن اإلنتاج الفعلي، مثل   -  136
عملية التحويل املادي يف حالة الصناعة التحويلية جتري بالكامل أو جزئيًا على يد جهات أخرى من خالل 
دة. ويصف هذا الفرع كيفية تصنيف الوحدات الداخلة يف هذه الترتيبات يف التصنيف  ترتيبات تعاقدية حمدَّ

د. الصناعي الدويل املوحَّ
ويف هذا الفرع، تستعمل املصطلحات التالية:  -  137

الطرف الرئيسي 16 وهو الوحدة اليت تدخل يف عالقة تعاقدية مع وحدة أخرى )وتسمى هنا  ) أ ( 
املتعاقد( إلجراء بعض )أو كل( عملية اإلنتاج؛

دة على أســـاس عالقة تعاقدية مع الطرف  املتعاقد 17 وهو الوحدة اليت تقوم بعملية إنتاج حمدَّ )ب( 
الرئيسي. وتصّنف األنشطة اليت يقوم هبا املتعاقد يف فئة “نظري رسم أو على أساس عقد”.

التعاقد اخلارجي هو اتفاق تعاقدي يطلب الطرف الرئيسي مبقتضاه من املتعاقد القيام بعملية  )ج( 
دة. ويف بعض األحيان يســـتعمل أيضًا مصطلح “التعاقد من الباطن” 18. ويف هذا الســـياق فإن  إنتاج حمدَّ

عملية اإلنتاج تشمل أيضًا أنشطة الدعم.
وقد يوجد الطرف الرئيسي واملتعاقد يف نفس اإلقليم االقتصادي أو يف أقاليم اقتصادية   -  138

خمتلفة. وال يؤثر املوقع الفعلي على تصنيف أي من هاتني الوحدتني.

تصنيف املتعاقد ) أ ( 
عادة يصّنف املتعاقدون، أي الوحدات القائمة بنشاط نظري رسم أو على أساس عقد،   -  139
د اليت تصّنف فيها الوحدات اليت تقوم بإنتاج نفس الســـلع أو  يف نفس فئة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
اخلدمات حلساهبا اخلاص. وتوجد استثناءات هلذه القاعدة يف األنشطة التجارية، حيث توجد فئات منفصلة 

هلذه األنشطة اليت يتم التعاقد عليها خارجيًا.

تصنيف الطرف الرئيسي )ب( 
التعاقد اخلارجي على أجزاء من عملية اإلنتاج

إذا كان التعاقد اخلارجي على جزء فقط من عملية اإلنتاج فإن الطرف الرئيسي يصّنف   -  140
يف الفـــرع الذي يناظر النشـــاط الذي ميثِّل عملية اإلنتاج الكاملـــة، أي أنه يصّنف كما لو كان يقوم بكل 

العملية بنفسه، مبا يف ذلك العمل املتعاقد عليه.
وال ينطبـــق ذلك فقط علـــى التعاقد اخلارجي لوظائف الدعـــم يف عملية اإلنتاج، مثل   -  141
املحاســـبة أو أنشـــطة احلاســـوب، ولكنه ينطبق أيضًا على التعاقد اخلارجي بشأن أجزاء من عملية اإلنتاج 

األساسية، مثل أجزاء عملية صناعة حتويلية.

التعاقد اخلارجي على عملية اإلنتاج الكاملة
إذا تعاقد الطرف الرئيسي على كامل عملية إنتاج السلعة أو اخلدمة فإنه يصنَّف عمومًا   -  142
كما لو كان يقوم بعملية اإلنتاج بنفسه. وينطبق ذلك خصوصًا على مجيع أنشطة إنتاج اخلدمات، مبا يف 

ذلك التشييد. ولكن االعتبارات اخلاصة التالية تنطبق يف حالة الصناعة التحويلية.

يشار إليه أحيانًا يف أماكن أخرى باسم   16

“املتعاقد” أو “القائم بالتحويل”.
ويعرف أحيانًا يف أماكن أخرى باسم   17

“املتعاقد من الباطن”.
يف أماكن أخرى قد تستعمل أيضًا   18

مصطلحات “التعاقد الداخلي” 
و“التعاقد اخلارجي” )لإلشارة إىل 
عالقات بني الوحدات املعنية( أو 

“التعامل اخلارجي” )لإلشارة إىل 
صفقات بني أقاليم اقتصادية؛ وهذه 

التمييزات ال تؤثر على املبادئ التوجيهية 
يف هذا الفرع وهي غري مستعملة هنا.
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م الطرف الرئيســـي للمتعاقد املواصفات التقنية لنشـــاط  ففـــي الصناعـــة التحويلية يقـــدِّ  -  143
الصناعـــة التحويليـــة الذي يتعيَّن القيام به يف صـــدد املواد املدخلـة. واملواد املدخلة )املواد اخلام أو الســـلع 

الوسيطة( ميكن إما أن يقدمها الطرف الرئيسي )ميلكها( وإما أاّل يقدمها )ال ميلكها( .
وأي طرف رئيســـي يتعاقد خارجيًا بالكامل علـــى عملية التحويل ال ينبغي تصنيفه يف   -  144
خانـــة الصناعـــة التحويلية إاّل يف حالة واحدة فقط وهي إذا كان ميلك املـــواد املدخلة يف عملية اإلنتاج - 

وبالتايل ميلك املنتج النهائي.
وأي طرف رئيســـي تعاقـــد خارجيًا بالكامل على عملية التحويـــل ولكنه ال ميلك املواد   -  145
املدخلة يكون يف الواقع قد اشترى السلعة املستكملة من املتعاقد بغرض إعادة بيعها. ويصّنف هذا النشاط يف 

د للسلعة املباعة 19. الباب زاي )جتارة اجلملة وجتارة التجزئة( وبالتحديد حسب نوع البيع والنوع املحدَّ

األنشطة احلكومية  -  6
د من ناحية القطاع املؤسســـي  ال يوجـــد أي متييـــز يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  146
الذي تنتمي إليه الوحدة اإلحصائية. وعلى ســـبيل املثال، ال توجد فئة تصف مجيع األنشـــطة اليت تقوم هبا 
أي حكومـــة هبذه الصفة. فاألنشـــطة الـــيت تقوم هبا وحدات حكومية وتعـــزى حتديدًا ملجاالت أخرى يف 
د  د ينبغي أن تصّنف يف الفرع املالئم يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ
وليس يف القســـم 84 )اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمني االجتماعي اإلجباري(. وعلى سبيل املثال، تصّنف 

املستشفيات العمومية يف الفرع 8610.
د يشمل أنشطة ذات طابع  وصحيح أن القســــم 84 يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  147
حكومي وتقوم هبا عادة اإلدارة العامة، مبا يف ذلك إصدار القوانني ولوائحها التنفيذية وتفسريها القضائي؛ 
وإدارة برامج تقوم على أســــاس هذه القوانني واللوائح؛ واألنشطة التشريعية؛ والضرائب؛ والدفاع الوطين؛ 
والنظام العام والسالمة العامة؛ وخدمات اهلجرة؛ والشؤون اخلارجية؛ وإدارة الرامج احلكومية. ورغم ذلك 

فإن املركز القانوين أو املؤسسي ليس هو حبد ذاته العامل املحدِّد ألي نشاط ينتمي إىل ذلك القسم.

تصنيف املؤسسات  -  7
نظرًا إىل أن األنشـــطة اليت تقوم هبا املؤسسة تغطي أحيانًا تشكيلة كبرية من جمموعات   -  148
د فقـــد يكون من املالئم أن تصّنفهـــا بعض اإلحصاءات على  أو فـــروع التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
مســـتوى القســـم فقط. وعلى أي حال، ينبغي عند تصنيف وحدة من هذه الوحدات يف مستوى أدىن من 
التصنيـــف، اســـتخدام هنج التدرج من أعلى إىل أســـفل، على النحو املوضـــح يف الفقرات 123 - 131 

أعاله.
د مبوجب القيمة املضافة املتولِّدة  وتصنيف املؤسســـات متعددة األنشطة ينبغي أن يتحدَّ  -  149
د  عن الوحدات اليت تتألف منها املؤسسة. وبعبارة أخرى، ينبغي اختيار فئة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
حسب أنواع أنشطة الوحدات املكوِّنة اليت متثِّل احلصة الرئيسية من القيمة املضافة، وذلك باتباع أسلوب 

التدرج من أعلى إىل أسفل.

تصنيف األسر املعيشية  -  8
د فئة لتصنيف األســـر املعيشية إذا كانت تلك  يشـــمل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  150
األســـر تشـــغِّل أفرادًا للخدمة يف املنازل. ويشمل ذلك األسر املعيشية اليت تقوم بتشغيل اخلادمات وعمال 

ميكن أيضًا أن يتوقف التصنيف   19

النهائي للطرف الرئيسي على أنشطة 
أخرى جتري يف نفس الوحدة.
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احلدائق والطباخني إخل ومع تولُّد العمالة من هذه الوحدات يتم مجع البيانات عنها ملختلف اإلحصاءات، 
وذلك عادة خارج نطاق إحصاءات املشـــاريع التجارية العامة، أي باســـتعمال ُأطر عينات تكون األســـر 

املعيشية فيها، وليست املشاريع التجارية، هي وحدات مجع البيانات.
وخـــارج نطاق هذه الفئـــة املوجودة ظهرت يف أعمال مجع البيانات، مثل الدراســـات   -  151
االســـتقصائية عن األيدي العاملة، ضرورة لوصف أنشـــطة األســـر املعيشية. ويف حني أن األنشطة السوقية 
د ألي  ينبغي أن توصف حســـب القواعد القائمة لتعيني الرمز الصحيح يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
نشـــاط، فقد تبيَّن صعوبة تطبيق هذه القواعد على األنشـــطة اليت تنتج سلعًا وخدمات لالستعمال اخلاص. 
وهذه األنشـــطة قد جتمع خليطًا من األنشـــطة اليت تقوم هبا مؤسسات األسر املعيشية، مثل أنشطة الزراعة 
والتشييد وُصنع املنسوجات واإلصالح وأنشطة اخلدمات األخرى. وال ميكن عمومًا، حتديد نسب للقيمة 
املضافة هلذه األنشطة وتعيني النشاط األوَّيل بدرجة معقولة. ومت ختصيص جمموعتني يف القسم 98 )األنشطة 
غري املميَّزة إلنتاج السلع واخلدمات اليت تقوم هبا األسر املعيشية اخلاصة الستخدامها اخلاص( لتوفري مكان 
من أجل اســـتيعاب هذه األنشـــطة املختلطة يف التصنيف. ولن يتعلق هذا القسم عادة بإحصاءات املشاريع 

التجارية ولكنه ينطبق على مجع البيانات اليت تغطي أنشطة األسر املعيشية وأنشطة الكفاف.

تغيريات يف تصنيف الوحدات  -  9

ميكن أن تغيِّر الوحدات نشـــاطها األساســـي إما فورًا وإمـــا تدرجييًا مع مرور الوقت.   -  152
وميكن أن يتغيَّر النشاط الرئيسي أثناء السنة من فترة إحصائية للفترة التالية، سواء كان ذلك بسبب عوامل 
مومسية أو بســـبب قرارات إدارية لتغيري منط الناتج. ويف كل حالة من احلاالت، ال حيدث تغيُّر مفاجئ إىل 
حـــد كبري يف توازن األنشـــطة. وقد حيدث بداًل من ذلك تغيري يف منـــط الناتج أو املبيعات بصورة تدرجيية 
على مدى عدة سنوات. ويف حني أن مجيع هذه احلاالت تستدعي تغيري تصنيف الوحدة فإن حدوث هذه 

التغيريات بصورة متكررة أكثر مما ينبغي قد يشوِّه اإلحصاءات بدرجة جتعل تفسريها أمرًا صعبًا للغاية.
ولتجنُّب التغيُّرات الكثرية يلزم وجود قاعدة لالســـتقرار. وبدون هذه القاعدة ستكون   -  153
هناك تغيُّرات ظاهرة يف الدميغرافية االقتصادية ملجموع أفراد املشاريع التجارية وهي تغيريات لن تزيد عن 
كوهنا مظاهر إحصائية خادعة. والغرض من قاعدة االســـتقرار املذكورة أن تنطبق على وحدات تعمل يف 
خليط من األنشطة تكاد تكون متوازنة وبالتايل عرضة لتزايد احتماالت تغيُّرات يف النشاط الرئيسي نتيجة 
تغيُّرات بســـيطة فقط يف نســـبة األنشـــطة املعنية. ويف هذه احلاالت، ينبغي وضع نسبة األنشطة يف السنتني 

األخريتني أو الثالث سنوات األخرية يف االعتبار عند حتديد النشاط الرئيسي للوحدة.
والتغيُّـــرات يف تصنيف الوحدات لغرض االســـتقصاءات اإلحصائية ال جتري أكثر من   -  154
دة أو مع توفر املعلومات. أما التغيُّرات األكثر تكرارًا فتؤدي  مرة واحدة يف الســـنة، ســـواء يف مواعيد حمدَّ

إىل تضارب بني اإلحصاءات قصرية األجل )الشهرية والربع سنوية( واإلحصاءات األطول أجاًل.

مجع معلومات عن نشاط الوحدات وترميزها وفقًا للتصنيف الصناعي   - دال 
د الدويل املوحَّ

د وإمكانية  تتوقـــف نوعية اإلحصاءات الناجتـــة وفقًا للتصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  155
مقارنتهـــا علـــى مدى صحة الرموز املخصصة للوحدات اإلحصائيـــة. وتتوقف صحة الرموز بدورها على 

املعلومات املتوفِّرة لتحديدها واألدوات واإلجراءات املستعملة هلذا الغرض.
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وإىل حـــد ما، تتوقف نوعية املعلومات على نوع املصدر اإلحصائي. فنوعية املعلومات   -  156
الـــيت يتم مجعها ألغراض التســـجيالت اإلداريـــة تتوقف على مدى الدور الذي تؤديـــه هذه املعلومات يف 
اإلجـــراءات اإلداريـــة اليت جيري التســـجيل هلا. كما ســـتتوقف أيضًا على نوع التمييـــز الذي يتطلبه ذلك 
الدور مثل ما إذا كانت القواعد الضريـبية أو لوائح التأمينات االجتماعية أو قواعد القروض االســـتثمارية 
مة من وكاالت االســـتخدام تتطلب تســـجياًل دقيقًا لنوع النشاط اجلاري. ولذلك حتتاج  أو اخلدمات املقدَّ
املكاتـــب اإلحصائيـــة يف كثري من األحيان إىل أن جتمع املعلومات املطلوبة مباشـــرة من الوحدات من أجل 
حتديد رموز أنشـــطة الوحدات، حىت إذا كان الســـجل املستخدم كأساس لدراساهتا االستقصائية مستمدًا 

من وكالة إدارية واحدة أو أكثر أو مت وضعه بالتعاون معها.
د فإن املعلومات الالزمة لوضع الرموز  ونظـــرًا لطبيعة التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  157
من أجل السجل والدراسات االستقصائية يتعيَّن أن تكون معلومات تصف املدخالت والعمليات والنواتج 
الرئيسية لألنشطة اإلنتاجية للوحدات. ويف حالة الوحدات اليت تنتج جمموعة واسعة من املنتجات ستكون 
املعلومـــات ضرورية أيضًا لتحديد مســـامهاهتا يف القيمة املضافة أو غري ذلك مـــن العوامل ذات الصلة اليت 
يتم هبا حتديد النشـــاط الرئيســـي هلذه الوحدات. وجيب احلصول على هذه املعلومات من الوحدات كما 
جيـــب توخـــي احلرص للتأكد من أن األفـــراد الذين يقدمون املعلومات نيابة عـــن الوحدات يفهمون نوع 
املعلومات املطلوبة ويســـتطيعون مجعها من سجالت الوحدات ومن معلوماهتم اخلاصة. وهلذا كان اختبار 
صياغة األســـئلة يف الدراســـات االستقصائية اخلاصة باملنشـــأة ال يقل أمهية عنه يف الدراسات االستقصائية 
اخلاصة باألســـر املعيشية. وبالنسبة للسجالت ولنوع الدراسات االستقصائية، سيكون التوصل إىل الرموز 
الصحيحـــة اســـتنادًا إىل املعلومات املتعلقة باملنتج أمرًا أكثر ســـهولة إىل حد كبـــري إذا كان فهرس الترميز 

املستخدم جيد التنظيم وشاماًل.
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الفصل الرابع
موضوعات أخرى

د يف وضع التصنيفات الوطنية  استخدام التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  - ألف 
ذات الصلة

لية  دًا، األداة األوَّ د، باعتبـــاره تصنيفًا دوليًا موحَّ ميثِّـــل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  158
لتجميع وعرض إحصاءات قابلة للمقارنة دوليًا حسب النشاط االقتصادي. ولذلك كان من املهم جدًا أن 
تكون املعلومات اليت يتم جتميعها على الصعيد الوطين، وبالتايل التصنيفات املستعملة على الصعيد الوطين، 

د. متوافقة مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
غـــري أن ضرورة وجود آلية للمقارنة على املســـتوى الـــدويل ال تعين أنه جيب أن تعتنق   -  159
د برمَّته وبـــدون تعديل. فالغرض هو أن تســـتخدم البلدان هذا  البلـــدان التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
د كدليل لتكييف تصنيفاهتا الوطنية حســـب املعيـــار الدويل. وقد ختتار  التصنيـــف الصناعي الـــدويل املوحَّ
د اســـتعمااًل مباشـــرًا ألغراضها الوطنية وإما صياغة  البلدان إما اســـتعمال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تصنيفها الوطين اخلاص هبا. وعندما تفتقر البلدان إىل البنية األساسية املطلوبة إىل صياغة واستعمال تصنيفها 
د كتصنيف ألنشطتها الوطنية بدون  اخلاص لألنشطة فإهنا تستطيع اعتناق التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تعديل أو بتعديل بسيط. وحيدث ذلك يف كثري من األحيان من خالل توسيع أو ضغط تفاصيل التصنيف 
د مع احلفاظ على هيكله العـــام. ورمبا قامت بلدان أخرى تارخييًا بصياغة تصنيف  الصناعـــي الدويل املوحَّ
يالئم احتياجاهتا اخلاصة. وينبغي لتلك البلدان أن تبذل قصاراها لتكييف تصنيفها بطريقة تســـمح بتقدمي 

د بدون ضياع قدر كبري من املعلومات. البيانات وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ولكــــي ميكن إجناز إمكانية املقارنة الدولية، يشــــار بأن تعتنق مجيع البلدان نفس املبادئ   -  160
والتعاريف العامة يف خطط التصنيف الصناعي اخلاصة هبا وذلك بالقدر الذي تسمح به االحتياجات الفردية 
ــــدة يف التصنيف الصناعي  هلذه البلدان )لالطالع على املبادئ والتعاريف اليت وضعت هلذا الغرض واملتجسِّ
د، انظـر الفرع الثاين أعـاله(. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكـون من املمكـن عمليًا إعادة ترتيب  الدويل املوحَّ
وجتميــــع كل الفئــــات يف التصنيفات الوطنية حبيث تناظر فئة واحدة أو أكثــــر من فئات التصنيف الصناعي 
د، رغـم أن هذا قد ال يكـون ممكنًا يف مجيع األحـوال ألن بعض الفئات يف أكثـر املســــتويات  الدويل املوحَّ

د قد ال ميكن متييزها يف التصنيفات الصناعية لبعض البلدان. تفصياًل يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د مع خصائص االقتصاد الوطين، مع املحافظة  وتكييف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  161

على إمكانية املقارنة على املستوى الدويل، يتطلب مراعاة عدد من القواعد الواردة أدناه.

د جتميع وتفكيك التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  1
د مع الظروف الوطنية، ميكن جتميع فئات  عند تكييف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  162
التصنيـــف أو زيـــادة تفصيلها لتعبِّر على حنو أفضل عن هيكل االقتصـــاد الوطين يف البلد. وإذا كان قطاع 
حة  اقتصـــادي معيَّن يتســـم بأمهية كرى من الناحية االقتصادية أو نشـــأت فيه ختصصـــات هامة غري موضَّ
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ـــد فيمكن تفكيك اجلزء املعين من التصنيف مبزيد من  بصـــورة منفصلة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التفصيـــل. فـــإذا كان قطاع آخر يف االقتصاد غري موجود أو مل يتطور بعد أو مل تكن له أمهية يف االقتصاد 
ككل فيمكـــن معاجلـــة اجلزء املتصل به يف التصنيف على مســـتوى أكثر إمجااًل. وليـــس القصد هو القول 
بتجميع بيانات عن الفئات، مع ما يتطلبه ذلك من كل أنواع الفصل االصطناعي أو التعســـفي للوحدات 
اإلحصائية القائمة. وقد يكون حســـاب نســـب التجانس أداة لتحديد جـــدوى وفائدة وجود فئات أكثر 

تفصياًل يف التصنيف 20.
ولكي يكون أي تصنيف وطين لألنشـــطة قاباًل للتحويل إىل التصنيف الصناعي الدويل   -  163
ـــد، ينبغـــي عمومًا أن تكون الفئات يف أكثــر مســـتويات التصنيف تفصياًل يف اخلطة الوطنية متطابقة  املوحَّ
د أو أن تكون أجزاًء فرعية من هـــذه الفروع. وبعبارة  مـــع أفـــراد فروع التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
أخـرى، ينبـغــي أاّل تغطي أي فئة من أكثر املستويات تفصياًل يف التصنيف الوطين أجزاء منتقاة من فرعني 
د. وإذا تعيَّن أن تكون الفئات الوطنية ممثلة بتجميعات  أو أكثر من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ـــد فينبغي أن تكون الفروع جزًءا  بـــني فرعني كاملـــني أو أكثر من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
مـــن نفس املجموعة. وهبذه الطريقة ال تتأثر إمكانية حتويل التصنيف الوطين إىل التصنيف الصناعي الدويل 

د مبوقع الفئات على املستوى التفصيلي يف التصنيف يف املخطط الوطين أو بطريقة جتميعها. املوحَّ
ولتحقيــــق األغــــراض الوطنية، ميكن تفكيك الفئات يف هيــــكل التصنيف الصناعي الدويل   -  164
ــــد عن طريق تقســــيم الفروع املعنية تقســــيمًا فرعيًا إىل فروع ثانوية. وميكــــن القيام بذلك بإضافة نقاط  املوحَّ
د. وميكن بداًل من  عشرية إىل رموز األربعة أرقام اليت تعني كل فرع من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د باالستعاضة  ذلك، توسيع نطاق التقسيم الفرعي للمجموعات إىل فروع يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
عن الفروع احلالية مبزيد من الفئات األكثر تفصياًل. واحلفاظ على إمكانية املقارنة بفروع التصنيف الصناعي 

د ينبغي وصف حدود الفروع األكثر تفصياًل حبيث ميكن جتميعها يف فروع. الدويل املوحَّ
د قد  وتوســـيع نطـــاق الرموز ذات األربعة أرقـــام يف التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ  -  165 
ال يكون ضروريًا إذا كانت الفروع الوحيدة اليت يتعيَّن تقســـيمها تقســـيمًا فرعيًا لتلبية املتطلبات الوطنية 
د برموز  هي الفروع اليت تتماثل مع املجموعات. وهي الفروع املعرَّفة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
مكوَّنة من أربعة أرقام تنتهي بالرقم “صفر” وميكن االستعاضة عنها بفروع ميكن أن تصل إىل تسعة فروع 

معرَّفة برمز من أربعة أرقام لكل فرع.
د، وذلك مثاًل جبمع فروع املجموعات  وميكن جتميع فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  166
املختـــارة يف عدد أقل من الفـــروع األقل تفصياًل أو بضغط الفروع متامًا يف جمموعات. بل وقد يكون من 
املستصوب أو الضروري يف بعض احلاالت وجود فئات على أكثر املستويات تفصياًل يف التصنيف الوطين 
د. وقد يكون سبب ذلك أن أنواع األنشطة اليت تفصل  حبيث جتمع فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د ليســـت هامة مبا فيه الكفاية يف بلد ما، أو قد  بينها الفروع املختارة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
يرجع ذلك إىل وجود درجة أصغر بكثري من التخصص يف أنشطة الوحدات اإلحصائية عن القدر املطلوب 
د يف اخلطة الوطنية. وعلى ســـبيل املثال قد   الســـتعمال فـــروع معيَّنة من التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
ال تنشـــئ بعض البلدان يف تصنيفاهتا الوطنية فئات تشـــبه الفئات الفردية يف األقسام من 26 إىل 28 )ُصنع 
اآلالت(، طاملا كانت غالبية املنشـــآت اليت تعمل يف أنشـــطة الفرع س تقوم أيضًا بأنشـــطة يف الفرع ص 
وبالعكس، مما جيعل فصل هذه األنشـــطة يف التصنيف الوطين أمرًا غري عملي. وقد حتتاج هذه البلدان إىل 
اجلمع بني بعض أو كل املجموعات أو األصناف يف فئات عديدة عند أكثر مســـتويات التصنيف تفصياًل 

يف تصنيفها الوطين.
وينبغي أاّل يغيب عن البال أن اجلمع بني الفروع يف جتميعات أعلى، ســـواء كان ذلك   -  167
على مستوى املجموعة أو يف موضع آخر، سوف جيعل إمكانية مقارنة البيانات على الصعيد الدويل قاصرة 

لالطالع على مناقشة أكثر تفصياًل   20

لنسب التجانس انظر الدليل املرفق 
د  بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

وبالتصنيف املركزي للمنتجات 
)منشورات األمم املتحدة، سيصدر 

قريبًا(.
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على ذلك املســـتوى، أو على مســـتوى التجميعات األعلى من ذلك. وميكن أن حتدث هذه احلالة األخرية 
إذا قـــررت البلدان جتميـــع بعض فروع األرقام األربعة داخل املجموعة 281 على ســـبيل املثال. وإذا قام 
بلدان بتجميع األصناف داخل املجموعة 281، فإن إمكانية مقارنة بيانات هذين البلدين قد ال تتوفر عند 
مســـتويات التجميع لكل منهما ولكن تتوفر فقط عند املســـتوى األعلى يف املجموعة 281. ولذلك ينبغي 
عة وفقًا هلاتني الفئتني  النظـــر بدقـــة يف األثر املحتمل لتجميع األصناف على إمكانية مقارنـــة البيانات املجمَّ

اجلديدتني.

مستوى قابلية املقارنة على الصعيد الدويل  -  2

من الناحية املثالية، ســـتكون البلدان قادرة على تقدمي بيانات وفقًا للتصنيف الصناعي   -  168
د على مجيع مستويات التصنيف ألغراض املقارنة دوليًا. ولكن مجيع فئات التصنيف التفصيلية  الدويل املوحَّ
قد ال تكون، كما جاء أعاله، مناسبة جلميع البلدان وقد ترغب البلدان يف صياغة تصنيفات وطنية تستند 
إىل أولوياهتـــا اخلاصـــة. وحىت يف هذه احلالة تظل مشـــكلة املقارنة الدولية قائمة وينبغـــي للبلدان أن تبذل 
د وميكن مجع وتبليغ  جهدها الســـتعمال تصنيف يتفق بقدر اإلمكان مع التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ

املعلومات ألغراضه.

وقـــد أوصت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة يف دورهتا الســـابعة والثالثني بأن   -  169
تقوم البلدان مبواءمة تصنيفاهتا الوطنية لكي يتسىن هلا اإلبالغ عن بيانات على مستوى الرقمني على األقل 
د، دون خسارة يف املعلومات 21. ومن الواضح أن االهتمام  يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

دة. سيظل قائمًا بوجود معلومات تفصيلية قابلة للمقارنة دوليًا، وخاصة ألغراض دراسات حمدَّ

استخدام مستويات تصنيف خمتلفة لعرض اإلحصاءات  - باء 

قد يكون من املســـتصوب اســـتخدام فئات تصنيفية لنوع النشـــاط االقتصادي تكون   -  170
أقـــل تفصياًل يف بعض أنواع اإلحصاءات عنها يف سالســـل أخـــرى، كما أن عدد وحجم الفئات اليت يتم 
ألغراضهـــا تقـــدمي إحصاءات موثوقة قد يتوقفان على كل من مصدر اإلحصاءات واعتبارات احلفاظ على 
السرية. وعلى سبيل املثال، قد ال يكون من املمكن عمليًا عرض بيانات عن العمالة تكون قد ُجمعت يف 
اســـتقصاءات عن األسر املعيشية بنفس قدر التفاصيل الذي جتمع به بيانات العمالة من استقصاءات بشأن 
املنشآت. أو قد ال يكون من الضروري تقدمي بيانات حسب نوع النشاط االقتصادي يف احلسابات القومية 
بنفـــس القـــدر من التفاصيل الذي ُتعـــرض به يف اإلحصاءات الصناعية. ويوفـــر التصنيف الصناعي الدويل 
د، بإتاحته أربعة مســـتويات للتصنيف )األبواب واألقســـام واملجموعات والفروع( إطارًا لتصنيفات  املوحَّ
بيانـــات قابلة للمقارنة مبســـتويات خمتلفة من التفاصيل. ولكـــن من املهم أن يالحظ أن حتديد أي فئة على 
د ال مينع أن تكون تلك الفئة أكر يف اقتصاد وطين بعينه  مستوى الفرع يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
دة يف مســـتوى املجموعة وحىت مســـتوى القســـم أو الباب، كما سيحدث مثاًل يف حالة الفرع  عن فئة حمدَّ

8521 )التعليم الثانوي العام( مقابل القسم 03 )صيد األمساك وتربية املائيات( يف كثري من البلدان.

وباملثـــل، وفيما يتعلق بالدراســـات االســـتقصائية املتخصصة بشـــأن عـــدد حمدود من   -  171
د، حىت على أكثر املســـتويات  الصناعات، لن تكون التفاصيل اليت يقدمها التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تفصيـــاًل، كافية يف كثـــري من األحيان ألغراض التحليل املطلوبة. ولكن يشـــار بأن تظل الفئات التفصيلية 

د ألسباب إمكانية املقارنة. عة حسب األصناف احلالية يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ اجلديدة جممَّ

انظر الوثائق الرمسية للمجلس   21

االقتصادي واالجتماعي، 2002، 
 ،)E/2006/24( 4 امللحق رقم
الفصل األول، الفقرة 3، البند 

105/37 )ب(.
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 40

الصلة مع التصنيفات األخرى  - جيم 

مالحظات عامة  -  1

طلبت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاســـعة عشـــرة من األمانـــة العامة أن ُتعد جمموعة   -  172
ل معًا نظامًا متكاماًل لتصنيف األنشـــطة والســـلع واخلدمات ميكن استخدامها يف خمتلف  تصنيفات تشـــكِّ
أنواع اإلحصاءات االقتصادية. وباســـتخدام النظام املتكامل لتصنيفات األنشـــطة واملنتجات أساســـًا هلذا 
د  د والتصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ ـــض العمل عن تنقيح التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ العمـــل، متخَّ
للتجـــارة الدوليـــة وصياغة التصنيف املركزي للمنتجات. وهذه التصنيفات الثالثة شـــديدة الترابط. وميثِّل 
د جانب النشـــاط يف النظام، يف حني أن التصنيـــف املركزي للمنتجات  التصنيـــف الصناعـــي الدويل املوحَّ
د للتجارة الدولية  ميثِّل األداة الرئيســـية لتصنيف الســـلع واخلدمات، وميثِّل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيـــف التجميعي للســـلع القابلة للنقل لإلحصـــاءات التجارية الدولية لألغراض التحليلية. ويســـتعمل 
د للتجارة الدولية العناوين والعناوين  كال التصنيـــف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
الفرعية للنظام املنســـق لتوصيف الســـلع األساســـية وترقيمها باعتبارها لبنات لبنـــاء الفئات اخلاصة هبذين 
التصنيفني. وبعد ذلك ُأضيفت هلذه االعتبارات الصالت مع التصنيفات األخرى اليت قد تتطلب درجة من 

د. قابلية املقارنة مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

ق  الصلة مع تصنيفات املنتجات: التصنيف املركزي للمنتجات والنظام املنسَّ  -  2
د  لتوصيف السلع األساسية وترقيمها والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

للتجارة الدولية

د، مــــن ناحية، وتصنيفات  تســــتند الصلــــة القائمة بني التصنيــــف الصناعي الدويل املوحَّ  -  173
املنتجات، أي النظام املنســــق لتوصيف السلع األساسية وترقيمها والتصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف 
د للتجارة الدوليــــة، من ناحية أخرى، إىل أن تصنيفــــات املنتجات جتمع من ناحية  الصناعــــي الــــدويل املوحَّ
د يف  املبدأ يف فئة واحدة الســــلع أو اخلدمات اليت يتم إنتاجها عادة يف صناعة واحدة فقط على النحو املحدَّ
ق بقدر اإلمكان  د. وقد متت مراعاة هذا املعيار املتعلق باملنشأ يف النظام املنسَّ التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
عنــــد صياغتــــه. ومل يطبَّق هذا املبدأ يف بعض احلاالت - وذلك مثاًل إذا كان يبدو من املســــتحيل أن ينجح 
موظــــف اجلمــــارك يف معرفة الفرق. ومع ذلك، يتضمن معظم العناوين والعناوين الفرعية يف النظام املنســــق 
د. ولكن هناك اســــتثناءات كثرية  ســــلعًا تنتج عادة يف فئة واحدة من فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
يف بعض املجاالت حيث ال تدخل النواتج يف التجارة الدولية إىل درجة كبرية. وعلى ســــبيل املثال، ميكن 
 اجلمــــع بــــني املنتجات الزراعية اخلام واملجهَّزة يف النظام املنســــق نظرًا ألن التجارة الدولية يف هذه املنتجات 
ال تكاد تذكر. ومع ذلك، فإن املنتجات اخلام واملجهَّزة هي نواتج لصناعات متمايزة يف التصنيف الصناعي 
د، وهو ما جيعل من املستحيل إقامة صالت قاطعة بني هذين التصنيفني. وباإلضافة إىل ذلك،  الدويل املوحَّ
ــــق يســــري حسب معايري ختتلف إىل حد كبري عن املنشأ  فإن ترتيب العناوين والعناوين الفرعية يف النظام املنسَّ

د للتجارة الدولية. الصناعي وعن هيكل التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ـــق والتصنيف الصناعي  واالختالفات بـــني التصنيف املركزي للمنتجات والنظام املنسَّ  -  174
ـــق هو  د للتجارة الدولية نشـــأت ألن هذه التصنيفات وضعت ألغراض خمتلفة. فالنظام املنسَّ الدويل املوحَّ
د  التصنيف التفصيلي للتجارة الدولية يف الســـلع القابلة للنقل، يف حني أن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للتجارة الدولية هو تصنيف أكثر جتميعًا ألغراض حتليلية، وله نفس جمال النظام املنسق. أما جمال التصنيف 
د للتجارة الدولية  املركزي للمنتجات فيتجاوز جمال النظام املنســـق وجمال التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
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من ناحية أن الغرض منه هو أن يغطي إنتاج وجتارة واســـتهالك مجيع الســـلع واخلدمات. ويعيد التصنيف 
د للتجارة الدولية، التنقيح 3، كالمها جتميع فئات  املركـــزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
د للتجارة الدولية  نظام املنســـق رغم أهنما يفعالن ذلـــك بطرق خمتلفة. والتصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
يتبع ترتيبًا تقليديًا حيث تتمثَّل االعتبارات األساسية يف املواد املستخدمة ومرحلة التجهيز واالستخدامات 
النهائيـــة. ويرتب التصنيف املركزي للمنتجات فئاته يف جمموعات تشـــبه فئات التصنيف الصناعي الدويل 

د. ولكن ذلك ال يعين أن مجيع السلع قد ُوضعت يف جمموعات حسب مصدرها الصناعي. املوحَّ
وعلى الرغم من أن املنشـــأ كان اعتبـــارًا هامًا يف صياغة التصنيف املركزي للمنتجات   -  175
فإنه قد اســـُتحدث كتصنيف حبد ذاته حيث يســـتند التصنيف إىل اخلصائص املادية والطبيعية الذاتية للسلع 
مة. وعلى ســـبيل املثال، تعتـــر اللحوم والصالل معًا من نواتج املجازر )الفرع  أو إىل طابـــع اخلدمات املقدَّ
د، “جتهيز وحفظ اللحوم”(، فإهنما يردان يف بابني خمتلفني يف  1010 يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيف املركزي للمنتجات. ومع ذلك فإن كل نوع من أنواع الســـلع أو اخلدمات املميَّزة يف التصنيف 
املركزي للمنتجات يتم تعريفه بطريقة جتعل إنتاجه عادة من خالل نشاط واحد فقط على النحو املعرَّف 
د. وقد ُبذلت حماولة بقدر املستطاع عمليًا إلقامة تناظر بني التصنيفني،  يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د  حيث تقترن كل فئة يف التصنيف املركزي للمنتجات بإشـــارة إىل فرع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

الذي يتم فيه أساسًا إنتاج السلعة أو اخلدمة.

التصنيفات املشتقة واملتصلة األخرى لألنشطة  -  3
د رغبة قوية لتحســـني  كان الدافـــع إىل التنقيـــح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  176
التوافـــق بني تصنيفات األنشـــطة يف أحناء العامل. ويف ســـياق هـــذه العملية، وضعـــت يف االعتبار اخلرات 
املكتســـبة أثناء التنقيحات األخرية أو التنقيحات اليت ال تزال جارية للتصنيفات الوطنية واإلقليمية. ولكن 
مـــن الواضح أن احلاجة إىل الترشـــيد والبناء، وخاصة يف املســـتويات األدىن مـــن التصنيف، ختتلف من بلد 
آلخر ومن منطقة ألخرى. وكانت أعمال فريق اخلراء املعين بالتصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية 
استمرارًا هلذه اجلهود التنسيقية يف إطار أعماله بشأن األسرة الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية. 
وقـــد شـــدَّدت اللجنة اإلحصائية مرة أخـــرى على احلاجة إىل تقارب تصنيفات األنشـــطة القائمة كما أن 

ضرورة التقارب ستكون عنصرًا رئيسيًا يف األعمال املقبلة بشأن هذه التصنيفات.
وال تقلـــل احلاجــــة إىل التقارب مـن احلاجة إىل تصنيفات إقليميـــة. واألعمـال املتعلقـة   -  177
بتحســـني ومواءمة التصنيفات اإلقليمية لألنشـــطة، اســـتنادًا إىل التصنيف املرجعي باعتباره املعيار الدويل، 
د. فينبغي أن تشتق هذه التصنيفات اإلقليمية  متثِّل طريقة هامة لدعم تطبيق التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د مـــع تكييفها مع اخلصائص اإلقليمية ملجموعـــة من البلدان. وهذه  مـــن التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيفات اإلقليمية ستســـمح مبقارنة البيانات داخل املنطقة كما أهنا ســـتكون مبثابة مبادئ توجيهية أكثر 

مالءمة لصياغة التصنيفات الوطنية.
وترسي ديباجة األسرة الدولية للتصنيفات االقتصادية واالجتماعية أسس هذه العالقات   -  178
د لألنشطة االقتصادية( والتصنيفات املشتقة  بني التصنيفات املرجعية )مثل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

والتصنيفات ذات الصلة.

التصنيفات املشتقة ) أ ( 
جـــرت صياغة تنقيح التصنيـــف الصناعي العام لألنشـــطة االقتصادية داخل اجلماعات   -  179
د، وبذلك كانت اســـتمرارًا للعالقة  األوروبية اســـتنادًا إىل التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
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القوية بني هذين التصنيفني. ومت حتديد الفئات يف مجيع مستويات التصنيف الصناعي العام حبيث تكون إما 
ل جمموعات فرعية من فئات واحدة يف التصنيف  د وإما تشكِّ مماثلة لفئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د. الصناعي الدويل املوحَّ
وباإلضافة إىل ذلك، ظلت أنظمة الترميز املستعملة يف تصنيفي األمم املتحدة واجلماعة   -  180
األوروبية دون تغيري بقدر اإلمكان. وتبعًا لذلك أصبحت بيانات املنظمتني احلكوميتني الدوليتني كلتيهما 
د والتصنيـــف الصناعي العام حىت  متســـقة على نطاق واســـع. ويتماثـــل التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
مســـتوى الرقمني )األقسام( يف التصنيف. ويف املســـتويات األدىن أنشأ التصنيف الصناعي العام قدرًا أكر 
من التفاصيل تالئم مســـتعملي التصنيف األوروبيني. وميكن دائمًا جتميع هذه التفاصيل اإلضافية يف فئات 

د يف مستويات األرقام الثالثة واألرقام األربعة داخل نفس اهليكل. التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وجيري العمل أيضًا يف مناطق أخرى إلنشاء تصنيفات مشتقة مشاهبة.  -  181

التصنيفات ذات الصلة )ب( 
وضع نظام أمريكا الشـــمالية لتصنيف الصناعات يف منتصف تســـعينات القرن املاضي   -  182
لزيادة إمكانية املقارنة بني اجلهات الوديعة الثالث هلذا التصنيف. وكانت األعمال البحثية اليت جرت أثناء 
د. وعملية االســـتعراض  صياغـــة هـــذا النظام مدخاًل كبريًا يف عملية تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ض فقط عن الرغبة يف إدخال بعض فئات  اليت قامت هبا بلدان أخرى هليكل ومفاهيم هذا النظام مل تتمخَّ
ضت أيضًا  د، بل متخَّ املســـتوى األعلى من النظام، مثل “املعلومات”، يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
عت على مناقشات تفصيلية بشأن  د وشجَّ عن عمليات استعراضية ملبادئ التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

املعايري اليت يتعيَّن تطبيقها على القرارات اخلاصة باحلدود بني الفئات القائمة.
وتبيَّن من العمل يف صياغة هيكل مشـــترك للمســـتوى األعلى هلذين التصنيفني وجود   -  183
دة؛ والرغبة يف احلفاظ على االستمرارية يف التصنيفني؛  حدود تقيِّد هذا اجلهد نتيجة احتياجات البلدان املحدَّ
وحتليـــل التكاليـــف والفوائد إلدخال تغيري كامل يف التصنيفني املعنيني. ونتيجة لذلك، يبدو هيكل كل من 
د ونظام أمريكا الشـــمالية لتصنيف الصناعـــات خمتلفًا بدرجة كبرية عن  التصنيـــف الصناعي الدويل املوحَّ
ن من إعادة جتميع البيانات اإلحصائية اليت يتم  اآلخـر. ولكـن تعاريف الفئات الفرديـة صمِّمت بطريقـة متكِّ
د، وهو  مجعها وفقًا لنظام أمريكا الشمالية يف أقسام الرقمني يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
مـــا يكفل توافق البيانات على النحـــو املوصوف يف الفقرة 168 أعاله. ويف كثري من احلاالت ميكن إقامة 

روابط أكثر تفصياًل.
د ألستراليا ونيوزيلندا يف عام 2006 وهو  وقد مت تنقيح التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  184
د يف املســــتوى التفصيلي. وكما حدث يف حالة  يتســــق بصورة عريضة مع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د ألســــتراليا  د أعيد تقييم النهج املفاهيمي للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ التصنيــــف الصناعي الدويل املوحَّ
د ألســــتراليا ونيوزيلندا يف االعتبار  ونيوزيلنــــدا. وتأخــــذ الصيغة املنقَّحــــة للتصنيف الصناعي الــــدويل املوحَّ
د  األنشــــطة اجلارية يف الوحدات االقتصادية يف أســــتراليا ونيوزيلندا. ويتبع هيكل التصنيف الصناعي املوحَّ
د، حبيث ميكن جتميع الفئات  ألســــتراليا ونيوزيلنــــدا بصورة عريضة هيكل التصنيف الصناعي الــــدويل املوحَّ

د. على مستوى القسم واألقسـام األكثـر تفصياًل يف فئات الرقمني يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د عالقة التصنيفات الدولية األخرى بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  4
يوجـــد نوع من العالقـــة بني التصنيفات التالية اليت وضعتهـــا األمم املتحدة أو أجهزهتا   -  185
د، أو تســـتعمل هذه التصنيفات أجـــزاًء من التصنيف الصناعي  الفرعيـــة والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ـــد يف تعريف نطاقها أو فئاهتا؛ ســـواء عند وصف اإلحصاءات بشـــأن األعمال أو العمالة أو  الـــدويل املوحَّ
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د للتعليم 22  النفقـــات أو التعليم أو الســـياحة أو البيئة: تصنيف وظائف احلكومـــة والتصنيف الدويل املوحَّ
د للمهن 23، وتصنيف أنشـــطة حســـاب الســـياحة الفرعي 24، والتصنيف الدويل  والتصنيف الدويل املوحَّ

للمنظمات اليت ال تستهدف الربح 25.
وكان تصنيـــف وظائف احلكومـــة الذي وضعه املكتب اإلحصائي الســـابق يف األمانة   -  186
العامة لألمم املتحدة الستعماله أساسًا يف نظام احلسابات القومية، قد ُنشر ألول مرة يف عام 1980 مث ُنقح 
يف عام 2000. وكانت معايري التصنيف — أي الوظيفة يف حالة تصنيف وظائف احلكومة والنشاط يف 
د — تتشابه مفاهيميًا إىل حد ما. غري أن تصنيف وظائف احلكومة  حالة التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د من أجل تصنيف نفقات احلكومة ألن قائمة الوظائف  أكثـــر مالءمـــة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د، ألن  يف تصنيـــف وظائف احلكومة أكثر تفصياًل من قائمة األنشـــطة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
تصنيـــف وظائف احلكومة كان قد وضع بالتحديـــد لرياعي نطاق وتنوع وظائف احلكومة. ورغم وجود 
نقاط تشابه بني معايري التصنيفني فإن املشاكل قد تنشأ عند مقارنة البيانات اليت يتم جتميعها وفقًا للتصنيف 
د وتصنيف وظائف احلكومة. وعلى ســـبيل املثـــال، فإن تصنيف وظائف احلكومة   الصناعـــي الدويل املوحَّ
ال يغطي فقط النفقات املباشرة على املدارس اململوكة للحكومة ولكنه يغطي أيضًا إعانات املدارس اخلاصة 

والنفقات على اخلدمات الفرعية املتصلة بالتعليم مثل االنتقال والتغذية واإلقامة لطلبة املدارس، إخل.
ووضعـــت منظمة األمم املتحـــدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســـكو( التصنيف الدويل   -  187
ـــد للتعليـــم ليكـــون أداة لتجميع وتصنيف وعـــرض اإلحصاءات اخلاصة بالتعليم ســـواء داخل آحاد  املوحَّ
البلـــدان أو علـــى الصعيد الـــدويل، وكان آخر حتديث له يف عام 1997. وهـــذا التصنيف تصنيف متعدد 
األغراض للرامج التعليمية بغرض استعماله لإلحصاءات عن قيد الطلبة واملوارد البشرية أو املالية املستثمرة 
يف التعليـــم، وكذلـــك التحصيل التعليمي للســـكان كما يتبيَّن مثاًل من تعداد الســـكان أو من الدراســـات 
د للتعليم عند أدىن  االســـتقصائية للقـــوى العاملة. والوحـــدة اإلحصائية املصّنفة يف التصنيف الـــدويل املوحَّ

مستوى هي الرنامج أو املجموعة الرناجمية.
د للتعليم على أســـاس نوع  وتصنّـــف املؤسســـات التعليمية يف التصنيـــف الدويل املوحَّ  -  188
الرامج الذي تقدمه تلك املؤسسات. وهذه املؤسسات قد تعتر من ناحية املبدأ معادلة للوحدات األساسية 
د. وقد حتـــدَّدت تعاريف فئات التصنيف الصناعي  املطلـــوب تصنيفهـــا يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د املتعلقة باخلدمات التعليمية متشـــيًا مـــع التغيريات املطبَّقة يف التنقيح األخري للتصنيف الدويل  الدويل املوحَّ

د للتعليم. املوحَّ
م هذا التصنيف  د للمهن. ويقدِّ ووضعـــت منظمة العمل الدوليـــة التصنيف الدويل املوحَّ  -  189
أساســـًا ملقارنـة اإلحصاءات املهنيــــة من خمتلـف البلـدان وتقـدمي معلومات مهنيـــة أخـرى منها مثاًل تعيني 
العمـــال املهاجرين والســـماح بدخوهلم. ويســـتخدم هذا التصنيـــف أيضًا كنموذج للبلـــدان عندما تضع 

تصنيفاهتا املهنية الوطنية أو تنقح تصنيفاهتا القائمة.
د للمهن هـــي الوظائف.  والوحدات األساســـية الـــيت يصّنفها التصنيف الـــدويل املوحَّ  -  190
فالوظائـــف تصنّـــف هبذا التصنيف اســـتنادًا إىل نـــوع العمل اجلـــاري، أي املهمة والواجبـــات اليت يتعيَّن 
االضطـــالع هبا. ونظرًا لالختالف التام يف الوظائف واألســـس املفاهيمية بـــني التصنيف الصناعي الدويل 
ـــد للمهن - حيث إن هذين التصنيفني يقيســـان جوانب خمتلفة متامًا من  ـــد والتصنيـــف الدويل املوحَّ املوحَّ
االقتصاد - فليســـت هناك حاجة إىل تنســـيق هيكل التصنيفني. ومع ذلك، فعندما تكون نقاط التشـــابه 
د للمهن قائمة على أساس نوع التمييز الذي  واالختالف بني بعض املجموعات يف التصنيف الدويل املوحَّ
ـــد )أي بني نوع املنتجات، أي الســـلع واخلدمات، اليت جيري  يعبِّـــر عنـــه التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د للمهن تعرَّف بطريقة تتســـق عمومًا مع تعريف  إنتاجها أو بيعها(، فإن جمموعات التصنيف الدويل املوحَّ

د والتصنيف املركزي للمنتجات. هذه السلع واخلدمات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د للتعليم  التصنيف الدويل املوحَّ  22

)1997( )باريس، اليونسكو، 
تشرين الثاين/نوفمر 1997(.

د للمهن  التصنيف الدويل املوحَّ  23

)1988( )جنيف، منظمة العمل 
الدولية، 1988(.

جلنة اجلماعات األوروبية ومنظمة   24

التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي واألمم املتحدة واملنظمة 
العاملية للسياحة، حساب السياحة 

الفرعي: إطار العمل املنهجي املوصى 
به، ورقات إحصائية، السلسلة واو، 

العدد 80 )منشورات األمم املتحدة، 
.)E.01. XVII.9 :رقم املبيع

انظر املرفق ألف 1 يف دليل احلسابات   25

القومية: دليل احملاسبة القومية: دليل 
املؤسسات اليت ال تستهدف الربح 

يف نظام احلسابات القومية، ورقات 
إحصائية، السلسلة واو، العدد 91 

)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: 
.)E.03.XVII.9
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ووضعت منظمة الســـياحة العاملية توصيتني دوليتني بشـــأن إحصاءات الســـياحة تتصل   -  191
كل منهمـــا باألخـــرى: األوىل توصيات جديدة هي التوصيات الدولية إلحصاءات الســـياحة لعام 2008 
)IRTS 2008( 26 — وهي تنقيح لتوصيات 1993 الســـابقة بشـــأن إحصاءات السياحة ووافقت عليها 
اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا التاســـعة والثالثني يف عام 2008؛ وحتديث حســـاب الســـياحة 
الفرعـــي: إطار العمل املنهجي املوصى به لعام TSA:RMF2008( 2008( 27 — وهو حتديث حلســـاب 
الســـياحة الفرعي: إطار العمل املنهجي املوصى به لعام 2000  وُعرض على اللجنة اإلحصائية يف الدورة 
نفسها 28. وتتضمن التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة لعام 2008 وصفًا للمفاهيم والتعاريف 
والتصنيفات اليت يتعيَّن استعماهلا إلحصاءات السياحة األساسية وتتفق مع حساب السياحة الفرعي: إطار 
العمل املنهجي املوصى به لعام 2008. واألنشـــطة اخلاصة بالســـياحة تعرَّف باعتبارها أنشطة تنتج منتجًا 
أو أكثر من املنتجات اخلاصة بالســـياحة كناتج منطي لعملية اإلنتاج اليت يتصف هبا هذا النشاط. ويتضمن 
املرفقان 2 و3 للتوصيات الدولية إلحصاءات الســـياحة لعام 2008 قوائم مســـتوفاة باملنتجات واألنشطة 
د، ويتطلبها  اخلاصة بالسياحة معرَّفة حسب التصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
جتميع إحصاءات الســـياحة األساسية وحســـاب السياحة الفرعي. وحلَّت هذه القوائم حمل قائمة األنشطة 
د، التنقيح 3. املتصلة بالسياحة اليت ترد يف املرفق الثاين للجزء الثاين من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

والتصنيف الدويل للمنظمات اليت ال تســـتهدف الربح هو التصنيف املوصى به لوصف   -  192
قطاع املؤسســـات اليت ال تســـتهدف الربح يف دليل املؤسسات اليت ال تستهدف الربح يف نظام احلسابات 
القومية. وكانت جمموعة دولية من خراء املؤسســـات اليت ال تســـتهدف الربح هي اليت قامت بوضع هذا 
د مل يكن  التصنيـــف بداية ألن مســـتوى التفاصيل املتوفـــرة يف التنقيح 3 للتصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ
كافيًا للتفريق بني األنواع اهلامة من املؤسسات اليت ال تستهدف الربح وللسماح بإعادة جتميعها يف هيكل 
التصنيف الشـــائع يف معاجلة قطاع املؤسســـات اليت ال تستهدف الربح. وبعد ذلك مت تطبيق هذا التصنيف 
عند صياغة البيانات العملية املنهجية بشـــأن قطاع املؤسســـات اليت ال تستهدف الربح يف 40 بلدًا يف كل 
أحناء العامل يف إطار املشروع املقارن لقطاع املؤسسات اليت ال تستهدف الربح الذي قامت به جامعة جونـز 
هوبكنـز؛ ومت اختبار صحته يف مشـــروع جتريـيب الختبار الدليل من جانب 11 مكتبًا إحصائيًا؛ وال يزال 

يستعمل يف مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف أنشطة مجع املعلومات وتنفيذ الدليل على حٍد سواء.

فهارس التصنيف  - دال 
الفهارس األجبدية والرقمية أدوات مفيدة جدًا لزيادة تفاصيل فئات التصنيف وتبســـيط   -  193
د مع  مـــت الفهارس لتســـاعد يف تكييف التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ تطبيقهـــا بدرجـــة كبرية. وصمِّ
د وتصنيف  متطلبات التصنيف آلحاد البلدان، ومقارنة التصنيفات الوطنية بالتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
ـد. وينبغـي أيضًا أن توفِّـــــر دلياًل يهتدى به للوصول إىل  البيانـــات وفقـــًا للتصنيف الصناعـــي الدويل املوحَّ

التصنيف الصحيح للوحدات اإلحصائية.
وميكن بســــهولة أن تظهر يف الفهرس تفســــريات جديدة للتصنيف وهي تفســــريات   -  194
ترتبــــط عادة باألنشــــطة اجلديدة، دون أن تكون هناك عادة ضــــرورة إلدخال تغيري يف التصنيف أو يف 
د ســــتتوفر  نصوصــــه ذات الصلــــة. وفهارس هذه الصيغــــة اجلديدة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
فقط يف شكل مقروء آليًا، وتنشر يف سجل التصنيفات يف املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائية يف األمم 

.http://unstats.un.org/unsd/class :املتحدة

ورقات إحصائية، السلسلة ميم،   26

العدد 83/التنقيح 1 )منشورات 
األمم املتحدة، سيصدر قريبًا(.

ورقات إحصائية، السلسلة واو،   27

العدد 80/التنقيح 1 )منشورات 
األمم املتحدة، سيصدر قريبًا(.
انظر: الوثائق الرمسية للمجلس   28

االقتصادي واالجتماعي 
لعام 2008، امللحق رقم 4 

.)E/2008/24(
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45مقدمــة

جداول التناظر  - هاء 
جداول التناظر أداة هامة ملقارنة البيانات اإلحصائية اليت مت مجعها وعرضها باســـتعمال   -  195
 خمتلـــف التصنيفـــات. وتصبح هذه اجلـــداول ضرورية عندما يتغيَّـــر التصنيف مع مـــرور الوقت أو عندما 
ال تتيـــح اأُلطـــر املختلفة وجود ترابط وثيق بني تلك التصنيفات. وتســـتخدم جـــداول التناظر بني خمتلف 
صيـــغ التصنيف الواحد لوصف التغيـــريات التفصيلية اليت حدثت أثناء عملية التنقيح. ويتوفر جدول تناظر 
د يف شكل إلكتروين ولكنه  تفصيلي كامل بني التنقيح 4 والتنقيح 3 - 1 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

غري مدرج يف هذا املنشور.
د يســـتخدم جلمع وعرض اإلحصاءات يف  ونظـــرًا ألن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  196
د وغريه  جماالت عديدة، فقد ظهرت احلاجة امللّحة إىل جداول التناظر بني التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د والصيغة 2 للتصنيف املركزي  مـــن التصنيفـــات. وعند صياغة التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للمنتجـــات يف نفس الوقت، جرى الربط بشـــكل وثيـــق بني التصنيفني. وبإعادة ترتيـــب فئات التصنيف 
املركزي للمنتجات حسب املنشأ الصناعي هلذه الفئات ومع استعمال الصلة القائمة بني التصنيف املركزي 
د للتجارة الدولية والنظام املنســـق لتوصيف وترميز الســـلع،  للمنتجـــات والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
د  وضع جدول تناظر تفصيلي بني النظام املنســـق لتوصيف وترميز السلع والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

د. للتجارة الدولية والتصنيف املركزي للمنتجات والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وتتوفر جداول التناظر املذكورة وغريها من اجلداول يف نسق إلكتروين فقط وميكن الوصول   -  197

.http://unstats.un.org/unsd/class :إليها يف املوقع الشبكي للُشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة يف العنوان

د التجميعات البديلة للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  - واو 
يف كثري من األحيان يتطلب التحليل االقتصادي وعرض اإلحصاءات بشأن موضوعات   -  198
د، وذلك بطرق ختتلف عن التجميع  دة جتميعًا للبيانات املجموعة وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ حمدَّ
دة  د. وهلذه األغراض اخلاصة، مت إجياد جتميعات موحَّ املعـــروض يف هيكل التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للوفاء هبذه االحتياجات، مثل التجميعات املعروضة يف اجلزء الرابع من هذا املنشـــور. وميكن أن تســـتعمل 
د؛ وإما أجزاًء فقط من فروع  هذه التجميعات البديلة إما فروعًا كاملة من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
التصنيف )إذا كان املفهوم األساسي للتجميع غري قابل للمقارنة مع املبدأ املستخدم يف التصنيف الصناعي 
د لتحسني  دًا من الفروع القائمة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د(؛ أو قسمًا فرعيًا موحَّ الدويل املوحَّ
دة )لالطالع على معلومات أكثر تفصياًل، انظر اجلزء الرابع أدناه(. تطبيق هذا التصنيف ألغراضها املحدَّ
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47

اجلزء الثاين
اهليكل العام والتفصيلي
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49

الفصل األول
الهيكل العام

د جلميع األنشطة االقتصادية يف الـ21  جرى جتميع الفئات الفردية للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
بابًا التالية:

الوصفاألقسامالباب

الزراعة واحلراجة وصيد األمساك01 - 03ألف
التعدين واستغالل املحاجر05 - 09باء
الصناعة التحويلية10 - 33جيم
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء35دال
إمدادات املياه؛ أنشطة املجاري، وإدارة الفضالت واملعاجلة36 - 39هاء
التشييد41 - 43واو
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية45 - 47زاي
النقل والتخزين49 - 53حاء
أنشطة اإلقامة واخلدمات الغذائية55 - 56طاء
املعلومات واالتصاالت58 - 63ياء

األنشطة املالية وأنشطة التأمني64 - 66كاف
األنشطة العقارية68الم
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية69 - 75ميم
أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم77 - 82نون
اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري84سني
التعليم85عني
أنشطة الصحة البشرية واخلدمة االجتماعية86 - 88فاء
الفنون والترفية والترويح90 - 93صاد
أنشطة اخلدمات األخرى94 - 96قاف
أنشـــطة اأُلسر املعيشـــية كصاحب عمل؛ أنشطة اأُلســـر املعيشية إلنتاج سلع 97 - 98راء

وخدمات غري مميَّزة الستعماهلا اخلاص
أنشطة املنظمات واهليئات اخلارجة عن نطاق الوالية اإلقليمية99شني
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الفصل الثاين
الهيكل التفصييل

 الباب ألف
الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة زراعة املحاصيل واإلنتاج احليواين والصيد واخلدمات املتصلةالقسم 01

زراعة املحاصيل غري الدائمة011

زراعة احلبوب )باستثناء األرز( واملحاصيل البقولية والبذور الزيتية0111

زراعة األرز0112

زراعة اخلضر والبطيخيات واجلذور والدرنات0113

زراعة قصب السكر0114

زراعة التبغ0115

زراعة حماصيل األلياف0116

زراعة املحاصيل األخرى غري الدائمة0119

زراعة املحاصيل الدائمة012

زراعة األعناب0121

زراعة الفواكه املدارية وشبه املدارية0122

زراعة احلمضيات )املواحل(0123

زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة0124

زراعة أشجار وشجريات الفاكهة األخرى واجلوزيات0125

زراعة الثمار الزيتية0126

زراعة حماصيل املشروبات0127

زراعة التوابل واملحاصيل العطرية وحماصيل العقاقري واملحاصيل الصيدالنية0128

زراعة املحاصيل الدائمة األخرى0129

إكثار النباتات0130130

اإلنتاج احليواين014

تربية املاشية واجلاموس0141
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

تربية اخليول واحليوانات اخليلية األخرى0142
تربية اجلمال واحليوانات اجلملية0143
تربية الضأن واملاعز0144
تربية اخلنازير0145
تربية الدواجن0146
تربية احليوانات األخرى0149

الزراعة املختلطة0150150
أنشطة دعم زراعة وأنشطة املحاصيل بعد احلصاد016

أنشطة الدعم إلنتاج املحاصيل0161
أنشطة الدعم لإلنتاج احليواين0162
أنشطة حماصيل بعد احلصاد0163
معاجلة البذور للتكاثر0164

الصيد والقنص وأنشطة اخلدمات املتصلة0170170

احلراجة وقطع األخشابالقسم 02

زراعة األحراج وأنشطة احلراجة األخرى0210210
قطع األخشاب0220220
مجع منتجات األحراج غري اخلشبية0230230
خدمات الدعم للحراجة0240240

صيد األمساك وتربية املائياتالقسم 03

صيد األمساك031
صيد األمساك البحرية0311
صيد أمساك املياه العذبة0312

تربية املائيات032
تربية املائيات البحرية0321
تربية املائيات يف املياه العذبة0322

 الباب باء
التعدين واستغالل املحاجر

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

تعدين الفحم والليغنيتالقسم 05

تعدين الفحم القاسي )األنفراثيت(0510510

تعدين الليغنيت0520520
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعيالقسم 06

استخراج النفط اخلام0610610
استخراج الغاز الطبيعي0620620

تعدين ركازات الفلزاتالقسم 07

تعدين ركازات احلديد0710710
تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية072

تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم0721
تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية األخرى0729

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجرالقسم 08

استغالل املحاجر الستخراج األحجار والرمال والَطفل0810810
أنشطة التعدين واستغالل املحاجر غري املصنَّفة يف موضع آخر089

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن األمسدة0891
استخراج اخلث0892
استخراج امللح0893
أنشطة التعدين واستغالل املحاجر غري املصنَّفة يف موضع آخر0899

أنشطة خدمات دعم التعدينالقسم 09

أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي0910910
أنشطة دعم األعمال األخرى للتعدين واستغالل املحاجر0990990

 الباب جيم
الصناعة التحويلية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع املنتجات الغذائيةالقسم 10

جتهيز وحفظ اللحوم1011010
جتهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات1021020
جتهيز وحفظ الفاكهة واخلضر1031030
ُصنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية1041040
ُصنع منتجات األلبان1051050
ُصنع منتجات طواحني احلبوب والنشاء ومنتجات النشاء106

ُصنع منتجات طواحني احلبوب1061
ُصنع النشاء ومنتجات النشاء1062

ُصنع منتجات األغذية األخرى107
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع منتجات املخابز1071

ُصنع السكر1072

ُصنع الكاكاو والشوكوالتة واحللويات السكرية1073

ُصنع املعكرونة وشرائط املعكرونة والكسكسي واملنتجات النشوية املماثلة1074

ُصنع وجبات وأطباق جاهزة1075

ُصنع منتجات األغذية األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر1079

رة1081080 ُصنع األعالف احليوانية املحضَّ

ُصنع املشروباتالقسم 11

تقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101

ُصنع األنبذة1102

ُصنع املشروبات الكحولية من الشعري وُصنع مشروب الشعري1103

ُصنع املشروبات غري الكحولية؛ إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة يف زجاجات1104

ُصنع منتجات التبغالقسم 12

ُصنع منتجات التبغ1201200

ُصنع املنسوجاتالقسم 13

غزل املنسوجات ونسجها وإمتام جتهيزها131

حتضري وغزل ألياف املنسوجات1311

نسج املنسوجات1312

إمتام جتهيز املنسوجات1313

ُصنع املنسوجات األخرى139

ُصنع األقمشة املغزولة بصنارة )التريكو( وبإبرة معقوفة )الكروشيه(1391

ُصنع املنسوجات اجلاهزة باستثناء امللبوسات1392

ُصنع الُبسط والسجاد1393

ُصنع حبال الُسفن واحلبال من املجدوالت القنبية والشباك1394

ُصنع منسوجات أخرى غري مصّنفة يف موضع آخر1399

ُصنع امللبوساتالقسم 14

ُصنع امللبوسات باستثناء امللبوسات الفرائية1411410

ُصنع أصناف الفراء1421420

ُصنع امللبوسات من التريكو والكروشيه1431430
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات الصلةالقسم 15

دبغ وهتيئة اجللود؛ ُصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة؛ هتيئة وصبغ الفراء151

دبغ وهتيئة اجللود؛ هتيئة وصبغ الفراء1511

ُصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شاهبها، والسروج واألعنة1512

ُصنع األحذية1521520

ُصنع اخلشب ومنتجات اخلشب والفلني، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفرالقسم 16

نشر اخلشب وسحجه1611610

ُصنع منتجات من اخلشب والفلِّني ومواد الضفر162

ُصنع رقائق من قشرة اخلشب واأللواح املصنوعة من اخلشب1621

ُصنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة لعمال البناء1622

ُصنع األوعية اخلشبية1623

ُصنع منتجات خشبية أخرى، ُصنع أصناف الفلِّني والقش ومواد الضفر1629

ُصنع الورق ومنتجات الورقالقسم 17

ُصنع الُلباب والورق والورق املقوى1701

ُصنع الورق املموَّج والورق املقوى واألوعية املصنوعة من الورق والورق املقوى1702

ُصنع أصناف أخرى من الورق والورق املقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسّجلةالقسم 18

الطباعة وأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة181

الطباعة1811

أنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة1812

لة1821820 استنساخ وسائط اإلعالم املسجَّ

ُصنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررةالقسم 19

ُصنع منتجات أفران الكوك1911910

ُصنع املنتجات النفطية املكررة1921920

ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائيةالقسم 20

بات األزوتية واللدائن واملطاط التركيـيب يف أشكال أوَّلية201 ُصنع املواد الكيميائية األساسية، ُصنع األمسدة واملركَّ

ُصنع املواد الكيميائية األساسية2011

ُصنع األمسدة واملركبات األزوتية2012

ُصنع اللدائن واملطاط التركيـيب يف أشكاهلا األوَّلية2013

ُصنع منتجات كيميائية أخرى202
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع مبيدات اآلفات واملنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

ُصنع الدهانات والورنيشات والطالءات املماثلة، وأحبار الطباعة واملعاجني املستكية2022

ُصنع الصابون واملنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، العطور ومستحضرات التجميل2023

ُصنع املنتجات الكيميائية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر2029

ُصنع األلياف االصطناعية2032030

ُصنع املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنيةالقسم 21

ُصنع املواد الصيدالنية واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية2102100

ُصنع منتجات املطاط واللدائنالقسم 22

ُصنع منتجات املطاط221

ُصنع اإلطارات واألنابيب املطاطية؛ وجتديد األسطح اخلارجية لإلطارات املطاطية وإعادة بنائها2211

ُصنع املنتجات املطاطية األخرى2219

ُصنع املنتجات اللدائنية2222220

ُصنع منتجات املعادن الالفلزية األخرىالقسم 23

ُصنع الزجاج واملنتجات الزجاجية2312310

ُصنع منتجات املعادن الالفلزية غري املصّنفة يف موضع آخر239

ُصنع املنتجات احلرارية2391

ُصنع املنتجات الطفلية اإلنشائية2392

ُصنع املنتجات األخرى من البورسلني واخلزف2393

ُصنع األمسنت ومنتجات ُصلب نصف جاهزة2394

ُصنع أصناف من اخلرسانة واألمسنت واجلص2395

قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر2399

ُصنع الفّلزات القاعديةالقسم 24

ُصنع احلديد القاعدي والصلب2412410

ُصنع الفلّزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية2422420

سبك املعادن243

سبك احلديد والصلب2431

سبك املعادن غري احلديدية2432

لة، باستثناء اآلالت واملعداتالقسم 25 ُصنع منتجات املعادن املشكَّ

ُصنع املنتجات املعدنية اإلنشائية والصهاريج واخلزانات ومولدات البخار251
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع املنتجات املعدنية اإلنشائية2511

ُصنع الصهاريج واخلزانات واألوعية من املعادن2512

ُصنع مولِّدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه الساخنة2513

ُصنع األسلحة والذخائر2522520

لة األخرى؛ أنشطة خدمات تشكيل املعادن259 ُصنع منتجات املعادن املشكَّ

تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة؛ ميتالورجيا املساحيق2591

معاجلة وطلي املعادن؛ املعاجلة باآلالت2592

ُصنع أدوات القطع والُعدد اليدوية واألدوات املعدنية العامة2593

لة األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر2599 ُصنع منتجات املعادن املشكَّ

ُصنع احلواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصريةالقسم 26

ُصنع املكونات واللوحات اإللكترونية2612610

ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة2622620

ُصنع معدات االتصاالت2632630

ُصنع اإللكترونيات االستهالكية2642640

ُصنع معدات القياس واالختبار واملالحة واملراقبة؛ وُصنع الساعات بأنواعها265

م2651 ُصنع معدات القياس واالختبار واملالحة والتحكُّ

ُصنع الساعات بأنواعها )وآليات حتديد التوقيتات(2652

ُصنع معدات التشعيع واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية2662660

ُصنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرايف2672670

ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية2682680

ُصنع املعدات الكهربائيةالقسم 27

م فيها2712710 ُصنع املحركات واملولِّدات واملحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكُّ

ُصنع البطاريات واملراكم2722720

ُصنع شبكات األسالك وأجهزة شبكات األسالك273

ُصنع كابالت األلياف البصرية2731

ُصنع األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية األخرى2732

ُصنع أجهزة األسالك2733

ُصنع معدات اإلضاءة الكهربائية2742740

ُصنع األجهزة الكهربائية املنـزلية2752750

ُصنع املعدات الكهربائية األخرى2792790
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع اآلالت واملعدات غري املصّنفة يف موضع آخرالقسم 28

ُصنع اآلالت متعددة األغراض281

ُصنع املحّركات والتوربينات، باستثناء حمّركات الطائرات والسيارات والدّراجات النارية2811

ُصنع معدات تعمل بطاقة املوائع2812

ُصنع املضخات والضواغط والصنابري والصمامات األخرى2813

ُصنع املحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل احلركة2814

ُصنع األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر2815

ُصنع معدات الرفع واملناولة2816

ُصنع اآلالت واملعدات املكتبية )باستثناء احلواسيب واملعدات امللحقة هبا(2817

ُصنع الُعدد اليدوية اليت تعمل بالطاقة2818

ُصنع اآلالت األخرى متعددة األغراض2819

ُصنع اآلالت املتخصصة الغرض282

صناعة اآلالت الزراعية وآالت احلراجة2821

ُصنع آالت تشكيل املعادن والعدد اآللية2822

ُصنع آالت تستعمل يف امليتالورجيا2823

ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييد2824

ُصنع آالت جتهيز األغذية واملشروبات والتبغ2825

ُصنع آالت إنتاج املنسوجات وامللبوسات واجللود2826

ُصنع آالت أخرى ألغراض خاصة2829

ُصنع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورةالقسم 29

ُصنع املركبات ذات املحركات2912910

ُصنـــع هيـــاكل )أعمال جتهيز العربـــات( للمركبات ذات املحـــّركات؛ ُصنع املركبات املقطـــورة واملركبات نصف 2922920
املقطورة

ُصنع أجزاء وتوابع وحمّركات املركبات ذات املحّركات2932930

ُصنع معدات النقل األخرىالقسم 30

بناء السفن والقوارب301

بناء السفن واملنشآت العائمة3011

بناء قوارب النـزهة والرياضة3012

ُصنع قاطرات )جّرارات( وعربات السكك احلديدية3023020

ُصنع املركبات اجلوية والفضائية واآلالت املتصلة هبا3033030

ُصنع مركبات القتال العسكرية3043040
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

ُصنع معدات النقل غري املصّنفة يف موضع آخر309
ُصنع الدّراجات النارية3091
ُصنع الدّراجات العادية والكراسي املتحركة3092
ُصنع معدات النقل األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر3099

ُصنع األثاثالقسم 31

ُصنع األثاث3103100

الصناعات التحويلية األخرىالقسم 32

ُصنع املجوهرات واحللي واألصناف املتصلة321
ُصنع املجوهرات واألصناف املتصلة3211
ُصنع املجوهرات املقلَّدة واألصناف ذات الصلة3212

ُصنع اآلالت املوسيقية3223220
ُصنع أدوات الرياضة3233230
ُصنع األلعاب واللعب3243240
ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية واليت تستخدم يف عالج األسنان3253250
ُصنع منتجات أخرى غري مصّنفة يف موضع آخر3293290

إصالح وتركيب اآلالت واملعداتالقسم 33

لة واآلالت واملعدات331 إصالح منتجات املعادن املشكَّ
لة3311 إصالح منتجات املعادن املشكَّ
إصالح اآلالت3312
إصالح املعدات اإللكترونية والبصرية3313
إصالح املعدات الكهربائية3314
إصالح معدات النقل فيما عدا املركبات ذات املحركات3315
إصالح املعدات األخرى3319

تركيب اآلالت واملعدات الصناعية3323320

 الباب دال
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواءالقسم 35

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها3513510

ُصنع غاز االستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية3523520

توصيل الوقود البخاري وتكييف اهلواء3533530
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 الباب هاء
إمدادات املياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعاجلتها

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلهاالقسم 36

جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها3603600

الصرف الصحيالقسم 37

الصرف الصحي3703700

أنشطة مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها، واسترجاع املوادالقسم 38

مجع القمامة381
مجع النفايات غري اخلطرة3811
مجع النفايات اخلطرة3812

معاجلة النفايات وتصريفها382
معاجلة النفايات غري اخلطرة وتصريفها3821
معاجلة النفايات اخلطرة وتصريفها3822

استرجاع املواد3833830

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرىالقسم 39

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرى3903900

 الباب واو
التشييد

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

تشييد املباينالقسم 41

تشييد املباين4104100

اهلندسة املدنيةالقسم 42

تشييد الطرق والسكك احلديد4214210

تشييد مشاريع اخلاصة باملنافع4224220

أعمال التشييد املتعلقة مبشاريع اهلندسة املدنية األخرى4294290

أنشطة التشييد املتخصصةالقسم 43

أعمال اهلدم وحتضري املواقع431

اهلدم4311

حتضري املوقع4312

أعمال الكهرباء والسباكة وغريها من األنشطة اإلنشائية432
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61 اهليكـل التفصيـلي

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

التركيبات الكهربائية4321
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف اهلواء4322
تركيبات إنشائية أخرى4329

إكمال املباين وتشطيبها4334330
أنشطة التشييد املتخصصة األخرى4394390

 الباب زاي
جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 45

بيع املركبات ذات املحركات4514510
صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات4524520
بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاهتا4534530
بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاهتا4544540

جتارة اجلملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 46

البيع باجلملة نظري رسم أو على أساس عقد4614610
جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة4624620
بيع األغذية واملشروبات والتبغ باجلملة4634630
بيع السلع املنـزلية باجلملة464

بيع املنسوجات وامللبوسات واألحذية باجلملة4641
بيع السلع املنـزلية األخرى باجلملة4649

بيع اآلالت واملعدات واللوازم باجلملة465
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والرجميات باجلملة4651
بيع املعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها باجلملة4652
بيع اآلالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة4653
بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة4659

بيع أنواع املبيعات املتخصصة األخرى باجلملة466
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل هبا من منتجات باجلملة4661
بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة4662
بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة4663
بيع النفايات واخلردة وغري ذلك من املنتجات غري املصّنفة يف موضع آخر باجلملة4669

جتارة اجلملة غري املتخصصة4694690
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 62

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

جتارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةالقسم 47

جتارة التجزئة يف املتاجر غري املتخصصة471
البيع بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة اليت تبيع األطعمة واملشروبات والتبغ أساسًا4711
أنواع البيع األخرى بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة4719

بيع األغذية واملشروبات والتبغ بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة472
بيع األغذية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4721
بيع املشروبات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4722

بيع منتجات التبغ بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4723

بيع وقود السيارات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4734730

بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة474

بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب، والرجميات، ومعدات االتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4741

البيع بالتجزئة للمعدات السمعية والبصرية يف املتاجر املتخصصة4742

بيع املعدات املنـزلية األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة475

بيع املنسوجات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4751

بيع األدوات املعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4752

بيع السجاد والُبسط وكسوة األرضيات واحلوائط بالتجزئة يف املحالت املتخصصة4753

البيـــع بالتجزئـــة لألجهـــزة الكهربائية املنـزليـــة واألثاث ومعدات اإلضـــاءة وغريها من األصنـــاف املنـزلية يف املتاجر 4759
املتخصصة

بيع املواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة476

بيع الكتب والصحف واألدوات الكتابية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4761

بيع التسجيالت املوسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4762

بيع األدوات الرياضية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4763

بيع األلعاب والّلعب بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4764

بيع السلع األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة477

بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة4771

بيع املنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة يف متاجر متخصصة4772

بيع البضائع اجلديدة األخرى بالتجزئة يف متاجر متخصصة4773

بيع البضائع املستعملة بالتجزئة4774

البيع بالتجزئة يف األكشاك واألسواق478

بيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة يف األكشاك واألسواق4781

بيع املنسوجات وامللبوسات واألحذية بالتجزئة يف األكشاك واألسواق4782
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63 اهليكـل التفصيـلي

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

بيع السلع األخرى بالتجزئة يف األكشاك واألسواق4789
جتارة التجزئة يف غري املتاجر واألكشاك واألسواق479

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق اإلنترنت4791
أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج املتاجر واألكشاك واألسواق4799

 الباب حاء
النقل والتخزين

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

النقل الربي والنقل عرب األنابيبالقسم 49

النقل عر السكك احلديدية491
نقل الركاب بالسكك احلديدية فيما بني املدن4911
نقل البضائع بالسكك احلديدية4912

أنواع النقل الري األخرى492
النقل الري للركاب يف املدن والضواحي4921
أنواع النقل الري األخرى للركاب4922
النقل الري للبضائع4923

النقل خبطوط األنابيب4934930

النقل املائيالقسم 50

النقل املائي البحري والساحلي501
النقل املائي البحري والساحلي للركاب5011
النقل املائي البحري والساحلي للبضائع5012

النقل املائي الداخلي502
النقل املائي الداخلي للركاب5021
النقل املائي الداخلي للبضائع5022

النقل اجلويالقسم 51

النقل اجلوي للركاب5115110
النقل اجلوي للبضائع5125120

التخزين وأنشطة الدعم للنقلالقسم 52

التخزين5215210
أنشطة الدعم للنقل522

أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل الري5221
أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل املائي5222
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 64

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل اجلوي5223
مناولة البضائع5224
أنشطة دعم النقل األخرى5229

أنشطة الربيد ونقل الطرود بواسطة مندوبنيالقسم 53

أنشطة الريد5315310
أنشطة شركات نقل الريد اخلاصة5325320

 الباب طاء
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

اإلقامةالقسم 55

أنشطة اإلقامة القصرية املدى5515510
أماكن املخيمات واملتنـزهات الترفيهية اليت تتيح مكانًا للسيارات واملتنـزهات اليت تتيح مكانًا للمقطورات5525520
مرافق اإلقامة األخرى5595590

أنشطة خدمات األطعمة واملشروباتالقسم 56

أنشطة املطاعم وخدمات األطعمة املتنقلة5615610
أنشطة خدمات الطعام يف املناسبات وغريها من خدمات الطعام562

تقدمي وجبات الطعام يف املناسبات5621
أنشطة خدمات الطعام األخرى5629

أنشطة تقدمي املشروبات5635630

 الباب ياء
املعلومات واالتصاالت

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة النشرالقسم 58

نشر الُكتب والدوريات وغريها من أنشطة النشر581
نشر الُكتب5811
نشر األدلة وقوائم العناوين الريدية5812
نشر الُصحف واملجالت والدوريات5813
أنشطة النشر األخرى5819

نشر الرجميات5825820
أنشطة إنتاج األفالم والربامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقىالقسم 59

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والرامج التليفزيونية591
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65 اهليكل التفصيلي

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والرامج التليفزيونية5911
أنشطة ما بعد اإلنتاج ألفالم السينما وأفالم الفيديو والرامج التليفزيونية5912
أنشطة توزيع األفالم السينمائية والفيديو والرامج التليفزيونية5913
أنشطة عرض األفالم السينمائية5914

أنشطة نشر التسجيالت الصوتية واملوسيقى5925920

أنشطة الربجمة واإلذاعةالقسم 60

اإلذاعة الصوتية6016010
أنشطة الرجمة واإلذاعة والتليفزيون6026020

االتصاالتالقسم 61

أنشطة االتصاالت السلكية6116110
أنشطة االتصاالت الالسلكية6126120
أنشطة االتصاالت الساتلية6136130
أنشطة االتصاالت األخرى6196190

أنشطة الربجمة احلاسوبية واخلربة االستشارية وما يتصل هبا من أنشطةالقسم 62

أنشطة الرجمة احلاسوبية6201
أنشطة اخلرة االستشارية احلاسوبية وإدارة املرافق احلاسوبية6202
أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى6209

أنشطة خدمات املعلوماتالقسم 63

جتهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة، وما يتصل بذلك من أنشطة، والبوابات على الشبكة631

جتهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة6311

بوابات الشبكة6312
أنشطة خدمات املعلومات األخرى639

أنشطة وكاالت األنباء6391
أنشطة خدمات املعلومات األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر6399

 الباب كاف
األنشطة املالية وأنشطة التأمني

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة اخلدمات املالية، فيما عدا متويل التأمني وصناديق املعاشاتالقسم 64

الوساطة املالية641
املصارف املركزية6411
أنواع الوساطة املالية األخرى6419
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 66

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة الشركات القابضة6426420

االحتادات االحتكارية وصناديق األموال والكيانات املالية املشاهبة6436430

أنشطة اخلدمات املالية األخرى، فيما عدا متويل التأمني واملعاشات التقاعدية649

التأجري املايل6491

أشكال منح القروض األخرى6492

أنشطة اخلدمات املالية األخرى باستثناء التأمني ومتويل املعاشات التقاعدية، غري املصّنفة يف موضع آخر6499

متويل التأمني وإعادة التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية باستثناء الضمان االجتماعي اإللزاميالقسم 65

التأمني651

التأمني على احلياة6511

التأمني، خبالف التأمني على احلياة6512

إعادة التأمني6526520

متويل املعاشات التقاعدية6536530

األنشطة املساعدة ألنشطة اخلدمات املالية وأنشطة التأمنيالقسم 66

األنشطة املساعدة للخدمات املالية فيما عدا متويل التأمني واملعاشات التقاعدية661

إدارة األسواق املالية6611

أنشطة الوساطة املتعلقة بعقود األوراق املالية والسلع األساسية6612

األنشطة األخرى املساعدة ألنشطة اخلدمات املالية6619

األنشطة املساعدة ألنشطة التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية662

تقييم املخاطر واألضرار6621

أنشطة وكالء ومساسرة التأمني6622

أنشطة أخرى مساعدة للتأمني ومتويل املعاشات التقاعدية6629

أنشطة إدارة األموال6636630

 الباب الم
األنشطة العقارية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة العقاريةالقسم 68

األنشطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤّجرة6816810

األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود6826820
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67 اهليكل التفصيلي

 الباب ميم
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبةالقسم 69
األنشطة القانونية6916910
األنشطة املحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة احلسابات، واالستشارات الضريـبية6926920

أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية يف جمال اإلدارةالقسم 70
أنشطة املكاتب الرئيسية7017010
أنشطة اخلرة االستشارية يف جمال اإلدارة7027020

األنشطة املعمارية واهلندسية، واالختبارات الفنية والتحليلالقسم 71
األنشطة املعمارية واهلندسية واخلدمات االستشارية الفنية املتصلة هبا7117110
االختبارات والتحاليل التقنية7127120

البحث والتطوير يف املجال العلميالقسم 72
البحث والتطوير التجريـيب يف جمايل العلوم الطبيعية واهلندسة7217210
البحث والتطوير التجريـيب يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية7227220

أحباث اإلعالن والسوقالقسم 73
اإلعالن7317310
أحباث السوق واستطالعات الرأي7327320

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرىالقسم 74
أنشطة التصميم املتخصصة7417410
أنشطة التصوير7427420
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر7497490

األنشطة البيطريةالقسم 75
األنشطة البيطرية7507500

 الباب نون
أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة اإلجياريةالقسم 77

تأجري املركبات ذات املحّركات7717710
تأجري السلع الشخصية واملنـزلية772

تأجري السلع الترفيهية والرياضية7721
تأجري شرائط وأقراص الفيديو7722
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

تأجري السلع الشخصية واملنـزلية األخرى7729

تأجري اآلالت واملعدات األخرى والسلع احلقيقية7737730

تأجري منتجات امللكية الفكرية وما شاهبها، فيما عدا األعمال املحمية حبقوق النشر7747740

أنشطة االستخدامالقسم 78

أنشطة وكاالت التشغيل7817810

أنشطة وكاالت التشغيل املؤقت7827820

تقدمي موارد بشرية أخرى7837830

وكاالت السفر ومشّغلو اجلوالت السياحية وخدمات احلجز واألنشطة املتصلة هباالقسم 79

أنشطة وكاالت السفر ومشّغلي اجلوالت السياحية791

أنشطة وكاالت السفر7911

أنشطة مشغلي اجلوالت السياحية7912

خدمات احلجز األخرى واألنشطة املتصلة هبا7997990

أنشطة األمن والتحقيقاتالقسم 80

أنشطة األمن اخلاصة8018010

أنشطة خدمات ُنظم األمن8028020

أنشطة التحقيقات8038030

أنشطة تقدمي اخلدمات للمباين وجتميل املواقعالقسم 81

أنشطة متكاملة لدعم املرافق8118110

أنشطة التنظيف812

التنظيف العام للمباين8121

أنشطة تنظيف املباين والتنظيف الصناعي األخرى8129

األنشطة املتعلقة خبدمة وصيانة جتميل املواقع8138130

األنشطة اإلدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغري ذلك من أنشطة الدعم لألعمالالقسم 82

األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب821

أنشطة اخلدمات اإلدارية املتكاملة للمكاتب8211

تصوير املستندات وحتضري الوثائق وغريها من أنشطة الدعم املتخصصة للمكاتب8219

أنشطة مراكز النداء8228220

تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية8238230

أنشطة خدمات الدعم لألعمال غري املصّنفة يف موضع آخر829

أنشطة وكاالت حتصيل املدفوعات ومكاتب االئتمان8291
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة التغليف والتعبئة8292

أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال غري املصّنفة يف موضع آخر8299

 الباب سني
اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزاميالقسم 84

إدارة شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع841
األنشطة العامة لإلدارة العامة8411
تنظيم أنشطة تقدمي الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات الثقافية وغريها من اخلدمات االجتماعية، فيما عدا الضمان 8412

االجتماعي
تنظيم أنشطة قطاع األعمال واملسامهة يف حتسني عملياته8413

تقدمي اخلدمات للمجتمع ككل842

الشؤون اخلارجية8421

أنشطة الدفاع8422

أنشطة النظام العام والسالمة8423

أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي8438430

 الباب عني
التعليم

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

التعليمالقسم 85

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي8518510

التعليم الثانوي852

التعليم الثانوي العام8521

التعليم الثانوي الفين واملهين8522

التعليم العايل8538530

أنواع التعليم األخرى854

التعليم يف جمال الرياضة والترفيه8541

التعليم الثقايف8542

أنواع التعليم األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر8549

أنشطة دعم التعليم8558850
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 الباب فاء
األنشطة يف جمال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة يف جمال صحة اإلنسانالقسم 86

أنشطة املستشفيات8618610

أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8628620

األنشطة األخرى يف جمال صحة اإلنسان8698690

أنشطة الرعاية مع اإلقامةالقسم 87

مرافق تقدمي الرعاية التمريضية مع اإلقامة8718710

أنشطة الرعاية مع اإلقامة للمتخلفني عقليًا واملرضى النفسانيني واملدمنني8728720

أنشطة تقدمي الرعاية مع اإلقامة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة8738730

أنشطة الرعاية األخرى مع اإلقامة8798790

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامةالقسم 88

أنشطة العمل االجتماعي دون إقامة، لكبار السن وذوي اإلعاقة8818810

أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة8898890

 الباب صاد
الفنون والترفيه والتسلية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيهالقسم 90

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه9009000

أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرىالقسم 91

أنشطة املكتبات واملحفوظات9101

أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع واملباين التارخيية9102

أنشطة حدائق النباتات وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية9103

أنشطة ألعاب القمار واملراهنةالقسم 92

أنشطة ألعاب القمار واملراهنة9209200

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيهالقسم 93

األنشطة الرياضية931

تشغيل املرافق الرياضية9311

أنشطة النوادي الرياضية9312
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

األنشطة الرياضية األخرى9319

أنشطة التسلية والترفيه األخرى932

أنشطة ُمدن التسلية وُمدن األلعاب9321

أنشطة التسلية والترفيه األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر9329

 الباب قاف
أنشطة اخلدمات األخرى

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة املنظمات ذات العضويةالقسم 94

أنشطة املنظمات ذات العضوية لرجال األعمال وأصحاب العمل والنقابات املهنية941

أنشطة املنظمات ذات العضوية لرجال األعمال وأصحاب العمل9411

أنشطة املنظمات املهنية ذات العضوية9412

أنشطة نقابات العمال9429420

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية949

أنشطة املنظمات الدينية9491

أنشطة املنظمات السياسية9492

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر9499

إصالح أجهزة احلاسوب والسلع الشخصية واملنـزليةالقسم 95

إصالح أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت951

إصالح أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية للحاسوب9511

إصالح معدات االتصاالت9512

إصالح السلع الشخصية واملنـزلية952

إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية9521

إصالح األجهزة املنـزلية واملعدات املنـزلية ومعدات احلدائق9522

إصالح األحذية واملنتجات اجللدية9523

إصالح األثاث واملفروشات املنـزلية9524

إصالح السلع الشخصية واملنـزلية األخرى9529

أنشطة اخلدمات الشخصية األخرىالقسم 96

غسيل املنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها )اجلاف(9601

تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى9602
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الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة اجلنازات وما يتصل هبا من أنشطة9603

أنشطة اخلدمات الشخصية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر9609

 الباب راء
أنشطــة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اأُلَسر املعيشية يف إنتاج سلع وخدمات غري 

مميَّزة الستعماهلا اخلاص
الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا للعمل املنـزيلالقسم 97

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا للعمل املنـزيل9709700

األنشطة غري املمّيزة إلنتاج السلع واخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية الستعماهلا اخلاصالقسم 98

األنشطة غري املميَّزة إلنتاج السلع اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية الستعماهلا اخلاص9819810

األنشطة غري املميَّزة إلنتاج اخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية الستعماهلا اخلاص9829820

 الباب شني
أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية

الوصفالفرعاملجموعةالقسم

أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للتشريعات الوطنيةالقسم 99

أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية9909900
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75

 الباب ألف
الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

يشمل هذا الباب استغالل املوارد الطبيعية النباتية واحليوانية، ويتألف من أنشطة زراعة املحاصيل وتربية 
احليوانات ومجع األخشاب والنباتات األخرى واحليوانات أو منتجات احليوانات من مزرعة أو موائلها 

الطبيعية.

أنشطة زراعة املحاصيل واإلنتاج احليواين والصيد واخلدمات املتصلة  01

يش���مل هذا القسم نش���اطني أساس���يني مها إنتاج منتجات املحاصيل وإنتاج املنتجات احليوانية، ويغطي أيضًا 
لة جينيًا. لة جينيًا وتربية احليوانات املعدَّ أشكال الزراعة العضوية وزراع�ة املحاصيل املع�دَّ

ويشمل هذا القسم أيضًا أنشطة اخلدمات املتصلة بالزراعة، وكذلك الصيد والقنص واألنشطة ذات الصلة.

واملجموع���ة 015 )الزراع���ة املختلطة( خترج عن املبادئ املعتادة لتعيني النش���اط األساس���ي. فهي تقبل وجود 
إنت���اج متوازن بدرجة معقولة بني املحاصيل واحليوانات يف كثري من احليازات الزراعية وس���يكون تصنيفها يف 

فئة أو أخرى تعسفيًا.

وتس���تبعد األنش���طة الزراعية أية عمليات جتهيز الحقة للمنتجات الزراعية )املصّنفة حتت القس���مني 10 و11 
)ُصنع املنتجات الغذائية وُصنع املش���روبات( والقس���م 12 )ُصنع منتجات التبغ((، مبا يتجاوز عملية التجهيز 
الالزم إلعداد تلك املنتجات لألس���واق األوَّلية. ومع ذلك، فإن إعداد املنتجات لألس���واق األوَّلية ال يندرج يف 

هذا املوضع.

وال يش���مل هذا القسم اإلنشاءات احلقلية )مثل مساطب األراضي الزراعية واملصارف وإعداد أحواض زراعة 
األرز، إخل( املصّنفة يف الباب واو )التش���ييد( كما ال يش���مل احتادات املش���ترين واجلمعيات التعاونية العاملة يف 

تسويق منتجات املزارع املصّنفة يف الباب زاي.

زراعة املحاصيل غري الدائمة   011

تش���مل ه���ذه املجموعة زراع���ة املحاصيل غري الدائمة، أي النباتات اليت ال تس���تمر أكثر من مومسني زراعيني. 
ويدخل يف هذه املجموعة زراعة تلك النباتات بغرض إنتاج البذور.

زراعة احلبوب )باستثناء األرز(، واملحاصيل البقولية والبذور الزيتية   0111

يش���مل هذا الفرع مجيع أش���كال زراعة احلبوب واملحاصيل البقولية والبذور الزيتية يف حقول مفتوحة، مبا يف 
لة جينيًا. ويف كث���ري من األحيان جتتمع زراعة هذه  ذل���ك ما يعترب منه���ا زراعة عضوية وزراعة املحاصيل املعدَّ

املحاصيل يف الوحدات الزراعية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة احلبوب مثل: — 

 �القمح
 �حبوب الذرة الصفراء

 �الذرة البيضاء
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 �الشعري
 �الشيلم

 �الشوفان
 �الدخن

 �احلبوب األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر
زراعة املحاصيل البقولية مثل: — 

 �الفاصوليا
 �الفول

 �احلمص
 �اللوبياء
 �العدس
 �الترمس
 �البازالء

 �البازالء اهلندية
 �املحاصيل البقولية األخرى
زراعة احلبوب الزيتية مثل: — 

 �فول الصويا
 �الفول السوداين
 �بذور اخلروع
 �بذور الكتان
 �بذور اخلردل
 �بذور النيجر

 �السلجم
 �بذور الُعصفر

 �بذور السمسم
 �بذور زهرة الشمس

 �البذور الزيتية األخرى

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة الذرة الصفراء للعلف، انظر 0119 —

0112زراعة األرز

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة األرز )مبا يف ذلك الزراعة العضوية وزراعة األرز املعدَّل جينيًا( — 
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0113زراعة اخلضر والبطيخيات واجلذور والدرنات

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة اخلضر الورقية أو الساقية مثل: — 

 �اخلرشوف
 �اهلليون

 �الكرنب
 �القرنبيط األبيض والقرنبيط األخضر

 �اخلس واهلندبة الربية
 �السبانخ

 �اخلضر الورقية أو الساقية األخرى
زراعة اخلضر املثمرة مثل: — 

 �اخليار وخيار التخليل
 �الباذجنان
 �الطماطم

 �البطيخ
 �الكانتلوب 

 �أنواع البطيخيات واخلضر املثمرة األخرى
زراعة اجلذور أو األبصال أو اخلضر الدرنية مثل: — 

 �اجلزر
 �اللفت
 �الثوم

 �البصل )مبا يف ذلك الكراث األندلسي(
 �الكراث وغريه من اخلضر الثومية

 �اخلضر اجلذرية أو البصلية أو الدرنية األخرى
زراعة الفطر والكمأ — 

زراعة بذور اخلضر باستثناء بذور البنجر — 
زراعة بنجر السكر — 

زراعة اخلضر األخرى — 
زراعة اجلذور والدرنات مثل: — 

 �البطاطس
 �البطاطا احللوة

 �املنيهوت
 �بطاطا اليام

 �اجلذور ودرانات األخرى

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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زراعة زريعة الفطر )عيش الغراب(، انظر 0130 —
زراعة الفلفل األمحر وأنواع الفلفل وغريمها من التوابل واملحاصيل العطرية، انظر 0128 —

0114زراعة قصب السكر

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة قصب السكر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي: 
زراعة بنجر السكر، انظر 0113 —

0115زراعة التبغ

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة التبغ غري املصنَّع — 

0116زراعة حماصيل األلياف

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة القطن — 

زراعة اجلوت والتيل وغريه من ألياف األنسجة اللحائية — 
زراعة الكتان والقنَّب احلقيقي — 

زراعة السيزال وغريه من األلياف النسيجية من نوع األغاف — 
زراعة قنَّب مانيال والرَّامي )قنب سيام( وألياف األنسجة النباتية األخرى — 

زراعة حماصيل األلياف األخرى  — 

0119زراعة املحاصيل األخرى غري الدائمة

يشمل هذا الفرع زراعة حماصيل غري دائمة غري مصّنفة يف موضع آخر.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:

زراعة الدرنات السويدية والشمندر وجذور األعالف واجلذور والربسيم والفصفصة وأعشاب سانفيون،  — 
والذرة الصفراء واألعشاب األخرى وكرنب الكال ومنتجات األعالف املشاهبة.

زراعة بذور البنجر )باستثناء بذور بنجر السكر( وبذور نباتات األعالف — 
زراعة األزهار، مبا يف ذلك إنتاج زهور الزينة وبراعم األزهار — 

زراعة بذور األزهار — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة بذور زهرة الشمس، انظر 0111 —
زراعة التوابل غري الدائمة واملحاصيل العطرية وحماصيل العقاقري واملحاصيل الصيدالنية، انظر 0128 —
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012زراعة املحاصيل الدائمة

تش���مل هذه املجموعة زراعة املحاصيل الدائمة، أي النباتات اليت تس���تمر ألكثر من مومسني زراعيني، س���واء 
كانت تذُبل بعد كل موس���م أو تنمو بصورة مس���تمرة. ويدخل يف ذلك زراعة هذه النباتات ألغراض إنتاج 

البذور.

0121زراعة األعناب

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة أعناب النبيذ وأعناب املائدة يف مزارع العنب — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صناعة النبيذ، انظر 1102 —

0122زراعة الفواكه املدارية وشبه املدارية

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة الفواكه املدارية وشبه املدارية: — 

 �الزبدية )األفوكادو(
 �املوز وموز اجلنة

 �التمور
 �التني

 �املاجنو
 �الدباء اهلندي )البابايا(

 �األناناس
 �الفواكه املدارية وشبه املدارية األخرى

0123زراعة احلمضيات )املواحل(

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة احلمضيات: — 

 �ليمون اجلنة )غريب فروت( وبوميلو
 �الليمون والليمون احلامض

 �الربتقال
 �يوسفي التنجارين واملندرين والكليمنتني

 �احلمضيات األخرى 

0124زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة: — 
 �التفاح 

 �املشمش
 �الكرز والكرز احلمضي

 �اخلوخ والنكتارين 
 �الكمثرى والسفرجل

 �الربقوق والربقوق احلمضي
 �الفواكه التفاحية وذات النواة األخرى

0125زراعة أشجار وشجريات الفاكهة األخرى واجلوزيات

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة الثمار الُلبية: — 

 �التوت األزرق
 �الكشمش

 �عنب الثعلب
 �مثار كيوي

 �توت األرض
 �الفراولة

 �الثمار الُلبية األخرى
زراعة بذور الفاكهة — 

زراعة اجلوزيات الصاحلة لألكل — 
 �الصنوبر
 �الكاجو

 �الكستناء )القسطل(
 �البندق
 �الفستق
 �اجلوز

 �اجلوزيات األخرى
زراعة أشجار وشجريات الفواكه األخرى — 

 �اخلروب

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة جوز اهلند، انظر 0126 —

0126زراعة الثمار الزيتية

يشمل هذا الفرع ما يلي:

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   80 22/08/1430   02:33:07 �



81اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

زراعة الثمار الزيتية: — 
 �جوز اهلند

 �الزيتون
 �خنيل الزيت

 �الثمار الزيتية األخرى

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة فول الصويا والفول السوداين والبذور الزيتية األخرى، انظر 0111 —

0127زراعة حماصيل املشروبات

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة حماصيل املشروبات: — 

 �القهوة
 �الشاي

 �املته )ماتيه(
 �الكاكاو

 �حماصيل املشروبات األخرى

0128زراعة التوابل واملحاصيل العطرية وحماصيل العقاقري واملحاصيل الصيدالنية

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة التوابل واملحاصيل العطرية الدائمة وغري الدائمة:  — 

 �الفلفل
 �أنواع الشطة والفلفل )من جنس كابسيكوم(

 �جوز الطيب، قشر جوز الطيب وحب اهلال )حبهان(
 �اليانسون واليانسون الصيين والشمر

 �القرفة
 �الُقرنفل
 �الزجنبيل
 �الفانيليا

 �حشيشة الدينار
 �التوابل واملحاصيل العطرية األخرى

زراعة حماصيل العقاقري واملخدرات — 
زراعة النباتات املس���تعملة أساس���ًا يف العطور أو يف الصيدليات أو ألغراض املبيدات احلشرية أو املبيدات  — 

الفطرية أو األغراض املشاهبة
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زراعة املحاصيل الدائمة األخرى  0129

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة أشجار املطاط — 

زراعة أشجار عيد امليالد )الكريسماس(  — 
زراعة األشجار الستخراج عصارة — 

زراعة املواد اخلضرية من النوع املستعمل أساسًا للضفائر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مجع عصارة األشجار أو العصارة الشبيهة باملطاط يف الربية، انظر 0230 —

إكثار النباتات  013

انظر الفرع 0130.

إكثار النباتات  0130

يش���مل هذا الفرع إنتاج مجيع مواد زراعة اخلضر مبا يف ذلك الفسائل )اجلوزافات( واخللفة والشتالت إلكثار 
النباتات مباش���رة أو الس���تخراج جمموعات تطعيم النباتات حيث يتم تطعيم األقالم املختارة لزراعتها يف هناية 

األمر إلنتاج املحاصيل.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة النباتات ألغراض الغرس — 

زراعة النباتات ألغراض الزينة، مبا يف ذلك بؤر النجيل إلعادة الزرع — 
زراع���ة النباتات احلية للحص���ول على األبصال والدرنات واجلذور؛ والفس���ائل والُعق���ل وأفرع الترقيد؛  — 

وزريعة الفطر )عيش الغراب(
تشغيل مشاتل األشجار، باستثناء األحراج — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة النباتات ألغراض إنتاج البذور، انظر املجموعتني 011 و012 —
تشغيل األحراج، انظر 0210 —

اإلنتاج احليواين  014

تشمل هذه املجموعة تربية واستيالد مجيع احليوانات، باستثناء احليوانات املائية.

وال تشمل هذه املجموعة:
خدمات دعم االستيالد مثل خدمات الفحول، انظر 0162 —
إنشاء حظائر ورعاية حيوانات املزرعة، انظر 0162 —
إنتاج الصالل واجللود من املجازر، انظر 1010 —
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تربية املاشية واجلاموس  0141

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد املاشية واجلاموس — 

إنتاج اللنب البقري اخلام من البقر أو اجلاموس — 
إنتاج املين البقري — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهيز اللنب، انظر 1050 —

تربية اخليول واحليوانات اخليلية األخرى   0142

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد اخليول )مبا فيها خيول السباق( واحلمري والبغال والنغال — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل إسطبالت خيول السباق وركوب اخليول، انظر 9319 —

تربية اجلمال واحليوانات اجلملية  0143

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد اجلمال )وحيدة السنام( واحليوانات اجلملية — 

تربية الضأن واملاعز  0144

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد الضأن واملاعز — 

إنتاج لنب الضأن أو املاعز اخلام — 
إنتاج الصوف اخلام — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جّز صوف الضأن نظري رسم أو على أساس عقد، انظر 0162 —
إنتاج الصوف املنتوف، انظر 1010 —
جتهيز اللنب، انظر 1050 —

تربية اخلنازير  0145

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد اخلنازير — 
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تربية الدواجن  0146

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد الدواجن: — 

 �الطيور الداجنة من فصيلة الدواجن املن�زلية )غالوس دوميستيكوس( )الفراريج والديوك( والبط واإلوز 
والدجاج الرومي والطواويس )الدجاج الغيين(

إنتاج البيض  — 
تشغيل مفارخ الدواجن — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الريش أو الزغب، انظر 1010 —

تربية احليوانات األخرى  0149

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية واستيالد احليوانات شبه املستأنسة أو احليوانات احلية األخرى: — 

 �النعام والنعام األسترايل
 �الطيور األخرى )باستثناء الدواجن(

 �احلشرات
 �األرانب وحيوانات الفراء األخرى

إنتاج جلود الفراء أو جلود الزواحف أو الطيور من عمليات التربية يف املزارع — 
تشغيل مزارع الدود ومزارع الرخويات األرضية ومزارع احللزون، إخل — 

تربية دود القز وإنتاج شرانق دود القز — 
تربية النحل وإنتاج العسل ومشع النحل — 

تربية واستيالد احليوانات األليفة )باستثناء السمك(: — 
 �القطط والكالب

 �الطيور مثل الببغاء الصغري، إخل
 �القوارض املستأنسة )هامستر(، إخل

 �تربية حيوانات متنوعة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الصالل واجللود الناشئة عن عمليات الصيد والقنص، انظر 0170 —
تشغيل مزارع الضفادع ومزارع التماسيح ومزارع الديدان البحرية، انظر 0321، 0322 —
تشغيل مزارع السمك، انظر 0321، 0322 —
تدريب احليوانات األليفة، انظر 9609 —

الزراعة املختلطة  015

انظر الفرع 0150.
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الزراعة املختلطة  0150

يشمل هذا الفرع اإلنتاج املختلط من املحاصيل واحليوانات بدون إنتاج متخصص يف املحاصيل أو احليوانات. 
وال مي��ثِّل حجم عملية الزراعة الشاملة عاماًل حامسًا. وإذا كان إنتاج املحاصيل أو احليوانات يف وحدة ما يزيد 
دة فينبغي عدم إدراج النش���اط املختلط هنا، ولكن ينبغي  عن 66 يف املائة أو أكثر من اهلوامش اإلمجالية املوحَّ

توزيعه على زراعة املحاصيل أو تربية احليوانات.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة املحاصيل املختلطة، انظر املجموعتني 011 و012 —
تربية احليوانات املختلطة، انظر املجموعة 014 —

أنشطة دعم الزراعة وأنشطة املحاصيل بعد احلصاد  016

تش���مل هذه املجموعة األنش���طة املصاحبة لإلنتاج الزراعي واألنشطة املش���اهبة للزراعة اليت ال جتري ألغراض 
اإلنتاج )مبعىن حصاد املنتجات الزراعية(، واليت جتري نظري رسم أو على أساس عقد. ويدخل فيها أيضًا أنشطة 

لية. املحاصيل بعد احلصاد، هبدف إعداد املنتجات الزراعية للسوق األوَّ

أنشطة الدعم إلنتاج املحاصيل  0161

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة الزراعية نظري رسم أو على أساس عقد: — 

 �إعداد احلقول
 �تأسيس حمصول

 �معاجلة املحاصيل
 �رش املحاصيل، مبا يف ذلك رشها باهلواء

 �تقليم أشجار الفاكهة والكروم
 �استزراع األرز وختفيف البنجر

 �احلصاد
 �مكافحة اآلفات )مبا يف ذلك مكافحة األرانب( فيما يتعلق بالزراعة

تشغيل معدات الري الزراعية — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
توفري اآلالت الزراعية إىل جانب املشغِّلني وأطقم التشغيل — 

صيانة األراضي لالحتفاظ هبا يف حالة صاحلة لالستعمال الزراعي — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املحاصيل بعد احلصاد، انظر 0163 —
أنشطة املهندسني الزراعيني وعلماء االقتصاد الزراعي، انظر 7490 —
هندسة جتميل املواقع، انظر 7110 —
إقامة احلدائق والزراعة لتجميل املواقع، انظر 8130 —
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صيانة األراضي لالحتفاظ هبا يف حالة إيكولوجية صاحلة، انظر 8130 —
تنظيم املعارض واألسواق الزراعية، انظر 8230 —

أنشطة الدعم لإلنتاج احليواين  0162

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة الزراعية نظري رسم أو على أساس عقد: — 

 �أنشطة حتسني تكاثر احليوانات ومنوها ونواجتها 
 �خدم���ات فحص القطعان وخدمات تكوين القطعان وخدم���ات تأجري أراضي الرعي وخدمات تلقيح 

الدواجن وتنظيف أقفاص الدواجن، إخل
 �األنشطة املتصلة بالتلقيح الصناعي 

 �خدمات فحول املاشية
 �جز صوف الضأن

 �إنشاء حظائر احليوانات ورعايتها

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
أنشطة احلدائني — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
توفري أماكن حظائر احليوانات فقط، انظر 6810 —
األنشطة البيطرية، انظر 7500 —
حتصني احليوانات، انظر 7500 —
تأجري احليوانات )مثل القطعان(، انظر 7730 —
أنشطة اخلدمات لترويج الصيد التجاري والقنص، انظر 9499 —
أماكن احليوانات األليفة، انظر 9609 —

أنشطة املحاصيل بعد احلصاد  0163

يشمل هذا الفرع ما يلي:
لية، أي أعمال التنظيف والتشذيب والتصنيف والتطهري هتيئة املحاصيل لألسواق األوَّ — 

حلج القطن — 
إعداد أوراق التبغ — 

إعداد حبوب الكاكاو — 
تشميع الفاكهة — 

جتفيف الفواكه واخلضر يف الشمس — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد املنتجات الزراعية من جانب املنتج، انظر املجموعتني 011 و012 —
حفظ الفاكهة واخلضر، مبا يف ذلك التجفيف بالوسائل الصناعية، انظر 1030 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   86 22/08/1430   02:33:09 �



87اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

قطف وإعادة جتفيف التبغ، انظر 1200 —
أنشطة التسويق وجتار العمولة واالحتادات التعاونية، انظر القسم 46 —
بيع اجلملة للمواد اخلام الزراعية، انظر 4620 —

معاجلة البذور للتكاثر  0164

يش���مل هذا الفرع مجيع األنش���طة اجلارية بعد احلصاد هبدف حتس���ني جودة تكاثر البذور من خالل إزالة أي 
مواد غري البذور أو البذور الصغرية احلجم أو البذور املعطوبة بس���بب اآلالت أو اآلفات والبذور غري الناضجة 
وكذلك إزالة الرطوبة من اجلذور والوصول هبا إىل مس���تويات آمنة للتخزين. ويش���مل هذا النش���اط جتفيف 

لة جينيًا.  البذور وتنظيفها وتصنيفها ومعاجلتها إىل أن يتم تسويقها. ويدخل هنا معاجلة البذور املعدَّ

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنبات البذور، انظر املجموعتني 011 و012 —
معاجلة البذور للحصول على الزيوت، انظر 1040 —
أحباث لتطوير أو تعديل أشكال جديدة من البذور، انظر 7210 —

الصيد والقنص وأنشطة اخلدمات املتصلة  017

انظر الفرع 0170.

الصيد والقنص وأنشطة اخلدمات املتصلة  0170

يشمل هذا الفرع ما يلي:
الصيد والقنص على أساس جتاري — 

أخذ احليوانات )ميتة أو حية( للحصول على الغذاء أو الفراء أو اجللود، أو الستعماهلا يف البحوث أو يف  — 
حدائق احليوان أو كحيوانات أليفة

إنتاج جلود الفراء أو جلود الزواحف أو الطيور من أنشطة الصيد والقنص — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
الصيد الربي للثدييات البحرية مثل حيوان الفّظ والفقمة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج جلود الفراء وجلود الزواحف أو الطيور من تشغيل مزارع التربية، انظر املجموعة 014 —
تربية احليوانات الربية بعمليات التربية يف املزارع، انظر 0149 —
صيد احليتان، انظر 0311 —
إنتاج الصالل واجللود الناشئة عن املجازر، انظر 0311 —
الصيد ألغراض الرياضة واالستجمام وأنشطة اخلدمات األخرى ذات الصلة، انظر 9319 —
أنشطة اخلدمات لترويج الصيد والقنص، انظر 9499 —
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احلراجة وقطع األخشاب  02

يشمل هذا القسم إنتاج األخشاب املستديرة للصناعات التحويلية القائمة على أساس األحراج )القسمان 16 
د( وكذلك اس���تخراج ومجع منتجات األحراج الربية غري اخلش���بية.  و17 من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
وباإلضافة إىل إنتاج األخش���اب تؤدي أنش���طة احلراج���ة إىل منتجات متّر بعمليات جتهي���ز قليلة، مثل احلطب 
والفحم والرقائق اخلشبية واألخشاب املستديرة املستخدمة يف شكل غري جمهَّز )مثل دعامات املناجم واخلشب 

اللبايب، إخل( وميكن إجراء هذه األنشطة يف األحراج الطبيعية أو املزروعة.

زراعة األحراج وأنشطة احلراجة األخرى  021

انظر الفرع 0210.

زراعة األحراج وأنشطة احلراجة األخرى  0210

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة أش���جار األخش���اب القائمة: غرس وإعادة غرس واستزراع وختفيف وحفظ األحراج واملساحات  — 

املزروعة بأشجار األخشاب
زراعة أشجار األحراج الصغرية وأشجار اخلشب الُلبية — 

تشغيل مشاتل أشجار األحراج — 

وميكن إجراء هذه األنشطة يف األحراج الطبيعية أو املزروعة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة أشجار عيد امليالد )الكريسماس(، انظر 0129 —
تشغيل مشاتل األشجار، انظر 0130 —
مجع مواد األحراج الربية غري اخلشبية، انظر 0230 —
إنتاج الرقائق واجلزيئات اخلشبية، انظر 1610 —

قطع األخشاب  022

انظر الفرع 0220.

قطع األخشاب   0220

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج اخلشب املستدير للصناعات التحويلية القائمة على األحراج — 

إنتاج اخلشب املستدير املستعمل يف شكل غري جمهَّز مثل دعامات املناجم وأوتاد األسوار وأعمدة املرافق  — 
العامة

مجع وإنتاج احلطب — 
إنتاج الفحم يف األحراج )باستخدام األساليب التقليدية( — 

وناتج هذا النشاط قد يكون يف شكل ُكتل أو رقائق خشبية أو حطب
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة أشجار عيد امليالد، انظر 0129 —

زراعة األخش���اب القائمة: غرس وإعادة غرس واستزراع وختفيف وحفظ األحراج واملساحات املزروعة  — 
بأشجار األخشاب، انظر 0210

مجع منتجات األحراج الربِّية غري اخلشبية، انظر 0230 —
إنتاج رقائق وجزيئات اخلشب غري املصاحبة لقطع األخشاب، انظر 1610 —
إنتاج الفحم عن طريق تقطري اخلشب، انظر 2011 —

مجع منتجات األحراج غري اخلشبية  023

انظر الفرع 0230.

مجع منتجات األحراج غري اخلشبية  0230

يشمل هذا الفرع مجع منتجات األحراج غري اخلشبية والنباتات األخرى اليت تنمو بريًا.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
مجع مواد تنمو بريًا: — 

 �الفطر والكمأ 
 �التوت

 �اجلوزيات
 �البالتة والصموغ املطاطية األخرى

 �الفلني
 �صمغ الالك والراتنجات

 �الزيوت العطرية
 �الشعر النبايت

 �ُعشب اإلنقيص البحري 
 �جوز البلوط، كستناء الفرس

 �الطحالب واألشنة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
م ألٍي من هذه املنتجات )باستثناء زراعة أشجار الفلني(، انظر القسم 01 —  اإلنتاج املنظَّ

زراعة الفطر أو الكمأ، انظر 0113 —
زراعة التوت أو اجلوزيات، انظر 0125 —
مجع احلطب، انظر 0220 —

خدمات الدعم للحراجة  024

انظر الفرع 0240.
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خدمات الدعم للحراجة  0240

يشمل هذا الفرع القيام بتشغيل األحراج مقابل رسم أو على أساس عقد.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة خدمات احلراجة: — 

 �قوائم جرد األحراج
 �اخلدمات االستشارية إلدارة األحراج

 �تقييم األخشاب
 �مكافحة حرائق األحراج ومحايتها

 �مكافحة آفات األحراج
أنشطة خدمات قطع األخشاب: — 

 �نقل الُكتل اخلشبية داخل األحراج

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مشاتل أشجار األحراج، انظر 0210 —

صيد األمساك وتربية املائيات  03

يش���مل هذا القس���م حمصول مصائد األمساك ومزارع املائيات ويغطي استعمال املوارد السمكية من بيئات املياه 
البحرية أو املياه املاحلة أو املياه العذبة، بغرض صيد أو مجع األمساك والقشريات والرخويات البحرية والكائنات 

واملنتجات البحرية األخرى )مثل النباتات املائية والآللئ واإلسفنج، إخل(.

ويدخل فيه أيضًا أنشطة تدخل عادة يف عملية اإلنتاج للحساب اخلاص )مثل زراعة املحار إلنتاج الآللئ(. 

وال يش���مل هذا القس���م بناء وإصالح الُس���فن والقوارب )3011، 3315( وأنش���طة صيد األمساك ألغراض 
الرياضة واالس���تجمام )9319(. وال يش���مل هذا القس���م جتهيز األمساك أو القشريات أو الرخويات البحرية، 

سواء كان ذلك يف املصانع على الرب أو يف ُسفن التصنيع )1020(.

صيد األمساك  031

ه����ة إىل نقل أو  تش����مل ه����ذه املجموعة حمص����ول مصائد األمساك، أي أنش����طة الصيد واجلم����ع والتجميع املوجَّ
مج����ع الكائن����ات املائية الربِّية احليَّة )وأغلبها من األمساك والرخويات والقش����ريات( مبا يف ذلك النباتات من مياه 
املحيطات أو املياه الساحلية أو الداخلية الستهالك اإلنسان وألغراض أخرى باليد أو عادة بواسطة خمتلف أنواع 
أدوات صيد السمك مثل الشباك والسنانري والفخاخ الثابتة. وميكن إجراء هذه األنشطة يف املناطق الساحلية بني 
املد واجلزر )مثل مجع الرخويات من قبيل بلح البحر واملحار( أو برمي الِشباك من الشاطئ أو القوارب املصنوعة 
يدويًا أو باستعمال قوارب مصنوعة جتاريًا ُقرب الشواطئ أو يف املياه الساحلية أو خارج املياه الساحلية، وهو 
الش����كل األكثر ش����يوعًا. وبعكس ما حيدث يف مزارع املائيات )املجموعة 032(، فإن املوارد املائية اليت جيري 
احلصول عليها تكون عادة مورد ملكية مشاع بغض النظر عما إن كان املحصول من هذا املورد جيري حبقوق 

استغالل أو بدوهنا. وتشمل هذه األنشطة أيضًا صيد األمساك من املسطحات املائية املخزونة بالسمك.
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صيد األمساك البحرية  0311

يشمل هذا الفرع ما يلي: 

صيد األمساك على أساس جتاري يف املحيطات واملياه الساحلية — 

مجع القشريات والرخويات البحرية — 

صيد احليتان — 

صيد احليوانات املائية: السالحف وحماقن البحر والزقيات وقنافذ البحر، إخل — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:

أنشطة الُسفن اليت تعمل يف صيد األمساك ويف جتهيز األمساك وحفظها — 

مجع الكائنات واملواد البحرية األخرى: الآللئ الطبيعية واإلسفنج واملرجانيات والطحالب — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صيد الثدييات البحرية، باستثناء احليتان، مثل حيوان الفظ والفقمة، انظر 0170 —
جتهيز األمساك والقشريات والرخويات يف ُسفن التصنيع أو يف املعامل على الشاطئ، انظر 1020 —

اس���تئجار قوارب التن�زه بأطقمها للنقل البحري والس���احلي )وذلك مثاًل لرحالت صيد الس���مك(، انظر  — 
5011

خدمات التفتيش واحلماية والدوريات املتعلقة بصيد السمك، انظر 8423 —
خدمات الصيد ألغراض الرياضة أو الترفيه واخلدمات املتصلة، انظر 9319 —
تشغيل حمميات صيد األمساك ألغراض الرياضة، انظر 9319 —

صيد أمساك املياه العذبة  0312

يشمل هذا الفرع ما يلي:

الصيد على أساس جتاري يف املياه الداخلية — 

مجع قشريات ورخويات املياه العذبة — 

مجع احليوانات املائية من املياه العذبة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:

مجع مواد املياه العذبة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهيز األمساك والقشريات والرخويات، انظر 1020 —
خدمات التفتيش واحلماية والدوريات املتعلقة بصيد السمك، انظر 8423 —
خدمات الصيد ألغراض الرياضة أو الترفيه واخلدمات املتصلة، انظر 9319 —
تشغيل حمميات صيد السمك ألغراض الرياضة، انظر 9319 —
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تربية املائيات  032

تشمل هذه املجموعة تربية املائيات )أو الزراعة املائية(، أي عملية اإلنتاج اليت تشمل زراعة )مبا يف ذلك حصد( 
الكائنات املائية )األمساك والقش���ريات والرخويات والنباتات والتماس���يح والتماس���يح األمريكية والربمائيات( 
صة لزيادة إنتاج الكائنات املذكورة بق���در أكرب من الطاقة الطبيعية للبيئة )وذلك مثاًل  باس���تعمال تقني���ات خمصَّ

عن طريق التخزين املنتظم والتغذية واحلماية من احليوانات املفترسة(.

وتشري التربية/الزراعة إىل تربية الكائنات املذكورة أعاله حىت تبلغ مرحلة النمو و/أو البلوغ يف ظروف إخضاع 
الكائنات حتت السيطرة. وباإلضافة إىل ذلك، تشمل تربية املائيات أيضًا ملكية األفراد أو الشركات أو الدول 

ألفراد الكائنات طوال مرحلة التربية أو الزراعة، حىت مرحلة احلصاد وشاملة هلا.

تربية املائيات البحرية  0321

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة السمك يف مياه البحر مبا يف ذلك زراعة أمساك الزينة البحرية — 

إنت���اج البيض واألص���داف )املحار وبلح البحر، إخل( وأنواع س���رطانات البحر والروبيان )اجلمربي( بعد  — 
مرحلة الريقات ومسك القلي واألمساك الصغرية

زراعة الطحالب البحرية )الفري( واألعشاب البحرية األخرى الصاحلة لألكل — 
زراعة القشريات والصدفيات والرخويات األخرى وغريها من احليوانات املائية يف مياه البحر — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة تربية املائيات يف املياه قليلة امللوحة — 

أنشطة تربية املائيات يف خزانات أو أحواض مملوءة مبياه ماحلة — 
تشغيل مفارخ األمساك )البحرية( — 

تشغيل مزارع الديدان البحرية — 

وال يشمل هذا الفرع:
مزارع الضفادع، انظر 0322 —
تشغيل حمميات صيد األمساك ألغراض الرياضة، انظر 9319 —

تربية املائيات يف املياه العذبة  0322

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية األمساك يف املياه العذبة مبا يف ذلك تربية أمساك الزينة يف املياه العذبة — 

زراعة القشريات واألصداف والرخويات األخرى يف املياه العذبة وكذلك احليوانات املائية األخرى  — 
تشغيل مفارخ األمساك )يف املياه العذبة(  — 

مزارع الضفادع  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة تربية املائيات يف األحواض واخلزانات اململوءة باملياه املاحلة، انظر 0321 —
تشغيل حمميات صيد األمساك ألغراض الرياضة، انظر 9319 —
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 الباب باء
التعدين واستغالل املحاجر

يشمل هذا الباب استخراج املعادن اليت تتواجد بشكل طبيعي كمواد صلبة )الفحم والُركازات( أو كمواد 
القيام بعملية االستخراج بأساليب خمتلفة مثل  الطبيعي(. وميكن  سائلة )النفط( أو كمواد غازية )الغاز 

التعدين يف باطن األرض أو على سطحها أو تشغيل اآلبار أو التعدين يف قاع البحار، إخل.
ويشمل هذا الباب أيضًا األنشطة التكميلية اليت هتدف إىل جتهيز املواد اخلام للتسويق، مثل السحق والطحن 
والتنظيف والتجفيف والفرز وتركيز املواد اخلام وتسييل الغاز الطبيعي وتكتيل مواد الوقود الصلبة. وتقوم 
هبذه العمليات يف كثري من األحيان الوحدات اليت قامت باستخراج املوارد و/أو وحدات أخرى موجودة 

بالقرب من موقع االستخراج.
إنتاجه.  الذي جيري  الرئيسي  املعدن  التعدين مصّنفة يف أقسام وجمموعات وفروع على أساس  وأنشطة 
ويتعلق القسمان 05 و06 بتعدين الوقود األحفوري واستغالل حماجره )الفحم والليغنيت والنفط والغاز(؛ 

ويتعلق القسمان 07 و08 بركازات املعادن واملعادن املختلفة ومنتجات املحاجر. 
وبعض العمليات التقنية الواردة يف هذا الباب، وخاصة ما يتصل منها باستخراج املواد اهليدروكربونية، قد 
جتري أيضًا حلساب أطراف ثالثة هلا وحدات متخصصة كخدمة صناعية، وهو ما يتضح يف القسم 09.

التحويلية(، والذي يشمل  الباب جيم - الصناعة  املواد املستخرجة )انظر  الباب جتهيز  وال يشمل هذا 
أيضًا تعبئة مياه الينابيع واملياه املعدنية الطبيعية يف زجاجات يف مواقع الينابيع واآلبار )انظر الفرع 1104( 
عندما ال جتري  أخرى  بطريقة  معاجلتها  أو  واملعادن  والصخور  التربة  أنواع  بعض  أو طحن  أو سحق 
هذه العمليات باالقتران بالتعدين واستغالل املحاجر )انظر الفرع 2399(. وال يشمل هذا الباب أيضًا 
 - واو  الباب  )انظر  التشييد  ألغراض  أخرى  حتويل  بعمليات  القيام  بدون  املستخرجة  املواد  استخدام 
التشييد(، ومجع وتنقية وتوزيع املياه )انظر الفرع 3600( أو األنشطة املنفصلة إلعداد املواقع للتعدين 

)انظر الفرع 4312( وأنشطة املسح اجليوفيزيائي واجليولوجي والسيزمي )انظر الفرع 7110(.

تعدين الفحم والليغنيت  05

يش���مل هذا القسم استخراج الوقود املعدين الصلب ويش���مل التعدين اجلويف والتعدين بالقطع املكشوف كما 
يش���مل العمليات )مثل التصنيف والتنظيف والضغط واخلط���وات األخرى الالزمة للنقل، إخل(، اليت تؤدي إىل 

منتج قابل للتسويق.

وال يش���مل هذا القس���م خدمات التحويل إىل فحم الكوك )انظر 1910( املصاحبة لتعدين الفحم أو الليغنيت 
)انظر 0990( أو ُصنع القوالب )انظر 1920(.

تعدين الفحم القاسي )األنفراثيت(   051

انظر الفرع 0510.

تعدين الفحم القاسي )األنفراثيت(  0510

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين الفحم القاسي: التعدين اجلويف أو السطحي، مبا يف ذلك التعدين بأساليب التسييل — 
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تنظيف الفحم وحتديد حجمه وحتديد رتبته وس���حقه وضغطه وما إىل ذلك من أجل تصنيفه أو حتس���ني  — 
نوعيته أو تسهيل نقله أو ختزينه.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
استخالص الفحم القاسي من قواعد تراب الفحم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين الليغنيت، انظر 0520 —
استخراج اخلث وتكتيله انظر 0892 —
احلفر االختباري لتعدين الفحم، انظر 0990 —
أنشطة دعم تعدين الفحم القاسي، انظر 0990 —
أفران فحم الكوك اليت تنتج أنواع وقود صلب، انظر 1910 —
ُصنع قوالب الفحم القاسي، انظر 1920 —
األعمال املنفَّذة لتطوير أو إعداد أراض لتعدين الفحم، انظر 4312 —

تعدين الليغنيت  052

انظر الفرع 0520

تعدين الليغنيت  0520

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين الليغنيت )الفحم البين(: التعدين اجلويف أو السطحي، مبا يف ذلك التعدين بأساليب التسييل — 

عمليات غسل الليغنيت وجتفيفه وسحقه وضغطه من أجل حتسني اجلودة أو تسهيل النقل أو التخزين — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين الفحم القاسي )األنفراثيت(، انظر 0510 —
استخراج اخلث، انظر 0892 —
احلفر االختباري لتعدين الفحم، انظر 0990 —
أنشطة دعم تعدين الليغنيت، انظر 0990 —
ُصنع قوالب وقود الليغنيت، انظر 1920 —
األعمال املنفَّذة لتطوير أو إعداد أراض لتعدين الفحم، انظر 4312 —

استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي  06

يش���مل هذا القس���م إنتاج النفط اخلام وتعدين النفط اخلام واستخراجه من صخور النفط ورمال النفط وإنتاج 
الغاز الطبيعي واستخراج السوائل اهليدروكربونية. ويشمل ذلك األنشطة الشاملة لتشغيل و/أو تطوير أراضي 
حقول النفط والغاز، مبا يف ذلك أنشطة مثل حفر اآلبار واستكماهلا وجتهيزها، وتشغيل معدات الفصل وحتليل 
املس���تحلبات والتقطري وخطوط جتميع النفط اخلام يف احلقول ومجيع األنش���طة األخرى يف حتضري النفط والغاز 

حىت نقطة الشحن من املمتلكات املنتجة.
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وال يشمل هذا القسم أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز، مثل خدمات حقول النفط والغاز اليت جتري نظري 
رسم أو على أساس عقد، وأنشطة استكشاف النفط والغاز واحلفر االختباري والثقب )انظر الفرع 0910(. 
وال يش���مل هذا القس���م أيضًا تكرير املنتجات البترولية )انظر الفرع 1920( وأنش���طة املس���ح اجليوفيزيائي 

واجليولوجي والسيزمي )انظر الفرع 7110(.

استخراج النفط اخلام  061

انظر الفرع 0610.

استخراج النفط اخلام  0610

يشمل هذا الفرع ما يلي: 
استخراج زيوت النفط اخلام — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
استخراج الَطفل القريي )البيتوميين( أو النفطي أو رمل القطران — 

إنتاج النفط اخلام من الَطفل والرمل القريي )البيتوميين( — 
عمليات احلصول على النفط اخلام: الصفق ونزع امللح والتجفيف والتثبيت، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز، انظر 0910 —
استكشاف آبار النفط والغاز، انظر 0910 —
صناعة املنتجات النفطية املكررة، انظر 1920 —
استخالص الغازات النفطية املسيَّلة أثناء تكرير النفط، انظر 1920 —
تشغيل خطوط األنابيب، انظر 4930 —

استخرج الغاز الطبيعي  062

انظر الفرع 0620.

استخراج الغاز الطبيعي  0620

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج اهليدروكربون الغازي اخلام )الغاز الطبيعي( — 

استخراج املكثِّفات  — 
تصفية وفصل األجزاء اهليدروكربونية السائلة  — 

إزالة الكربيت من الغاز — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تعدين السوائل اهليدروكربونية الناجتة من خالل التسييل أو االحنالل احلراري — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز، انظر 0910 —
استكشاف آبار النفط والغاز، انظر 0910 —
استخالص الغازات النفطية املسيَّلة أثناء تكرير النفط، انظر 1920 —
ُصنع الغازات الصناعية، انظر 2011 —
تشغيل خطوط األنابيب، انظر 4930 —

تعدين ركازات الفلزات  07

يش���مل هذا القسم تعدين املعادن املعدنية )الركازات( من خالل عمليات االستخراج من باطن األرض وعلى 
الس���طح والتعدين يف قاع البحار، إخل. ويش���مل الفرع أيضًا عمليات هتيئة وإث���راء الركازات، مثل اجلرش أو 

السحق؛ أو الغسل أو التجفيف أو التلبيد أو التكليس أو النض وعمليات، الفصل باألثقال أو التعومي.

وال يش���مل هذا القسم أنش���طة الصناعة التحويلية مثل حتميص برييتات احلديد )انظر الفرع 2011(، وإنتاج 
أكسيد األلومنيوم )انظر الفرع 2420( وتشغيل األفران العالية )انظر الفرعني 2410 و2420(.

تعدين ركازات احلديد  071

انظر الفرع 0710.

تعدين ركازات احلديد  0710

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ر قيمتها أساسًا الحتوائها على احلديد تعدين الركازات اليت تقدَّ — 

إثراء ركازات احلديد وتكتيلها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخراج وإعداد البرييتات والبريوتيتات )باستثناء التحميص(، انظر 0891 —

تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية  072

تشمل هذه املجموعة تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية

تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم  0721

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ر قيمتها أساسًا الحتوائها على اليورانيوم والثوريوم: البيتشبلند، إخل تعيني الركازات اليت تقدَّ — 

تركيز هذه الركازات — 
إنتاج الكعكة الصفراء — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إثراء ركازات اليورانيوم والثوريوم، انظر 2011 —
إنتاج فلزات اليورانيوم من البيتشبلند أو الركازات األخرى، انظر 2420 —
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صهر وتكرير اليورانيوم، انظر 2420 —

تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية األخرى   0729

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ر قيمتها أساسًا الحتوائها على فلزات غري حديدية: تعدين وإعداد الركازات اليت تقدَّ — 

 �األلومينيوم )البوكس���يت(، النحاس، الرصاص، الزنك، القصدير، املنغنيز، الكروم، النيكل، الكوبالت، 
املوليبدنوم، التنتالوم، الفاناديوم، إخل

 �الفلزات الثمينة: الذهب، الفضة، البالتني

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين وإعداد ركازات اليورانيوم والثوريوم، انظر 0721 —
إنتاج أكسيد األلومينيوم واخلليط املعدين من النيكل أو النحاس، انظر 2420 —

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر  08

يش���مل هذا القس���م االس���تخراج من املنجم أو املحجر، كما يش���مل أيضًا جتريف الترسيبات الطميية وسحق 
الصخور واس���تخدام املس���تنقعات املاحلة. وتس���تخدم املنتجات على األخص يف عمليات التشييد )مثل الرمال 

واألحجار، إخل(، ويف ُصنع املواد )مثل الَطفل واجلبس والكالسيوم، إخل(، وُصنع املواد الكيميائية، إخل.

وال يش���مل هذا القس���م جتهيز املعادن املس���تخرجة )باس���تثناء عمليات اجلرش والس���حق والقط���ع والتنظيف 
والتجفيف والفرز واخللط(. 

استغالل املحاجر الستخراج األحجار والرمال والَطفل  081

انظر الفرع 0810.

استغالل املحاجر الستخراج األحجار والرمال والَطفل  0810

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اس���تخراج أحج���ار الُنصب والبناء، مثل الرخام والغرانيت واحلجر الرملي، إخل، وتش���ذيبها بقدر يس���ري  — 

ونشرها
استخراج احلجر اجلريي وجرشه وتكسريه — 

تعدين اجلبس واألهندريت — 
تعدين الطباشري والدولوميت اخلايل من الكالسيوم — 

استخراج وجتريف الرمال الصناعية ورمال اإلنشاءات واحلصباء — 
تكسري وجرش األحجار واحلصباء — 

استخراج الرمال من املحاجر — 
تعدين الَطفل والَطفل احلراري والكاولني — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي: 
تعدين الرمال البيتومينية، انظر 0610 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   97 22/08/1430   02:33:11 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 98

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن األمسدة، انظر 0891 —
إنتاج الدولوميت املكلَّس، انظر 2394 —
قطع األحجار وتشكيلها وصقلها خارج املحاجر، انظر 2396 —

أنشطة التعدين واستغالل املحاجر غري املصّنفة يف موضع آخر  089

تعدين املعادن الكيميائية ومعادن األمسدة  0891

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين الفوسفات الطبيعي وأمالح البوتاسيوم الطبيعي — 

تعدين الكربيت األصلي — 
استخراج وإعداد البرييتات والبريوتيتات، باستثناء التحميص — 

تعدي���ن كربيتات وكربونات الباريوم الطبيعي )الباريتات والوزريت( وأنواع البورات الطبيعي وكربيتات  — 
املغنسيوم الطبيعي )الكيسرييت( 

م قيمتها أساس���ًا باعتبارها مصدرًا  تعدي���ن األصباغ األرضية والفلورس���بار واملع���ادن األخرى اليت تق���دَّ — 
للكيميائيات 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تعدين مساد الطيور )غوانو( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخراج امللح، انظر 0893 —
حتميص برييتات احلديد، انظر 2011 —
ُصنع األمسدة التركيبية واملركبات اآلزوتية، انظر 2012 —

استخراج اخلث   0892

يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخراج اخلث  — 

تكتيل اخلث — 
إعداد اخلث لتحسني النوعية أو تسهيل النقل أو التخزين — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة اخلدمات املصاحبة لتعدين اخلث، انظر 0990 —
ُصنع أصناف من اخلث، انظر 2399 —

استخراج امللح  0893

يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخراج امللح من باطن األرض مبا يف ذلك عن طريق إذابته وضخه  — 
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إنتاج امللح بتبخري مياه البحر أو املياه املاحلة األخرى — 
قيام جهة اإلنتاج جبرش امللح وتنقيته وتكريره  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهيز امللح لتحويله إىل ملح طعام، مثل امللح املزوَّد باليود، انظر 1079 —
إنتاج املاء الصاحل للشرب بتبخري املياه املاحلة، انظر 3600 —

أنشطة التعدين واستغالل املحاجر غري املصّنفة يف موضع آخر  0899

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعدين واستغالل املحاجر للحصول على معادن ومواد خمتلفة: — 

 �املواد احلاَكة، األسبس���توس، اجلريش األحفوري الس���ليكوين، اجلرافيت الطبيعي، الس���تيتايت )بودرة 
التلك( الفلدسبار، إخل

 �األسفلت الطبيعي، األسفلتيت واحلجر األسفليت والبيتومني الصلب الطبيعي
 �األحجار الكرمية، الكوارتز، امليكا، إخل

أنشطة خدمات دعم التعدين  09

م نظري أجر أو على أس���اس عقد.  يش���مل هذا القس���م أنش���طة الدعم املتخصصة املصاحبة للتعدين واليت ُتَقدَّ
ويشمل خدمات االستكشاف عن طريق أساليب التنقيب التقليدية مثل أخذ عيِّنات من جوف األرض والقيام 
باألرصاد اجليولوجية وكذلك أعمال احلفر واحلفر االختباري أو إعادة احلفر الكتشاف آبار النفط والفلزَّات 
املعدنية وغري املعدنية. وتش���مل اخلدمات النمطية األخرى بناء ُأُس���س آبار النف���ط والغاز وتقوية جدران آبار 
النفط والغاز وتنظيف ونزح ومسح آبار النفط والغاز وتصريف وضخ املياه من املناجم وخدمات نقل الغطاء 

الصخري من املناجم، إخل.

أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي  091

انظر الفرع 0910

أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي  0910

يشمل هذا الفرع ما يلي:
مة نظري رسم أو على أساس عقد: أنشطة خدمات استخراج النفط والغاز املقدَّ — 

 �خدم���ات االستكش���اف املتصلة باس���تخراج النفط أو الغاز، مثل أس���اليب التنقي���ب التقليدية من قبيل 
األرصاد اجليولوجية يف املواقع املحَتَملة

 �احلفر االجتاهي وإعادة احلفر االجتاهي؛ احلفر األوَّيل “باملسحاة”، إقامة أبراج احلفر يف املوقع وإصالحها 
وفكها، تثبيت أنابيب تغليف آبار النفط والغاز باألمسنت، شفط اآلبار؛ إغالق اآلبار وهجرها، إخل

 �تسييل الغاز الطبيعي وإعادة حتويله إىل غاز ألغراض النقل يف موقع االستخراج
 �خدمات التصريف والشفط نظري رسم أو على أساس عقد

 �احلفر االختباري املتصل باستخراج النفط أو الغاز
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
خدمات مكافحة احلرائق يف حقول النفط والغاز — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة اخلدمات اليت يؤديها مشغِّلو حقول النفط أو الغاز )انظر 0610، 0620( —
اإلصالح املتخصص آلالت التعدين، انظر 3312 —

أعمال تس���ييل الغ���از الطبيعي وإعادة حتويله إىل غاز ألغراض النقل اليت جت���ري بعيدًا عن موقع التعدين،  — 
انظر 5221

املسح اجليوفيزيائي واجليولوجي والسيزمي، انظر 7110 —

أنشطة دعم األعمال األخرى للتعدين واستغالل املحاجر  099

انظر الفرع 0990.

أنشطة دعم األعمال األخرى للتعدين واستغالل املحاجر  0990

يشمل هذا الفرع ما يلي:
خدمات الدعم نظري رس���م أو على أس���اس عقد املطلوبة ألنشطة التعدين املذكورة يف األقسام 05 و07 — 

و08
 �خدمات االستكشاف، مثل أساليب التنقيب التقليدية من قبيل أخذ عيِّنات من جوف األرض وأعمال 

األرصاد اجليولوجية يف املواقع املحَتَملة
 �خدمات التصريف والضخ نظري رسم أو على أساس عقد

 �احلفر االختباري حبفر الثقوب االختبارية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل املناجم أو املحاجر على أساس عقد أو نظري رسم، انظر القسم 05 أو 07 أو 08 —
أعمال اإلصالح املتخصصة آلالت التعدين، انظر 3312 —
خدمات املسح اجليوفيزيائي على أساس عقد أو نظري رسم، انظر 7110 —

 الباب جيم
الصناعة التحويلية

يشمل هذا الباب عملية التحويل الطبيعي أو الكيميائي للمواد أو املكوِّنات إىل منتجات جديدة، رغم 
أن هذا ال ميكن استعماله معيارًا عامليًا وحيدًا لتعريف الصناعة التحويلية )انظر امللحوظة املتصلة مبعاجلة 
النفايات أدناه(. واملواد أو املكوِّنات اليت يتم حتويلها هي مواد خام متثِّل منتجات للزراعة أو احلراجة أو 
صيد األمساك أو التعدين أو استغالل املحاجر وكذلك منتجات أنشطة أخرى للصناعة التحويلية. وتغيري 

املواد أو جتديد السلع أو إعادة تشكيلها يعَترب عمومًا صناعة حتويلية.
والوحدات العاملة يف الصناعة التحويلية توَصف يف كثري من األحيان باسم معامل أو مصانع أو مطاحن 
وتستعِمل منطيًا آالت ومعدات تعمل بالطاقة ملعاجلة املواد. ومع ذلك فإن الوح�دات اليت حت�وِّل املواد 
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إىل منتجات جديدة يدويًا أو يف بيت العامل، والوحدات اليت تبيع للجمهور منتجات صنعت يف نفس 
مكان بيعها، مثل املخابز وحمالت ُصنع املالبس حسب املقاس، تدخل أيضًا يف هذا الباب. وميكن أن 
تقوم وحدات الصناعة التحويلية بتجهيز املواد أو التعاقد مع وحدات أخرى على جتهيز موادها حلساهبا. 

وتشمل الصناعة التحويلية كال النوعني من الوحدات.
وقد يكون ناتج عملية الصناعة التحويلية هنائيًا مبعىن أن يكون جاهزًا لالستخدام أو االستهالك، أو قد 
يكون نصف هنائي مبعىن أن يكون ُمدَخاًل لعملية صناعية أخرى. وعلى سبيل املثال، ميثِّل ناتج تكرير 
األلومينا ُمدَخاًل ُيستعَمل يف اإلنتاج األوَّيل لأللومنيوم؛ واأللومنيوم األوَّيل هو ُمدَخل يف عملية سحب 

سلك األلومنيوم؛ يف حني أن سلك األلومنيوم هو ُمدَخل لتصنيع منتجات السلك املصنَّعة.
عامة،  كقاعدة  يصّنف  وملحقاهتا،  وتوابعها  واملعدات،  لآلالت  املتخصصة  واألجزاء  املكوِّنات  وُصنع 
ُصنع  أما  والتوابع.  األجزاء  تلك  هبا  املتعلقة  واملعدات  اآلالت  ُصنع  فيها  ُيصّنف  اليت  الفئة  نفس  يف 
املكوِّنات واألجزاء غري املتخصصة لآلالت واملعدات، مثل املحرِّكات واملكابس واملحركات الكهربائية 
واملجموعات الكهربائية والصمامات والتروس وعجالت احلمل الدلفينية، فُتصّنف يف فئة الصناعة املناسبة 
بصرف النظر عن اآلالت أو املعدات اليت قد تدخل فيها مثل هذه البنود. غري أن ُصنع مكوِّنات وتوابع 

متخصصة عن طريق تشكيل أو بثق مواد لدائنية )بالستيكية( ُيدَرج يف الفرع 2220.
وجتميع األجزاء املكوِّنة للمنتجات املصنوعة يعَتَبر صناعة حتويلية. ويشمل ذلك جتميع املنتجات املصنوعة 

من مكوِّنات ينتجها الصانع أو يشتريها.
استرجاع النفايات، أي معاجلة النفايات إىل مواد خام ثانوية ُيصّنف يف الفرع 3830 )استرجاع املواد(. 
ويف حني أن ذلك قد ينطوي على عمليات حتويل طبيعية أو كيميائية فإن ذلك ال ُيعَتَبر جزًءا من الصناعة 
التحويلية. وُيعَتَبر أن الغرض األوَّيل هلذه األنشطة هو معاجلة أو جتهيز النفايات ولذلك ُتصّنف يف الباب 
هاء )إمدادات املياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة ومعاجلة النفايات(. غري أن صناعة املنتجات النهائية 
ُتسَتعَمل  النفايات  هذه  كانت  ولو  حىت  التحويلية،  الصناعة  يف  ُيصّنف  الثانوية(  اخلام  املواد  )بعكس 
يعَترب عملية من  األفالم  نفايات  من  الفضة  إنتاج  فإن  املثال،  العمليات. وعلى سبيل  كُمدَخل يف هذه 

عمليات الصناعة التحويلية.
والصيانة املتخصصة وإصالح اآلالت واملعدات الصناعية والتجارية واملشاهبة يصّنف عمومًا يف القسم 33 
)إصالح وصيانة وتركيب اآلالت واملعدات(. غري أن إصالح احلواسيب والسلع الشخصية واملن�زلية ُيصّنف 
يف القسم 95 )إصالح احلواسيب والسلع الشخصية واملن�زلية(، يف حني أن إصالح املركبات ذات املحركات 

يصّنف يف القسم 45 )جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية(.
ويصّنف تركيب اآلالت واملعدات عند إجرائه باعتباره نشاطًا متخصصًا يف الفرع 3320.

ملحوظة: قد تكون احلدود بني الصناعة التحويلية والقطاعات األخرى يف نظام التصنيف غري واضحة إىل 
حد ما. وكقاعدة عامة تنطوي األنشطة اجلارية يف باب الصناعة التحويلية على حتويل املواد إىل منتجات 
ل منتجًا جديدًا هو تعريف غري موضوعي  جديدة. وناتج هذه األنشطة ُمنتج جديد. غري أن تعريف ما يشكِّ
د: إىل حد ما. وعلى سبيل التوضيح تعترب األنشطة التالية صناعة حتويلية يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

) بسترة اللنب وتعبئته يف زجاجات )انظر 1050 —
جتهيز الس���مك الطازج )تقش���ري املحار وتقطيع السمك إىل ش���رائح(، عندما ال جيري ذلك على قوارب  — 

صيد األمساك )انظر 1020(
) الطباعة واألنشطة املتصلة هبا )انظر 1811، 1812 —

) إنتاج اخلرسانة املخلوطة اجلاهزة )انظر 2395 —
) حتويل اجللد )انظر 1511 —
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) حفظ اخلشب )انظر 1610 —

) الطالء بالكهرباء، والطالء املعدين واملعاجلة احلرارية للمعادن وتلميعها )انظر 2592 —

) إعادة بناء أو إعادة تصنيع اآلالت )مثل حمركات السيارات، انظر 2910 —

) جتديد السطح اخلارجي أُلطر السيارات )انظر 2211 —

د رغم أهنا تنطوي أحيانًا  ويف املقابل توجد أنشطة تصّنف يف أبواب أخرى من التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
على عمليات حتويلية؛ وبعبارة أخرى ال تصّنف باعتبارها صناعة حتويلية. وتشمل هذه األنشطة ما يلي:

قطع أشجار األخشاب، وهو مصّنف يف الباب ألف )الزراعة واحلراجة وصيد األمساك(؛ — 

إثراء املنتجات الزراعية، وهو مصّنف يف الباب ألف )الزراعة واحلراجة وصيد األمساك(؛ — 

إثراء الركازات واملعادن األخرى، وهو مصّنف يف الباب باء )التعدين واستغالل املحاجر(؛ — 

أعم���ال تش���ييد اهلياكل وعملي���ات التصنيع اليت جت���ري يف مواقع التش���ييد، وهي مصّنف���ة يف الباب واو  — 
)التشييد(؛

أنش���طة جتزئة املنتجات الس���ائبة وإعادة توزيعها بكميات أقل، مبا يف ذلك تعبئة املنتجات أو إعادة تعبئتها  — 
أو تعبئتها يف زجاجات، مثل املشروبات الكحولية أو املواد الكيميائية؛ وفرز اخلردة؛ وخلط مواد الطالء 
لة من نفس املنتج، وهي  حس���ب طلب العميل؛ وقطع املعادن حس���ب طلب العميل، وإنتاج أشكال معدَّ

مصّنفة يف الباب زاي )جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية(.

ُصنع املنتجات الغذائية  10

يش���مل هذا القس���م جتهيز منتجات الزراعة واحلراجة وصيد األمساك إىل أغذية لإلنس���ان أو احليوان، ويشمل 
إنتاج خمتلف املنتجات الوس���يطة اليت ال متثِّل منتجات غذائية بش���كل مباش���ر. ويتولد عن هذا النشاط يف كثري 
من األحيان منتجات مصاحبة ذات قيمة أكرب أو أصغر )مثل اجللود الناشئة عن الذبح أو كعكة الزيت الناجتة 

عن إنتاج الزيت(.

ويتم تنظيم هذا القس���م حس���ب األنش���طة اليت تتناول خمتلف أنواع املنتجات: اللحوم، واألمساك، والفاكهة 
واخلضر، والدهون والزيوت، ومنتجات األلبان، ومنتجات مطاحن احلبوب، وأعالف احليوانات، واملنتجات 
الغذائية األخرى. وميكن القيام بعملية اإلنتاج حلس���اب الش���خص القائم باإلنتاج وكذلك ألطراف ثالثة كما 

جيري يف حالة الذبح حسب الطلب.

وتعت���رب بعض األنش���طة صناعة حتويلية )مثل األنش���طة اليت جتري يف املخابز وحم���الت احللوى وحمالت اللحوم 
���زة، إخل، ال���يت تبيع منتجاهتا اخلاصة( ح���ىت يف حالة وجود بيع بالتجزئة يف املح���الت اخلاصة باملنتجني.  املجهَّ
ولكن إذا كان التجهيز ضئياًل جدًا وال يؤدي إىل عملية حتويل حقيقي فإن الوحدة تصّنف يف التجارة باجلملة 

والتجزئة )الباب زاي(. 

وإنت���اج أع���الف احليوان من خملفات املجازر أو املنتجات الثانوية يصّنف يف الفرع 1080، يف حني أن جتهيز 
خملفات األغذية واملش���روبات بتحويلها إىل مواد خام ثانوية يصّنف يف الفرع 3830، ويصّنف التخلص من 

خملفات األغذية واملشروبات يف الفرع 3821.

جتهيز وحفظ اللحوم  101

انظر الفرع 1010.
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جتهيز وحفظ اللحوم  1010

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل املجازر العاملة يف ذبح أو إعداد أو تعبئة اللحوم: األبقار واخلنازير والدواجن واحلمالن واألرانب  — 

واخلراف واجلمال، إخل
إنتاج اللحوم الطازجة أو املربَّدة أو املجمَّدة بكامل الذبيحة — 
إنتاج اللحوم الطازجة أو املربَّدة أو املجمَّدة يف شكل قطع — 

إنتاج اللحوم الطازجة أو املربَّدة أو املجمَّدة يف عبوات منفردة — 
نة إنتاج اللحوم املجفَّفة أو اململَّحة أو املدخَّ — 

إنتاج منتجات اللحوم: — 
 �الُسُجق، السالمي، البودنغ، سجق اخلنازير )“أندويت”(، املقانق املتّبلة، حلم البولونيا، كعك اللحوم، 

حلوم اخلن�زير املفرومة )“رييت”(، حلم اخلن�زير املسلوق

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
ذبح وجتهيز احليتان على األرض أو على ظهر السفن املتخصصة — 

إنتاج الصالل واجللود الناشئة عن املجازر، مبا يف ذلك سلخ اجللود — 
استخالص شحم اخلن�زير وغريه من شحوم األكل احليوانية — 

جتهيز فضالت الذبائح احليوانية — 
إنتاج الصوف املنتوف  — 
إنتاج الريش والزغب  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صناعة أطباق اللحم والدجاج املجمَّدة املجهزة، انظر 1075 —
صناعة احلساء الذي حيتوي على حلم، انظر 1079 —
جتارة اللحوم باجلملة، انظر 4630 —
تعبئة اللحوم، انظر 8292 —

جتهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات  102

انظر الفرع 1020.

جتهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات  1020

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد وحفظ السمك والقشريات والرخويات: التجميد، التجميد العميق، التجفيف، التدخني، التمليح،  — 

الغمر يف حماليل ملحية، التعليب، إخل
إنتاج منتجات األمساك والقش���ريات والرخويات: السمك املطبوخ، شرائح السمك، البطارخ، الكافيار،  — 

بدائل الكافيار، إخل
إنتاج مسحوق السمك لالستهالك اآلدمي أو ألعالف احليوانات  — 

إنتاج مساحيق وحماليل من األمساك واحليوانات املائية غري الصاحلة لالستهالك اآلدمي — 
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة الُسفن العاملة يف جتهيز وحفظ السمك — 

جتهيز األعشاب البحرية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهيز احليتان على الرب أو على ظهر الُسفن املتخصصة، انظر 0101 —
إنتاج الزيوت والدهون من املواد البحرية، انظر 1040 —
د املجهزة، انظر 1075 — ُصنع أطباق السمك املجمَّ
ُصنع حساء السمك، انظر 1079 —

جتهيز وحفظ الفاكهة واخلضر  103

انظر الفرع 1030.

جتهيز وحفظ الفاكهة واخلضر  1030

يشمل هذا الفرع ما يلي:
د أو  ُصن���ع األغذي���ة اليت تتألف أساس���ًا من اخلضر أو الفاكهة، باس���تثناء األطباق اجلاهزة يف ش���كل جممَّ — 

معلَّب
حفظ الفاكهة أو اجلوزيات أو اخلضر: التجميد، التجفيف، الغمر يف الزيت أو اخلل، التعليب، إخل — 

ُصنع املنتجات الغذائية من الفاكهة أو اخلضر — 
ُصنع عصائر الفاكهة أو اخلضر — 

ُصنع املرىب واملرمالد وهالمات املائدة )اجليلي( — 
جتهيز وحفظ البطاطس: — 

 �ُصنع البطاطس املجمَّدة املجهزة
 �ُصنع البطاطس املهروسة املجففة

 �ُصنع وجبات خفيفة من البطاطس
 �ُصنع رقائق البطاطس

 �ُصنع دقيق وطحني البطاطس
حتميص اجلوزيات — 

ُصنع أغذية وعجائن من اجلوزيات — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
التقشري الصناعي للبطاطس — 

إنتاج مركزات عصري من الفاكهة واخلضر الطازجة — 
ُصنع أغذية جاهزة سريعة التلف من الفاكهة واخلضر مثل: — 

 �السلطات 
عة رة أو املقطَّ  �اخلضروات املقشَّ

 �التوفو )عجينة البقول(
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع دقيق أو مسحوق اخلضر البقولية املجففة، انظر 1075 —
ُصنع مركزات العصري الصناعية، انظر 1079 —

ُصنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية  104

انظر الفرع 1040.

ُصنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية  1040

يشمل هذا الفرع ُصنع الزيوت والدهون اخلام واملكررة من مواد نباتية أو حيوانية باستثناء استخالص وتكرير 
شحم اخلن�زير ودهون حيوانية أخرى صاحلة لألكل.

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع زي���وت اخلضر اخلام: زيت الزيتون، زيت فول الصويا، زيت النخيل، زيت بذرة زهرة الش���مس،  — 

زيت بذور القطن، زيت اللفت، زيت السلجم أو اخلردل، زيت بذر الكتان، إخل
ُصنع دقيق أو مسحوق غري من�زوع الدسم من البذور الزيتية أو اجلوزيات الزيتية أو النويات الزيتية  — 

ُصنع زيوت نباتية مكررة: زيت الزيتون، زيت فول الصويا، إخل — 
جتهيز الزيوت النباتية: النفخ، الغلي، التجفيف، اهلدرجة، إخل — 

ُصنع السمن النبايت االصطناعي )“مرغرين”(  — 
ُصنع خلطات العجائن وما شاهبها من املدهونات — 

بة ُصنع دهون الطهي املركَّ — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع الزيوت والدهون احليوانية غري الصاحلة لألكل  — 

استخراج زيوت األمساك والثدييات البحرية  — 
إنتاج نساالت القطن وأقراص الزيت واملنتجات األخرى املتخلفة عن إنتاج الزيت — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخالص وتكرير شحم اخلن�زير ودهون حيوانية أخرى صاحلة لألكل، انظر 1010 —
طحن الذرة املبللة، انظر 1062 —
إنتاج الزيوت احليوية، انظر 2029 —
معاجلة الزيوت والدهون بالعمليات الكيميائية، انظر 2029 —

ُصنع منتجات األلبان  105

انظر الفرع 1050.

ُصنع منتجات األلبان  1050

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع اللنب السائل الطازج و/أو املبستر و/أو املعقم و/أو املتجانس و/أو املعاجل بدرجة حرارة عالية — 
ُصنع املشروبات من اللنب — 

ُصنع القشدة من اللنب السائل الطازج أو املبستر أو املعقم أو املتجانس — 
ُصنع اللنب املجفف أو املركز املحلى أو غري املحلى — 

ُصنع اللنب أو القشدة يف شكل صلب — 
ُصنع الُزبد  — 

ُصنع اللنب املصفى )الزبادي(  — 
ُصنع اجُلنب وخثارة اللنب  — 
ُصنع املصل )مصل اللنب( — 
ُصنع الكازين أو الالكتوز — 

ُصنع الكرمية املثلجة )البوظة( وغري ذلك من املثلجات الصاحلة لألكل مثل “السوربيه” — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج اللنب اخلام )لنب املاشية(، انظر 0141 —
إنتاج اللنب اخلام )اجلمال، إخل(، انظر 0143 —
إنتاج اللنب اخلام )الضأن واملاعز واخليول واحلمري، إخل(، انظر 0144 —
ُصنع اللنب غري احليواين وبدائل اجلنب، انظر 1079 —
أنشطة حمالت الكرمية املثلجة )البوظة(، انظر 5610 —

ُصنع منتجات طواحني احلبوب والنشاء ومنتجات النشاء   106

تشمل هذه املجموعة طحن الدقيق أو اجلريش من احلبوب أو اخلضر، وطحن وتنظيف وتلميع األرز وكذلك 
ُصن���ع خلط���ات أو عجائن الدقي���ق من هذه املنتجات. ويدخ���ل يف هذه املجموعة أيضًا طح���ن الذرة املبلولة 

واخلضر وُصنع النشاء ومنتجات النشاء.

ُصنع منتجات طواحني احلبوب  1061

يشمل هذا الفرع ما يلي:
طح���ن احلب���وب: إنتاج الدقيق أو اجلريش أو الطحني أو كرات احلنطة أو الش���يلم أو الش���وفان أو الذرة  — 

الصفراء )الذرة الشامية( أو حبوب الغالل األخرى
معامل األرز: إنتاج األرز املقش���ور أو املطحون أو املبيَّض أو امللمع أو املس���لوق أو املحوَّل، إنتاج دقيق  — 

األرز
معامل اخلضروات: إنتاج دقيق أو مس���حوق اخلضر البقولية املجفَّفة أو اجلذور أو الدرنات أو اجلوزيات  — 

الصاحلة لألكل
ُصنع أطعمة اإلفطار املكوِّنة من حبوب الغالل  — 

ُصنع خالئط الدقيق والدقيق والعجني املجهَّز واملخلوط إلنتاج اخلبز أو الكعك أو البسكويت أو الفطائر  — 
املحالة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع دقيق ومسحوق البطاطس، انظر 1030 —
طحن الذرة املبلولة، انظر 1062 —

ُصنع النشاء ومنتجات النشاء  1062

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع النشاء من األرز والبطاطس والذرة الصفراء، إخل — 

طحن الذرة الشامية املبلولة — 
ُصنع الغلوكوز وشراب الغلوكوز وسكر الشعري واإلينولني، إخل — 

ُصنع الدابوك )غلوتني( — 
ُصنع التابيوكا وبدائل التابيوكا املجهزة من النشاء — 

ُصنع زيت الذرة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الالكتوز )سكر اللنب(، انظر 1050 —
إنتاج سكر القصب أو سكر البنجر، انظر 1072 —

ُصنع منتجات األغذية األخرى  107

تشمل هذه املجموعة إنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات الغذائية غري املدرجة يف املجموعات السابقة من هذا 
القسم. ويشمل ذلك إنتاج منتجات املخابز والسكر واحللوى وأنواع املعكرونة واملعكرونة الطويلة واملنتجات 
املش���اهبة، والوجبات واألطباق اجلاهزة، والقهوة، والش���اي والتوابل، وكذلك املنتج���ات الغذائية املتخصصة 

وسريعة التلف.

ُصنع منتجات املخابز  1071

يشمل هذا الفرع ُصنع منتجات املخابز الطازجة أو املجمدة أو املجففة

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اخلبز واألرغفة الصغرية )رولز( — 

ُصنع األنواع الطازجة من احللوى والكعك والفطائر املحشوة بالفاكهة أو اللحم، إخل — 
ُصنع البقسماط والبسكويت وغري ذلك من منتجات املخابز “اجلافة” — 

ُصنع أصناف الفطائر والكعك املحفوظة — 
ُصنع منتجات الوجبات اخلفيفة )الكعك املحلى والبس���كويتات اهلش���ة والبسكويت اجلاف اململَّح، إخل(،  — 

سواء كانت حمالة أو مملحة 
ُصنع كعك دقيق الذرة )التورتيال(  — 

ُصنع منتجات املخابز املجمَّدة: الفطائر املحالة وبسكوت الوافل واألرغفة الصغرية )رولز(، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املنتجات النشوية )العجائن(، انظر 1074 —
ُصنع وجبات خفيفة من البطاطس، انظر 1030 —
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تسخني بنود املخبوزات الستهالكها فورًا، انظر القسم 56 —

ُصنع السكر  1072

يشمل هذا الفرع ما يلي:

ُصنع أو تكرير الس���كر )الس���كروز( وبدائل الس���كر املس���تخرجة من عصري القص���ب والبنجر والقيقب  — 
والنخيل

زة ُصنع املشروبات السكرية املركَّ — 

ُصنع دبس السكر  — 

ُصنع شراب وسكر القيقب  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الغلوكوز وشراب الغلوكوز وسكر الشعري )امللتوز(، انظر 1062 —

ُصنع الكاكاو والشيكوالتة واحللويات السكرية   1073

يشمل هذا الفرع ما يلي:

ُصنع الكاكاو، زبدة الكاكاو، دهن الكاكاو، زيت الكاكاو — 

ُصنع الشيكوالتة وحلوى الشيكوالتة  — 

ُصنع احللوى السكرية: الكراميل واحلبوب السكرية والنوغا والفندان والشوكوالتة البيضاء — 

ُصنع العلك )اللبان( — 

حفظ الفاكهة واجلوزيات وقشور الفاكهة وأجزاء النباتات األخرى يف السكر — 

ُصنع احلبوب واألقراص السكرية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع سكر السكروز، انظر 1072 —

ُصنع املعكرونة وشرائط املعكرونة والكسكسي واملنتجات النشوية املماثلة  1074

يشمل هذا الفرع ما يلي:

ُصنع العجائن مثل املعكرونة وشرائط املعكرونة سواء كانت أو مل تكن مطبوخة أو حمشوة — 

ُصنع الكسكسي — 

ُصنع منتجات العجائن املعلَّبة أو املجمَّدة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أطباق الكسكسي اجلاهزة، انظر 1075 —
ُصنع حساء حيتوي عجائن، انظر 1079 —
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ُصنع وجبات وأطباق جاهزة  1075

يش���مل هذا الفرع ُصنع وجبات وأطباق جاهزة لالس���تخدام )أي مت إعدادها ومتليحها وطبخها(. ويتم جتهيز 
د أو معلَّب مثاًل، ويتم تغليفه���ا وعنونتها عادة إلعادة بيعها، أي  ه���ذه األطباق للحفاظ عليها، يف ش���كل جممَّ
أن هذا الفرع ال يشمل إعداد الوجبات الستهالكها فورًا، كما حيدث يف املطاعم. ولكي تعترب هذه األغذية 

ب من عنصرين رئيسيني متميزين على األقل )خالف التوابل، إخل(. أطباقًا يتعيَّن أن تتركَّ

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أطباق اللحوم أو الدواجن — 

ُصنع أطباق السمك، مبا يف ذلك السمك املقلي وشرائح البطاطس — 
ُصنع أطباق اخلضر اجلاهزة  — 

ة حتت التفريغ )بدون ملسها( ُصنع أنواع احلساء املعلَّبة والوجبات املعدَّ — 
ُصنع الوجبات اجلاهزة األخرى )مثل “وجبات التليفزيون”، إخل( — 

دة أو املحفوظة بشكل آخر  ُصنع البيتزا املجمَّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األغذية الطازجة أو األغذية اليت تتألف من عنصر أساسي واحد، انظر القسم 10 —
إعداد الوجبات واألطباق الستهالكها فورًا، انظر القسم 56 —
أنشطة مقاويل اخلدمات الغذائية، انظر 5629 —

ُصنع منتجات األغذية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  1079

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نزع مادة الكافيني من الُبن وحتميص الُبن — 

 �إنتاج منتجات الُبن
 �الُبن املطحون

 �الُبن القابل للذوبان
 �خالصات ومركزات الُبن

ُصنع بدائل الُبن  — 
خلط الشاي واملاته )ماتيه(  — 

ُصنع خالصات ومستحضرات من الشاي أو املاتيه — 
ُصنع احلساء واملرق — 

ُصنع األغذية اخلاصة مثل: — 
بة للُرضع   �أغذية مركَّ

 �ألبان متابعة وأغذية متابعة أخرى 
 �أغذية صغار األطفال

 �أغذية حتتوي عناصر جمنَّسة
ُصنع التوابل ومرق التوابل والبهارات: — 

 �املايونيز
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 �دقيق وجريش اخلردل
 �اخلردل املجهَّز، إخل

ُصنع اخلل — 
ُصنع العسل االصطناعي وحلوى السكر املحروق )كراميل( — 

ُصنع األغذية اجلاهزة سريعة التلف، مثل: — 
 �السندوتشات 

 �البيتزا الطازجة )غري املطهية(

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع مشروبات األعشاب )النعناع ورعي احلمام )الفرفني( والبابونج، إخل( — 

ُصنع اخلمرية — 
ُصنع خالصات وعصائر اللحوم أو األمساك أو القشريات أو الرخويات — 

ُصنع بدائل اللنب واجلنب غري احليوانية  — 
ُصنع منتجات البيض وزالل البيض — 

جتهيز امللح وحتويله إىل ملح طعام، مثل امللح املزوَّد باليود — 
زات االصطناعية  ُصنع املركِّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة حماصيل التوابل، انظر 0128 —
ُصنع اإلينولني، انظر 1062 —

رة وعجائن البقول(، انظر  ُصنع أغذية الفاكهة واخلضر اجلاهزة سريعة التلف )مثل السلطة واخلضر املقشَّ — 
1030

ُصنع البيتزا املجمَّدة، انظر 1075 —
ُصنع املشروبات الروحية واجلعة )البرية( والنبيذ واملشروبات غري الكحولية، انظر القسم 11 —
إعداد املنتجات النباتية لالستعماالت الصيدالنية، انظر 2100 —

رة ُصنع األعالف احليوانية املحضَّ  108

انظر الفرع 1080.

رة  ُصنع األعالف احليوانية املحضَّ  1080

يشمل هذا الفرع ما يلي:
رة للحيوانات األليفة، مبا فيها الكالب والقطط والطيور واألمساك، إخل ُصنع أعالف حمضَّ — 

زة للحيوانات ومكّمالت العلف رة حليوانات املزارع، مبا يف ذلك األعالف املركَّ ُصنع أعالف حمضَّ — 
إعداد أعالف )وحيدة( غري خملوطة حليوانات املزارع — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
معاجلة خملفات املجازر إلنتاج أعالف حيوانية — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج مسحوق السمك للعلف احليواين، انظر 1020 —
إنتاج ُكسب الزيوت، انظر 1040 —

األنشطة اليت ينشأ عنها منتجات ثانوية ميكن استخدامها كعلف حيواين بدون معاجلة خاصة، مثل ُكسب  — 
الزيوت )1040( وفضالت طحن احلبوب )انظر 1061(، إخل

ُصنع املشروبات  11

يش���مل هذا القس���م ُصنع املشروبات مثل املشروبات غري الكحولية واملياه املعدنية وُصنع املشروبات الكحولية 
رة. أساسًا عن طريق التخمري واجلعة، )البرية( والنبيذ، وُصنع املشروبات الكحولية املقطَّ

وال يش���مل هذا القس���م إنتاج عصائر الفاكهة واخلضر )انظر الفرع 1030( وُصنع املش���روبات املصنوعة من 
اللنب )انظر الفرع 1050( وُصنع منتجات الُبن والشاي واملاتيه )انظر الفرع 1979(.

ُصنع املشروبات  110

انظر القسم 11.

تقطري املشروبات الروحية وتكريرها وخلطها  1101

يشمل هذا الفرع ما يلي:
رة صاحلة للش���رب: الوس���كي، الرباندي، اجلن، الليكري، “املش���روبات  ُصن���ع مش���روبات كحولية مقطَّ — 

املمزوجة”، إخل
رة مزج املشروبات الروحية املقطَّ — 

إنتاج املشروبات الروحية املتعادلة  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الكحول اإليثيلي، انظر 2011 —
رة، انظر 1102، 1103 — ُصنع املشروبات الكحولية غري املقطَّ

االقتص���ار عل���ى التعبئة يف زجاجات ولصق العالمات املميزة، انظر 4630 — )إذا جرى ذلك يف إطار البيع 
باجلملة( و8292 )إذا جرى ذلك نظري رسم أو على أساس عقد(

ُصنع األنبذة  1102

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع النبيذ  — 

ُصنع النبيذ الفوار — 
ز ُصنع النبيذ من عصري العنب املركَّ — 

رة: الساكي، السيدر، البريي، شراب العسل )امليد( وأنبذة  رة غري املقطَّ ُصنع املش���روبات الكحولية املخمَّ — 
الفاكهة األخرى وأنبذة أخرى خمتلطة حتتوي على الكحول

ُصنع الفريموث وما شاهبه  — 

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   111 22/08/1430   02:33:13 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 112

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
مزج النبيذ — 

ُصنع نبيذ بدون كحول أو بنسبة منخفضة من الكحول — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اخلل، انظر 1079 —

االقتصار على التعبئة يف زجاجات ولصق العالمات املميَّزة عليها، انظر 4630 — )إذا جرى ذلك يف إطار 
البيع باجلملة( و8292 )إذا جرى ذلك نظري رسم أو على أساس عقد(

ُصنع املشروبات الكحولية من الشعري وُصنع مشروب الشعري  1103

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املش���روبات الكحولية من الش���عري، مثل اجلعة )البرية( وجعة “املزر” و“بورتر” )جعة ثقيلة داكنة(  — 

و“ستاوت” )جعة قوية داكنة(
ُصنع شراب الشعري — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع مشروب اجلعة )البرية( بدون كحول أو بنسبة كحول منخفضة  — 

ُصنع املشروبات غري الكحولية؛ إنتاج املياه املعدنية واملياه األخرى املعبأة يف زجاجات  1104

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املشروبات غري الكحولية، باستثناء اجلعة )البرية( والنبيذ بدون كحول — 

إنتاج املياه املعدنية الطبيعية واملياه األخرى املعبأة يف زجاجات — 
ُصنع املشروبات غري الكحولية: — 

 �املياه غري الكحولية ذات النكهة و/أو املحالة: الليمونادة املحالة، الربتقال املحلى، الكوال، مش���روبات 
الفاكهة، مياه تونيك، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج عصري الفاكهة واخلضر، انظر 1030 —
ُصنع مشروبات من اللنب، انظر 1050 —
ُصنع منتجات الُبن والشاي واملاتيه، انظر 1079 —
ُصنع املشروبات الكحولية، انظر 1101، 1102، 1103 —
ُصنع النبيذ بدون كحول، انظر 1102 —
ُصنع اجلعة )البرية( بدون كحول، انظر 1103 —

االقتصار على التعبئة يف زجاجات ولصق العالمات املميَّزة عليها، انظر 4630 — )إذا جرى ذلك يف إطار 
البيع باجلملة( و8292 )إذا كان ذلك نظري رسم أو على أساس عقد(
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ُصنع منتجات التبغ  12

يشمل هذا القسم جتهيز منتج زراعي، وهو التبغ، يف شكل مناسب لالستهالك النهائي

ُصنع منتجات التبغ  120

انظر الفرع 1200.

ُصنع منتجات التبغ  1200

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع منتجات التبغ ومنتجات بدائل التبغ: الس���جائر، تبغ الس���جائر، الس���يجار، تبغ الغليون، تبغ املضغ،  — 

السعوط )النشوق(
ُصنع التبغ “املجنَّس” أو “املعاد تركيبه” — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
إزالة سيقان التبغ وإعادة جتفيفه — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ليًا، انظر 0115، 0163 — زراعة التبغ أو جتهيزه أوَّ

ُصنع املنسوجات  13

يشمل هذا القسم إعداد وغزل األلياف النسيجية وكذلك نسج املنسوجات وإمتام جتهيز املنسوجات وامللبوسات، 
وُصنع أصناف املنسوجات اجلاهزة، باستثناء املالبس )مثل البياضات املن�زلية والبطانيات والسجاجيد واحلبال 
الغليظة، إخل(. وتندرج زراعة األلياف الطبيعية يف القسم 01، يف حني أن األلياف الصناعية هي عملية كيميائية 

مصّنفة يف الفرع 2030. ويدخل يف القسم 14 ُصنع امللبوسات.

غزل املنسوجات ونسجها وإمتام جتهيزها  131

تش���مل ه���ذه املجموعة ُصنع املنس���وجات، مب���ا يف ذلك العمليات األوَّلية وغزل ألياف املنس���وجات ونس���ج 
املنسوجات. وميكن القيام هبذا العمل من مواد خام متنوعة مثل احلرير أو الصوف أو األلياف األخرى احليوانية 

أو النباتية أو االصطناعية، أو الورق أو الزجاج، إخل

ويدخل يف هذه املجموعة أيضًا إمتام جتهيز املنسوجات وامللبوسات، أي التبييض والصباغة والتهيئة واألنشطة 
األخرى.

حتضري وغزل ألياف املنسوجات  1311

يشمل هذا الفرع ما يلي:
عمليات حتضري ألياف املنسوجات: — 

 �لف احلرير وغسله
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 �إزالة شحم الصوف وكربنته وصبغ جزز الصوف
 �متشيق ومتشيط مجيع أنواع األلياف احليوانية والنباتية واالصطناعية

غ���زل وُصن���ع الغ���زل أو اخليوط ألغراض النس���ج أو احلياكة، أو ألغراض التج���ارة أو ألغراض عمليات  — 
التجهيز األخرى:

 �نسج وبرم وطي وزوي وتغطيس شعريات الغزل التركيب�ي أو االصطناعي

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع غزل من الورق — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
العمليات التحضريية اليت جتري باالقتران بالزراعة أو العمل يف املزارع، انظر القسم 01 —
تليني النباتات اليت حتمل أليافًا نسجية نباتية )اجلوت، الكتان، ليف جوز اهلند، إخل(، انظر 0116 —
حلج القطن، انظر 0163 —

ُصنع األلياف والنسالة التركيبية أو االصطناعية وُصنع خيوط الغزل املفردة )مبا يف ذلك الغزل شديد املتانة  — 
والغزل املستخدم لُصنع السجاد( من ألياف تركيبية أو اصطناعية، انظر 2030

ُصنع األلياف الزجاجية، انظر 2310 —

نسج املنسوجات  1312

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أقمش���ة عريضة منس���وجة من القطن أو الصوف أو الغزل الصويف أو احلرير، مبا يف ذلك صنعها من  — 

غزل خملَّط أو تركيب�ي أو اصطناعي
ُصنع أقمشة عريضة منسوجة أخرى باستخدام الكتان وقنَّب سيام )“الرامي”( وقنب مانيال )“اهليمب”(  — 

واجلوت وألياف اللحاء ومن غزل خاص

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أقمشة منسوجة خمملية أو طويلة اخلميلة )شانيل( واملناشف القطنية والشاش، إخل — 

ُصنع املنسوجات املغزولة من األلياف الزجاجية  — 
ُصنع األقمشة املغزولة من اخليوط الكربونية أو األرانيدات العطرية — 

ُصنع الفراء املقلَّد بطريقة الغزل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األقمشة املنسوجة واملشغولة )الكروشيه(، انظر 1391 —
ُصنع األغطية األرضية النسجية، انظر 1393 —
ُصنع األقمشة والفلني غري املنسوج، انظر 1399 —
ُصنع األقمشة الشريطية، انظر 1399 —

إمتام جتهيز املنسوجات  1313

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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تبييض وصبغ وطبع األلياف النسجية واخليوط واألقمشة واألصناف املنسوجة، مبا يف ذلك امللبوسات — 
تس���وية وجتفيف وتبخري وتقليص ولصق وصنفرة )معاجلة لتجنُّب االنكماش( ومرس���رة )معاجلة بالصودا  — 

الكاوية( املنسوجات واألصناف النسجية مبا فيها امللبوسات

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تبييض قماش اجلين�ز  — 

تضفري املنسوجات واألعمال املماثلة — 
تشميع املالبس ضد املاء وتبطينها ومعاجلتها باملطاط أو تشريبها — 

طبع النقوش على املنسوجات وامللبوسات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أقمش���ة املنس���وجات املشرَّبة أو املبطنة أو املغطاة أو املزوَّدة باملطاط، إذا كان املطاط العنصر املكوِّن  — 

الرئيسي، انظر 2219

ُصنع املنسوجات األخرى   139

تشمل هذه املجموعة ُصنع منتجات يتم إنتاجها من املنسوجات، باستثناء امللبوسات، مثل األصناف النسيجية 
اجلاهزة والسجاد واحلبال واألقمشة املنسوجة الشريطية وحواشي الزخرفة، إخل

ُصنع األقمشة املغزولة بصنارة )التريكو( وبإبرة معقوفة )الكروشيه(  1391

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع وجتهيز أقمشة التريكو والكروشيه: — 

 �األقمشة الوبرية والزغبية
 �أقمشة من نوع مستلزمات الشبابيك والشبك منسوجة مباكينات تريكو راشيل أو ماكينات مماثلة 

 �أقمشة التريكو والكروشيه األخرى

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع الفراء املقلَّد بالغزل )التريكو( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أقمشة من مستلزمات الشباك والشبابيك من دانتيل مغزول على ماكينات تريكو راشيل وماكينات  — 

مماثلة، انظر 1399
ُصنع ملبوسات من التريكو والكروشيه، انظر 1430 —

ُصنع املنسوجات اجلاهزة باستثناء امللبوسات  1392

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف جاهزة من أي مواد نسجية، مبا فيها أقمشة التريكو أو الكروشيه: — 

 �البطانيات، مبا فيها سجاجيد السفر
 �بيضات األسرة أو املوائد أو دورات املياه أو املطابخ
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 �اللحف، واللحف املحشوة بالزغب واملساند والبوفات والوسائد وأكياس النوم، إخل
ُصنع أصناف مفروشات جاهزة: — 

 �الستائر والرفارف والُظلل ومفارش األسرة وأغطية األثاث أو اآلالت، إخل
عة، خيام، سلع املخيمات، األشرعة، الُظلل، األغطية الفضفاضة للسيارات أو اآلالت   �منسوجات مشمَّ

أو األثاث، إخل
 �األعالم والرايات واألعالم الصغرية، إخل

 �املنافض، مناشف األطباق واألصناف املماثلة، سترات النجاة، مظالت اهلبوط )براشوت(، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع اجلزء النسيجي من البطانيات الكهربائية  — 

ُصنع اللوحات النسيجية املزدانة يدويًا )الديابيج( — 
ُصنع أغطية اإلطارات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف نسجية لالستعماالت التقنية، انظر 1399 —

ُصنع الُبسط والسجاد  1393

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األغطية األرضية النسجية: — 

 �الُبسط، السجاد واحلصري، البالط امللوَّن

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أغطية األرضيات من لُباد منسوج بأنوال اإلبرة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلصر ومماسح األرجل من مواد مضفَّرة، انظر 1629 —
ُصنع أغطية األرضيات من الفلني، انظر 1629 —
ُصنع أغطية أرضيات غري صلبة مثل الفينيل واللينوليوم، انظر 2220 —

ُصنع حبال الُسفن واحلبال من املجدوالت القنبية والشباك  1394

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املجدوالت القنبية وحبال السفن واحلبال واألمراس من ألياف نسجية أو شرائط وما شاهبها، سواء  — 

كانت أو مل تكن مشرَّبة أو مطلية أو مغطاة أو مغلَّفة مبطاط أو بلدائن
ُصنع ِشباك معقودة من اجلدائل القنبية، أو حبال الُسفن أو احلبال — 

ُصنع منتجات احلبال أو الِشباك:ِ شباك صيد السمك واحلواجز الواقية على سطح الُسفن ووسائد التفريغ  — 
ومرافق التحميل واحلبال أو األمراس املزوَّدة حبلقات معدنية، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع شبكات الشعر، انظر 1410 —
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ُصنع حبال سلكية، انظر 2599 —

ُصنع منسوجات أخرى غري مصّنفة يف موضع آخر  1399

يش���مل هذا الفرع مجيع األنش���طة املتصلة بُصنع املنس���وجات أو املنتجات النس���جية، غري املذكورة يف موضع 
آخر يف القس���م 13 أو القس���م 14، ويدخل فيها عدد كبري من العمليات وجمموعة متنوعة كبرية من الس���لع 

املنتجة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
عة مبواد الصقة ُصنع شرائط أقمشة منسوجة مبا فيها أقمشة تتكوَّن من ُسداة دون حلمة، جممَّ — 

ُصنع عالمات مميَّزة وشارات، إخل — 
ُصنع حواشي زخرفة: ضفائر، شرَّابات، كرات، كرات تزيني، إخل — 

ُصنع الُلباد — 
ُصنع أنواع الُتل وغريه من األقمشة الشبكية واملسننات )الدانتيل( واملطرزات اخلاصة بالقطعة أو يف شكل  — 

شرائط أو استعماهلا يف رسوم متكررة
دة باللدائن ُصنع األقمشة املشرَّبة أو املطلية أو املغطاة أو املنضَّ — 

ُصن���ع خي���وط معدنية أو خيوط بارمي، خيوط وحبال من مطاط مغطاة مبواد نس���جية، خيوط أو أش���رطة  — 
نسجية مغطاة أو مشرَّبة أو مطلية أو مغطاة مبطاط أو لدائن
ُصنع قماش حبلي لإلطارات من غزل اصطناعي عايل املتانة — 

ُصنع أقمش���ة أخرى معاجلة أو مغطاة: قماش نقل الرس���وم، قماش لوحات الس���تخدام الرسامني وقماش  — 
جتليد الُكتب )البقرم( واألقمشة النسجية املقساة املشاهبة واألقمشة املغطاة بالصمغ أو مبواد نشوية

ُصنع أصناف نس���جية متنوعة: فتائل نس���جية، فتائل غاز وهَّاجة وأنس���جة فتائل غاز وهَّاجة أس���طوانية،  — 
خراطيم نس���جية، س���يور نقل حركة أو س���يور نقل مواد )س���واء كانت أو مل تكن مقواة مبعدن أو مبادة 

أخرى(، قماش تنخيل، قماش تصفية 
ُصنع زخارف سيارات — 

ُصنع خرائط قماشية حساسة للضغط  — 
ُصنع لوحات الفنانني وقماش نقل الرسوم — 

ُصنع أربطة األحذية من املنسوجات — 
ُصنع قطيفة مساحيق التجميل والقفازات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أغطية األرضيات من اللباد املصنوع بأنوال اإلبرة، انظر 1393 —
ُصنع أنسجة احلشو وأصناف احلشيات: الفوط الصحية، سدادات احليض )تامبون(، إخل، انظر 1709 —

ُصنع سيور نقل احلركة أو سيور نقل املواد من أقمشة نسجية أو خيوط نسجية أو حبال مشرَّبة أو مطلية  — 
أو مغطاة أو مرققة باملطاط، عندما يكون املطاط هو املكوِّن الرئيسي، انظر 2219

ُصن���ع صفائ���ح أو ألواح من املط���اط اخللوي أو اللدائن خملوطة باألنس���جة ألغ���راض التقوية فقط، انظر  — 
2220 ،2219

ُصنع قماش من أسالك معدنية منسوجة، انظر 2599 —
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ُصنع امللبوسات  14

يشمل هذا القسم مجيع عمليات حياكة املالبس )اجلاهزة أو املصنوعة حسب املقاس(، جبميع املواد )مثل اجللد 
والقماش وأقمش���ة التريكو والكروش���يه، إخل، جلميع بنود املالبس )مثل املالب���س اخلارجية واملالبس الداخلية 
للرج���ال أو النس���اء أو األطفال؛ ومالبس العمل ومالبس اخلروج إىل الش���ارع أو املالب���س غري الرمسية، إخل(

وامللحقات. وال يوجد متييز بني مالبس البالغني ومالبس األطفال أو بني املالبس احلديثة أو التقليدية. ويشمل 
القسم 14 أيضًا صناعة الفراء )جلود الفراء واملالبس املصنوعة من الفراء(.

ُصنع امللبوسات باستثناء امللبوسات الفرائية   141

انظر الفرع 1410.

ُصنع امللبوسات باستثناء امللبوسات الفرائية  1410

يش���مل هذا الفرع ُصنع امللبوس���ات. وقد تكون املادة املستخدمة من أي نوع )ملعرفة االستثناءات انظر أدناه( 
نة أو مشبَّعة أو حتتوي على مطاط. وقد تكون مبطَّ

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع امللبوس���ات املصنوعة من اجللد ومركبات اجللد، مبا يف ذلك ملحقات العمل الصناعية املصنوعة من  — 

اجللد مثل املرايل اجللدية لعمال اللحام
ُصنع مالبس العمل — 

ُصن���ع املالب���س اخلارجية األخرى من قماش منس���وج أو من قماش التريكو أو الكروش���يه، أو قماش غري  — 
منسوج، إخل، للرجال والنساء واألطفال:

 �املعاطف والبدالت وأطقم املالبس النسائية والسترات والسراويل والتنورات، إخل
ُصن���ع املالب���س الداخلية ومالبس النوم املصنوعة من قماش منس���وج أو قماش تريكو أو كروش���يه، إخل،  — 

للرجال والنساء واألطفال:
 �القمص���ان والقمصان الداخلية والس���راويل الداخلية والس���راويل الصغرية والبيجام���ات ومالبس النوم 
واألرواب املن�زلية والوزرات )البلوزات( والس���راويل النس���ائية الصغرية )سليب( والُصديريات النسائية 

واملشدات )الكورسيه(، إخل
ُصنع مالبس األطفال ومالبس اجلري الرياضية ومالبس التزحلق على اجلليد ومالبس السباحة، إخل — 

ُصنع القبعات وأغطية الرأس — 
ُصنع ملحقات امللبوس���ات األخرى: قفازات، أحزمة، شاالت، رابطات عنق، ولفاعات عنق )كرافت(،  — 

شبكات ضم الشعر، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تفصيل املالبس حسب الطلب  — 

ُصنع أغطية الرأس من جلود الفراء — 
ُصنع األحذية من مواد نسجية بدون تركيب نعل — 

ُصنع أجزاء املنتجات املذكورة يف القائمة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع امللبوسات من جلود الفراء )باستثناء أغطية الرأس(، انظر 1420 —
ُصنع األحذية، انظر 1520 —

 ، عة يف احلياكة ولكنها ملصقة ببعضها فقط، انظر 2219 — ُصنع امللبوسات من املطاط أو اللدائن غري املجمَّ
2220

ُصنع القفازات وأغطية الرأس الرياضية من اجللد، انظر 3230 —
ُصنع أغطية الرأس ألغراض السالمة )باستثناء أغطية الرأس الرياضية(، انظر 3290 —
ُصنع املالبس املقاومة للنريان ومالبس احلماية ألغراض السالمة، انظر 3290 —
إصالح امللبوسات، انظر 9529 —

ُصنع أصناف الفراء  142

انظر الفرع 1420.

ُصنع أصناف الفراء  1420

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف من جلود الفراء: — 

 �امللبوسات وتوابع امللبوسات املصنوعة من الفراء
 �جتميعات جلود الفراء مثل جلود الفراء “املتروكة” والصفائح واجلدائل واألشرطة، إخل

 �أصناف متنوعة من جلود الفراء: الُبسط واملساند )البفات( غري املحشوة، قماش التلميع الصناعي

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج جلود الفراء اخلام، انظر املجموعتني 014 و017 —
إنتاج الصالل واجللود اخلام، انظر 1010 —

 ، ُصن���ع الفراء املقلَّد )قماش بش���عر طويل يتم احلصول عليه عن طريق النس���ج أو التصنري(، انظر 1312 —
1391

ُصنع قبعات من الفراء، انظر 1410 —
ُصنع امللبوسات املزركشة بالفراء، انظر 1410 —
ُصنع وصبغ الفراء، انظر 1511 —
ُصنع أحذية ذات رقبة أو أحذية حتتوى على أجزاء من الفراء، انظر 1520 —

ُصنع امللبوسات من التريكو والكروشيه  143

انظر الفرع 1430.

ُصنع امللبوسات من التريكو والكروشيه  1430

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع امللبوس���ات من التريكو أو الكروش���يه واألصناف اجلاهزة األخرى اليت تُصنع يف ش���كلها مباش���رة:  — 

البلوفرات والسترات املفتوحة )كارديغان( واجلريسيه والُصديريات واألصناف املشاهبة

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   119 22/08/1430   02:33:15 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 120

ُصن���ع أنواع اجل���وارب مبا فيها اجلوارب القصرية واملش���دودات النس���ائية )تايتس( واجلوارب املس���رولة  — 
)بانتيهوز(

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األقمشة من التريكو والكروشيه، انظر 1391 —

ُصنع املنتجات اجللدية واملنتجات ذات الصلة  15

يش���مل ه���ذا الفرع هتيئة وصبغ الفراء وحتويل الصالل إىل جلد ع���ن طريق الدبغ أو املعاجلة وتصنيع اجللود يف 
ش���كل منتجات لالس���تهالك النهائي. ويش���مل أيضًا ُصنع منتجات مماثلة من مواد أخرى )اجللود الصناعية أو 
بدائل اجللود(، مثل األحذية املطاطية وحقائب األمتعة املصنوعة من نسيج، إخل، واملنتجات املصنوعة من بدائل 
اجللود مدرجة يف هذا القس���م ألهنا مصنوعة بطرق تش���به ُصنع املنتجات اجللدية )مثل حقائب األمتعة( ويتم 

إنتاجها يف كثري من األحيان يف نفس الوحدة.

دبغ وهتيئة اجللود؛ ُصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة؛ هتيئة وصبغ الفراء  151

تشمل هذه املجموعة صناعة اجللود والفراء واملنتجات املصنوعة منهما.

دبغ وهتيئة اجللود؛ هتيئة وصبغ الفراء  1511

يشمل هذا الفرع ما يلي:
دبغ وصبغ وهتيئة الصالل واجللود  — 

صناعة جلد الشمواة املهيأ، واجللد البارمشان املهيأ واجللد الالمع أو املمعدن — 
ب  صناعة اجللد املركَّ — 

كشط وقص ونتف وتنظيف ودبغ وتبييض وصبغ جلود وصالل الفراء ذات الشعر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الصالل واجللود يف إطار أنشطة مزارع املاشية، انظر املجموعة 014 —
إنتاج الصالل واجللود يف إطار أنشطة املجازر، انظر 1010 —
ُصنع املالبس اجللدية، انظر 1410 —
ُصنع اجللد الصناعي الذي ال يدخل فيه اجللد الطبيعي، انظر 2219، 2220 —

ُصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شاهبها، والسروج واألعنة  1512

يشمل هذا الفرع ما يلي:
���ب أو أي مادة أخرى مثل  ُصن���ع حقائ���ب األمتعة وحقائب اليد وما ش���اهبها، م���ن اجللد أو اجللد املركَّ — 
ألواح اللدائن أو املواد النسجية أو األلياف الصلبة أو الورق املقوى، يف حالة استخدام نفس التكنولوجيا 

املستخدمة يف صناعة اجللود
ُصنع السروج واألعنة — 

ُصنع شرائط ساعات اليد من مواد غري معدنية )مثل األلياف واجللد واللدائن( — 
ب: أحزمة القيادة، ومواد التعبئة، إخل ُصنع أصناف متنوعة من اجللد أو اجللد املركَّ — 
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ُصنع أربطة األحذية من اجللد — 
ُصنع سياط اخليول ومقابض ركوب اخليل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع امللبوسات اجللدية، انظر 1410 —
ُصنع القفازات والقبعات اجللدية، انظر 1410 —
ُصنع األحذية، انظر 1520 —
ُصنع مقاعد الدراجات، انظر 3092 —
ُصنع أساور ساعات اليد من معادن مثينة، انظر 3211 —
ُصنع أساور ساعات اليد من معادن غري مثينة، انظر 3212 —

ُصن���ع أحزم���ة األمان لعم���ال إصالح األس���الك املعلَّقة واألحزمة األخ���رى لالس���تعماالت املهنية، انظر  — 
3290

ُصنع األحذية  152

انظر الفرع 1520.

ُصنع األحذية  1520

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع األحذي���ة جلميع األغ���راض من أي مادة وبأي طريقة مبا يف ذلك ش���ّد األحذية على قوالب )ملعرفة  — 

االستثناءات انظر أدناه(
ُصن���ع األج���زاء اجللدية يف األحذية: ُصنع وجوه األحذية وأجزاء من الوجوه، والنعال اخلارجية والداخلية  — 

والكعوب، إخل
ُصنع واقيات األحذية )القماطات( وواقيات الساق )الطماقات( واألصناف املماثلة  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األحذية من املواد النسجية بدون نعال مطبَّقة، انظر 1410 —
ُصنع أجزاء األحذية اخلشبية )مثل الكعوب وقوالب األحذية(، انظر 1629 —

ُصن���ع األحذية ذات الرقبة وكعوب ونعال األحذية من املط���اط واألجزاء املطاطية األخرى من األحذية،  — 
انظر 2219

ُصنع أجزاء األحذية من اللدائن، انظر 2220 —
ُصنع أحذية التزجل، انظر 3230 —
ُصنع أحذية تقومي العظام —

ُصنع اخلشب ومنتجات اخلشب والفلني، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد   16
الضفر

يش���مل هذا القسم ُصنع منتجات اخلشب مثل اخلشب املنشور واخلشب الرقائقي )األبلكاج( وقشرة اخلشب 
واألوعية اخلش���بية واألرضيات اخلشبية واملباين اخلشبية سابقة التجهيز. وتشمل عمليات اإلنتاج نشر اخلشب 
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ع إىل كتل، أو ألواح ميكن بعد  واملسح والتشكيل والتجليد وجتميع منتجات اخلشب بدًءا من اجلذوع اليت تقطَّ
ذلك قطعها مرة أخرى أو تش���كيلها باملخارط أو بأدوات التش���كيل األخرى. وميكن أيضًا بعد ذلك إخضاع 
الكتل اخلش���بية أو األش���كال اخلشبية اليت مت تش���كيلها للمس���ح أو الصقل، مث جتميعها يف منتجات هنائية مثل 

األوعية اخلشبية.

وباس���تثناء تقطيع اخلش���ب إىل ألواح ينقسم هذا القس���م إىل أقسام فرعية اس���تنادًا باملقام األول إىل املنتجات 
دة اليت يتم صنعها.  املحدَّ

وال يشمل هذا القسم ُصنع األثاث )3100(، أو تركيب وصالت خشبية وما شاهبها )4330(.

نشر اخلشب وسحجه  161

انظر الفرع 1610.

نشر اخلشب وسحجه   1610

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر اخلشب وسحجه وإجراء عمليات عليه باستخدام املاكينات — 

تشريح زنود اخلشب أو تقشريها أو تقطيعها إىل جذاذات  — 
ُصنع العوارض اخلشبية للسكك احلديدية — 

عة ُصنع األرضيات اخلشبية غري املجمَّ — 
ُصنع الصوف اخلشيب ودقيق وجذاذات وجزيئات اخلشب — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
جتفيف اخلشب  — 

تشريب اخلشب أو معاجلته كيميائيًا مبواد حافظة أو مواد أخرى — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لية، انظر 0220 — قطع األخشاب وإنتاج اخلشب حبالته األوَّ

ُصنع رقائق من قش���رة اخلش���ب حبيث تكون رقيقة مبا يكفي لالس���تخدام يف اخلش���ب الرقائقي واأللواح  — 
اخلشبية وألواح التجليد، انظر 1621

ُصنع ألواح كساء األسقف واأللواح الصغرية وخرز الزينة والقوالب —

ُصنع منتجات من اخلشب والفلِّني ومواد الضفر  162

تش���مل هذه املجموعة ُصنع منتجات من اخلش���ب أو الفلِّني أو القش أو مواد الضفر، مبا يف ذلك األش���كال 
عة األساسية وكذلك املنتجات املجمَّ

ُصنع رقائق من قشرة اخلشب واأللواح املصنوعة من اخلشب  1621

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع رقائق من قشرة اخلشب حبيث تكون رقيقة مبا يكفي للتغطية بقشرة اخلشب وُصنع اخلشب الرقائقي  — 
)األبلكاج( أو غري ذلك من األغراض:

 �تسوية األلواح وصبغها وطيها وتشريبها وتقويتها )بكسوة من الورق أو القماش(
 �صنعها يف شكل رسومات متكررة

ُصنع اخلشب الرقائقي )األبلكاج( وألواح قشرة اخلشب واأللواح اخلشبية واأللواح اخلشبية املشاهبة اليت  — 
تتألف من صفائح رقيقة

ُصنع اخلشب احلبيِّيب واأللواح الليفية — 
ُصنع األخشاب زائدة الكثافة — 

ُصنع اخلشب املغطى بالغراء واملغطى بقشرة اخلشب — 

ُصنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة لعمال البناء  1622

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع سلع خشبية بغرض استعماهلا أساسًا يف صناعة التشييد: — 

 �العوارض والرواسب ودعائم األسقف
 �اجلملونات اخلشبية سابقة التجهيز املغطاة بالغراء أو املوصولة باملعادن

 �األب���واب والنواف���ذ وحلوقها، س���واء كانت حتتوي أو ال حتتوي على جتهي���زات معدنية مثل املفصالت 
واألقفال، إخل

 �السالمل والدرابزينات 
بة والقوالب وألواح كساء األسقف واأللواح الصغرية  �احلليات اخلشبية املحدَّ

عة يف ألواح  �القطع املربعة واملستطيلة وأرضيات الباركيه، إخل، املجمَّ
ُصنع مباين سابقة التجهيز، أو العناصر اليت تتألف منها، واليت يغلب عليها اخلشب — 

ُصنع املساكن املتنقلة  — 
ُصنع الفواصل اخلشبية )باستثناء الفواصل غري املثبَّتة( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
عة، انظر 1610 — ُصنع األرضيات اخلشبية غري املجمَّ
ُصنع دواليب املطابخ ودواليب الكتب ودواليب املالبس، إخل، انظر 3100 —
ُصنع احلواجز اخلشبية غري املثبَّتة، انظر 3100 —

ُصنع األوعية اخلشبية  1623

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع ُعلب التعبئة والصناديق وأقفاص الش���حن واألسطوانات ومستلزمات التغليف املشاهبة املصنوعة من  — 

اخلشب
ات صندوقية نقالة وغريها من ألواح التحميل املصنوعة من اخلشب ات نقالة ومنصَّ ُصنع منصَّ — 

ُصنع الرباميل والدنان واألحواض وغريها من منتجات صناعة الرباميل من اخلشب — 
ُصنع بكرات الكابالت املصنوعة من اخلشب — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع حقائب األمتعة، انظر 1512 —
ُصنع الصناديق من مواد الضفر، انظر 1629 —

ُصنع منتجات خشبية أخرى، ُصنع أصناف الفلِّني والقش ومواد الضفر   1629

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع منتجات خشبية خمتلفة: — 

 �مقابض خشبية وهياكل للُعدد ومكانس وفراجني )فرش( 
 �األجزاء اخلشبية لألحذية ذات الرقبة أو األحذية العادية )مثل الكعوب(

 �قوالب األحذية ذات الرقبة أو األحذية العادية
 �مشاعات املالبس اخلشبية

 �ُأطر املرايا والصور
 �اأُلطر اخلشبية للوحات الرسامني

 �األوعية املن�زلية ومستلزمات املطبخ املصنوعة من اخلشب
ع ب مرصَّ  �متاثيل صغرية وأدوات زينة وخشب مطعَّم وخشَّ

 �ُعلب خشبية للمجوهرات وأدوات تناول الطعام واألصناف املشاهبة
 �ملفات خيوط )بوبينات( وُقبب الغزل وبكرات وبكرات خيوط احلياكة وغريها من األصناف املصنوعة 

من اخلشب املخروط
 �املقابض اخلشبية للشماسي والعصي وما شاهبها

 �القطع اخلشبية لصناعة غليون التدخني
 �األصناف األخرى املصنوعة من اخلشب
جتهيز الفلِّني الطبيعي، ُصنع الفلني املكتَّل — 

ُصنع أصناف الفلني الطبيعي أو املكتَّل مبا فيها أغطية األرضيات — 
ُصنع ضفائر ومنتجات مواد الضفر: احُلصر، مماسح األرجل، املناخل، الصناديق، إخل — 

ُصنع كتل السالل وأشغال اخلوص — 
ُصنع ُكتل احلريق املصنوعة من اخلشب املضغوط أو املواد البديلة مثل مطحونات الُبن أو فول الصويا — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلصر أو مماسح األرجل من املواد النسجية، انظر 1392 —
ُصنع حقائب األمتعة، انظر 1512 —
ُصنع األحذية اخلشبية، انظر 1520 —
ُصنع الثقاب، انظر 2029 —
ُصنع أظرف الساعات، انظر 2652 —
ُصنع ملفات اخليوط والبكرات اخلشبية اليت تعترب جزًءا من آالت النسيج، انظر 2826 —
ُصنع األثاث، انظر 3100 —
ُصنع الُلعب اخلشبية، انظر 3240 —
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ُصنع مستلزمات احلفاظ على احلياة املصنوعة من الفلني، انظر 3290 —
ُصنع الفراجني )الفرش( واملكانس، انظر 3290 —
ُصنع التوابيت، انظر 3290 —

ُصنع الورق ومنتجات الورق  17

ل  يشمل هذا القسم ُصنع الُلباب والورق واملنتجات الورقية املحوَّلة. ومت جتميع ُصنع هذه املنتجات ألهنا تشكِّ
سلس���لة من العمليات املتصلة رأس���يًا. ففي كثري من األحيان جيري أكثر من نش���اط واحد يف وحدة واحدة. 
وهناك أساس���ًا ثالثة أنش���طة: فصناعة الُلباب تنطوي على فصل األلياف السليولوزية من الشوائب األخرى يف 
اخلش���ب أو الورق املس���تعمل. وينطوي ُصنع الورق على جتميع هذه األلياف يف ش���كل صحائف. واملنتجات 
الورقية املحوَّلة تُصنع من الورق واملواد األخرى باتباع تقنيات خمتلفة للقطع والتش���كيل، مبا يف ذلك أنش���طة 
الطالء والتحويل إىل رقائق. وميكن طبع نقوش على األصناف الورقية )مثل ورق احلائط وورق تغليف اهلدايا 

وغري ذل�ك( ما دام طب�ع املعل�وم�ات ال ميثِّل الغرض الرئيسي.

ويش���مل الفرع 1701 اإلنتاج الس���ائد من الُلباب والورق والورق املقوى، يف حني أن الفروع الباقية تش���مل 
إنتاج الورق واملنتجات الورقية اليت ختضع لعمليات جتهيز أخرى.

ُصنع الورق ومنتجات الورق  170

انظر القسم 17.

ُصنع الُلباب والورق والورق املقوى  1701

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع لُباب الورق املبيَّض أو ش���به املبيَّض أو غري املبيَّض بعملي���ات ميكانيكية أو كيميائية )إذابة أو عدم  — 

إذابة( أو شبه كيميائية
ُصنع الُلباب من نسالة القطن — 

إزالة احلرب وُصنع الُلباب من نفايات الورق — 
ُصنع الورق والورق املقوى بغرض إجراء عمليات جتهيز صناعية أخرى  — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
عمليات التجهيز األخرى للورق والورق املقوى: — 
 �طالء وتغطية وتشريب الورق والورق املقوى

 �ُصنع الورق املجعَّد أو املغضن
 �ُصنع الصحائف والرقائق املعدنية، إذا كانت مغطاة بالورق وبالورق املقوى

ُصنع الورق يدويًا — 
ُصنع ورق الُصحف وغريه من أنواع الطباعة أو الكتابة — 
ُصنع اللفائف السليولوزية وأنسجة األلياف السليولوزية — 

ُصنع الورق الكربوين أو ورق االستنسل يف لفافات أو صحائف كبرية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع الورق املموَّج والورق املقوى، انظر 1702 —
ُصنع أصناف الورق أو الورق املقوى أو الُلباب اليت جرت عليها عمليات جتهيز أخرى، انظر 1709 —

ُصنع الورق املطلي أو املش���رَّب الذي متثِّل عملية الطالء أو التش���ريب بالنس���بة له املقوِّم األساس���ي، انظر  — 
الفرع الذي صنِّف فيه الطالء أو التشريب

ُصنع ورق احلك، انظر 2399 —

ُصنع الورق املموَّج والورق املقوى واألوعية املصنوعة من الورق والورق املقوى  1702

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الورق املموَّج والورق املقوى — 

ُصنع األوعية من الورق املموَّج أو الورق املقوى — 
ُصنع أوعية مطوية من الورق املقوى — 

ُصنع أوعية من ألواح صلبة — 
ُصنع أوعية أخرى من الورق والورق املقوى — 

ُصنع زكائب وأكياس من الورق  — 
ُصنع ُعلب امللفات املكتبية واألصناف املشاهبة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املظاريف، انظر 1709 —

لة من لُباب  لة أو مكبوسة من لُباب الورق )مثل صناديق تعبئة البيض واألطباق املشكَّ ُصنع أصناف مشكَّ — 
الورق(، انظر 1709

ُصنع أصناف أخرى من الورق والورق املقوى  1709

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الورق اخلاص باالستعماالت املن�زلية واالستعماالت الصحية الشخصية ومنتجات لفائف السليولوز: — 

 �ورق التنظيف
 �املناديل واملناشف ومناديل املائدة

 �ورق دورات املياه
 �املناشف الصحية وسدادات احليض )تامبون( وفوط األطفال )احلفاضات( وبطانات الفوط )احلفاضات( 

لألطفال
 �أكواب وأطباق وصواين

ُصنع احلشوات وأصناف احلشو النسجية: مناشف صحية وسدادات حيض )تامبون(، إخل — 
ُصنع ورق الطباعة والكتابة اجلاهز لالستعمال — 

ُصنع ورق الطباعة احلاسوبية اجلاهز لالستعمال  — 
ُصنع الورق ذايت النسخ اجلاهز لالستعمال — 

ُصنع ورق استنسل االستنساخ وورق الكربون اجلاهز لالستعمال — 
غ أو الالصق اجلاهز لالستعمال ُصنع الورق املصمَّ — 
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ُصنع املظاريف وبطاقات الرسائل  — 
ُصنع دفاتر التس���جيل ودفاتر احلس���ابات واملغلف���ات واأللبومات واملنتجات املكتبي���ة التعليمية والتجارية  — 

املشاهبة
ُصن���ع الصنادي���ق واحلقائ���ب وحافظات النقود وجمموع���ات أوراق الكتابة اليت حتتوي على تش���كيلة من  — 

األصناف الورقية
ُصن���ع ورق احلائ���ط وأغطية احلوائ���ط املماثلة، مبا يف ذل���ك ورق احلائط املغطى بالفيني���ل وورق احلائط  — 

النسجي
ُصنع بطاقات أمساء املنتجات — 

ُصنع ورق املرشحات )الفلتر( والورق املقوى  — 
ُصنع البكرات وملفات اخليوط والقبب الغزلية وغريها من الورق والورق املقوى — 

لة من لباب الورق، إخل ُصنع صواين البيض ومنتجات التعبئة األخرى املشكَّ — 
ُصنع أصناف مبتكرة ورقية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الورق أو الورق املقوى السائب، انظر 1701 —
الطباعة على املنتجات الورقية، انظر 1811 —
ُصنع ورق اللعب، انظر 3240 —
ُصنع األلعاب والُلعب من الورق أو الورق املقوى، انظر 3240 —

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسّجلة  18

يشمل هذا القسم طباعة املنتجات، مثل الصحف والكتب والدوريات واالستمارات التجارية وبطاقات التهنئة 
وامل���واد األخرى، وما يصاحبها من أنش���طة الدعم مثل جتليد الكتب وخدمات ُصن���ع ألواح الطباعة وتصوير 
البيانات. وأنشطة الدعم املدرجة هنا هي جزء ال يتجزأ من صناعة الطباعة، وهذه العمليات ينتج عنها دائمًا 
تقريبًا إنتاج )لوح طباعة أو كتاب جمّلد أو قرص أو ملف حاسويب( ميثل جزًءا ال يتجزأ من صناعة الطباعة.

والعمليات املستخدمة يف الطباعة تشمل طرائق متنوعة لنقل صورة من لوح طباعة أو شاشة أو ملف حاسويب 
إىل إحدى الوس���ائط مثل الورق أو اللدائن أو املعدن أو األصناف النس���جية أو اخلش���ب. وينطوي أبرز هذه 
األس���اليب على نقل الصورة من لوح طباعة أو شاش���ة إىل الواس���طة املعنية من خالل الطباعة الليثوغرافية أو 
الطباعة باحلفر أو الطباعة على شاشة أو الطباعة الفلكسوغرافية. ويف كثري من األحيان ُيستخَدم ملف حاسويب 
من أجل “تش���غيل” آلية الطباعة بصورة مباش���رة إلجياد الصورة أو معدات إلكتروستاتيكية وغريها من أنواع 

املعدات )الطباعة الرقمية أو الطباعة دون طرق(.

ورغم أن نفس الوحدة ميكن أن تقوم بعملييت الطباعة والنشر )كما يف حالة الُصحف مثاًل(، فإن القيام هبذين 
النشاطني املتميِّزين يف نفس املوقع املادي كل آخذ يف التناقص باستمرار.

ويشمل هذا القسم أيضًا استنساخ الوسائط املسّجلة مثل األقراص املدجمة وتسجيالت الفيديو والربجميات على 
األقراص أو الشرائط واألسطوانات إخل.

وال يدخل يف هذا القسم أنشطة النشر )انظر الفرع زاي(.
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الطباعة وأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة  181

تشمل هذه املجموعة طباعة املنتجات مثل الصحف والكتب والدوريات والنماذج التجارية وبطاقات التهنئة 
واملواد األخرى، وأنشطة الدعم املصاحبة، مثل جتليد الكتب وخدمات ُصنع ألواح الطباعة، وتصوير البيانات. 

وميكن القيام بالطباعة باستخدام خمتلف التقنيات وعلى خمتلف املواد.

الطباعة  1811

يشمل هذا الفرع ما يلي:
طباعة الُصحف واملجالت والدوريات األخرى، الُكتب واملنش���ورات، املوس���يقى واملؤلفات املوس���يقية،  — 
اخلرائ���ط، األطالس، امللصقات، كتالوجات اإلعالنات، النش���رات التمهيدي���ة وغريها من مواد اإلعالن 
املطبوعة، طوابع الربيد، طوابع الضرائب، وثائق حقوق امللكية، الشيكات والسندات األخرى، اليوميات، 
التقاومي، االستمارات التجارية واملواد التجارية املطبوعة األخرى، املواد املكتبية الشخصية واملواد املطبوعة 
بطابعات احلروف، طباعة األوفست، احلفر الضوئي، الفليكسوغرافيا، آالت الطباعة األخرى، ماكينات 

استخراج الُنسخ، طابعات احلواسيب، طابعات احلروف البارزة، إخل، مبا يف ذلك الطباعة السريعة
الطباعة املباش���رة على النس���يج والزجاج اللدائين واملعادن واخلش���ب واخلزف )باستثناء الطباعة السطحية  — 

على املنسوجات واملالبس(

وتكون املادة املطبوعة منطيًا خاضعة حلقوق الطبع

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
الطباعة على بطاقات املنتجات أو اإلعالنات )الطباعة الليثوغرافية، طباعة احلفر، والفلكسوغرافية، وغري  — 

ذلك(

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
طباعة االستنسل احلريري على املنسوجات وامللبوسات، انظر 1313 —
ُصنع األصناف الورقية، مثل أغلفة امللفات، انظر 1709 —
نشر املادة املطبوعة، انظر املجموعة 581 —
تصوير الوثائق، انظر 8219 —

أنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة   1812

يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتليد الصفحات املطبوعة، وذلك مثاًل يف ش���كل ُكتب أو نش���رات أو جمالت أو كتالوجات، إخل، عن  — 
طريق الطي أو التجميع أو احلياكة أو اللصق بالغراء أو جتميع املالزم أو التس���ريج أو التجليد باللصق أو 

بة  التسوية أو الكتابة حبروف مذهَّ
رص احل���روف، مج���ع احلروف، مجع احل���روف ضوئيًا، إدخال بيان���ات قبل الطباعة مبا يف ذلك املس���ح  — 

اإللكتروين والتعرف على احلروف بصريًا، التجهيز اإللكتروين للطباعة
خدم���ات ُصن���ع ألواح الطباعة مبا يف ذلك تش���كيل الص���ور وجتهيز األلواح )من أج���ل عمليات الطباعة  — 

وطابعات احلروف وطابعات األوفست( 
حفر األسطوانات أو تنميشها باألمحاض لتشكيل النقوش — 

إجراء عمليات األلواح مباشرة على األلواح )وأيضًا ألواح البلمرات الضوئية( — 
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إعداد األلواح والقوالب للختم البارز أو الطباعة  — 
إنتاج صور التجارب الطباعية — 

رة األعمال الفنية مبا فيها إعداد أحجار الليثوغراف والكتل اخلشبية املحضَّ — 
إنتاج املنتجات املستنسخة بالرسم — 

دة، إخل تصميم منتجات الطباعة، مثل الرسوم التوضيحية واملخططات والنماذج املجسَّ — 
أنش���طة تصويرية أخرى مثل حفر القوالب أو اخلتم بالقوالب، استنس���اخ بطريقة بريل، اخلرم والتثقيب،  — 

الطباعة البارزة، الطالء بالورنيش والترقيق على شكل صفائح، وجتميع وإدخال املالزم، التحزيز 

لة  استنساخ وسائط اإلعالم املسجَّ  182

انظر الفرع 1820.

لة استنساخ وسائط اإلعالم املسجَّ  1820

يشمل هذا الفرع ما يلي:
استنس���اخ أس���طوانات الغراموفون واألقراص املدجمة والش���رائط اليت ُس���جلت عليها أعمال موسيقية أو  — 

تسجيالت صوتية أخرى من الُنسخ األم
استنس���اخ أس���طوانات وأقراص مدجمة وشرائط ُس���جلت عليها صور متحركة وتسجيالت فيديو أخرى  — 

من الُنسخ األم
استنساخ برجميات وبيانات موجودة على أقراص وأشرطة من الُنسخ األم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استنساخ املواد املطبوعة، انظر 1811 —
نشر الربجميات، انظر 5820 —

إنتاج وتوزيع الصور املتحركة وأش���رطة الفيديو واألفالم الس���ينمائية على أقراص فيديو رقمية أو وسائط  — 
مشاهبة، انظر 5911، 5912، 5913

استنساخ أفالم الصور املتحركة للتوزيع بدور السينما، انظر 5912 —
إنتاج الُنسخ األم لنسخ األسطوانات أو املواد السمعية، انظر 5920 —

ُصنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة  19

يشمل هذا القسم حتويل النفط اخلام والفحم إىل منتجات قابلة لالستخدام والعملية الغالبة هي تكرير النفط، 
وتنط���وي على حتوي���ل النفط اخلام إىل املنتجات ال���يت يتكون منها من خالل تقنيات مثل التكس���ري والتقطري. 
ويش���مل هذا القس���م أيضًا ُصنع منتجات خاصة )مثل الكوك وغاز البيوتان والربوبان والبترول والكريوس���ني 

وزيت الوقود، إخل(، للحساب اخلاص وكذلك خدمات التجهيز )مثل التكرير حسب الطلب(.

ويشمل هذا القسم ُصنع الغازات مثل اإليثان والربوبان والبيوتان باعتبارها منتجات مصايف النفط. 

وال يش���مل هذا الفرع ُصنع هذه الغازات يف وحدات أخرى )2011(، وُصنع الغازات الصناعية )2011(، 
واس���تخراج الغاز الطبيع���ي )امليثان أو اإليثان أو البيوتان أو الربوب���ان( )0600(، وُصنع غاز الوقود، خبالف 

الغازات النفطية )مثل غاز الفحم، غاز املياه، غاز املنتج، غاز مصانع الغاز( )3542(
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وفرع ُصنع املواد البتروكيميائية من النفط املكرر يف القسم 20

ُصنع منتجات أفران الكوك   191

انظر الفرع 1910.

ُصنع منتجات أفران الكوك  1910

يشمل هذا الفرع ما يلي:

تشغيل أفران الكوك  — 

إنتاج فحم الكوك وشبه الكوك — 

إنتاج القار وفحم الكوك القريي — 

إنتاج غاز أفران الكوك — 

إنتاج قطران الفحم اخلام والليغنيت — 

تكتيل الكوك — 

ُصنع املنتجات النفطية املكررة   192

انظر الفرع 1920.

ُصنع املنتجات النفطية املكررة  1920

يش���مل ه���ذا الفرع ُصن���ع أنواع الوقود الس���ائل أو الغازية أو املنتج���ات األخرى من النفط اخل���ام أو املعادن 
البيتومينية أو نواتج تقطريها جزئيًا. وينطوي تكرير النفط على نش���اط أو أكثر من األنش���طة التالية: التقطري 

اجلزئي والتقطري املباشر للنفط اخلام والتكسري

ويشمل هذا الفرع ما يلي:

إنتاج وقود املحركات: الغازولني، الكريوسني، إخل — 

إنت���اج الوقود: زيت الوقود اخلفيف واملتوس���ط والثقي���ل، وغازات مصايف النفط مث���ل اإليثان والربوبان  — 
والبيوتان، إخل

ُصنع زيوت التشحيم أو الشحوم من النفط، مبا يف ذلك صنعها من نفايات النفط  — 

ُصنع منتجات ألغراض الصناعات البتروكيميائية ولُصنع مواد تغطية الطرق — 

ُصنع منتجات خمتلفة: الكحول األبيض، الفازلني، مشع البارافني، اجليالتني النفطي، إخل — 

ُصنع قوالب وقود الفحم القاسي والليغنيت  — 

ُصنع قوالب النفط — 

خلط الوقود اإلحيائي، أي خلط أصناف الكحول بالنفط )مثل الغازحول( — 
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ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية  20

يش���مل هذا القس���م حتويل املواد اخلام العضوية وغري العضوية من خالل عمليات كيميائية وتكوين املنتجات. 
ل املجموعة الصناعي���ة األوىل وإنتاج املنتجات  ومييِّ���ز القس���م بني إنتاج املواد الكيميائية األساس���ية اليت تش���كِّ
الوس���يطة والنهائية اليت يتم إنتاجها بعمليات أخرى ملعاجلة املواد الكيميائية األساس���ية اليت تتألف منها الفئات 

الصناعية املتبقية. 

بات األزوتية واللدائن واملطاط التركيبـي  ُصنع املواد الكيميائية األساسية، ُصنع األمسدة واملركَّ  201
يف أشكال أوَّلية

تش���مل ه���ذه املجموعة ُصنع املنتجات الكيميائية األساس���ية واألمسدة واملركب���ات األزوتية املصاحبة وكذلك 
لية اللدائن واملطاط التركيب�ي يف أشكال أوَّ

ُصنع املواد الكيميائية األساسية   2011

يشمل هذا الفرع ُصنع املواد الكيميائية باستعمال العمليات األساسية مثل التكسري احلراري والتقطري. ويتألف 
ناتج هذه العمليات عادة من عناصر كيميائية منفصلة أو مركبات منفصلة معرَّفة كيميائيًا.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الغازات الصناعية أو الطبية غري العضوية املسيَّلة أو املضغوطة: — 

 �العناصر الغازية
 �اهلواء املسيَّل أو املضغوط

 �غازات التربيد
 �الغازات الصناعية املخلوطة

 �الغازات اخلاملة مثل غاز ثاين أكسيد الكربون
 �الغازات العازلة 

ز ُصنع األصباغ ومواد التلوين من أي مصدر يف شكلها األساسي أو يف شكل مركَّ — 
ُصنع العناصر الكيميائية  — 

ُصنع أمحاض غري عضوية باستثناء حامض النيتريك — 
ُصنع القلويات واملحاليل القلوية واملواد القاعدية غري العضوية األخرى باستثناء األمونيا )النشادر( — 

ُصنع مركبات غري عضوية أخرى — 
ُصنع مواد كيميائية عضوية أساسية: — 

 �هيدروكربونات غري حلقية مشبَّعة وغري مشبَّعة
 �هيدروكربونات حلقية مشبَّعة وغري مشبَّعة

 �الكحوالت احللقية وغري احللقية 
 �األمحاض أحادية أو متعددة الكربوكسيل مبا يف ذلك حامض األستيك )حامض اخلل(

 �مركبات أخرى ذات وظيفة أكسيجينية مبا يف ذلك األلديهيدات والكيتونات والكوينونات واملركبات 
ثنائية أو متعددة الوظيفة األكسيجينية

 �الغلسرول التركيب�ي
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 �املركبات العضوية ذات الوظيفة النيتروجينية مبا فيها األمينات
 �ختمري قصب السكر أو الذرة أو ما شاهبها إلنتاج الكحول واإلسترات 

 �املركبات العضوية األخرى، مبا فيها منتجات تقطري اخلشب )مثل الفحم النبايت(، إخل
رة ُصنع املياه املقطَّ — 

ُصنع املنتجات العطرية التركيبية — 
حتميص برييتات احلديد — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع منتجات، النوع املستعمل كعوامل للمعان الفلورسنت أو كعوامل إيضاح — 

ختصيب خام اليورانيوم والثوريوم وإنتاج عناصر الوقود للمفاعالت النووية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استخالص امليثان أو اإليثان أو البيوتان أو الربوبان، انظر 0620 —
ُصنع غازات الوقود مثل اإليثان أو البيوتان أو الربوبان يف مصفى للنفط، انظر 1920 —
ُصنع األمسدة األزوتية واملركبات األزوتية انظر 2012 —
ُصنع األمونيا )النشادر(، انظر 2012 —
ُصنع كلوريد األمونيوم، انظر 2012 —
ُصنع النتريتات ونترات البوتاسيوم، انظر 2012 —
ُصنع كربونات األمونيوم، انظر 2012 —
لية، انظر 2013 — ُصنع اللدائن يف أشكال أوَّ
ُصنع املطاط التركيب�ي يف أشكال أوَّلية، 2013 —
ُصنع األصباغ ومواد التلوين، انظر 2022 —
ُصنع الغلسرول اخلام، انظر 2023 —
ُصنع الزيوت األساسية الطبيعية، انظر 2029 —

رة العطرية، انظر 2029 —  ُصنع املياه املقطَّ
ُصنع حامض الساليسيليك وحامض أو - أسيتيلساليسيليك، انظر 2100 —

ُصنع األمسدة واملركبات األزوتية   2012

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األمسدة: — 

بة  �األمسدة األزوتية أو الفسفاتية أو البوتاسية الصرفة أو املركَّ
 �اليوريا والفوسفات الطبيعي اخلام وأمالح البوتاسيوم الطبيعية اخلام 

صناعة املنتجات األزوتية ذات الصلة: — 
 �حام���ض النيتري���ك وحامض النيتري���ك الكربييت واألمونيا )النش���ادر( وكلوري���د األمونيوم وكربونات 

األمونيوم والنيتريتات ونترات البوتاسيوم 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع تربة الزراعة اليت يؤلف اخلث عنصرها الرئيسي — 
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ُصنع تربة الزراعة املخلوطة بالتربة الطبيعية والرمل والصلصال واملعادن — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعدين مساد الطيور )الغوانو(، انظر 891 —
ُصنع املنتجات الكيميائية الزراعية، مثل مبيدات اآلفات، انظر 2012 —
تشغيل مقالب السماد املخلوط )الكومبوست(، انظر 3821 —

لية ُصنع اللدائن واملطاط التركيبـي يف أشكاهلا األوَّ  2013

يشمل هذا الفرع ُصنع الراتنجات ومواد اللدائن واإليالستومريات اللدنة احلرارية غري املقساة، وخلط وجتميع 
الراتنجات حسب الطلب، وكذلك ُصنع الراتنجات التركيبية بدون طلب خاص.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اللدائن يف أشكال أوَّلية: — 

 �البوليم���ريات وتش���مل بوليمرات اإليفيل���ني والربوبلني والس���ترين وكلوريد الفينيل وأس���يتات الفينيل 
واألكرليكات
 �البولياميدات 

 �الراتنجات الفينولية واأليبوكسيدية والبوليوريثينات 
 �الراتنجات األلكيدية والبوليسترية والبويل إثريات

 �السيلكونات
 �مركبات التبادل األيوين على أساس البوليمريات 

لية: ُصنع املطاط التركيب�ي بأشكال أوَّ — 
 �املطاط التركيب�ي 

 �الفاكتيس 
ُصنع خماليط املطاط التركيب�ي واملطاط الطبيعي أو األصماغ املشاهبة للمطاط )مثل البالتا( — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع السيليولوز ومشتقاته الكيميائية  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األلياف االصطناعية والتركيبية والفتائل والغزل، انظر 2030 —
تقطيع منتجات اللدائن، انظر 3830 —

ُصنع منتجات كيميائية أخرى  202

تشمل هذه املجموعة ُصنع منتجات كيميائية خالف املواد الكيميائية األساسية واأللياف االصطناعية. ويشمل 
ذلك ُصنع جمموعة منوَّعة من السلع مثل مبيدات اآلفات والطالء واألحبار والصابون ومستحضرات التنظيف 
والعطور ومس���تحضرات التجمي���ل واملفرقعات واملنتجات النارية واملس���تحضرات الكيميائية لالس���تعماالت 

بة، إخل الفوتوغرافية )مبا يف ذلك األفالم والورق احلساس( واجليالتني ومستحضرات التشخيص املركَّ

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   133 22/08/1430   02:33:18 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 134

ُصنع مبيدات اآلفات واملنتجات الكيميائية الزراعية األخرى  2021

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مبيدات احلشرات، مبيدات القوارض، املبيدات الفطرية، مبيدات األعشاب — 

ُصنع منتجات منع اإلزهار، منظمات منو النبات — 
ُصنع املطهرات )لالستخدامات الزراعية واالستخدامات األخرى(  — 

ُصنع املنتجات الكيميائية الزراعية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األمسدة واملركبات األزوتية، انظر 2012 —

ُصنع الدهانات والورنيشات والطالءات املماثلة، وأحبار الطباعة واملعاجني املستكية   2022

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدهانات والورنيشات وطالءات املينا أو اللك — 

ُصنع طالءات املينا الزجاجية والطالء الزجاجي وطالء اخلزف واملستحضرات املشاهبة — 
ُصنع املعاجني املستكية  — 

ُصنع مركبات اجللفطة واملستحضرات غري املماثلة املستخدمة يف احلشو أو تسوية السطوح — 
بة العضوية ُصنع املذيبات واملخففات املركَّ — 
رة ُصنع مزيالت الطالء أو الورنيش املحضَّ — 

ُصنع حرب الطباعة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مواد الصباغة واخلضاب، انظر 2011 —
ُصنع أحبار الكتابة والرسم، انظر 2029 —

ُصنع الصابون واملنظفات، مستحضرات التنظيف والتلميع، العطور ومستحضرات التجميل  2023

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املنتجات العضوية ذات الفاعلية السطحية — 

ُصنع الصابون — 
ن أو املغطى بالصابون أو مبنظف ُصنع الورق أو احلشو أو اللباد، إخل، املبطَّ — 

ُصنع الغلسريول اخلام — 
ُصنع املستحضرات ذات الفاعلية السطحية: — 

 �مساحيق الغسيل يف شكل صلب أو سائل واملنظفات
 �مستحضرات غسل األطباق

 �مستحضرات نعومة املنسوجات
ُصنع منتجات التنظيف أو التلميع: — 

 �مستحضرات تعطري الغرف أو إزالة الروائح منها
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ر  �أصناف الشمع االصطناعي والشمع املحضَّ
 �ملمِّعات ومعاجني اجللود

 �ملمِّعات ومعاجني اخلشب
 �ملمِّعات هياكل العربات والزجاج واملعادن

 �معاج���ني ومس���احيق اجلل���ي، مبا يف ذلك الورق واحلش���و، إخل، املكس���وة أو املغطاة هب���ذه املعاجني أو 
املساحيق

ُصنع العطور ومستحضرات التجميل: — 
 �العطور وماء التواليت

 �مستحضرات التجميل والتزيني
 �مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس ومستحضرات اكتساب لون البشرة الربنزي

 �مستحضرات طالء أظفار اليد وأظفار القدم 
 �مستحضرات غسيل الشعر )الشامبو( ومستحضرات تلميع الشعر ومتويج الشعر وفرد الشعر

 �معجون األسنان ومستحضرات تنظيف الفم، مبا يف ذلك مستحضرات تثبيت األسنان الصناعية
 �مستحضرات حالقة الذقن، مبا يف ذلك املستخدمة قبل احلالقة وبعدها

 �مزيالت الروائح وأمالح االستحمام
 �مزيالت الشعر

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
دة كيميائيًا، انظر 2011 — ُصنع املركبات املستقلة املحدَّ
ب من املنتجات النفطية، انظر 2011 — ُصنع الغلسريول املركَّ
استخالص وتكرير الزيوت األساسية الطبيعية، انظر 2029 —

ُصنع املنتجات الكيميائية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  2029

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مساحيق الوقود الدفعي — 

ُصنع املتفجرات واملنتجات النارية، مبا يف ذلك كبس���والت القدح وصمامات التفجري وقذائف اإلش���ارة،  — 
إخل

رة، مبا فيه���ا األصماغ واملواد الالصقة من  ُصن���ع اجليالتني ومش���تقاته، واألصماغ واملواد الالصقة املحضَّ — 
املطاط

ُصنع مستخلصات املنتجات العطرية الطبيعية — 
ُصنع الراتنجات  — 

رة عطرية ُصنع مياه مقطَّ — 
ُصنع خالئط منتجات الروائح لُصنع العطور أو األغذية — 

ُصنع الشرائح الفوتوغرافية واألفالم والورق احلساس وغري ذلك من املواد احلساسة غري املحمَّضة — 
ُصنع املستحضرات الكيميائية لالستخدامات الفوتوغرافية — 

ُصنع منتجات كيميائية خمتلفة: — 
 �الببتونات ومشتقات الببتون واملواد الربوتينية األخرى ومشتقاهتا غري املصّنفة يف موضع آخر
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 �الزيوت األساسية
لة كيميائيًا  �الزيوت والدهون املعدَّ

 �املواد املستعملة يف إمتام جتهيز املنسوجات واجللود
 �املساحيق والعجائن املستخدمة يف اللحام بالقصدير أو اللحام بالنحاس أو اللحام بالكهرباء

 �املواد املستعملة لتنظيف املعادن واألمحاض
رة لألمسنت   �اإلضافات املحضَّ

رة، والعوامل املس���اِعدة،  ���ط وإضافات زيوت التش���حيم، واملس���رعات املطاطية املحضَّ  �الكرب���ون املنشِّ
واملنتجات الكيميائية األخرى لالستخدامات الصناعية
 �مستحضرات منع اخلبط، ومستحضرات منع التجمُّد

بة املستخدمة ألغراض التشخيص أو يف املختربات  �الكواشف املركَّ

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أحبار الكتابة والرسم — 

ُصنع الثقاب — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
دة كيميائيًا، انظر 2011 — ُصنع املنتجات السائبة املحدَّ
رة، انظر 2011 — ُصنع املياه املقطَّ
ُصنع املنتجات العطرية التركيبية، انظر 2011 —
ُصنع حرب الطباعة، انظر 2022 —
ُصنع العطور ومستحضرات التجميل، انظر 2023 —
ُصنع املواد الالصقة من األسفلت، انظر 2399 —

ُصنع األلياف االصطناعية   203

انظر الفرع 2030.

ُصنع األلياف االصطناعية   2030

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع نساالت الشعريات االصطناعية أو التركيبية — 

���طة أو غري املجهَّزة بأي ش���كل  ���قة، أو غري املمشَّ ُصنع األلياف التيلية االصطناعية أو التركيبية، غري املمشَّ — 
آخر ألغراض الغزل

ُصنع خيوط الشعريات التركيبية أو االصطناعية، مبا يف ذلك اخليوط عالية املتانة — 
ُصنع اخليوط األحادية أو الشرائط التركيبية أو االصطناعية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
غزل األلياف التركيبية أو االصطناعية، انظر 1311 —
ُصنع اخليوط من التيلة االصطناعية، انظر 1311 —
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ُصنع املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات الصيدالنية  21

يش���مل هذا القسم ُصنع املنتجات الصيدالنية األساس���ية واملستحضرات الصيدالنية. ويشمل ذلك أيضًا ُصنع 
املنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية. 

ُصنع املواد الصيدالنية واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية  210

انظر الفرع 2100.

ُصنع املواد الصيدالنية واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية  2100

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع املواد الدوائية النش���طة اليت تس���تخدم خلصائصها الصيدالنية يف ُصنع األدوي���ة: املضادات احليوية،  — 

الفيتامينات األساسية، حامض السالسيليك وحامض أو - أسيتيلساليسيليك، إخل
جتهيز الدم — 

ُصنع األدوية: — 
 �األمصال املضادة وجزيئات الدم األخرى

 �اللقاحات 
 �أدوية متنوعة تشمل مستحضرات العالج املثلي

ُصنع منتجات منع احلمل الكيميائية لالستخدام اخلارجي وأدوية منع احلمل اهلرمونية — 
ُصنع مستحضرات التشخيص الطبية، مبا يف ذلك اختبارات احلمل — 

ُصنع مواد التشخيص املشعَّة يف األجسام احليَّة — 
ُصنع الصيدالنيات املنتجة بالتكنولوجيا األحيائية — 

يشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع السكر النقي كيميائيًا — 

جتهيز الغدد وُصنع مستخرجات الغدد، إخل — 
ُصنع احلشو الطيب املشرَّب والشاش واألربطة والضمادات، إخل — 

حتضري املنتجات النباتية )السحق، التصنيف، الطحن( لالستخدام الصيدالين — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مشروبات األعشاب )النعناع، رعي احلمام )الفرفني(، البابونج، إخل(، انظر 1079 —
ُصنع حشو األسنان وأمسنت األسنان، انظر 3250 —
ُصنع أمسنت جرب كسور العظام، انظر 3250 —
بيع الصيدالنيات باجلملة، انظر 4649 —
بيع الصيدالنيات بالتجزئة، انظر 4772 —

أعم���ال البح���ث والتطوير املتصل���ة بالصيدالنيات والصيدالني���ات املنتجة بالتكنولوجي���ا األحيائية، انظر  — 
7210

تعبئة الصيدالنيات، انظر 8292 —
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ُصنع منتجات املطاط واللدائن  22

يشمل هذا القسم ُصنع منتجات املطاط واللدائن.

ويتص���ف هذا القس���م باملواد اخلام املس���تعملة يف عملية الصن���ع. غري أن هذا ال يع���ين أن ُصنع مجيع املنتجات 
املصنوعة من هذه املواد مصنَّف هنا.

ُصنع منتجات املطاط  221

تشمل هذه املجموعة ُصنع منتجات املطاط.

ُصنع اإلطارات واألنابيب املطاطية؛ وجتديد األسطح اخلارجية لإلطارات املطاطية وإعادة بنائها  2211

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع اإلط���ارات املطاطي���ة للمركب���ات واملعدات واملاكين���ات املتحرك���ة والطائرات والُلع���ب واألثاث  — 

واالستخدامات األخرى:
 �اإلطارات اهلوائية

 �اإلطارات املصمتة أو الوسادية
ُصنع األنابيب الداخلية لإلطارات — 

ُصنع األس���طح اخلارجية لإلطارات القابلة للتبديل، مقلَّبات اإلطارات، وش���رائح “ظهر اجلمل” لتجديد  — 
األسطح اخلارجية لإلطارات، إخل

إعادة بناء اإلطارات واستبدال األسطح اخلارجية لإلطارات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مواد إصالح األنابيب اإلطارية، انظر 2219 —
إصالح اإلطارات واألنابيب أو تركيبها أو تغيريها، انظر 4520 —

ُصنع املنتجات املطاطية األخرى  2219

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع منتجات أخرى من املطاط الطبيعي أو التركيب�ي غري مربكنة أو مربكنة أو مقّساة: — 

 �األلواح والصفائح والشرائح والقضبان واألشكال اخلاصة املطاطية
 �األنابيب واملواسري واخلراطيم

 �سيور نقل املواد أو سيور نقل احلركة أو السيور األخرى املطاطية
 �األصناف الصحية املطاطية: أغمدة منع احلمل، حلمات زجاجات الرضاعة، زجاجات املياه الساخنة، 

إخل
 �أصناف مطاطية من امللبوسات )إذا كانت ملصقة فقط وغري خميطة(

 �اخليوط واحلبال املطاطية 
 �الغزل املطاطي واملنسوجات املطاطية

 �احللقات والوصالت ومانعات التسرب املطاطية 
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 �أغطية الدالفني املطاطية 
 �احلشايا املطاطية القابلة للنفخ

 �البالونات القابلة للنفخ
ُصنع الفراجني املطاطية  — 

ُصنع جذوع األنابيب من املطاط الصلب — 
ُصنع األمشاط ودبابيس الشعر وبكرات لف الشعر وما شاهبها من املطاط الصلب — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع مواد اإلصالح املطاطية — 

ُصنع األقمش���ة النسجية املش���رَّبة أو املطلية أو املغطاة أو اليت توجد فيها طبقات مطاطية، إذا كان املطاط  — 
هو املكوِّن الرئيسي

ُصنع حشايا األِسرة املائية املطاطية — 
ُصنع أغطية الرأس واملرايل املطاطية لالستحمام — 
ُصنع املالبس املطاطية للرياضة املائية والغطس — 

ُصنع األصناف اجلنسية املطاطية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أنسجة من حبال مطاطية، انظر 1399 —
ُصنع ملبوسات من أقمشة مطاطة، انظر 1410 —
ُصنع أحذية مطاطية، انظر 1520 —
ُصنع أنواع الغراء والصمغ من املطاط، انظر 2029 —
ُصنع شرائح “ظهر اجلمل”، انظر 2211 —
ُصنع أطواف وقوارب قابلة للنفخ، انظر 3011، 3012 —
ُصنع احلشايا من املطاط اخللوي غري املغطى، انظر 3100 —
ُصنع مستلزمات الرياضة من املطاط، باستثناء امللبوسات، انظر 3230 —

ُصنع األلعاب واللعب املطاطية )مبا يف ذلك أحواض املياه لألطفال وقوالب األطفال املطاطية القابلة للنفخ  — 
واحليوانات املطاطية القابلة للنفخ والكرات وما شاهبها(، انظر 3240

استعادة املطاط، انظر 3830 —

ُصنع املنتجات اللدائنية   222

انظر الفرع 2220.

ُصنع املنتجات اللدائنية   2220

يش���مل هذا الفرع جتهيز راتنجات لدائنية جديدة أو مس���تهلكة )أي أعيد تدويرها( إىل منتجات وس���يطة أو 
هنائية، باس���تعمال عمليات مثل الضغط والقولبة والقولبة بالبصق والقولبة باحلقن والقولبة بالنفخ والتش���كيل. 

وتكون عملية اإلنتاج يف معظم هذه العمليات طريقة جتعل من املمكن إنتاج جمموعة منوَّعة من املنتجات.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع منتجات لدائنية نصف مصنَّعة: — 
 �األلواح والصفائح والكتل والرقائق والشرائح، إخل، املصنوعة من اللدائن )سواء كانت أو مل تكن ذاتية 

االلتصاق(
ُصنع املنتجات اللدائنية اجلاهزة:  — 

 �األنابيب واملواسري واخلراطيم اللدائنية، وصالت اخلراطيم واملواسري
ُصنع أصناف اللدائن لتغليف السلع: — 

 �األكياس والزكائب واحلاويات والُعلب والصناديق والقنينات الكبرية )الدجنانات( والقوارير، إخل
ُصنع لوازم البناء اللدائنية: — 

 �األبواب والنوافذ واأُلطر واملصاريع وحاجبات الشمس وألواح الستائر املصنوعة من اللدائن
 �الصهاريج واخلزانات

 �أغطية األرضيات أو اجلدران أو األسقف املصنوعة من اللدائن يف شكل لفات أو بالطات، إخل
 �األدوات الصحية اللدائنية، مثل:

 à أحواض االس���تحمام وأحواض االستحمام بالرشاش )الدش( وأحواض الغسيل وأحواض املراحيض 
وأحواض شطف املراحيض )السيفون(، إخل

ُصنع مستلزمات املائدة ومستلزمات املطابخ وأصناف أدوات التجميل من اللدائن — 
رقائق أو صحائف السيلوفان — 

ُصنع أغطية األراضي املرنة، مثل الفينيل واللينوليوم، إخل — 
ُصنع احلجر الصناعي )مثل الرخام الصناعي( — 

ُصنع العالمات اللدائنية )غري الكهربائية( — 
ُصنع منتجات لدائنية منوَّعة: — 

 �أغطية الرأس، جتهيزات منع التس���رُّب، أجزاء تركيبات اإلضاءة، اللوازم املكتبية أو املدرس���ية، أصناف 
امللبوسات )إذا كانت ملصقة فقط وغري خميطة(، لوازم األثاثات، التماثيل الصغرية، سيور نقل احلركة 
وسيور نقل البضائع، أنواع من اللدائن ذاتية اللصق، ورق احلائط اللدائين، قوالب األحذية من اللدائن، 
مباسم السيجار والسجائر من البالستيك، األمشاط، بكرات متويج الشعر اللدائنية، مبتكرات اللدائن، 

إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع حقائب األمتعة من اللدائن، انظر 1512 —
ُصنع األحذية اللدائنية، انظر 1520 —
ُصنع اللدائن يف أشكال أّولية، انظر 2013 —
ُصنع أصناف املطاط التركيب�ي أو الطبيعي، انظر املجموعة 221 —

ُصنع أجهزة تركيب األس���الك غري احلاملة للتي���ار الكهربائي من اللدائن )مثل صناديق التجميع، لوحات  — 
املفاتيح(، انظر 2733

ُصنع األثاث من اللدائن، انظر 3100 —
ُصنع احلشايا من اللدائن اخللوية غري املغطاة، انظر 3100 —
ُصنع اللوازم الرياضية من اللدائن، انظر 3230 —
ُصنع األلعاب واللعب من اللدائن، انظر 3240 —
ُصنع األجهزة الطبية وأجهزة لطب األسنان من اللدائن، انظر 3250 —
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ُصنع أجزاء بصرية لدائنية، انظر 3250 —
ُصنع قبعات صلبة وغريها من معدات السالمة الشخصية من اللدائن، انظر 3290 —

ُصنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى  23

يش���مل هذا القس���م أنشطة الصناعة التحويلية املتصلة مبادة واحدة ذات أصل معدين. ويشمل هذا القسم ُصنع 
الزجاج واملنتجات الزجاجية )مثل الزجاج املسطح والزجاج املجوَّف واأللياف واألدوات الزجاجية املستخدمة 
يف األغراض التقنية، إخل، ومنتجات اخلزف، ومنتجات البالط والطفل املحروق، واألمسنت واجلص، من مواد 
لة واجلاهزة واملنتجات  خام إىل أصناف جاهزة. ويدخل يف هذا القس���م أيضًا ُصنع منتجات األحجار املش���كَّ

املعدنية األخرى.

ُصنع الزجاج واملنتجات الزجاجية  231

انظر الفرع 2310.

ُصنع الزجاج واملنتجات الزجاجية  2310

يشمل هذا الفرع ُصنع الزجاج جبميع أشكاله، املصنع باستخدام أي عملية، واألصناف الزجاجية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الزجاج املسطح، مبا يف ذلك الزجاج املسطح املسلَّح أو امللون أو املخضوب  — 

د ى أو املنضَّ ُصنع الزجاج املسطح املقسَّ — 
ُصنع الزجاج يف شكل قضبان أو أنابيب — 

ُصنع كتل الرصف الزجاجية — 
ُصنع املرايا الزجاجية — 

ُصنع وحدات زجاجية عازلة ذات جدران متعددة  — 
ُصنع قوارير وأوعية زجاجية أخرى من الزجاج أو الكريستال  — 

ُصنع أكواب الشراب واألصناف املن�زلية األخرى املصنوعة من الزجاج أو الكريستال — 
ُصن���ع األلي���اف الزجاجية مبا فيها الص���وف الزجاجي واملنتج���ات غري املنس���وجة املصنوعة من الصوف  — 

الزجاجي
ُصنع األدوات الزجاجية للمختربات أو لالستعماالت الصحية أو الصيدالنية  — 

ُصنع زجاج الساعات الكبرية أو ساعات اليد وزجاج البصريات والعناصر البصرية غري املشغَّلة بصريًا  — 
ُصنع األصناف الزجاجية املستخدمة يف ُصنع املجوهرات املقلَّدة — 

ُصنع العوازل الزجاجية والتركيبات العازلة الزجاجية — 
ُصنع األغلفة الزجاجية للمصابيح — 
ُصنع التماثيل الزجاجية الصغرية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األقمشة املنسوجة من اخليوط الزجاجية، انظر 1312 —
ُصنع العناصر البصرية املشغَّلة بصريًا، انظر 2670 —
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ُصنع كابالت األلياف البصرية لنقل البيانات أو لنقل الصور نقاًل حيًا، انظر 3240 —
ُصنع املحاقن ومعدات املختربات الطبية األخرى، انظر 3250 —

ُصنع منتجات املعادن الالفلزية غري املصّنفة يف موضع آخر   239

تشمل هذه املجموعة ُصنع املنتجات الوسيطة والنهائية من املعادن الالفلزية اليت يتم تعدينها أو استخراجها من 
املحاجر مثل الرمل أو احلصى أو احلجارة أو الصلصال.

ُصنع املنتجات احلرارية  2391

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املالط احلراري واخلرسانة احلرارية، إخل — 

ُصنع سلع خزفية حرارية: — 
 �السلع اخلزفية العازلة للحرارة املصنوعة من املساحيق األحفورية السليكونية 

 �الطوب والُكتل والبالطات احلرارية، إخل
 �املعوجات والبواتق وكوامت األصوات وفوهات العادم واألنابيب واملواسري، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع األصناف احلرارية اليت حتتوي على املغنيسيت أو الدولوميت أو الكروميت — 

ُصنع املنتجات الطفلية اإلنشائية  2392

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع البالطات اخلزفية غري احلرارية املس���تخدمة يف األفران أو اجلدران، ومكعبات الفسيفس���اء اخلزفية،  — 

إخل
ُصنع األحجار اللوحية اخلزفية والبالطات اخلزفية املستخدمة يف الرصف — 

ُصنع مواد البناء الطفلية غري احلرارية املستخدمة يف البناء: — 
 �ُصنع الطوب وبالطات األسقف وبوتقات املداخن واألنابيب ومواسري األسالك، إخل، من اخلزف

ُصنع كتل األرضيات من الطفل املحروق — 
ُصنع التركيبات الصحية اخلزفية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلجر الصناعي )مثل الرخام الصناعي(، انظر 2220 —
ُصنع املنتجات اخلزفية احلرارية، انظر 2391 —

ُصنع املنتجات األخرى من البورسلني واخلزف  2393

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أدوات املائدة اخلزفية واألصناف اخلزفية األخرى لألغراض املن�زلية أو ألغراض التجميل — 

ُصنع متاثيل صغرية وغريها من األصناف اخلزفية املستخدمة يف التزيني — 
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ُصنع العوازل الكهربائية والتركيبات العازلة من اخلزف — 
ُصنع املغناطيسات اخلزفية واحلديدية — 

ُصنع املنتجات اخلزفية املختربية والكيميائية والصناعية — 
ُصنع األوعية واجلرار واألصناف اخلزفية املماثلة األخرى من النوع املستخدم يف نقل السلع أو تعبئتها — 

ُصنع األثاث اخلزيف — 
ُصنع املنتجات اخلزفية غري املصّنفة يف موضع آخر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلجر الصناعي )مثل الرخام الصناعي(، انظر 2220 —
ُصنع السلع اخلزفية احلرارية، انظر 2391 —
ُصنع مواد البناء اخلزفية، انظر 2392 —
ُصنع التركيبات الصحية اخلزفية، انظر 2392 —
ُصنع املغناطيسات املعدنية الدائمة، 2599 —
ُصنع املجوهرات املقّلدة، انظر 3212 —
ُصنع اللعب اخلزفية، انظر 3240 —
ُصنع األسنان الصناعية، انظر 3250 —

ُصنع األمسنت واجلري واجلص  2394

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع ُكتل أمسنتية غري مطحونة )كلينكر(، وأنواع األمسنت املائي، مبا يف ذلك أمسنت بورتالند واألمسنت  — 

األلومينيومي واألمسنت احلبشي وأنواع األمسنت السوبر فوسفايت
ُصنع اجلري احلّي واجلري املطفأ واجلري املائي — 

ُصنع اجلص من اجلبس املكلَّس أو كربيتات الكالسيوم — 
ُصنع دولوميت الكالسيوم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف املالط احلراري واخلرسانة احلرارية، إخل، انظر 2391 —
ُصنع األصناف املنتجة من األمسنت، انظر 2395 —
ُصنع األصناف املنتجة من اجلص، انظر 2395 —
ُصنع اخلرسانة وأنواع املالط اجلاهزة اخللط واملخلوطة خلطًا جافًا، انظر 2395 —
ُصنع أنواع األمسنت املستعمل يف طب األسنان، انظر 3250 —

ُصنع أصناف من اخلرسانة واألمسنت واجلص  2395

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف خرسانية أو أمسنتية أو من األحجار االصطناعية املشّكلة َسلفًا لالستخدام يف التشييد: — 

 �البالط وحجارة األرصفة وقوالب الطوب واأللواح والصفائح واأللواح ذات اأُلُطر واملواسري واألعمدة، 
إخل
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ُصنع مكّونات التشييد سابقة التجهيز وأعمال البناء أو اهلندسة املدنية، من األمسنت أو اخلرسانة أو احلجر  — 
االصطناعي

ُصنع بنود من اجلص لالستخدام يف التشييد: — 
 �األلواح والصفائح واأللواح ذات اأُلُطر، إخل

ُصنع مواد البناء من مواد نباتية )صوف اخلشب، القش، الغاب، السّنار( مكتَّلة بواسطة األمسنت أو اجلص  — 
أو مادة رابطة معدنية أخرى

ُصنع بنود من األمسنت اإلسبستوسي أو األمسنت الليفي السيلولوزي أو ما شابه ذلك: — 
 �األل���واح املمّوجة، األل���واح األخرى، األل���واح ذات اأُلُطر، الب���الط، األنابيب، املواس���ري، اخلّزانات، 

املجاري، األحواض، أحواض الغسيل، القدور، األثاث، أُطر النوافذ، إخل
ُصنع أصناف أخرى من اخلرسانة أو اجلص أو احلجر االصطناعي: — 

 �حنت التماثيل، األثاث، أنواع املنقوشات البارزة، أواين الزينة، أواين الزهور، إخل
ُصنع املالط من مساحيق — 

ُصنع أنواع اخلرسانة واملالط اجلاهزة اخللط واملخلوطة خلطًا جافًا — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األمسنت احلراري واملالط احلراري، انظر 2391 —

قطع وتشكيل وصقل األحجار  2396

يشمل هذا الفرع ما يلي:
قطع وتشكيل وصقل األحجار لالستخدام يف التشييد ويف املقابر وعلى الطرق ويف األسقف، إخل — 

ُصنع األثاث احلجري — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج األحجار خشنة القطع، مثل أنشطة أعمال املحاجر، انظر 0810 —
إنتاج أحجار الطواحني واألحجار الشاحذة واملنتجات املشاهبة، انظر 2399 —
أنشطة فّناين النحت، انظر 9000 —

ُصنع املنتجات املعدنية الالفلزية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  2399

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أحجار الطواحني أو أحجار الّس���ن أو الصقل، واملنتجات الش���احذة الطبيعية أو االصطناعية، مبا يف  — 

ذلك املنتجات الشاحذة على قاعدة لّينة )مثل ورق السنفرة(
ُصن���ع م���واد االحت���كاك واألصناف غري املرّكبة من م���واد االحتكاك على قاعدة من م���واد معدنية أو من  — 

السليولوز
ُصنع مواد عازلة معدنية: — 

د ومواد   �صوف معدين، وصوف صخري، وأصواف معدنية مماثلة؛ وفريميكوليت مقش���ور وَطفل ُمَمدَّ
مشاهبة عازلة للحرارة أو للصوت أو ماصة للصوت

ُصنع أصناف من مواد معدنية متنوعة: — 
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 �امليكا املشغولة وأصناف امليكا أو اخلّث أو الغرافيت )خبالف األصناف الكهربائية(، إخل
ُصنع أصناف من األسفلت أو من مادة مماثلة مثل املواد الالصقة من األسفلت، قطران الفحم، إخل — 

ُصنع ألياف ومنتجات الغرافيت )باستثناء األقطاب واألجهزة الكهربائية( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الصوف الزجاجي ومنتجات الصوف الزجاجي غري املنسوجة، انظر 2310 —
ُصنع أطواق الكربون أو الغرافيت، انظر 2819 —

ُصنع الفّلزات القاعدية  24

يش���مل هذا القس���م أنش���طة صهر و/أو تنقية املع���ادن احلديدية وغري احلديدية من ال���ركاز أو الُكَتل أو اخلردة 
باستخدام تقنيات تعدينية كهربائية وتقنيات تعدينية أخرى للعمليات. ويشمل هذا القسم أيضًا ُصنع سبائك 
معدني���ة وس���بائك ذات خواص متميِّزة إلدخال عناصر كيميائية أخرى مع فّل���زات نقية. وناتج عملية الصهر 
والتنقية، الذي يأخذ عادة ش���كل س���بائك، ُيستعَمل يف عمليات الدلفنة والسحب والبثق إلنتاج منتجات مثل 
الصفائح واللوحات والش���رائط والقضبان واألس���ياخ واألس���الك واملواس���ري واألنابيب والتشكيالت املجوَّفة، 

وُيستخَدم يف شكل مصقول لُصنع املسبوكات يف املنتجات الفلزية األساسية األخرى.

ُصنع احلديد القاعدي والصلب  241

انظر 2410.

ُصنع احلديد القاعدي والصلب  2410

يش���مل هذا الفرع عمليات التحويل من خالل اختزال ركاز احلديد يف أفران عالية وحمّوالت أكس���يجينية أو 
النفايات واخلردة احلديدية يف أفران أقواس كهربائية أو االختزال املباش���ر لركاز احلديد بدون صهر للحصول 
عل���ى الصل���ب اخلام ال���ذي يتم صهره وتكريره يف فرن مغرفة وبعد ذلك جيري صّبه وجتميده يف مس���بك دائم 
إلنتاج منتجات مس���ّطحة أو طويلة ش���به هنائية، ُتس���تخَدم بعد إعادة تس���خينها يف عمليات الدلفنة والسحب 
والبث���ق لُصن���ع منتجات هنائية مثل األلواح والصفائح والش���رائط والقضبان واألس���ياخ واألس���الك واألنابيب 

واملواسري واألشكال املجوَّفة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل األفران العالية وحموِّالت الصلب ومعامل الدلفنة وإمتام التجهيز — 

إنت���اج احلديد الصب الزهر واحلديد الزهر املرآوي )شبيغيليس���ن( يف ش���كل حديد غري مصقول أو ُكَتل  — 
بأشكال أّولية أخرى

إنتاج السبائك احلديدية — 
إنتاج املنتجات احلديدية من خالل اختزال احلديد مباشرة واملنتجات احلديدية اإلسفنجية األخرى — 

إنتاج حديد بدرجة نقاء استثنائية بواسطة عمليات التحليل الكهريب أو العمليات الكيميائية األخرى — 
إنتاج احلديد احلبيب�ي ومسحوق احلديد — 

إنتاج الصلب يف سبائك أو أشكال أّولية أخرى — 
إعادة صهر سبائك خردة احلديد أو الصلب — 

إنتاج منتجات الصلب شبه اجلاهزة — 
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ُصنع منتجات الصلب بالدلفنة املنبسطة على الساخن وعلى البارد — 
ُصنع قضبان وأسياخ الصلب املدلفنة على الساخن — 

ُصنع قطاعات مفتوحة من الصلب مدلفنة على الساخن — 
ُصنع قضبان من الصلب وقطاعات مصمتة من الصلب بالسحب البارد أو السحق أو اخلراطة — 

ُصنع قطاعات مفتوحة بالتشكيل التدرجيي على ماكينة دلفنة أو بطي منتجات الصلب املصنوعة بالدلفنة  — 
املنبسطة

ُصنع أسالك الصلب بالسحب أو املّط على البارد  — 
ُصنع ستائر داعمة من الصلب وقطاعات مفتوحة ملحومة من الصلب  — 

عة( من الصلب ُصنع مواد خطوط السكك احلديدية )قضبان غري جممَّ — 
ُصنع أنابيب ومواسري وأشكال مفرَّغة من الصلب بدون حلام بالدلفنة على الساخن أو البثق على الساخن  — 

أو السحب على الساخن أو السحب على البارد أو الدلفنة على البارد
ُصن���ع أنابيب ومواس���ري ملحومة من الصلب، بالتش���كيل على الب���ارد أو على الس���اخن وباللحام، ويتم  — 
���زة بعمليات أخرى بالس���حب على الب���ارد أو الدلفنة على الب���ارد أو صنعها  تس���ليمها ملحوم���ة أو جمهَّ

بالتشكيل على الساخن واللحام واالختزال
ُصنع وصالت األنابيب الصلب، مثل: — 

لة بالتطريق  �حواف مفلطحة وحواف مزوَّدة بأطواق من الصلب مشكَّ
 �وصالت من الصلب ملحومة بالتناُكب

 �وصالت ملولبة
 �وصالت ملحومة بالتجويف

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األنابيب واملواسري واألشكال املجّوفة أو ُصنع وصالت األنابيب أو املواسري من احلديد الزهر، انظر  — 

2431
ُصنع األنابيب واملواسري الصلب غري امللحومة وعملية السباكة بالطرد املركزي، انظر 2431 —
ُصنع وصالت األنابيب أو املواسري من الصلب املسبوك، انظر 2431 —

ُصنع الفلّزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية  242

انظر الفرع 2420.

ُصنع الفلّزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية  2420

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الفلزات الثمينة القاعدية: — 

لة: الذهب والفضة والبالت���ني، إخل، من الركاز  لة أو املش���كَّ  �إنت���اج وتنقي���ة الفلّزات الثمينة غري املش���كَّ
واخلردة

إنتاج سبائك الفلّزات الثمينة — 
إنتاج منتجات شبه مصنَّعة من الفلّزات الثمينة — 

إنتاج الفضة املدلفنة يف فلّزات قاعدية — 
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إنتاج الذهب املدلفن املشغول على فلّزات قاعدية أو على الفضة — 
إنتاج البالتني وفلّزات جمموعة البالتني املدلفنة على الذهب أو الفضة أو على فلّزات قاعدية — 

إنتاج األلومينيوم من األلومينا — 
إنتاج األلومينيوم من تنقية خملفات وركام األلومينيوم بالتحليل الكهربائي — 

إنتاج سبائك األلومينيوم — 
تصنيع األلومينيوم تصنيعًا غري كامل — 

إنتاج الرصاص والزنك والقصدير من الركازات — 
إنت���اج الرص���اص والزن���ك والقصدير من تنقي���ة خمّلفات وركام الرص���اص والزنك والقصدي���ر بالتحليل  — 

الكهربائي
إنتاج سبائك الرصاص والزنك والقصدير — 

تصنيع الرصاص والزنك والقصدير تصنيعًا غري كامل — 
إنتاج النحاس من الركازات — 

إنتاج النحاس من تنقية خملفات وخردة النحاس بالتحليل الكهربائي — 
إنتاج سبائك النحاس — 

ُصنع أسالك أو شرائح الصمامات — 
تصنيع النحاس تصنيعًا غري كامل — 

إنتاج الكروم واملنغنيز والنيكل، إخل، من الركازات أو األكاسيد — 
إنت���اج الكروم واملنغنيز والنيكل، إخل، من تنقية خملفات وخ���ردة الكروم واملنغنيز والنيكل، إخل، بالتحليل  — 

الكهربائي واإلحرار األلوميين
إنتاج سبائك الكروم واملنغنيز والنيكل، إخل — 

تصنيع الكروم واملنغنيز والنيكل، إخل، تصنيعًا غري كامل — 
إنتاج خالئط كربيتيدية مصهورة من النيكل — 

إنتاج معدن اليورانيوم من ركاز البيتشبلند أو من الركازات األخرى — 
صهر وتكرير اليورانيوم — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أسالك من هذه الفلّزات بالسحب — 

ُصنع أكسيد األلومينيوم )ألومينا( — 
إنتاج ورق التغليف املصنوع من األلومينيوم — 

ُصنع صحائف األلومينيوم )القصدير( املصنوع من رقائق األلومينيوم )القصدير( كمكوِّن أساسي — 
ُصنع شرائح املعادن الثمينة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
سبك الفلّزات غري احلديدية، انظر 2432 —
ُصنع املجوهرات من الفلّزات الثمينة، انظر 3211 —
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سبك املعادن  243

تشمل هذه املجموعة ُصنع املنتجات شبه النهائية ومسبوكات خمتلفة بإحدى عمليات السبك

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
ُصنع منتجات مسبوكة هنائية مثل: — 

املراجل وشبكات التربيد واملشعَّات )الرادياتريات(، انظر 2512 �
البنود املن�زلية املسبوكة، انظر 2599 �

سبك احلديد والصلب  2431

يشمل هذا الفرع سبك احلديد والصلب، أي أنشطة مسابك احلديد والصلب.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
سبك منتجات احلديد شبه اجلاهزة — 
سبك مسبوكات احلديد الرمادي — 

سبك مسبوكات حديد الغرافيت شبه الكروي — 
سبك منتجات حديد الزهر املطاوع — 
سبك منتجات الصلب شبه املجهَّزة — 

سبك مسبوكات الصلب — 
ُصنع أنابيب ومواسري وأشكال جموَّفة ووصالت أنابيب أو مواسري من حديد الزهر — 

ُصنع أنابيب ومواسري غري ملحومة من الصلب بعملية السباكة بالطرد املركزي — 
ُصنع لوازم األنابيب أو املواسري من الصلب الزهر — 

سبك املعادن غري احلديدية  2432

يشمل هذا الفرع ما يلي:
سبك منتجات شبه جمهَّزة من األلومينيوم أو املغنيسيوم أو التيتانيوم أو الزنك، إخل — 

سبك مسبوكات املعادن اخلفيفة — 
سبك مسبوكات املعادن الثقيلة  — 
سبك مسبوكات املعادن الثمينة  — 

سبك مسبوكات معدنية غري حديدية بالقوالب — 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات ُصنع منتجات املعادن املشكَّ  25

يش���مل هذا القس���م ُصنع منتجات املعادن “اخلالصة” )مثل األجزاء واألوعية واهلياكل(، وهي منتجات هلا يف 
الع���ادة وظيف���ة ثابتة غري متحركة، بعكس األقس���ام 26 - 30 التالية، اليت تغطي ُصنع جمموعات أو جتميعات 
م���ن ه���ذه املنتجات املعدنية )مع مواد أخرى يف بعض األحيان( يف ش���كل وحدات أكثر تعقيدًا تعمل بأجزاء 

متحركة، ما مل تكن وحدات كهربائية أو إلكترونية أو بصرية خالصة.
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ويدخل يف هذا القسم ُصنع األسلحة والذخائر.

وال يدخل يف هذا القسم أنشطة اإلصالح والصيانة املتخصصة )انظر املجموعة 331( واألنشطة املتخصصة يف 
تركيب السلع املصنوعة املنتجة يف هذا القسم يف املباين، مثل مراجل التدفئة املركزية )انظر 4322(.

ُصنع املنتجات املعدنية اإلنشائية والصهاريج واخلزانات ومولدات البخار  251

تش���مل هذه املجموعة ُصنع املنتجات املعدنية اإلنش���ائية )مثل اأُلطر املعدنية أو أجزاء منها ألعمال التش���ييد(، 
وكذل���ك أش���ياء من نوع األوعي���ة املعدنية )مثل اخلزان���ات والصهاريج ومراجل التدفئ���ة املركزية( ومولِّدات 

البخار.

ُصنع املنتجات املعدنية اإلنشائية  2511

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اأُلطر أو اهلياكل املعدنية الالزمة للتشييد وأجزاء منها )األبراج، سواري، مسنمات، جسور، إخل( — 

ُصنع ُأطر صناعية من معادن )ُأطر األفران العالية، معدات الرفع واملناولة، إخل( — 
ُصنع املباين سابقة التجهيز من املعادن أساسًا: — 

 �األكواخ اليت تقام يف املواقع، عناصر العرض املكوَّنة من أجزاء، إخل
ُصنع األبواب والنوافذ املعدنية وُأطرها، واملصاريع والبوابات — 

الفواصل املعدنية للغرف لتثبيتها يف األرض  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجزاء من مراجل حبرية أو مراجل توليد الطاقة، انظر 2513 —
عة لقضبان السكك احلديدية، انظر 2599 — ُصنع تركيبات جممَّ
ُصنع أجزاء الُسفن، انظر 3011 —

ُصنع الصهاريج واخلزانات واألوعية من املعادن  2512

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ب عادة ألغراض التخزين  ُصن���ع اخلزانات والصهاري���ج واألوعية املماثلة من املعدن، من األنواع اليت تركَّ — 

أو الصناعة التحويلية
ُصنع األوعية املعدنية للغاز املضغوط أو املسيَّل  — 

ُصنع مراجل وردياتريات التدفئة املركزية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع الرباميل واألس���طوانات والُعلب والدالء والصناديق، إخل، املعدنية من النوع املس���تعمل عادة حلمل  — 

وتعبئة السلع، انظر 2599
ُصنع حاويات النقل، انظر 2920 —
ُصنع الدبابات )املركبات العسكرية املصفَّحة(، انظر 3040 —
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ُصنع مولِّدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه الساخنة  2513

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مولِّدات خبار املاء أو غريه من األخبرة — 

ُصنع معدات إضافية الستخدامها مع مولِّدات خبار املاء: — 
 �املكثِّفات، موفرات الطاقة، مراجل التسخني الشديد، وحدات جتميع وتركيم البخار 

ُصنع املفاعالت النووية، باستثناء أجهزة فصل النظائر املشعة — 
ُصنع أجزاء للمراجل البحرية أو مراجل توليد الطاقة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
عات )رادياتريات( التدفئة املركزية باملياه الساخنة، انظر 2512 — ُصنع مراجل ومشِّ
ُصنع جمموعات التوربينات البخارية، انظر 2811 —
ُصنع أجهزة فصل النظائر املشعة، انظر 2829 —

ُصنع األسلحة والذخائر  252

انظر الفرع 2520.

ُصنع األسلحة والذخائر   2520

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األس���لحة الثقيلة )املدفعية، املدافع املتنقلة، أجهزة إطالق الصواريخ، مواس���ري إطالق الطوربيدات،  — 

املدافع الرشاشة الثقيلة(
ُصنع األسلحة الصغرية )الطبنجات، بنادق الرش، الرشاشات اخلفيفة( — 

ُصنع بنادق ومسدسات اهلواء أو الغاز — 
ُصنع الذخائر احلربية  — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع األسلحة النارية والذخائر املستخدمة يف القنص أو الرياضة أو احلماية — 

ُصنع وسائل التفجري مثل القنابل واأللغام والطوربيدات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع كبسوالت القدح أو املتفجرات أو طلقات اإلشارة، انظر 2029 —
ُصنع القتالس )السيوف القصرية( والسيوف وحراب البنادق )السناكي(، إخل، انظر 2593 —
ُصنع املركبات املصفَّحة لنقل أوراق النقد أو األشياء الثمينة، انظر 2910 —
ُصنع املركبات الفضائية، انظر 3030 —
ُصنع الدبابات ومركبات القتال األخرى، انظر 3040 —
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لة األخرى؛ أنشطة خدمات تشكيل املعادن ُصنع منتجات املعادن املشكَّ  259

تش���مل ه���ذه املجموعة األنش���طة العامة ملعاجلة املعادن، م���ن قبيل الطرق أو الضغط أو الط���الء أو التبطني أو 
النقش أو الثقب أو الصقل أو اللحام، إخل، اليت جتري عادة مقابل رس���م أو على أس���اس عقد. وتش���مل هذه 
املجموع���ة أيض���ًا ُصنع جمموعة منوَّع���ة من املنتجات املعدنية مث���ل أدوات املائ���دة؛ واألدوات اليدوية املعدنية 
واخل���ردوات احلديدي���ة العامة؛ والُعلب والدالء؛ واملس���امري، واملزالي���ج والصواميل؛ والبن���ود املن�زلية املعدنية؛ 
عة، إخل، ملجموعة  واللوازم املعدنية؛ وحمركات ومراس���ي الُس���فن؛ وتركيبات قضبان الس���كك احلديدية املجمَّ

متنوعة من االستخدامات املن�زلية والصناعية

تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة؛ ميتالورجيا املساحيق  2591

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة — 

ميتالورجيا املس���احيق: إنتاج أشياء معدنية من املساحيق املعدنية بشكل مباشر عن طريق املعاجلة باحلرارة  — 
)التلبيد( أو حتت الضغط

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج املساحيق املعدنية، انظر 2410، 2420 —

معاجلة وطلي املعادن؛ املعاجلة باآلالت  2592

يشمل هذا الفرع ما يلي:
طالء املعادن أو معاجلتها بالطريقة األنودية، إخل — 

معاجلة املعادن باحلرارة — 
إزالة العوالق من املعادن أو تنظيفها بالسفع الرملي أو صقلها يف وعاء دوار أو تنظيفها — 

تلوين ونقش املعادن — 
طالء املعادن مبواد الفلزية: — 

 �الطالء بالبالستيك أو املينا أو الالك، إخل
تقسية املعادن أو صقلها — 

التثقي���ب، اخلراط���ة، التفريز، التفتيت، القش���ط، التجليخ بالتحضني، ضبط الثقوب، التس���وية، النش���ر،  — 
لة ن، التلميع، اللحام، اجلْدل، إخل، لقطع املعادن املشكَّ التجليخ، السَّ

قطع املعادن والكتابة عليها بواسطة أشعة الليزر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اء )البيطار(، انظر 0162 — أنشطة احلدَّ
دلفنة املعادن الثمينة على املعادن القاعدية أو املعادن األخرى، انظر 2420 —

ُصنع أدوات القطع والُعدد اليدوية واألدوات املعدنية العامة   2593

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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ُصنع أدوات القطع املن�زلية مثل السكاكني والشوكات واملالعق، إخل — 
ُصنع أصناف أخرى من أدوات القطع: — 

 �سواطري الشق والقطع 
 �ماكينات احلالقة وشفرات احلالقة

 �املقصات ومشابك الشعر
ُصنع السكاكني ونصال القطع للماكينات أو لألجهزة امليكانيكية — 

ُصنع الُعدد اليدوية، مثل الكماشات واملفكات، إخل — 
ُصنع الُعدد اليدوية الزراعية اليت ال تعمل بالطاقة — 

ُصنع املناشري ونصال املناشري، مبا فيها نصال املناشري الدائرية ونصال املناشري اليت تدور باجلن�زير — 
ُصن����ع قط����ع تبديل للُعدد اليدوية، س����واء كانت أو مل تكن تعمل بالطاقة، أو للُع����دد اآللية: أدوات احلفر،  — 

املثاق�ب، ُعدد التفريز، إخل
ُصنع ُعدد الكبس  — 

ُصنع أدوات احلدادة: أكوار احلدادة والسنادين، إخل — 
ُصنع ُعلب القولبة والقوالب )باستثناء قوالب السبائك( — 

ُصنع املناجل )املِلزمات( والقمط — 
ُصن���ع املش���ابك واألقفال واملفاتيح واملفصالت وما ش���اهبها، واخل���ردوات احلديدية للمب���اين، واألثاث،  — 

واملركبات، إخل
ُصنع القتالس )السيوف الصغرية( والسيوف وحراب البنادق )السناكي(، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حة، إخل(،  ُصنع األواين املجوَّفة )األوعية والغاليات إخل، أو أطقم املائدة )األطباق املجوَّفة، األطباق املسطَّ — 

أو أدوات املائدة )األطباق وأطباق الفناجيل إخل(، انظر 2599
ُصنع الُعدد اليدوية اليت تعمل بالطاقة، انظر 2818 —
ُصنع قوالب السبائك، انظر 2823 —
ُصنع أدوات املائدة من معادن مثينة، انظر 3211 —

لة األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر ُصنع منتجات املعادن املشكَّ  2599

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع دالء، علب، أسطوانات، أسطال، صناديق — 

ُصنع علب صفيح وعلب معدنية للمنتجات الغذائية، أنابيب وصناديق قابلة للطي — 
ُصنع أدوات إغالق معدنية — 

ُصنع كابالت معدنية وأشرطة مضفَّرة وأصناف مشاهبة — 
ُصنع كابالت معدنية غري معزولة أو كابالت معزولة ال ميكن استخدامها كموصالت للكهرباء  — 

ُصنع أصناف من األس���الك: الس���لك الشائك، سلك الس���ياج، شبكات السياج، الش���بكات املتقاطعة،  — 
الشباك القماش، إخل

ُصنع مسامري ودبابيس — 
ُصنع مسامري برشام وحلقات ومنتجات مماثلة غري ملولبة — 
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ُصنع منتجات ماكينات اللولبة  — 
ُصنع مزاليج ومسامري لولبية وصواميل ومنتجات ملولبة مماثلة — 

ُصنع نوابض )زنربكات( )خالف نوابض ساعة اليد(: — 
 �نوابض رقائقية، نوابض لولبية، نوابض قضيبية التوائية

 �صفائح من نوابض
ُصنع السالسل، خالف سالسل نقل احلركة — 

ُصنع أصناف من�زلية معدنية:  — 
 �أدوات املائدة: األطباق، أطباق الفناجيل، إخل

 �أواين جموَّفة: قدور، غاليات، إخل
حة، إخل  �أطقم املائدة: أطباق جموَّفة، أطباق مسطَّ

 �طاس���ات الطهي وطاس���ات التحمري واألواين غري الكهربائية األخرى اليت تس���تعمل على املائدة أو يف 
املطبخ

 �أجهزة ولوازم املطبخ اليدوية الصغرية
 �لبادات تنظيف املعادن

ُصنع احلمامات وأحواض غسيل األواين وأحواض الغسيل واألصناف املماثلة — 
ُصنع سلع معدنية لالستعمال املكتيب، باستثناء األثاث — 
حة، إخل ُصنع اخلزائن، الصناديق املتينة، األبواب املسطَّ — 

ُصنع أصناف معدنية خمتلفة: — 
 �رفاسات السفن وريشها

 �املراسي
 �األجراس

عة خلطوط السكك احلديدية  �التركيبات املجمَّ
 �املشابك واألبزميات واخلطاطيف

ُصنع حقائب من الورق املعدين — 
ُصنع مغناطيسات معدنية دائمة  — 

ُصنع أباريق وقوارير مفرَّغة اهلواء من املعدن — 
ُصنع عالمات إشارة معدنية )غري كهربائية( — 

ُصنع شارات معدنية وعالمات ُرتب عسكرية من املعدن — 
ُصنع بكرات متويج الشعر من املعدن ومقابض املظالت وإطارات مظالت وأمشاط من املعدن — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املغناطيسات اخلزفية واحلديدية، انظر 2393 —
ُصنع الصهاريج واخلزانات، انظر 2512 —
ُصنع السيوف وحراب البنادق )السناكي(، انظر 2593 —
ُصنع نوابض الساعات أو ساعات اليد، انظر 2652 —
ُصنع األسالك والكابالت لنقل الكهرباء، انظر 2732 —
ُصنع سالسل نقل الطاقة، انظر 2814 —
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ُصنع عربات التسوق، انظر 3099 —
ُصنع األثاث املعدين، انظر 3100 —
ُصنع السلع الرياضية، انظر 3230 —
ُصنع األلعاب واللعب، انظر 3240 —

ُصنع احلواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية   26

يش���مل هذا القسم ُصنع احلواسيب واألجهزة امللحقة باحلواسيب ومعدات االتصاالت واملنتجات اإللكترونية 
املش���اهبة، وكذلك ُصنع مكونات هذه املنتجات. وتتصف عمليات اإلنتاج يف هذا القس���م بتصميم واستعمال 

الدوائر املتكاملة وتطبيق تكنولوجيات التصغري عالية التخصص. 

ويتضمن هذا القس���م أيضًا ُصنع الس���لع االس���تهالكية يف جماالت اإللكترونيات والقياس واالختبار والبحث 
م والتش���عيع واملعدات الطبية والعالجية الكهربائية والُعدد واملعدات البصرية وُصنع الوس���ائط  ومعدات التحكُّ

املغناطيسية والبصرية. 

ُصنع املكونات واللوحات اإللكترونية  261

انظر الفرع 2610.

ُصنع املكونات واللوحات اإللكترونية  2610

يشمل هذا الفرع ُصنع أشباه املوصالت ومكونات األجهزة اإللكترونية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مكثِّفات إلكترونية — 
ُصنع مقاِومات إلكترونية — 
ُصنع املعاِلجات الدقيقة — 

لوحات الدوائر املطبوعة اخلالية — 
ُصنع أنابيب اإللكترون — 

ُصنع موصالت إلكترونية — 
نة( ُصنع دوائر متكاملة )متاثلية أو رقمية أو مهجَّ — 

ُصنع الصمامات الثنائية والترانزستورات وأجهزة متنوعة متصلة — 
ُصنع املحرضات )مثل املخانق وامللفات واملحوالت(، من نوع املكوِّنات اإللكترونية  — 

ُصنع البلورات اإللكترونية والتجميعات البلورية — 
ُصنع امللفات اللولبية واملفاتيح وحموالت الطاقة ألغراض التطبيقات اإللكترونية — 

املكعبات أو الرقائق وأشباه املوصالت، النهائية أو شبه النهائية — 
م، الشبكة، املودم( ُصنع بطاقات السطح البيين )مثل الصوت، الفيديو، مفاتيح التحكُّ — 

ُصنع عناصر العرض )البالزما، البوليمري، شاشات عرض البلور السائل( — 
ُصنع الصمامات الثنائية ُمِصدرة الضوء  — 

حتميل املكونات على لوحات الدوائر املطبوعة  — 
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع كابالت الطابعات وكابالت أجهزة العرض وكابالت أقالم ختزين البيانات واملوصالت، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
طبع البطاقات الذكية، انظر 1811 —
ُصنع أجهزة مودم )معدات احلمل(، انظر 2630 —
ُصنع أجهزة عرض احلاسوب والتليفزيون، انظر 2620، 2640 —
ُصنع أنابيب األشعة السينية وأجهزة التشعيع املماثلة، انظر 2660 —
ُصنع املعدات والُعدد البصرية، انظر 2670 —
ُصنع األجهزة املشاهبة ألغراض التطبيقات الكهربائية، انظر القسم 27 —
ُصنع كاحبات اإلضاءة، انظر 2710 —
الت الكهربائية، انظر 2710 — ُصنع املرحِّ
ُصنع أجهزة تركيب األسالك الكهربائية، انظر 2733 —
فرع ُصنع معدات كاملة يف أماكن أخرى حسب تصنيف املعدات الكاملة —

ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة  262

انظر الفرع 2620.

ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة  2620

يش���مل ه���ذا الفرع ُصن���ع و/أو جتميع احلواس���يب اإللكترونية، مثل احلواس���يب الكبرية وحواس���يب املكتب 
واحلواسيب املحمولة واخلادوم احلاسويب؛ واملعدات امللحقة باحلواسيب، مثل أجهزة التخزين ووسائل إدخال/
إخراج البيانات )الطابعات، أجهزة العرض، لوحات املفاتيح(. وميكن أن تكون احلواسيب متاثلية أو رقمية أو 
نة من النوعني. واحلواس���يب الرقمية، وهي أكثر األنواع ش���يوعًا، هي أجهزة تقوم بكل األعمال التالية:  مهجَّ
)1( ختزين برنامج أو برامج املعاجلة والبيانات الالزمة بصورة مباشرة لتنفيذ الربنامج، )2( ميكن برجمتها بدون 
عوائق وفقًا ملتطلبات املستعمل، )3( تؤدي عمليات حسابية حيدِّدها املستعمل )4( تقوم بدون تدخل بشري 
بتنفي���ذ أي برنامج للمعاجلة يتطلب من احلاس���وب تعديل تنفيذه بقرار منطقي أثناء س���ري املعاجلة. وتس���تطيع 

م وبرجمة.  احلواسيب التماثلية مضاهاة النماذج الرياضية وتشمل على األقل عناصر حتكُّ

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلواسيب املكتبية — 

ُصنع احلواسيب املحمولة — 
ُصنع احلواسيب الكبرية الرئيسية — 

ُصنع احلواسيب املحمولة باليد )مثل املساعد الرقمي الشخصي( — 
حمركات األقراص املغناطيسية، حمركات أقالم التخزين، وغريها من أجهزة التخزين — 

ُصن���ع حمركات األق���راص البصرية )مثل األقراص املدجمة القابلة إلعادة الكتابة، واألقراص املدجمة كذاكرة  — 
قراءة، وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة، وأقراص الفيديو الرقمية إلعادة الكتابة(

ُصنع الطابعات — 
ُصنع أجهزة العرض — 
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ُصنع لوحات املفاتيح — 
ُصنع مجيع أنواع الفارة وأذرع التحريك ولوازم كرة املسري — 

صة ُصنع األجهزة الطرفية احلاسوبية املخصَّ — 
ُصنع اخلادوم احلاسويب  — 

ُصنع املاسحات الضوئية، مبا يف ذلك ماسحات رموز األعمدة املتوازية — 
ُصنع قارئات البطاقات الذكية — 

ُصنع خوذات الواقع االفتراضي  — 
ُصنع أجهزة العرض احلاسوبية )عارضات الفيديو(  — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أجهزة احلاسوب الطرفية مثل أجهزة الصراف اآليل وأجهزة نقاط البيع اليت ال تعمل آليًا — 

عة ُصنع املعدات املكتبية متعددة الوظائف، مثل أجهزة الفاكس - املسح الضوئي - آالت النسخ املجمَّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لة )الوسائط احلاسوبية والصوت والفيديو، إخل(، انظر 1820 — استنساخ الوسائط املسجَّ

ُصنع املكوِّنات اإللكترونية والتجميعات اإللكترونية املستعملة يف احلواسيب وملحقات احلواسيب، انظر  — 
2610

ُصنع أجهزة مودم احلاسوب الداخلية/اخلارجية، انظر 2610 —
ُصنع بطاقات ووحدات وجتميعات السطح البيين، انظر 2610 —
ُصنع أجهزة مودم ومعدات احلمل، انظر 2630 —

ُصنع مفاتيح االتصاالت الرقمية ومعدات اتصاالت البيانات )مثل اجلسور وحمدِّدات املسالك والبوابات(،  — 
انظر 2630

ُصن���ع األجه���زة اإللكترونية االس���تهالكية مثل أجهزة تش���غيل األقراص املدجمة وتش���غيل أقراص الفيديو  — 
الرقمية، انظر 2640

ُصنع أجهزة عرض وشاشات التليفزيون، انظر 2640 —
ُصنع أجهزة ألعاب الفيديو، انظر 2640 —
ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية الفارغة الستعماهلا مع احلواسيب أو أجهزة أخرى، انظر 2680 —

ُصنع معدات االتصاالت  263

انظر الفرع 2630.

ُصنع معدات االتصاالت  2630

يشمل هذا الفرع ُصنع اهلواتف ومعدات اتصاالت البيانات املستعملة لنقل اإلشارات إلكترونيًا على األسالك 
أو خالل اهلواء مثل البث اإلذاعي والتليفزيوين ومعدات االتصاالت الالسلكية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات التبديل املكتيب املركزية — 

ُصنع اهلواتف الالسلكية  — 
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ُصنع معدات التبديل الفرعية اخلاصة — 
ُصنع معدات اهلاتف والفاكس، مبا يف ذلك أجهزة اإلجابة اهلاتفية — 

هات املسالك والبوابات ُصنع معدات اتصاالت البيانات، مثل اجلسور وموجِّ — 
ُصنع هوائيات اإلرسال واالستقبال — 

ُصنع معدات التليفزيون الكابلي — 
ُصنع أجهزة االستدعاء — 

ُصنع اهلواتف اخللوية — 
ُصنع معدات استديوهات اإلذاعة والتليفزيون ومعدات البث، مبا يف ذلك آالت التصوير التليفزيوين — 

ُصنع أجهزة مودم ومعدات احلمل — 
ُصنع أنظمة التحذير من اللصوص واحلريق، وإرسال إشارات إىل حمطات مراقبة — 

ُصنع أجهزة إرسال تليفزيوين وإذاعي — 
م عن ُبعد( ُصنع أجهزة تعمل باألشعة حتت احلمراء )مثل أجهزة التحكُّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلواسيب واملعدات املصاحبة للحواسيب، انظر 2620 —
ُصنع املعدات السمعية ومعدات الفيديو االستهالكية، انظر 2640 —
ُصنع املكوِّنات اإللكترونية وجمموعات التجميع الفرعية املستعملة يف معدات االتصاالت، انظر 2610 —
ُصنع أجهزة مودم احلاسوب الداخلية/اخلارجية، )من نوع احلواسيب الشخصية(، انظر 2610 —
ُصنع لوحات التسجيل اإللكترونية، انظر 2790 —
ُصنع إشارات املرور، انظر 2790 —

ُصنع اإللكترونيات االستهالكية  264

انظر الفرع 2640.

ُصنع اإللكترونيات االستهالكية  2640

يشمل هذا الفرع ُصنع املعدات السمعية ومعدات الفيديو اإللكترونية للترفيه املن�زيل وللسيارات وأنظمة خماطبة 
اجلمهور ومكربات الصوت لآلالت املوسيقية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجهزة تسجيل شرائط الفيديو ومعدات نسخ الشرائط — 

ُصنع أجهزة التليفزيون — 
ُصنع أجهزة عرض وشاشات التليفزيون — 
ُصنع أنظمة التسجيل والنسخ السمعية  — 

م )اإلستريو(  ُصنع معدات الصوت املجسَّ — 
ُصنع أجهزة استقبال الراديو — 

ُصنع أنظمة السماعات — 
ُصنع آالت تصوير الفيديو من النوع املن�زيل — 
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ُصنع صناديق تشغيل املوسيقى — 
ُصنع مكربات الصوت لآلالت املوسيقية وأنظمة التخاطب اجلماهريي — 

ُصنع امليكروفونات  — 
ُصنع أجهزة تشغيل أقراص التسجيل وأقراص الفيديو الرقمية — 

ُصنع أجهزة الغناء اجلماعي )كاراوكي(  — 
ُصنع مساعات الرأس )مثل مساعات الراديو واإلستريو واحلاسوب( — 

ُصنع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لة )الوسائط احلاسوبية والصوت والفيديو، إخل(، انظر 1820 — استنساخ الوسائط املسجَّ
ُصنع األجهزة امللحقة باحلاسوب وشاشات العرض احلاسوبية، انظر 2620 —
ُصنع معدات اإلجابة اهلاتفية، انظر 2630 —
ُصنع معدات االستدعاء، انظر 2630 —
م عن ُبعد )بالراديو واألشعة حتت احلمراء(، انظر 2630 — ُصنع أجهزة التحكُّ

ُصنع معدات البث من االستديو مثل معدات االستنساخ وهوائيات اإلرسال واالستقبال، وآالت تصوير  — 
الفيديو التجارية، انظر 2630

ُصنع األلعاب اإللكترونية بربجميات ثابتة )غري قابلة للتبديل(، انظر 3240 —

ُصنع معدات القياس واالختبار واملالحة واملراقبة؛ وُصنع الساعات بأنواعها  265

م ملختل���ف األغراض الصناعية وغري  تش���مل ه���ذه املجموعة ُصنع معدات القي���اس واالختبار واملالحة والتحكُّ
الصناعية، مبا يف ذلك أجهزة القياس الزمين مثل الساعات بأنواعها واألجهزة املتصلة.

م ُصنع معدات القياس واالختبار واملالحة والتحكُّ  2651

يشمل هذا الفرع ُصنع أنظمة وُعدد البحث واالكتشاف واملالحة والتوجيه واملالحة اجلوية والبحرية؛ وأجهزة 
م األتومايت وأجهزة التنظيم األتوماتية لتطبيقات مثل التدفئة وتكييف اهلواء والتربيد واألجهزة املن�زلية؛  التح����كُّ
م يف متغريات العمليات  والُعدد واألجهزة اخلاصة بالقياس والعرض واإلش���ارة والتس���جيل واإلرس���ال والتحكُّ
الصناعي���ة، مثل درج���ة احلرارة والرطوب���ة والضغط وتفريغ اهل���واء واالحتراق والتدفق واملنس���وب والُلزوجة 
والكثافة واحلموضة والتركيز والدوران؛ ومجع مقادير )أي تسجيل( مقاييس املواقع وأجهزة العد؛ وُعدد قياس 
واختبار خصائص الكهرباء واإلش���ارات الكهربائية؛ وُعدد وُنظم ُعدد التحليل املختربي للتركيب الكيميائي 
بة وُع���دد القياس واالختبار األخرى  أو الفيزيائ���ي أو تركي���ز عينات امل���واد الصلبة أو املائعة أو الغازية أو املركَّ

وأجزاء هذه الُعدد.

م غ���ري الكهربائية )باس���تثناء الُع���دد اآللية  ويدخ���ل هن���ا ُصنع مع���دات القي���اس واالختبار واملالح���ة والتحكُّ
البسيطة(.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع ُعدد حمركات الطائرات — 

ُصنع معدات اختبار انبعاثات السيارات — 
ُصنع ُعدد األرصاد اجلوية — 
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ُصنع معدات اختبار اخلواص الفيزيائية والتفتيش عليها — 
ُصنع آالت اكتشاف الكذب — 

ُصنع ُعدد قياس واختبار الكهرباء واإلشارات الكهربائية )مبا يف ذلك ألغراض االتصاالت( — 
ُصنع ُعدد اكتشاف ورصد اإلشعاع — 
ُصنع املجاهر اإللكترونية والربوتونية  — 

ُصنع ُعدد املساحة — 
ُصن���ع مقايي���س احلرارة من نوع املقاييس ذات الس���وائل يف زجاج واملقاييس مزدوجة املعادن )باس���تثناء  — 

مقاييس احلرارة الطبية(
ُصنع أجهزة قياس الرطوبة  — 

م يف حدود أنظمة التهوئة ُصنع أجهزة التحكُّ — 
م يف اللهب واملواقد  ُصنع أجهزة التحكُّ — 

ُصنع مقاييس الطيف )اسبيكتروميتر( — 
ُصنع مقاييس اهلواء املضغوط — 

ُصنع عدادات االستهالك )مثل املياه والغاز( — 
ُصنع مقاييس التدفق وأجهزة العد — 

ُصنع عدادات التسجيل — 
ُصنع كاشفات األلغام ومولِّدات )إشارة( النبض؛ أجهزة الكشف املعدنية  — 

ُصن���ع معدات البحث واالكتش���اف واملالحة والطريان واملُعدات البحرية، مبا يف ذلك عوامات اإلرش���اد  — 
الصوتية 

ُصنع معدات الرادار  — 
ُصنع أجهزة النظام العاملي لتحديد املوقع — 

م األتومايت لألجهزة  م البيئي وأدوات التحكُّ ُصنع أدوات التحكُّ — 
ُصنع معدات القياس والتسجيل )مثل تسجيالت الطريان( — 

ُصنع أجهزة اكتشاف احلركة — 
ُصنع ُعدد التحليل املختربي )مثل معدات حتليل الدم( — 

ُصنع موازين املختربات واملوازين العادية واحلاضنات وأجهزة املختربات املتنوعة للقياس واالختبار، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات اإلجابة اهلاتفية، انظر 2630 —
ُصنع معدات التشعيع، انظر 2660 —

ُصنع أجهزة وُعدد القياسات واالختبارات البصرية )مثل معدات مكافحة النريان، مقاييس الضوء للتصوير  — 
الفوتوغرايف، أجهزة تعيني املدى(، انظر 2670

ُصنع معدات حتديد املوقع بصريًا، انظر 2670 —
ُصنع آالت اإلمالء، انظر 2817 —

ُصنع موازين البناء وشرائط القياس واألدوات اليدوية املشاهبة، الُعدد الدقيقة للعاملني على اآلالت، انظر  — 
2819

ُصنع مقاييس احلرارة الطبية، انظر 3250 —
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تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية، انظر 3320 —

ُصنع الساعات بأنواعها )وآليات حتديد التوقيتات(  2652

يشمل هذا الفرع ُصنع مجيع أنواع الساعات بأنواعها، وآليات حتديد التوقيتات وأجزائها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
بة يف لوحات األجهزة  ُصنع مجيع أنواع الساعات بأنواعها، مبا يف ذلك الساعات املركَّ — 

ُصنع أظرف الساعات بأنواعها، مبا فيها األظرف املصنوعة من املعادن النفيسة — 
ُصنع معدات تس���جيل الوقت ومعدات قياس وتس���جيل الفترات الزمنية وعرضها أي باس���تخدام حركة  — 

ساعة صغرية أو كبرية أو حمرك متزامن، مثل:
 �عدادات مواقف السيارات

 �ساعات حتديد الوقت
 �أختام طبع الوقت/التاريخ
 �حمدِّدات وقت العمليات 

ُصن���ع املفاتي���ح الزمني���ة ومعدات اإلطالق األخرى باس���تخدام حركة س���اعة صغ���رية أو كبرية أو حمرك  — 
متزامن: 

 �األقفال الزمنية
ُصنع مكوِّنات الساعات بأنواعها: — 

 �ُعدد احلركة جلميع أنواع الساعات
 �النوابض واألحجار ومينا العقارب والقواعد وجسور األسطوانات واألجزاء األخرى

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األساور غري املعدنية للساعات )النسيجية واجللدية واللدائنية(، انظر 1512 —
ُصنع أساور الساعات من معادن مثينة، انظر 3211 —
ُصنع أساور الساعات من معادن غري مثينة، انظر 3212 —

ُصنع معدات التشعيع واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية  266

انظر الفرع 2660.

ُصنع معدات التشعيع واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية  2660

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع أجهزة وأنابيب التش���عيع )مثل املعدات الصناعية والتش���خيصية الطبية والعالجي���ة الطبية والبحثية  — 

والعلمية(:
 �ُمعدات أشعة بيتا أو أشعة غاما أو األشعة السينية أو غريها

ُصنع ماسحات التصوير املقطعي املحوسب — 
ُصنع ماسحات التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروين — 

ُصنع معدات التصوير بالرنني املغناطيسي  — 
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ُصنع املعدات الطبية للتشخيص باملوجات فوق الصوتية — 
ُصنع أجهزة ختطيط القلب الكهربائية — 

ُصنع معدات املنظار الداخلي الطبية الكهربائية — 
ُصنع معدات الليزر الطبية — 

ُصنع منظمات ضربات القلب — 
ُصنع أجهزة تقوية السمع — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع معدات تشعيع األغذية واأللبان — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع ُعدد التحاليل املختربية )مثل معدات حتليل الدم(، انظر 2651 —
ات اكتساب لون البشرة الربونزي، انظر 2790 — ُصنع منصَّ

ُصنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرايف  267

انظر الفرع 2670.

ُصنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرايف  2670

يش����مل ه����ذا الف����رع ُصن����ع األدوات البصرية والعدس����ات، مث����ل النظارات املقرِّب����ة ذات العدس����تني واملجاهر 
)ميكروسكوبات( )باستثناء املجاهر اإللكترونية والربوتونية( واملناظري املقرِّبة )التلسكوبات( واملناشري والعدسات 
)باس����تثناء اخلاصة بطب العيون( وطالء وتلميع العدسات )باس����تثناء اخلاصة بطب العيون( وتركيب العدسات 

)باستثناء اخلاصة بطب العيون( وُصنع معدات التصوير الفوتوغرايف مثل آالت التصوير ومقاييس الضوء.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع العدسات واملناشري — 

ُصنع املجاهر البصرية والنظارات املقرِّبة ذات العدستني واملناظري املقرِّبة )التلسكوبات( — 
ُصنع املرايا البصرية — 

ُصنع أدوات التكبري البصرية — 
ُصنع الُعدد الدقيقة للعاملني على املاكينات البصرية — 

ُصنع أجهزة املقارنة البصرية — 
بة على املدافع والبنادق ُصنع معدات الرؤية البصرية املركَّ — 

ُصنع معدات حتديد املوقع بصريًا — 
ُصن���ع أجه���زة وأدوات القياس أو التحقق )مثل معدات مكافحة احلرائ���ق ومقاييس اإلضاءة الفوتوغرافية  — 

وأجهزة التحقق من املدى(
ُصنع آالت التصوير باألفالم وآالت التصوير الرقمية — 

ُصنع أجهزة عرض الصور املتحركة والشرائح — 
ُصنع أجهزة عرض الشرائح الشفافة العلوية — 

ُصنع جتميعات الليزر — 
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
طالء وتلميع وتركيب العدسات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجهزة العرض احلاسوبية، انظر 2620 —
ُصنع آالت تصوير الفيديو وآالت التصوير التليفزيوين التجارية، انظر 2630 —
ُصنع آالت تصوير الفيديو من النوع املن�زيل، انظر 2640 —
ُصنع املجاهر اإللكترونية والربوتونية، انظر 2651 —

ُصنع معدات كاملة باس���تعمال مكوِّنات ليزر، انظر فرع الصناعة التحويلية حس���ب نوع اآلالت )مثل  — 
معدات الليزر الطبية(، انظر 2660

ُصنع آالت االستنساخ بالتصوير الضوئي، انظر 2817 —
ُصنع السلع اخلاصة بطب العيون، انظر 3250 —

ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية  268

انظر الفرع 2680.

ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية  2680

يشمل هذا الفرع ُصنع وسائط التسجيل املغناطيسية والبصرية.

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أشرطة الفيديو واألشرطة السمعية املغناطيسية الفارغة — 

ُصنع شرائط كاسيت الفيديو وشرائط الكاسيت السمعية املغناطيسية الفارغة — 
ُصنع األقراص احلاسوبية الفارغة — 
ُصنع األقراص البصرية الفارغة — 
ُصنع وسائط األقراص الصلبة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لة )الوسائط احلاسوبية، والصوت والفيديو، إخل(، انظر 1820 — استنساخ الوسائط املسجَّ

ُصنع املعدات الكهربائية  27

يش���مل هذا القس���م ُصنع منتجات توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها واس���تعماهلا. ويشمل أيضًا ُصنع معدات 
اإلضاءة واإلشارة الكهربائية واألجهزة املن�زلية الكهربائية. 

وال يشمل هذا القسم ُصنع املنتجات اإللكترونية )انظر القسم 26(

م فيها ُصنع املحركات واملولِّدات واملحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكُّ  271

انظر الفرع 2710.
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م فيها ُصنع املحركات واملولِّدات واملحوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكُّ  2710

يش���مل هذا القس���م ُصنع حموالت توزي���ع الطاقة واملح���والت املتخصصة واملح���ركات الكهربائية واملولِّدات 
م يف الترحيل  وجمموعات مولِّدات املحركات؛ ومس���تلزمات التبديل وأجهزة لوحات التبديل؛ ومفاتيح التحكُّ

واملفاتيح الصناعية. واملعدات الكهربائية املصنوعة يف هذا الفرع املخصصة لفولطيات مستوى التوزيع.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع حموالت التوزيع الكهربائية — 

ُصنع حموالت اللحام بالقوس الكهربائي — 
ُصنع كوابح الفلوريسنت )أي املحوالت( — 

ُصنع حموالت املحطات الفرعية لتوزيع الطاقة الكهربائية — 
ُصنع املنظمات الفولطية للنقل والتوزيع — 

ُصنع املحركات الكهربائية )باستثناء حمرك تشغيل آالت االحتراق الداخلي( — 
ُصنع مولِّدات الطاقة )باستثناء مبدالت شحن البطاريات ملحركات االحتراق الداخلي( — 

ُصنع جمموعات مولِّدات املحرك )باستثناء وحدات جمموعة املولِّد التوربيين( — 
ُصنع جمموعات مولِّد احلركة األوَّيل — 

إعادة لف درع املولدات على أساس املصنع — 
ُصنع قواطع الدوائر الكهربائية — 

ُصنع أجهزة منع التغيُّرات الفجائية )بفولطية مستوى التوزيع(  — 
م لتوزيع الطاقة الكهربائية ُصنع لوحات التحكُّ — 

ُصنع املرحالت الكهربائية  — 
ُصنع أنابيب أجهزة لوحات املفاتيح الكهربائية — 

ُصنع صمامات الفصل الكهربائي — 
ُصنع معدات تبديل الطاقة  — 

ُصنع مفاتيح تبديل الطاقة الكهربائية )باس���تثناء املفاتيح االنضغاطية ومفاتيح التش���غيل الس���ريع وامللفات  — 
اللولبية وريش القفل(

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املحوالت واملفاتيح من أنواع املكوِّنات اإللكترونية، انظر 2610 —
م يف العمليات الصناعية، انظر 2651 — ُصنع مفاتيح التحكم البيئي وأدوات التحكُّ
ُصنع مفاتيح الدوائر الكهربائية، مثل املفاتيح االنضغاطية ومفاتيح التشغيل السريع، انظر 2733 —
ُصنع معدات اللحام واللصق الكهربائية، انظر 2790 —
ُصنع مفاتيح قلب وتصحيح وحتويل احلالة الصلبة، انظر 2790 —
ُصنع جمموعات املولِّدات التوربينية، انظر 2811 —
ُصنع حمركات ومولِّدات التشغيل ملحركات االحتراق الداخلي، انظر 2930 —

ُصنع البطاريات واملراكم  272

انظر الفرع 2720.
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ُصنع البطاريات واملراكم  2720

يشمل هذا الفرع ُصنع البطاريات القابلة وغري القابلة إلعادة الشحن.

يشمل هذا الفرع ما يلي:
لية والبطاريات األوَّلية ُصنع اخلاليا األوَّ — 

 �ُصنع خاليا حتتوي على ثاين أكسيد املنغنيز، أو ثاين أكسيد الزئبق أو أكسيد الفضة، إخل
ُصنع املراكم الكهربائية، مبا يف ذلك أجزاء املراكم: — 

 �الفواصل واألوعية واألغطية
ُصنع بطاريات عمودية رصاصية  — 
ُصنع بطاريات النيكل والكاديوم  — 

ُصنع بطاريات من هجني النيكل واملعدن  — 
ُصنع بطاريات الليثيوم  — 

ُصنع بطاريات اخلاليا اجلافة  — 
ُصنع بطاريات اخلاليا السائلة — 

ُصنع شبكات األسالك وأجهزة شبكات األسالك  273

تش���مل هذه املجموعة ُصنع أجهزة األس���الك احلاملة للتيار الكهربائي وغري احلاملة للتيار الكهربائي ألغراض 
تركيب أس���الك الدارات الكهربائية بغض النظر عن املادة. وتش���مل هذه املجموعة أيضًا عزل األسالك وُصنع 

كابالت األلياف البصرية.

ُصنع كابالت األلياف البصرية  2731

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع كابالت األلياف البصرية لنقل البيانات أو نقل الصور نقاًل مباشرًا )النقل احلّي( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األلياف أو اخلطوط الزجاجية، انظر، 2310 —

ُصن���ع جمموع���ات األلياف البصرية أو جتميعاهتا أو موِصالت أو ملحق���ات أخرى، انظر الفروع األخرى  — 
حسب التطبيق، مثاًل، 2610

ُصنع األسالك والكابالت اإللكترونية والكهربائية األخرى  2732

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من الصلب أو النحاس أو األلومنيوم  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع )سحب( األسالك، انظر 2410، 2420 —

ُصن���ع كابالت احلاس���وب وكابالت الطابعات وكابالت أقالم ختزي���ن البيانات وجمموعات أو جتميعات  — 
الكابالت املشاهبة، انظر 2610
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ُصنع أسالك االمتداد )التوصيل(، انظر 2790 —
ُصنع جمموعات الكابالت وحوامل األس���الك وجمموعات أو جتميعات الكابالت املش���اهبة لالستخدام يف  — 

السيارات، انظر 2930

ُصنع أجهزة األسالك  2733

يش���مل هذا الفرع ُصنع أجهزة األس���الك احلاملة للتيار وغري احلاملة للتيار للدوائر الكهربائية بغض النظر عن 
املادة املصنوعة منها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع قضبان احلافالت واملوِصالت الكهربائية )باستثناء املوصالت من نوع املفاتيح الكهربائية( — 

ُصنع قواطع الدوائر الكهربائية يف حالة األعطال األرضية — 
ُصنع أذرع املصابيح — 

ُصنع موانع الصواعق وامللفات )الشوائع( — 
ُصنع مفاتيح لش���بكات األس���الك الكهربائية )مثل املفاتيح االنضغاطية ومفاتيح الكبس ومفاتيح التشغيل  — 

السريع وريش القفل(
ُصنع املخارج واملقابس الكهربائية — 

ُصنع ُعلب األسالك الكهربائية )مثل ُعلب التجميع واملخارج وُعلب املفاتيح( — 
ُصنع مواسري األسالك والتركيبات الكهربائية — 

ُصنع أعمدة النقل ولوازم اخلطوط  — 
ُصن���ع أجهزة أس���الك غري حاملة للتيار الكهربائي من اللدائن مبا يف ذل���ك صناديق التجميع املصنوعة من  — 

اللدائن ولوحات الواجهة وما شاهبها، تركيبات خطوط األعمدة املصنوعة من اللدائن

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع العوازل اخلزفية، انظر 2393 —
ُصنع املوِصالت من نوع املكوِّنات اإللكترونية، واملقابس واملفاتيح، انظر 2610 —

ُصنع معدات اإلضاءة الكهربائية  274

انظر الفرع 2740.

ُصنع معدات اإلضاءة الكهربائية  2740

يش���مل هذا الفرع ُصنع مصابيح وأنابيب اإلضاءة الكهربائية وأجزائها ومكوناهتا )باس���تثناء الغطاء الزجاجي 
ملصابي���ح اإلضاءة الكهربائية( وتركيب���ات اإلضاءة الكهربائية ومكوِّنات تركيبات اإلضاءة )باس���تثناء أجهزة 

األسالك احلاملة للتيار(. 

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع املصابي���ح والتركيبات واألمب���والت التفريغية واملتوهِّجة والفلوريس���نت وفوق البنفس���جية وحتت  — 

احلمراء
ُصنع تركيبات اإلضاءة املعلَّقة يف األسقف — 
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ُصنع الثريات — 
ُصنع مصابيح املائدة )أي تركيبات اإلضاءة( — 

ُصنع جمموعات إضاءة أشجار عيد امليالد )الكريسماس(  — 
ُصنع ُكتل املدافئ الكهربائية  — 

ُصنع مصابيح اجليب — 
ُصنع املصابيح الكهربائية ملقاومة احلشرات — 

ُصنع الفوانيس )مثل فوانيس الكربيد والكهرباء والغاز والغازولني والكريوسني( — 
ُصنع معدات تسليط الضوء  — 

ُصنع تركيبات إضاءة الشوارع )باستثناء إشارات املرور( — 
ُصنع معدات اإلضاءة ملعدات النقل )مثل املركبات والطائرات والقوارب( — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
ُصنع معدات اإلضاءة غري الكهربائية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الزجاج واألجزاء الزجاجية لتركيبات اإلضاءة، انظر 2310 —
ُصنع أجهزة األسالك احلاملة للتيار لتركيبات اإلضاءة، انظر 2733 —
ُصنع مراوح السقف أو مراوح احلمامات مع تركيبات إضاءة مدجمة فيها، انظر 2750 —
ُصنع معدات اإلشارات الكهربائية مثل أنوار إشارات املرور ومعدات إشارات املشاة، انظر 2790 —

ُصنع األجهزة الكهربائية املنـزلية  275

انظر الفرع 2750.

ُصنع األجهزة الكهربائية املنـزلية  2750

يش���مل هذا الفرع ُصنع أجهزة كهربائية صغرية ومعدات كهربائية من�زلية ومراوح من�زلية ومكانس كهربائية 
من�زلية ومكانس تلميع أرضيات من�زلية وأجهزة طبخ من�زلية ومعدات غسيل مالبس من�زلية وثالجات من�زلية 
وجممدات بأدراج ومس���تقيمة وغريها من األجهزة املن�زلية الكهربائية وغري الكهربائية، مثل غس���االت األطباق 
وسخانات املياه ووحدات التخلُّص من الفضالت. ويشمل هذا الفرع ُصنع أجهزة تعمل مبصادر كهربائية أو 

غازية أو أنوع أخرى من الوقود

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجهزة كهربائية من�زلية — 

 �ثالجات 
 �جممِّدات

 �غساالت أطباق
 �ماكينات غسل وجتفيف املالبس

 �مكانس كهربائية
 �أجهزة تلميع أرضيات
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 �أجهزة ختلص من الفضالت
 �مطاحن وخالطات وعصارات فواكه

 �فتاحات علب
 �ماكينات حالقة كهربائية وفرش أسنان كهربائية وأجهزة كهربائية أخرى للعناية الشخصية 

 �أجهزة شحذ سكاكني
 �أغطية هتوئة أو جتديد هواء

ُصنع األجهزة املن�زلية الكهربائية - احلرارية: — 
 �سخانات مياه كهربائية 

 �بطاطني كهربائية
 �جمففات كهربائية وأمشاط وفرش وبكرات جتعيد الشعر

 �مكاوى كهربائية
 �دفايات الغرف ومراوح من�زلية، وحممولة

 �أفران كهربائية
 �أفران املوجات الدقيقة )امليكروويف(

 �مواقد للطبخ وألواح تسخني 
 �حممِّصات خبز

 �ماكينات ُصنع القهوة أو الشاي
 �أوعية قلي وأجهزة حتميص وشوي وأغطية، 

 �مقاومات التسخني الكهربائي، إخل
ُصنع املعدات املن�زلية غري الكهربائية للطبخ والتسخني: — 

 �دفاي���ات الغرف غري الكهربائية، مواقد الطبخ، املدافئ، املواقد، س���خانات املياه، أجهزة الطبخ، ألواح 
تدفئة األطباق

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الثالجات واملجمِّدات التجارية والصناعية ومكيِّفات هواء الغرف ومراوح األدوار السقفية ومراوح  — 
الغ���رف املثبَّت���ة تثبيتًا دائمًا ومراوح التهوئة وإخراج العادم التجارية؛ واملعدات التجارية للطبخ؛ واملعدات 
التجارية لغسيل املالبس والتنظيف اجلاف والكي؛ واملكانس التجارية والصناعية واملؤسسية، انظر القسم 

.28
ُصنع آالت احلياكة املن�زلية، انظر 2826 —
تركيب ُنظم تنظيف املكانس الكهربائية املركزية، 4329 —

ُصنع املعدات الكهربائية األخرى  2790

انظر الفرع 2790.

ُصنع املعدات الكهربائية األخرى  2790

يش���مل هذا الف���رع ُصنع معدات كهربائي���ة متنوعة خالف املح���ركات واملوّلدات واملح���ّوالت والبطاريات 
واملراكم واألسالك واألجهزة السلكية ومعدات اإلضاءة أو األجهزة املن�زلية.
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ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع شاحنات البطاريات، احلالة الصلبة — 

ُصنع أجهزة فتح وغلق األبواب الكهربائية — 
ُصنع األجراس الكهربائية — 

ُصن���ع آالت التنظيف باس���تعمال املوج���ات فوق الصوتية )باس���تثناء اآلالت اخلاص���ة باملختربات وطب  — 
األسنان(

ات اكتساب لون البشرة الربونزي ُصنع منصَّ — 
ُصن���ع بطاري���ات احلالة الصلبة وأجهزة تصحيح التيار وحوايا الوق���ود، والفلزات الكهربائية املنظمة وغري  — 

املنظمة
ُصنع وحدات اإلمداد املتواصل للطاقة — 

ُصنع أجهزة احلّد من التغريات الفجائية يف التّيار )باستثناء فلطية مستوى التوزيع( — 
ُصنع كابالت األجهزة وكابالت االمتداد )التوصيل( وغريها من جمموعات الكابالت الكهربائية وأسالك  — 

معزولة وموصالت
ُصن���ع أقط���اب كهربائي���ة كربوني���ة وغرافيتية، ومالمس���ات، ومنتج���ات كهربائية أخرى م���ن الكربون  — 

والغرافيت
ُصنع مسارعات اجلسيمات — 

ُصنع املواسعات )املكّثفات( واملقاومات واملكّثفات الكهربائية واملكّونات املشاهبة — 
ُصنع املغناطيسات الكهربائية — 

ُصنع صفارات اإلنذار — 
ُصنع لوحات التسجيل الكهربائية — 

ُصنع اإلشارات الكهربائية — 
ُصنع معدات اإلشارة الكهربائية مثل إشارات املرور ومعدات إشارات املشاة — 

ُصنع العوازل الكهربائية )باستثناء الزجاج أو اخلزف( — 
ُصنع املعدات الكهربائية للحام الفوالذ أو القصدير، مبا يف ذلك مكاوى حلام القصدير اليدوية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
، العالمات  ُصنع العالمات غري الكهربائية، انظر الفرع حسب املادة املستعملة )العالمات اللدائنية، 2220 —

املعدنية 2599(
ُصنع العوازل الكهربائية اخلزفية، انظر 2393 —

ُصن���ع األلياف واملنتجات الغرافيتية والكربونية )باس���تثناء األقطاب الكهربائي���ة والتطبيقات الكهربائية(،  — 
انظر 2399

ُصن���ع املقّوم���ات الكهربائية من ن���وع املكّونات والدوائر املتكامل���ة لتنظيم الفولطي���ة، والدوائر املتكاملة  — 
لتحويل الطاقة واملكّثفات اإللكترونية واملقاومات اإللكترونية واألجهزة املشاهبة، انظر 2610

ُصن���ع املحّوالت واملحّركات واملوّلدات وجمموعات املفاتيح واملرّح���الت ومفاتيح التحّكم الثنائية، انظر  — 
2710

ُصنع البطاريات، انظر 2720 —
ُصنع أسالك االتصاالت والطاقة، واألجهزة السلكية احلاملة للتيار وغري احلاملة للتيار، انظر 2733 —
ُصنع معدات اإلضاءة، انظر 2740 —
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ُصنع األجهزة من النوع املن�زيل، انظر 2750 —
ُصنع معدات حلام الفوالذ والقصدير غري الكهربائية، انظر 2819 —

ُصن���ع املعدات الكهربائية للس���يارات، مث���ل املوّلدات واملوّلدات للتيار املتردد ومشوع اإلش���عال وحوامل  — 
أسالك اإلشعال ونظم النوافذ واألبواب الكهربائية، ومنظمات الفولط، انظر 2930

ُصنع اإلشارات اآللية الكهربائية، ومعدات السالمة ومراقبة احلركة لطرق السكك احلديدية وطرق الترام  — 
كالطرق املائية الداخلية، والطرق ومرافق انتظار السيارات واملطارات، انظر 3020

ُصنع اآلالت واملعدات غري املصّنفة يف موضع آخر  28

يش���مل هذا القس���م ُصنع اآلالت واملعدات اليت تعمل بصورة مستقلة على تشغيل املواد سواء آليًا أو حراريًا، 
أو ت���ؤّدي عملي���ات على املواد )مثل املناولة أو الرش أو الوزن أو التعبئة(، مبا يف ذلك مكّوناهتا امليكانيكية اليت 
تنتج القوة وتستعملها، وأي أجزاء أّولية صنعت بشكل خاص. ويشمل ذلك ُصنع األجهزة الثابتة واملتنقلة أو 
املحمولة باليد، بصرف النظر عّما إن كانت مصممة لالستخدامات الصناعية أو اإلنشائية واهلندسة املدنية أو 
الزراعية أو املن�زلية. وينتمي إىل هذا القس���م أيضًا ُصنع معدات خاصة بنقل الركاب أو البضائع داخل أماكن 

حبدود مرسومة.

ومييِّز هذا القسم بني ُصنع اآلالت ألغراض خاصة، أي اآلالت املصنوعة لالستعمال حصرًا يف إحدى صناعات 
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد أو يف جمموعة صغرية من صناعات هذا التصنيف، واآلالت املصنوعة ألغراض 

عامة، أو اآلالت اليت جيري استخدامها يف جمموعة واسعة من الصناعات املدرجة يف التصنيف.

ويش���مل هذا القس���م أيضًا ُصنع اآلالت األخرى ألغراض خاصة، غري املشمولة يف موضع آخر من التصنيف، 
س���واء اس���تعملت أو مل تس���تعمل يف عملية صناعة حتويلي���ة، مثل معدات مدن املالهي ومع���دات لعبة البولينغ 

اآللية، إخل.

م املصاحبة  وال يش���مل هذا القسم ُصنع املنتجات املعدنية لالس���تخدامات اخلاصة )القسم 25( أجهزة التحكُّ
م فيها )القس���مان 26 و27(  ومعدات احلاس���وب ومعدات القياس واالختبار وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكُّ

والسيارات متعددة األغراض )القسمان 29 و30(.

ُصنع اآلالت متعددة األغراض  281

تش���مل ه���ذه املجموع���ة ُصن���ع اآلالت متعددة األغ���راض، أي اآلالت اليت تس���تعمل يف جمموعة واس���عة من 
الصناعات املصّنفة يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد. وميكن أن يش���مل ذلك فرع املكّونات املس���تعملة يف 

ُصنع جمموعة منوَّعة من اآلالت األخرى أو ُصنع اآلالت اليت تدعم تشغيل أعمال جتارية أخرى.

ُصنع املحّركات والتوربينات، باستثناء حمّركات الطائرات والسيارات والدّراجات النارية  2811

ميثِّل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع حمّركات االحتراق الداخلي للمكابس، باستثناء حمركات السيارات والطائرات وحمّركات الدفع يف  — 

أثناء الدورة:
 �املحركات البحرية

 �حمّركات قاطرات السكك احلديدية
ُصن���ع املكابس وحلق���ات املكابس )كاربيوريترات( وما ش���اهبها ألغراض حم���ركات االحتراق الداخلي  — 

وحمركات الديزل، إخل
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ُصنع صّمامات السحب والعادم وحمّركات االحتراق الداخلي — 
ُصنع التوربينات وأجزاء التوربينات: — 

 �التوربينات اليت تعمل ببخار املاء والتوربينات اليت تعمل باألخبرة األخرى
 �التوربينات املائية ودواليبها ومنظماهتا

 �التوربينات اهلوائية
 �التوربينات الغازية، باستثناء املحركات التوربينية النفاثة أو املروحية التوربينية لدفع الطائرات

ُصنع جمموعات التوربينات واملراجل — 
ُصنع جمموعات املوّلدات والتوربينات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع موّلدات الكهرباء )باستثناء جمموعات املوّلدات التوربينية(، انظر 2710 —
ُصنع جمموعات موّلدات املحّرك األساسي )باستثناء جمموعات املوّلدات التوربينية(، انظر 2710 —
ُصنع املعدات الكهربائية ومكّونات حمّركات االحتراق الداخلي، انظر 2790 —
ُصنع حمّركات السيارات أو الطائرات أو حمركات الدفع ذات الدورة، انظر 2910، 3030، 3091 —
ُصنع املحركات التوربينية النفاثة أو املروحية التوربينية، انظر 3030 —

ُصنع معدات تعمل بطاقة املوائع  2812

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع مكّون���ات هيدروليكية أو تعمل باهلواء املضغوط )مبا يف ذل���ك املضخات اهليدروليكية واملحّركات  — 
اهليدروليكية واألسطوانات اهليدروليكية واهلوائية والصمامات اهليدروليكية واهلوائية واخلراطيم والتركيبات 

اهليدروليكية واهلوائية(
ُصنع معدات حتضري اهلواء لالستعمال يف نظم اهلواء املضغوط — 

ُصنع نظم طاقة املوائع — 
ُصنع معدات نقل احلركة اهليدروليكية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الضواغط، انظر 2713 —
ُصنع املضخات والصّمامات وتطبيقات الطاقة اليت ال تعمل باملوائع، انظر 2813 —
ُصنع معدات نقل احلركة امليكانيكية، انظر 2814 —

ُصنع املضخات والضواغط والصنابري والصمامات األخرى  2813

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مضخات اهلواء أو مضخات تفريغ اهلواء، أو ضواغط اهلواء أو الغازات األخرى — 

ُصنع مضخات للسوائل مزّودة أو غري مزّودة جبهاز قياس — 
ُصنع مضخات مصّممة للتركيب يف حمركات االحتراق الداخلي: مضخات زيت وماء ووقود للمركبات  — 

ذات املحركات، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
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ُصنع صنابري وصّمامات صناعية، مبا يف ذلك صّمامات التنظيم وصنابري السحب — 
ُصنع صنابري وصّمامات لألدوات الصحية — 

ُصنع صنابري وصّمامات التسخني — 
ُصنع مضخات يدوية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع صّمام���ات م���ن املطاط املفلكن غري املقّس���ى، أو من الزجاج أو من مواد خزفي���ة، انظر 2219 — أو 

2310 أو 2393
ُصنع معدات نقل احلركة اهليدروليكية، انظر 2812 —
ُصنع صّمامات السحب والعادم ملحركات االحتراق الداخلي، انظر 2811 —

ُصنع املحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل احلركة  2814

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع حمابك كرات وحمابك دلفينية وأجزاء منها — 

ُصنع معدات نقل القوة امليكانيكية: — 
 �األعمدة وأذرع التدوير لنقل احلركة: أعمدة إدارة الكامات، األعمدة املرفقية، أذرع التدوير، إخل

 �أغطية املحامل وكراسي التحميل العادية
ُصنع التروس وأجهزة التعشيق وعلب التروس وأجهزة تغيري السرعة األخرى — 

قات )الدوبرياج( وقائمات احلركة ُصنع املعشِّ — 
ُصنع دواليب تنظيم احلركة )احلّدافات( والبكرات — 

ُصنع سالسل الربط املستوية — 
ُصنع سالسل نقل القوة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع سالسل أخرى، انظر 2599 —
ُصنع معّشقات )كهربائية مغناطيسية(، انظر 2930 —

ُصنع جمموعات فرعية ملعدات نقل القوة وميكن اعتبارها أجزاء يف املركبات أو الطائرات، انظر القسمني  — 
29 و30

ُصنع األفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر  2815

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أفران صهر وأفران كهربائية وأفران صهر وأفران أخرى للصناعة واملختربات، مبا يف ذلك املحارق — 

ُصنع املواقد — 
ُصنع سّخانات األماكن الكهربائية املثّبتة، ُصنع سخانات محامات السباحة الكهربائية الدائمة — 

ُصنع معدات التس���خني املن�زلية غري الكهربائية املثّبتة، مثل معدات التس���خني الشمسي والتسخني بالبخار  — 
والتسخني بالزيت واألفران ومعدات التسخني املشاهبة
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ُصنع أفران كهربائية من النوع املن�زيل )أفران اهلواء املدفوع الكهربائية ومضخات التسخني، إخل( وأفران  — 
اهلواء املدفوع املن�زلية غري الكهربائية

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع وّقادات آلية وشبكات قضبان حديدية )مصبِّعات( آلية ومفّرغات رماد آلية، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أفران من�زلية، انظر 2750 —
ُصنع مكثِّفات زراعية، انظر 2825 —
ُصنع أفران املخابز، انظر 2825 —
ُصنع جمفِّفات اخلشب أو لُباب الورق أو الورق أو الورق املقّوى، انظر 2829 —
ُصنع أوعية التعقيم الطبية أو اجلراحية أو املختربية، انظر 3250 —
ُصنع أفران خمتربات )طب األسنان(، انظر 3250 —

ُصنع معدات الرفع واملناولة  2816

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع ماكينات الرّص أو املناولة أو التحميل أو التفريغ اليت تعمل يدويًا أو بالطاقة: — 

 �بكرات وآالت رفع، وروافع للتروس وحاويات وروافع سيارات
 �أبراج حفر، أوناش الروافع، هياكل رفع متنقلة، حامالت على اجلانبني، إخل

 �س���يارات نقل، س���واء كانت أو مل تكن مزّودة مبعدات رفع أو مناولة، وس���واء كانت أو مل تكن ذاتية 
احلركة، من النوع املستخَدم يف املصانع )مبا يف ذلك الشاحنات اليدوية وعجالت اليد(

 �مع���دات حتري���ك ميكانيكية وروبوتات صناعية مصّممة خصيصًا آللي���ات الرفع أو املناولة أو التحميل 
أو التفريغ

ُصنع الناقالت والتليفريك، إخل — 
ُصنع املصاعد والسالمل املتحركة واملّشايات املتحركة — 

ُصنع أجزاء خمّصصة ملعدات الرفع واملناولة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املصاعد والناقالت ذات احلركة املستمرة املخصصة لالستخدام حتت األرض، انظر 2824 —
ُصنع املجارف امليكانيكية واحلّفارات امليكانيكية وأجهزة حتميل املجارف، انظر 2824 —
ُصنع الروبوتات الصناعية لالستخدامات املتعددة، انظر 2829 —

 ، ُصنع أوناش الرفع املرّكبة على س���يارات نقل واألوناش العائمة وأوناش السكك احلديدية، انظر 2910 —
3020 ،3011

تركيب أجهزة الرفع واملصاعد، انظر 4329 —

ُصنع اآلالت واملعدات املكتبية )باستثناء احلواسيب واملعدات امللحقة هبا(  2817

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اآلالت احلاسبة — 
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ُصنع آالت مجع األرقام وآالت تسجيل النقد — 
ُصنع عّدادات الطوابع الربيدية، وآالت جتهيز الربيد )ماكينات تغليف الرس���ائل وغلقها وعنونتها؛ وفتح  — 

اخلطابات وتصنيفها وتصويرها(، آالت جتميع
ُصنع اآلالت الكاتبة — 
ُصنع آالت االختزال — 

ُصنع معدات التجليد من النوع املكتيب )أي التجليد باللدائن )البالستيك( أو األشرطة( — 
ُصنع آالت كتابة الشيكات — 

ُصنع آالت عّد النقود املعدنية وتغليفها — 
ُصنع آالت بري األقالم الرصاص — 

ُصنع الدباسات وأدوات خلع الدبابيس — 
ُصنع آالت التصويت — 

ُصنع آالت صرف األشرطة — 
ُصنع آالت التثقيب — 

ُصنع آالت تسجيل النقد، اليت تعمل ميكانيكيًا — 
ُصنع آالت االستنساخ الضوئي — 

ُصنع خراطيش األحبار — 
ُصنع السّبورات السوداء والسّبورات البيضاء ولوحات اإلعالنات — 

ُصنع ماكينات اإلمالء — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة هبا، انظر 2620 —

ُصنع الُعدد اليدوية اليت تعمل بالطاقة  2818

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الُعدد اليدوية، اليت حتتوي على حمّركات كهربائية أو غري كهربائية تعمل باهلواء املضغوط، مثل: — 

 �ُصنع مناشري دائرية أو ترّددية
 �املثاقب ومثاقب الطرق

 �آالت السنفرة الكهربائية اليدوية
 �آالت دق املسامري بضغط اهلواء

 �املصّدات
 �حمدِّدات املسارات )أجهزة الراوتر(

 �الطواحني
 �الدباسات

 �أجهزة دق مسامري الربشام بضغط اهلواء
 �املقاشط

 �املقّصات الكبرية ومقّصات املعادن
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 �مفاتيح الربط بالضغط
 �ماكينات دْق املسامري بالبارود

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات حلام الفوالذ والقصدير اليدوية الكهربائية، انظر 2790 —

ُصنع اآلالت األخرى متعددة األغراض  2819

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات التربيد أو التجميد الصناعية، مبا يف ذلك جتميعات املكّونات الرئيسية — 

ُصنع أجهزة تكييف اهلواء، مبا يف ذلك أجهزة السيارات — 
ُصنع املراوح غري املن�زلية — 

ُصنع آالت الوزن )خالف املوازين املختربية احلّساسة(: — 
ات وزن الشاحنات، أوزان،   �موازين املنازل واحلوانيت، موازين مبنّصات، موازين للوزن املستمر، منصَّ

إخل
ُصنع آالت وأجهزة لترشيح السوائل أو تنقيتها — 

ُصنع معدات لقذف أو نشر أو رش السوائل أو املساحيق: — 
 �مسدسات الرش والطالء، معدات إطفاء احلريق، آالت السحق بالرمال، آالت التنظيف بالبخار، إخل

ُصنع آالت التعبئة والتغليف: — 
 �آالت التعبئة أو اإلغالق أو اللصق أو للتعبئة املحكمة أو لصق عالمات املنتجات، إخل

ُصنع آالت لتنظيف أو جتفيف القوارير أو حتويل املشروبات إىل مياه غازية — 
ُصنع وحدات التقطري أو التكرير مبصايف النفط والصناعات الكيميائية وصناعة املشروبات، إخل — 

ُصنع املبادالت احلرارية — 
ُصنع آالت إزالة اهلواء أو الغاز — 

ُصنع موّلدات الغاز — 
ُصن���ع آالت الصقل أو غريها من آالت الدلفنة وأس���طواناهتا )باس���تثناء آالت الصق���ل والدلفنة للمعادن  — 

والزجاج(
ُصنع وحدات الطرد املركزي )باستثناء فّرازات القشدة وجمفِّفات املالبس( — 

ُصنع حشايا ووصالت مماثلة من جمموعة من املواد أو من عدة طبقات من مادة واحدة — 
ُصنع اآلالت األوتوماتيكية لبيع السلع — 

ُصنع مراوح هتوئة األدوار السقفية )مراوح اجلمالون، مراوح هتوئة األسطح، إخل( — 
ُصنع موازين ضبط االستواء وشرائط القياس واألدوات اليدوية املشاهبة، واألدوات الدقيقة للعاملني على  — 

اآلالت )باستثناء اآلالت البصرية(
ُصنع معدات حلام الفوالذ والقصدير غري الكهربائية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املوازين احلّساسة )من النوع املختربي(، انظر 2651 —
ُصنع معدات التربيد أو التجميد املن�زلية، انظر 2750 —
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ُصنع املراوح املن�زلية، انظر 2750 —
ُصنع معدات حلام الفوالذ والقصدير الكهربائية، انظر 2790 —
ُصنع آالت الرّش الزراعية، انظر 2821 —
ُصنع آالت دلفنة املعادن أو الزجاج وأسطوانات تلك اآلالت، انظر 2823، 2829 —
ُصنع املجّففات الزراعية، انظر 2825 —
ُصنع آالت ترشيح أو تنقية األغذية، انظر 2825 —
ُصنع فّرازات القشدة، انظر 2825 —
ُصنع جمّففات املالبس التجارية، انظر 2826 —
ُصنع آالت الطباعة على املنسوجات، انظر 2826 —

ُصنع اآلالت املتخصصة الغرض  282

تشمل هذه املجموعة ُصنع آالت متخصصة الغرض، أي آالت تعمل حصرًا يف إحدى الصناعات الواردة يف 
التصنيف الصناعي الدويل املوّحد أو يف جمموعة صغرية من الصناعات الواردة يف هذا التصنيف. ويف حني أن 
معظم هذه املنتجات يستعمل يف عمليات صناعة حتويلية أخرى، مثل صناعة األغذية أو املنسوجات، فإن هذه 
املجموعة تشمل أيضًا صناعة آالت خاصة بصناعات أخرى خارج الصناعات التحويلية، مثل معدات إطالق 

الطائرات أو معدات ُمدن املالهي.

صناعة اآلالت الزراعية وآالت احلراجة  2821

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع جرارات تستعمل يف الزراعة واحلراجة — 

ُصنع جرارات مشاة )يتحّكم فيها املشاة( — 
ُصنع آالت قّص األعشاب، مبا فيها آالت قّص املروج املن�زلية — 

ُصنع املقطورات أو أشباه املقطورات الزراعية ذاتية التحميل وذاتية التفريغ — 
ُصنع آالت زراعية لتحضري التربة أو زراعتها أو تسميدها: — 

 �حماريث وناشرات السماد العضوي وزارعات البذور واملاسحات املشطية، إخل
ُصنع آالت احلصد والدرس: — 

 �حّصادات، دّراسات، فّرازات، إخل
ُصنع ماكينات احللب — 

ُصنع آالت الرش لالستخدام الزراعي — 
ُصنع آالت زراعية خمتلفة: — 

 �آالت لتربية الدواجن، آالت لتربية النحل، معدات لتجهيز العلف، إخل
 �آالت لتنظيف أو فرز أو تصنيف البيض والفاكهة، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع العدد اليدوية الزراعية اليت ال تعمل بالطاقة، انظر 2593 —
ُصنع الناقالت لالستخدام يف املزرعة، انظر 2816 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   175 22/08/1430   02:33:27 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 176

ُصنع العدد اليدوية اليت تدار بالطاقة، انظر 2818 —
ُصنع فّرازات القشدة، انظر 2825 —
ُصنع آالت تنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو احلبوب أو اخلضر البقولية املجّففة، انظر 2825 —
ُصنع اجلرارات املستخدمة على الطرق للمركبات نصف املقطورة، انظر 2910 —
ُصنع املركبات املقطورة أو املركبات نصف املقطورة املستخدمة على الطرق، انظر 2920 —

ُصنع آالت تشكيل املعادن والعدد اآللية  2822

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع عدد آلية لتش���كيل الفّلزات ومواد أخرى )اخلش���ب، العظام، األحجار، املطاط املقّس���ى، اللدائن  — 
الصلدة، الزجاج البارد، إخل( مبا يف ذلك العدد اليت تس���تخدم أش���عة الليزر أو املوجات فوق الصوتية أو 

أقواس البالزما أو النبض املغناطيسي، إخل
ُصنع عدد آلية للخراطة، الثقب، التفريز، التشكيل، السحج )الكشط(، التجويف، السحق، إخل — 

ُصنع عدد آلية للختم أو الكبس — 
ُصنع مكابس خترمي، مكابس مائية، مكابح هيدرولية، مطارق تشكيل املعادن، آالت تشكيل، إخل — 

ُصنع مناضد متحركة أو عدد لولبية أو آالت لتشكيل األسالك — 
ُصنع آالت ثابتة للتس���مري أو التدبيس أو التغرية أو تس���تخدم خالف ذلك لتجميع اخلش���ب أو الفّلني أو  — 

العظام أو املطاط املقّسى أو اللدائن، إخل
ُصن���ع حّفارات دّوارة ثابتة أو حّوارات دّوارة ثابتة بالصد، آالت برادة، ماكينات برمشة، قاطعات ألواح  — 

معدنية، إخل
ُصنع مكابس لُصنع ألواح اخلشب احلبيب�ي وما شاهبها — 

ُصنع آالت للطالء بالكهرباء — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع أجزاء ولوازم للعدد اآللية املدرجة أعاله: حوامل الش���غل، رؤوس تقس���يم الزوايا وملحقات خاصة  — 

أخرى للعدد اآللية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع عدد قابلة للتبادل بني األدوات اليدوية أو اآللية )احلّفارات، املثاقب، القوالب، السدادات، شفرات  — 

التفريز، عدد اخلراطة، نصال املناشري، سكاكني القطع، إخل(، انظر 2593
ُصنع حدائد ومسدسات اللحام الكهربائية واليدوية، انظر 2790 —
ُصنع العدد اليدوية اليت تدار بالطاقة، انظر 2818 —
ُصنع اآلالت املستعملة يف مصانع الفلّزات أو املسابك، انظر 2823 —
ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر، انظر 2824 —

ُصنع آالت تستعمل يف امليتالورجيا  2823

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع آالت ومعدات مناولة املعادن الساخنة: — 
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 �حمّوالت، قوالب السبائك، مغارف الصّب، آالت الصّب
ُصنع مدلفنات فلّزات وأسطوانات هلذه املدلفنات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مناضد متحركة، انظر 2822 —
ُصنع صناديق تشكيل القوالب والقوالب )باستثناء قوالب السبائك(، انظر 2593 —
ُصنع آالت تشكيل قوالب املسابك، انظر 2829 —

ُصنع آالت لعمليات التعدين واستغالل املحاجر والتشييد  2824

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الرافعات والناقالت اليت تعمل بشكل مستمر لالستخدام حتت األرض — 

ُصنع آالت الثقب والقطع واحلفر وفتح األنفاق )سواء كانت أو مل تكن لالستخدام حتت األرض( — 
ُصنع آالت معاجلة املعادن بالفرز أو الغربلة أو الفصل أو الغسل أو السحق، إخل — 

ُصنع خاّلطات األمسنت واملالط — 
ُصنع آالت نقل التربة: — 

 �اجلّرافات )البولدوزورات(، جّرافات تس���وية الطرق، آالت التمهيد، آالت القش���ط، آالت التس���وية، 
املجارف امليكانيكية، جمارف التحميل امليكانيكية، إخل

ُصنع آالت دق الركائز وآالت اس���تخراجها، آالت فرش املالط، آالت فرش البيتومني، آالت تش���كيل  — 
سطح اخلرسانة، إخل

ُصنع جّرارات مّد قضبان السكك احلديدية والقضبان املستخدمة يف عمليات التشييد أو التعدين — 
ُصنع شفرات اجلرَّافات )البولدوزورات( وجّرافات تسوية الطرق — 

ُصنع شاحنات نقل ناتج احلفر اليت ال تعمل على الطرق — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات الرفع واملناولة، انظر 2816 —
ُصنع اجلّرارات األخرى، انظر 2821، 2910 —

ُصن���ع الع���دد اآللية املس���تخدمة يف تش���كيل األحجار، مبا يف ذلك عدد ش���ّق األحج���ار أو فلجها، انظر  — 
2822

ُصنع شاحنات خلط اخلرسانة، انظر 2910 —
ُصنع قاطرات التعدين وعربات خطوط املناجم، انظر 3020 —

ُصنع آالت جتهيز األغذية واملشروبات والتبغ  2825

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع آالت التجفيف الزراعية — 

ُصنع اآلالت املستخدمة يف صناعة األلبان: — 
 �فّرازات القشدة

 �آالت جتهيز األلبان )مثل آالت املجانسة(
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 �آالت حتويل األلبان )آالت خض وتشغيل وقولبة الزبدة(
 �آالت ُصنع اجلنب )مثل آالت املجانسة والقولبة والكبس(، إخل

ُصنع آالت مستخدمة يف صناعة طحن احلبوب: — 
 �آالت تنظي���ف أو ف���رز أو تصنيف البذور أو احلبوب أو اخلضر البقولية املجفَّفة )آالت التذرية، س���يور 

الغربلة، الفّرازات، آالت تنظيف احلبوب، إخل(
 �آالت إنتاج الدقيق واجلريش، إخل، )املطاحن، آالت التغذية، املناخل، آالت تنظيف النخالة، خاّلطات، 

آالت تقشري األرز، آالت نزع أغلفة حبوب البازالء(
ُصنع املعاصر واملهارس، إخل، املستعملة يف صناعة النبيذ أو سيدر التفاح أو عصائر الفاكهة، إخل — 

ُصنع اآلالت املخّصصة لالس���تعمال يف صناعة املخابز أو يف تصنيع املعكرونة أو اإلس���باغيت أو املنتجات  — 
املشاهبة:

 �أفران املخابز، خاّلطات العجني، آالت تقطيع العجني، آالت القولبة، آالت التقطيع إىل شرائح، آالت 
تشكيل الكعك، إخل

ُصنع آالت ومعدات لتجهيز أغذية خمتلفة: — 
 �آالت ُصنع احللوى أو الكاكاو أو الش���وكوالتة؛ وآالت لُصنع الس���كر، وآالت ملصانع اجلعة )البرية(؛ 
وآالت لتجهيز اللحوم أو الدواجن؛ وآالت لتحضري الفاكهة، أو اجلوزيات أو اخُلَضر؛ وآالت لتجهيز 

األمساك أو املحاريات أو املأكوالت البحرية األخرى
 �آالت الترشيح والتنقية

 �آالت أخرى للتحضري الصناعي أو لُصنع األغذية أو املشروبات
ُصنع آالت استخالص أو حتضري الشحوم أو الزيوت احليوانية أو النباتية — 

ُصن���ع آالت لتحض���ري التب���غ ولصناعة الس���جائر أو الس���يجار أو تب���غ الغليون أو تبغ املضغ أو الس���عوط  — 
)النشوق(

ُصنع آالت لتحضري األغذية يف الفنادق واملطاعم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات تشعيع األغذية واأللبان، انظر 2660 —
ُصنع آالت التعبئة والتغليف وآالت الوزن، انظر 2819 —

ُصنع آالت تنظيف أو فرز أو تصنيف البيض أو الفاكهة أو املحاصيل األخرى )باستثناء البذور واحلبوب  — 
واخُلَضر البقولية املجفَّفة(، انظر 2821

ُصنع آالت إنتاج املنسوجات وامللبوسات واجللود  2826

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع آالت النسيج: — 

 �ماكينات حتضري األلياف أو املواد أو خيوط الغزل النسجية االصطناعية أو إنتاجها أو سحبها أو صقلها 
أو قّصها

 �آالت حتضري األلياف النس���جية: آالت حلج القطن، آالت فتح الباالت، آالت الس���نفرة، آالت فرش 
القط���ن، آالت تنظي���ف الصوف، آالت كربنة الصوف، آالت التمش���يط، آالت التمش���يق، أُطر الربم 

النهائي، إخل
 �ماكينات الغزل
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 �ماكينات حتضري خيوط الغزل النسجي: ماكينات احلّل واللف واملاكينات ذات الصلة
 �ماكينات النسج )األنوال( مبا يف ذلك األنوال اليدوية

 �ماكينات احلياكة )أشغال التريكو(
 �ماكينات لعمل الشباك املعقودة وشباك الُتّل وامُلَسنَّنات )الدانتيل( واملضّفرات، إخل

ُصنع ماكينات وأجهزة مساعدة آلالت النسيج: — 
 �األقمش���ة املنقوش���ة، أقمش���ة اجلاكار، حركات اإليق���اف األوتومايت، آليات تغيري املك���وك، مردانات 

وحّدافات املردانات، إخل
ُصنع آالت الطباعة على النسيج — 

ُصنع آالت لتجهيز األقمشة: — 
 �آالت غسل األقمشة النسجية أو قصرها أو صباغتها أو هتذيبها أو جتهيزها أو تغطيتها أو تشريبها

 �ماكينات لّف األقمشة النسجية أو حّلها أو طّيها أو قّصها أو تثقيبها
ُصنع ماكينات غسيل املالبس: — 

 �ماكينات الكي، مبا يف ذلك مكاوى حلام النسيج
 �ماكينات الغسل والتجفيف التجارية

 �ماكينات التنظيف اجلاف
ُصنع ماكينات اخلياطة ورؤوس ماكينات اخلياطة  وإبر ماكينات اخلياطة  )لالستخدام املن�زيل أو غريه( — 

ُصنع ماكينات إنتاج أو جتهيز اللباد أو املواد غري املنسوجة — 
ُصنع ماكينات صناعة اجللود: — 

 �آالت حتضري أو دباغة أو تشغيل الصالل أو اجللود أو اجللود املدبوغة
 �آالت ُصن���ع األحذي���ة وإصالحها أو ُصنع أصناف أخرى من الص���الل أو اجللود أو اجللود املدبوغة أو 

الفراء

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع بطاقات من الورق أو الورق املقّوى الستخدامها يف ماكينات اجلاكار، انظر 1709 —
ُصنع اآلالت املن�زلية لغسيل وجتفيف املالبس، انظر 2750 —
ُصنع آالت الصقل، انظر 2819 —
ُصنع آالت ُتستخدم يف جتليد الكتب، انظر 2829 —

ُصنع آالت أخرى ألغراض خاصة  2829

يشمل هذا الفرع ُصنع آالت ألغراض خاصة غري مصّنفة يف موضع آخر.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع آالت لصناعة لُباب الورق — 

ُصنع آالت صناعة الورق والورق املقّوى — 
ُصنع آالت جتفيف اخلشب أو لُباب الورق أو الورق أو الورق املقّوى — 

ُصنع آالت إلنتاج أصناف من الورق أو الورق املقّوى — 
ُصنع آالت لتشغيل املطاط اللني أو اللدائن أو ُصنع منتجات من هذه املواد: — 
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 �ماكين���ات البث���ق أو صّب القوالب أو ُصنع اإلطارات اهلوائية أو جتديد س���طحها اخلارجي، وماكينات 
أخرى لُصنع منتجات معيَّنة من املطاط أو اللدائن

ُصن���ع ماكين���ات الطباع���ة وجتليد الكتب وماكينات لألنش���طة الداعمة للطباعة عل���ى جمموعة منّوعة من  — 
املواد

لة واملواسري واألقطاب الكهربائية اجلرافيتية  ُصنع ماكينات إلنتاج البالط والطوب والعجائن اخلزفية املشكَّ — 
وطباشري السّبورات وقوالب السبك، إخل

ُصنع آالت لتصنيع أشباه املوّصالت — 
ُصنع “روبوتات” صناعية تؤّدي مهام عديدة ألغراض خاصة — 

ُصنع آالت ومعدات متنوعة ألغراض خاصة: — 
 �آالت جتميع املصابيح الكهربائية أو اإللكترونية، أو األنابيب )الصمامات( أو األمبوالت

 �آالت إلنتاج الزجاج أو األوعية الزجاجية أو األلياف أو اخليوط الزجاجية أو تشغيلها على الساخن
 �آالت أو أجهزة لفصل النظائر املشّعة

ُصنع معدات ترصيف اإلطارات لتوازهنا؛ معدات التوازن )باستثناء توازن العجالت( — 
ُصنع نظم التشحيم املركزية — 

ُصنع معدات إطالق الطائرات ومنجنيق حامالت الطائرات واملعدات ذات الصلة — 
ُصنع معدات لعبة البولينغ األوتوماتيكية )مثل معدات رفع الشواخص( — 

ُصنع الدورانات واملراجيح ومنّصات الرماية وغريها من وسائل التسلية يف املالهي — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األجهزة املن�زلية، انظر 2750 —
ُصنع آالت النسخ الضوئي، إخل، انظر 2817 —
ُصنع آالت أو معدات تشغيل املطاط املقّسى أو اللدائن الصلبة أو الزجاج البارد، انظر 2822 —
ُصنع قوالب السبائك، انظر 2823 —
ُصنع آالت الطباعة على النسيج، انظر 2826 —

ُصنع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة  29

يش���مل هذا القس���م ُصنع املركب���ات ذات املحّركات لنقل الركاب أو الش���حنات. ويدخل هن���ا ُصنع أجزاء 
وملحقات خمتلفة، وكذلك ُصنع املركبات املقطورة ونصف املقطورة.

وُصنفت صيانة وإصالح املركبات املنتجة يف هذا القسم يف الفرع 4520.

ُصنع املركبات ذات املحّركات  291

انظر الفرع 2910.

ُصنع املركبات ذات املحركات  2910

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع سيارات الركاب — 
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ُصنع املركبات التجارية: — 
 �الشاحنات املقفلة، الشاحنات الكبرية، جّرارات للمركبات نصف املقطورة تسري على الطرق، إخل

ُصنع احلافالت وحافالت التروّلي واملركبات ذات املقصورة — 
ُصنع حمّركات املركبات ذات املحّركات — 

ُصنع هياكل )الشاسيهات( مزّودة مبحركات — 
ُصنع مركبات أخرى ذات حمّركات: — 

 �عربات اجلليد، عربات لعبة الغولف، مركبات برمائية
 �سيارات اإلطفاء، سيارات كنس الشوارع، املكتبات املتنقلة، السيارات املصّفحة، إخل

 �شاحنات خلط اخلرسانة
مركبات مجيع التضاريس، وعربات األطفال وما شاهبها، مبا يف ذلك سيارات السباق — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
إعادة بناء حمّركات املركبات يف املصنع — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات اإلضاءة للمركبات ذات املحركات، انظر 2740 —
ُصنع املكابس وحلقات املكابس واملكربنات )الكربوراتري(، انظر 2811 —
ُصنع اجلّرارات الزراعية، انظر 2821 —
ُصنع اجلّرارات املستعملة يف أعمال التشييد أو التعدين، انظر 2824 —
ُصنع شاحنات إلقاء املخلفات خارج الطرق، انظر 2824 —
ُصنع هياكل للمركبات ذات املحركات، انظر 2920 —
ُصنع األجزاء الكهربائية للمركبات ذات املحركات، انظر 2930 —
ُصنع أجزاء وملحقات املركبات ذات املحركات، انظر 2930 —
ُصنع الدّبابات ومركبات القتال العسكرية األخرى، انظر 3040 —
صيانة وإصالح وتغيري املركبات ذات املحركات، انظر 4520 —

ُصنع اهلياكل )أعمال جتهيز العربات( للمركبات ذات املحّركات؛ ُصنع املركبات املقطورة   292
واملركبات نصف املقطورة

انظر الفرع 2920.

ُصنع اهلياكل )أعمال جتهيز العربات( للمركبات ذات املحّركات؛ ُصنع املركبات املقطورة   2920
واملركبات نصف املقطورة

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اهلياكل، مبا يف ذلك مقصورات املركبات ذات املحّركات — 

هتيئة مجيع أنواع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة — 
ُصنع املركبات املقطورة ونصف املقطورة: — 

 �لنقل البضائع: مقطورات الصهاريج ومقطورات نقل األثاث، إخل
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 �لنقل الركاب: مركبات البيوت املتنقلة )كارفان( املقطورة، إخل
ُصنع احلاويات املحّملة على أحد أنواع وسائط النقل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املركبات املقطورة ونصف املقطورة املصمَّمة خصيصًا لالستعمال يف الزراعة، انظر 2821 —
ُصنع أجزاء وملحقات هلياكل املركبات ذات املحركات، انظر 2930 —
ُصنع مركبات جترها احليوانات، انظر 3099 —

ُصنع أجزاء وتوابع وحمرِّكات املركبات ذات املحرِّكات  293

انظر الفرع 2930.

ُصنع أجزاء وتوابع وحمّركات املركبات ذات املحّركات  2930

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجزاء وتوابع متنوعة للمركبات ذات املحّركات: — 

 �املكاب���ح، صنادي���ق تروس الس���رعة، املحاور، دواليب )عجالت( الس���ري، ماّصات صدم���ات التعليق، 
املكربنات )الرادياتريات(، كامتات الصوت، مواس���ري الع���ادم، أجهزة حتويل غازات العادم، املحوالت 

قات )الدبرياجات(، عجالت التوجيه، أعمدة التوجيه وصناديق التوجيه املحفِّزة، املعشِّ
ُصنع أجزاء وتوابع هلياكل املركبات ذات املحّركات: — 

 �أحزمة األمان، أكياس اهلواء، األبواب، املصّدات
ُصنع مقاعد السيارات — 

ُصنع املعدات الكهربائية للمركبات ذات املحركات، مثل املولِّدات واملبّدالت ومشوع اإلش���عال ومساند  — 
أس���الك اإلش���عال وُنظم النوافذ واألبواب الكهربائية، وجتميع أجهزة القياس املش���تراة يف لوحات الُعدد 

ومنظمات الفولطية، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اإلطارات، انظر 2211 —
ُصنع اخلراطيم واألحزمة املطاطية واملنتجات املطاطية األخرى، انظر 2219 —
ُصنع اخلراطيم واألحزمة اللدائنية واملنتجات اللدائنية األخرى، انظر 2220 —
ُصنع بطاريات املركبات، انظر 2720 —
ُصنع معدات اإلضاءة للمركبات ذات املحّركات، انظر 2740 —
ُصنع املكابس وحلقات املكابس واملكربنات )الكربوريتارات(، انظر 2811 —
ُصنع مضخات املركبات ذات املحّركات واملحّركات، انظر 2813 —
صيانة وإصالح وتعديل املركبات ذات املحّركات، انظر 4520 —

ُصنع معدات النقل األخرى  30

يشمل هذا القسم ُصنع معدات النقل مثل بناء السفن والقوارب، وُصنع عربات وقاطرات )جّرارات( السكك 
احلديدية وُصنع املركبات اجلوية والفضائية وأجزاء هذه املركبات.
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بناء السفن والقوارب  301

تش���مل هذه املجموعة بناء السفن والقوارب واملنش���آت العائمة األخرى للنقل ولألغراض التجارية األخرى، 
وكذلك ألغراض الرياضة والترفيه

بناء السفن واملنشآت العائمة  3011

يشمل هذا الفرع بناء السفن، باستثناء السفن املصنوعة ألغراض الرياضة أو الترفيه، وبناء املنشآت العائمة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
بناء السفن التجارية: — 

 �سفن الرّكاب، العّبارات، سفن البضائع، ناقالت النفط، قاطرات السفن، إخل
بناء السفن احلربية — 

بناء قوارب الصيد والسفن اليت تعمل كمصانع لتجهيز األمساك — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بناء احلوَّامات )باستثناء احلوَّامات ألغراض الترفيه( — 

تشييد منّصات احلفر العائمة أو املغمورة — 
تشييد املنشآت العائمة: — 

 �األح���واض العائمة، اجلس���ور العائمة، س���دود التجفي���ف، منّصات اهلب���وط العائم���ة، عّوامات الربط 
واإلرش���اد، اخلزان���ات العائمة، الصنادل، عوامات اإلضاءة، األون���اش العائمة، الطّوافات املنفوخة لغري 

أغراض الترفيه، إخل
ُصنع أجزاء للسفن واملنشآت العائمة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجزاء للسفن خالف جمموعات اهلياكل الرئيسية: — 

ُصنع األشرعة، انظر 1392 �
ُصنع حمّركات السفن، انظر 2599 �
ُصنع املراسي من احلديد أو الصلب، انظر 2599 �
ُصنع املحّركات البحرية، انظر 2811 �

ُصنع العدد املالحية، انظر 2651 —
ُصنع معدات اإلضاءة للسفن، انظر 2740 —
ُصنع املركبات الربمائية ذات املحّركات، انظر 2910 —
ُصنع القوارب والطّوافات املنفوخة ألغراض الترفيه، انظر 3012 —
أعمال اإلصالح والصيانة املتخصصة على السفن واملنشآت العائمة، انظر 3315 —
تفكيك السفن، انظر 3830 —
التركيبات الداخلية للقوارب، انظر 4330 —
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بناء قوارب النـزهة والرياضة  3012

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع القوارب والطّوافات املنفوخة — 

بناء املركبات الشراعية مبحّرك مساعد أو بدونه — 
بناء القوارب ذات املحّركات — 

بناء احلّوامات من النوع الترفيهي — 
بناء املركبات املائية الشخصية — 

 �بناء قوارب أخرى للن�زهة والرياضة:
 �قوارب الكانو وقوارب الكاياك وقوارب التجديف والقوارب املسّطحة )إسكيف(

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجزاء قوارب الن�زهة والرياضة: — 

ُصنع األشرعة، انظر 1392 �
ُصنع املراسي املصنوعة من احلديد أو الصلب، انظر 2599 �
ُصنع املحركات البحرية، انظر 2811 �

ُصنع األلواح الشراعية وألواح ركوب األمواج، انظر 3230 —
صيانة أو إصالح أو تعديل قوارب الن�زهة، انظر 3315 —

ُصنع قاطرات )جّرارات( وعربات السكك احلديدية  302

انظر الفرع 3020.

ُصنع قاطرات )جّرارات( وعربات السكك احلديدية  3020

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع قاطرات )جّرارات( السكك احلديدية اليت تعمل بالكهرباء أو الديزل أو البخار أو غري ذلك — 

ُصن���ع عربات الس���كك احلديدية أو الت���رام ذاتية الدفع والش���احنات والقاطرات ومركب���ات الصيانة أو  — 
اخلدمة

ُصنع عربات السكك احلديدية أو خطوط الترام غري ذاتية الدفع: — 
 �مقص���ورات الرّكاب، ش���احنات البضائ���ع، عربات الصهاريج، الش���احنات والعرب���ات ذاتية التفريغ، 

شاحنات الورش، عربات الرفع، عربات التموين، إخل
ُصنع أجزاء متخصصة لقاطرات )جّرارات( أو عربات السكك احلديدية أو الترام: — 

 �عرب���ات النقل الصغ���رية، املحاور والعجالت، املكاب���ح وأجزاء املكابح؛ اخلطاطي���ف وأدوات الربط، 
خمفِّف���ات الصدم���ات وأجزاء خمفف���ات الصدمات؛ ماص���ات الصدمات؛ هياكل العرب���ات والقاطرات 

)اجلّرارات(؛ اهلياكل، وصالت املمرات، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع املعدات امليكانيكية وامليكانيكية الكهربائية لإلش���ارة والسالمة ومراقبة احلركة يف السكك احلديدية  — 

وخطوط الترام والطرق املائية الداخلية والطرق ومرافق انتظار السيارات واملطارات، إخل
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ُصنع قاطرات وعربات خطوط املناجم — 
ُصنع مقاعد عربات السكك احلديدية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع قضبان السكك احلديدية غري املجّمعة، انظر 2410 —
ُصنع التركيبات املجّمعة خلطوط السكك احلديدية، انظر 2599 —
ُصنع املحّركات الكهربائية، انظر 2710 —
ُصنع املعدات الكهربائية لإلشارة أو السالمة أو مراقبة احلركة، انظر 2790 —
ُصنع املحّركات والتوربينات، انظر 2811 —

ُصنع املركبات اجلوية والفضائية واآلالت املتصلة هبا  303

انظر الفرع 3030.

ُصنع املركبات اجلوية والفضائية واآلالت املتصلة هبا  3030

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الطائرات لنقل السلع أو الرّكاب، والستعمال قوات الدفاع، وألغراض الرياضة أو أغراض أخرى — 

ُصنع طائرات اهلليكوبتر — 
ُصنع الطائرات الشراعية وأشرعة الطريان الفردي — 

ُصنع املناطيد وبالونات اهلواء الساخن — 
ُصنع أجزاء وملحقات الطائرات الواردة يف هذا الفرع: — 

���م، أجهزة اهلبوط،   �التجميع���ات الرئيس���ية مثل أجس���ام الطائرات، األجنحة، األبواب، أس���طح التحكُّ
خّزانات الوقود، القمرات، إخل

 �املراوح الرفَّاسة ودوَّارات اهلليكوبتر وريش الدّوارات املدفوعة
 �املحركات بأنواعها اليت توجد منطيًا على املركبات اجلوية

 �أجزاء املحركات التوربينية النّفاثة أو املحّركات التوربينية املروحية للمركبات اجلوية
ُصنع األجهزة األرضية للتدريب على الطريان — 

ُصن���ع مركب���ات فضائي���ة ومركبات إطالق وس���واتل مس���بارات كوكبية وحمطات مداري���ة ومكوكات  — 
فضائية

ُصنع قذائف تسيارية عابرة للقارات — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
إصالح وحتوير الطائرات أو حمّركات الطائرات — 

ُصنع مقاعد الطائرات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مظاّلت اهلبوط )الباراشوتات(، انظر 1392 —
ُصنع املتفجرات والذخرية العسكرية، انظر 2520 —
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ُصنع معدات االتصاالت للسواتل، انظر 2630 —
ُصنع ُعدد الطائرات وُعدد الطريان، انظر 2651 —
ُصنع ُنظم املالحة اجلوية، انظر 2651 —
ُصنع معدات إضاءة الطائرات، انظر 2740 —
ُصنع أجزاء االشتعال وغريها من األجزاء الكهربائية ملحّركات االحتراق الداخلي، انظر 2790 —
ُصنع املكابس وحلقات املكابس واملكربنات )الكاربوريتارات(، انظر 2811 —
ُصنع معدات إطالق الطائرات ومنجنيقات حامالت الطائرات واملعدات املتصلة، انظر 2829 —

ُصنع مركبات القتال العسكرية  304

انظر الفرع 3040.

ُصنع مركبات القتال العسكرية  3040

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدّبابات — 

ُصنع املركبات العسكرية الربمائية املصّفحة — 
ُصنع مركبات القتال العسكرية األخرى — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع األسلحة والذخائر، انظر 2520 —

ُصنع معدات النقل غري املصّنفة يف موضع آخر  309

تشمل هذه املجموعة ُصنع معدات النقل خالف املركبات ذات املحّركات وُمعدات النقل بالسكك احلديدية 
والطرق املائية أو اجلوية أو الفضائية واملركبات العسكرية.

ُصنع الدّراجات النارية  3091

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدّراجات النارية والدّراجات النارية الصغرية والدّراجات املزّودة مبحّرك مساعد — 

ُصنع حمّركات الدّراجات النارية — 
ُصنع املركبات اجلانبية — 

ُصنع أجزاء وملحقات الدّراجات النارية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدّراجات العادية، انظر 3092 —
ُصنع الكراسي املتحركة، انظر 3092 —
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ُصنع الدّراجات العادية والكراسي املتحركة  3092

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع الدراجات غ���ري املزّودة مبحرِّك والدّراج���ات األخرى، مبا فيها درَّاج���ات )توصيل الطلبات( ذات  — 

الثالث عجالت، والدّراجات الترادفية ودّراجات األطفال ذات العجلتني وذات العجالت الثالث
ُصنع أجزاء وملحقات الدّراجات العادية — 

ُصنع الكراسي املتحركة مبحّرك أو بدون حمّرك — 
ُصنع أجزاء وملحقات الكراسي املتحركة — 

ُصنع عربات صغار األطفال — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدّراجات العادية املزودة مبحّرك مساعد، انظر 3091 —

ُصن���ع الُّلَع���ب ذات العج���الت املصّمم���ة للركوب، مبا يف ذل���ك دّراجات لدائني���ة ذات عجلتني وثالث  — 
عجالت، انظر 3240

ُصنع معدات النقل األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  3099

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املركبات املدفوعة باليد: عربات األمتعة، وعربات اليد، والزّحافات وعربات التسّوق، إخل — 

ُصنع املركبات اليت جترها احليوانات: عربات سباق اخليول، عربات جترها احلمري، عربات املوتى، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
شاحنات املصانع سواء كانت مزّودة أو غري مزّودة مبعدات رفع أو مناولة، وسواء كانت أو مل تكن ذاتية  — 

الدفع، من النوع املستعمل يف املصانع )مبا يف ذلك الشاحنات اليدوية وعجالت اليد(، انظر 2816
عربات املطاعم اجلمالية، مثل عربات احللوى وعربات األغذية، انظر 3100 —

ُصنع األثاث  31

يش���مل هذا القس���م ُصنع األثاث واملنتجات ذات الصلة من أي مادة باس���تثناء احلجر واخلرس���انة واخلزف. 
والعمليات املس���تعملة يف صناعة األثاث هي أس���اليب موّحدة تتضّمن تش���كيل املواد وجتميع املكّونات، مبا يف 
ذلك القطع والتشكيل والترقيق. ويتمثل أحد اجلوانب اهلامة يف عملية اإلنتاج تصميم الفرع املُنَتج سواء كان 

التصميم يهدف إىل حتقيق اجلانب اجلمايل أو جانب الفائدة.

وتتش���ابه بعض العمليات املس���تعملة يف ُصنع األثاث مع العمليات املس���تعملة يف ش���رائح أخرى من الصناعة 
التحويلية. وعلى س���بيل املثال فإن القطع والتجميع جيريان يف إنتاج اجلمالونات اخلش���بية املصّنفة يف القس���م 
16 )ُصنع اخلشب ومنتجات اخلشب(. ومع ذلك فإن تعّدد العمليات هو الذي مييِّز صناعة األثاث اخلشيب 
ع���ن صناعة منتجات اخلش���ب. وباملثل ُيس���تعمل يف ُصن���ع األثاث املعدين تقنيات ُمس���تخدمة أيضًا يف ُصنع 
املنتجات املش���ّكلة بالدلفنة املصّنفة يف القسم 25 )ُصنع املنتجات املعدنية املشّكلة(. وعملية القولبة يف ُصنع 
األث���اث اللدائين تش���به قولبة املنتج���ات اللدائنية األخرى. ومع ذلك فإن ُصنع األث���اث من اللدائن يتجه إىل 

أن يكون نش���اطًا متخصصًا.
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ُصنع األثاث  310

انظر الفرع 3100.

ُصنع األثاث  3100

يش���مل هذا الفرع ُصنع األثاث من أي نوع من أي مادة )باس���تثناء األحجار أو اخلرس���انة أو اخلزف( يف أي 
مكان وألغراض خمتلفة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الكراسي واملقاعد للمكاتب وغرف العمل والفنادق واملطاعم واألماكن العامة واألماكن املن�زلية — 

ُصنع الكراسي واملقاعد للمسارح ودور السينما وما شاهبها — 
ُصنع األرائك واألرائك اليت ميكن حتويلها إىل َأِسّرة وجمموعات األرائك — 

ُصنع كراسي ومقاعد احلدائق — 
ُصنع األثاث اخلاص للمتاجر: طاوالت البيع ودواليب العرض واألرفف، إخل — 

ُصنع أثاث الكنائس واملدارس واملطاعم — 
ُصنع األثاث املكتيب — 
ُصنع أثاث املطابخ — 

ُصنع أثاث غرف النوم وغرف املعيشة واحلدائق، إخل — 
ُصنع دواليب ملاكينات احلياكة وأجهزة التليفزيون، إخل — 

ُصنع مقاعد املختربات بدون ظهر والكراس���ي العالي���ة وغري ذلك من مقاعد املختربات وأثاث املختربات  — 
)مثل الدواليب والطاوالت(

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أعمال التشطيب مثل تنجيد الكراسي واملقاعد — 

أعمال تشطيب األثاث مثل الرش والطالء والتلميع والتنجيد بالطريقة الفرنسية — 
ُصنع دعائم احلشايا — 

ُصنع احلشايا: — 
 �احلشايا املزّودة بنوابض أو املحشّوة أو املزّودة يف داخلها مبواد داعمة

 �احلشايا غري املغطاة واملصنوعة من املطاط اخللوي أو اللدائن
عربات املطاعم اجلمالية مثل عربات احللوى وعربات الطعام — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الوسائد والبوفات املساند والُلحف والُلحف املحشّوة بالزغب، انظر 1392 —
ُصنع احلشايا املطاطية القابلة للنفخ، انظر 2219 —
ُصنع األثاث املصنوع من اخلزف واخلرسانة واألحجار، انظر 2393، 2395، 2396 —
ُصنع جتهيزات اإلضاءة أو املصابيح، انظر 2740 —
السّبورات، انظر 2817 —
ُصنع مقاعد السيارات ومقاعد السكك احلديدية ومقاعد الطائرات، انظر 2930، 3020، 3030 —
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تربيط وتركيب األثاث الذي يتألف من وحدات، وإقامة الفواصل وإقامة أثاث معدات املختربات، انظر  — 
4330

الصناعات التحويلية األخرى  32

يشمل هذا القسم ُصنع جمموعة منّوعة من السلع غري املشمولة يف أجزاء أخرى من التصنيف. ونظرًا ألن هذا 
القس���م يش���مل البنود املتبقية فإن عمليات اإلنتاج ومواد املدخالت واستعماالت السلع املنتجة ميكن أن تتباين 

تباينًا واسعًا ومل ُتستعمل هنا املعايري العادية لتجميع الفروع يف األقسام.

ُصنع املجوهرات واحللي واألصناف املتصلة  321

تشمل هذه املجموعة ُصنع املجوهرات وأصناف املجوهرات املقلَّدة.

ُصنع املجوهرات واألصناف املتصلة  3211

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الآللئ املشغولة — 

إنت���اج أحجار كرمية وأحجار ش���به كرمية مش���غولة، مبا يف ذلك ش���غل األحج���ار ذات النوعية الصناعية  — 
واألحجار الكرمية أو شبه الكرمية التركيبية أو املعاد تركيبها

ُشغل املاس — 
ُصنع جموهرات من معادن مثينة أو معادن خسيسة مدّعمة مبعادن مثينة، أو من أحجار كرمية أو شبه كرمية  — 

أو من دمج املعادن الثمينة مع األحجار الكرمية أو شبه الكرمية، أو من مواد أخرى
ُصنع أصناف من املصوغات من معادن مثينة أو من معادن خسيسة مدّعمة مبعادن مثينة: — 

 �أدوات املائ���دة، األطب���اق، املنتجات املجّوفة، مواد التجميل، أصناف للمكاتب وقرطاس���ية، وأصناف 
لالستعماالت الدينية، إخل

ُصن���ع أصن���اف تقنية أو أصن���اف للمختربات من املع���ادن الثمينة )باس���تثناء اآلالت أو أجزائها(: بواتق،  — 
سكاكني بسط املعاجني، أقطاب الطالء الكهربائي، إخل

ُصنع أساور الساعات من معادن مثينة وأساور اليد وجلود الساعات وُعلب السجائر — 
ُصنع العمالت املعدنية، مبا يف ذلك العمالت املس���تعملة كوس���ائل تعامل قانونية، سواء كانت أو مل تكن  — 

من معدن مثني

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
احلفر على املنتجات املعدنية الشخصية املصنوعة من املعادن الثمينة أو غري الثمينة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أساور الساعات من غري املعادن )القماش، اجللود، اللدائن، إخل(، انظر 1512 —
ُصنع أصناف من املعادن اخلسيسة مطلية مبعدن مثني )باستثناء املجوهرات املقلَّدة(، انظر القسم 25 —
ُصنع مظاريف الساعات، انظر 2652 —
ُصنع أساور الساعات من املعادن )غري الثمينة(، انظر 3212 —
ُصنع املجوهرات املقلَّدة، انظر 3212 —
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ُصنع املجوهرات املقلَّدة واألصناف ذات الصلة  3212

يشمل الفرع ما يلي:
ُصنع جموهرات املالبس أو املجوهرات املقلَّدة: — 

 �اخلوامت، األس���اور، القالدات، واألصناف املش���اهبة من املجوهرات املصنوعة من معادن خسيسة مطلية 
مبعادن مثينة

 �املجوهرات اليت حتتوي على أحجار مقلَّدة مثل أحجار اجلواهر املقلَّدة واملاس املقلَّد وما شاهبها
ُصنع أساور الساعات من املعادن )باستثناء املعادن الثمينة( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املجوهرات من املعادن الثمينة أو املغطاة مبعادن مثينة، انظر 3211 —
ُصنع املجوهرات اليت حتتوي أحجار جموهرات حقيقية، انظر 3211 —
ُصنع أساور ساعات من املعادن الثمينة، انظر 3211 —

ُصنع اآلالت املوسيقية  322

انظر الفرع 3220.

ُصنع اآلالت املوسيقية  3220

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع اآلالت الوترية — 

ُصنع اآلالت الوترية املزّودة بلوحات مفاتيح، مبا يف ذلك أجهزة البيانو ذاتية احلركة — 
ُصنع األرغن املزّود بأنابيب ولوحة مفاتيح، مبا يف ذلك القدميات )نوع من األرغن( وآالت مشاهبة ذات  — 

لوحات مفاتيح وقصبات معدنية سائبة
ُصنع األكورديون وآالت مشاهبة مبا فيها أرغن النفخ بالفم — 

ُصنع آالت النفخ — 
ُصنع آالت موسيقية تعمل بالقرع — 

ُصنع آالت موسيقية حتدث األصوات إلكترونيًا — 
ُصنع الُعلب املوسيقية وأرغن املالهي وآالت الكاليوب )من أنواع األرغن(، إخل — 

ُصنع أجزاء ولوازم لآلالت املوسيقية: — 
 �أجه���زة ضبط اإليقاع )مترونوم(، ش���وكات الضب���ط، أنابيب ضبط درجة النغ���م، األوتار واألقراص 

واللفائف لآلالت ذاتية احلركة، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ُصنع الصّفارات وزمارات النداء وغريها من آالت اإلشارة الصوتية بالنفخ بالفم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استنساخ أشرطة وأقراص الصوت والفيديو اليت سبق تسجيلها، انظر 1820 —
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ُصن���ع امليكروفون���ات ومضّخمات الصوت ومكبّ���رات الصوت والس���ّماعات والعناص���ر املماثلة، انظر  — 
2640

ُصنع أجهزة تشغيل األسطوانات وتسجيل الشرائط وما شاهبها، انظر 2640 —
ُصنع اآلالت املوسيقية املستعملة كُلعب، انظر 3240 —
جتديد أجهزة األرغن واآلالت املوسيقية التارخيية األخرى، انظر 3319 —
نشر أشرطة وأقراص الصوت والفيديو اليت سبق تسجيلها، انظر 5920 —
ضبط أجهزة البيانو، انظر 9529 —

ُصنع أدوات الرياضة  323

انظر الفرع 3230.

ُصنع أدوات الرياضة  3230

يشمل هذا الفرع ُصنع أدوات الرياضة واأللعاب الرياضية )باستثناء امللبوسات واألحذية(.

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع أصن���اف ومعدات الرياض���ة واأللعاب اليت متاَرس يف اهلواء الطلق ويف أماك���ن مغلقة، أيًّا كان نوع  — 

املادة املصنوعة منها:
 �الكرات الصلبة واللينة القابلة للنفخ

 �مضارب ومضارب لكرة الطاولة ومضارب للغولف
 �ألواح التزلُّق على الثلج واألربطة والقوائم

 �أحذية التزلُّق على الثلج
 �األلواح الشراعية وألواح ركوب األمواج

 �مستلزمات رياضة صيد األمساك، مبا يف ذلك شباك الصيد
 �مستلزمات الصيد وتسلُّق اجلبال، إخل

 �القّفازات وأغطية الرأس الرياضية املصنوعة من اجللد
 �َزالَّجات ودالفني التزلُّق على الثلج، إخل

 �السهام والعوارض
 �معدات صاالت الرياضة أو مراكز اللياقة البدنية أو املعدات الرياضية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أشرعة القوارب، انظر 1392 —
ُصنع امللبوسات الرياضية، انظر 1410 —
ُصنع السروج واألِعنَّة، انظر 1512 —
ُصنع السياط وسياط الركوب، انظر 1512 —
ُصنع األحذية الرياضية، انظر 1520 —
ُصنع األسلحة والذخائر املستخدمة يف الرياضة، انظر 2520 —
ُصنع األثقال املعدنية املستعملة يف رفع األثقال، انظر 2599 —
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ُصنع معدات حارات البولينغ األوتوماتية، انظر 2829 —
ُصنع مركبات الرياضة خالف املزاجل )طبوغان( وما شاهبها، القسمني 29 و30 —
ُصنع القوارب، انظر 3012 —
ُصنع مناضد البلياردو، انظر 3240 —

ُصنع س���ّدادات اأُلُذن وس���ّدادات الضوضاء )مثل املس���تعملة يف الس���باحة واحلماية من الضوضاء(، انظر  — 
3290

ُصنع األلعاب واللعب   324

انظر الفرع 3240.

ُصنع األلعاب واللعب  3240

يش���مل ه���ذا الفرع ُصنع الدمى واللع���ب واأللعاب )مبا يف ذلك األلعاب اإللكترونية(، واملجس���مات املصغَّرة 
وعربات األطفال )باستثناء الدراجات العادية والثالثية العجالت(.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع الدمى ومالبس الدمى وأجزائها ولوازمها — 

مة متحركة ُصنع شخصيات جمسَّ — 
ُصنع دمى على شكل حيوانات — 
ُصنع اآلالت املوسيقية كألعاب — 

ُصنع أوراق اللعب — 
ُصنع ألعاب الطاولة وما شاهبها — 

ُصنع األلعاب اإللكترونية: الشطرنج وما على شاكلته — 
 — ُصن���ع من���اذج مصغَّرة وغري ذلك م���ن مناذج للتس���لية، والقط���ارات الكهربائية، وجمموع���ات قطع البناء 

وما إليها
ُصن���ع األلع���اب اليت متارس باس���تخدام قطع النقود املعدني���ة، والبلياردو، واملناضد اخلاص���ة بألعاب أندية  — 

القمار، إخل
ُصنع املواد اليت تستخدم يف احلفالت وألعاب الطاولة واأللعاب اليت متارس يف الساحات — 

ُصن���ع اللع���ب ذات العجالت املصممة للرك���وب مثل الدراجات اللدائني���ة ذات العجلتني وذات الثالث  — 
عجالت 

ُصنع اللعب التركيبية وما شاهبها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، )نظر 2640 —
ُصنع الدراجات، انظر 3092 —
كتابة ونشر الربجميات ألجهزة تشغيل ألعاب الفيديو، انظر 5820، 6201 —
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ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية واليت تستخدم يف عالج األسنان  325

انظر الفرع 3250.

ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية واليت تستخدم يف عالج األسنان  3250

يشمل هذا الفرع صنع أجهزة املختربات، وأدوات اجلراحة، واألدوات الطبية، وأجهزة اجلراحة ومستلزماهتا، 
ومعدات عالج األس���نان ولوازمها، واألصناف اخلاصة باألسنان الصناعية، واألسنان الصناعية، وأجهزة تقومي 
د اهلدف من  األسنان. ويدخل يف هذا الفرع ُصنع األثاث لألغراض الطبية وعالج األسنان وما إليها، اليت حيدِّ

إنتاجها وظائف إضافية خاصة هلا، مثل كراسي أطباء األسنان املزوَّدة بنظام هيدروليكي.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أرواب اجلراحة واخليوط واملناديل املعقمة — 

ُصنع حشو األسنان وأنواع أمسنت األسنان )فيما عدا الصقات األسنان الصناعية(، ومشع األسنان وسائر  — 
مستحضرات األسنان من البالستر

ُصنع أنواع األمسنت املستخدمة يف إعادة بناء العظام — 
ُصنع األفران املستخدمة يف خمتربات األسنان  — 

ُصنع آالت تنظيف األسنان يف املختربات باستعمال املوجات فوق الصوتية — 
ُصنع أجهزة التعقيم للمختربات  — 

ُصنع أجهزة التقطري للمختربات وأجهزة الطرد املركزي — 
ُصنع األثاث لألغراض الطبية واجلراحية وعالج األسنان، واألغراض البيطرية، مثل: — 

 �طاوالت اجلراحة 
 �طاوالت الكشف

 �أِسرَّة املستشفيات ذات التجهيزات امليكانيكية
 �كراسي أطباء األسنان

 — ُصن���ع أطقم األس���نان من العظم، ومس���امري التثبي���ت، واملحاِقن، واإلب���ر العادية واملحتفرة، والقس���اطر، 
وما إليها

ُصنع أدوات عالج األسنان )مبا فيها كراسي أطباء األسنان اليت تشتمل على معدات لعالج األسنان( — 
ُصنع األسنان الصناعية والكباري وما إليها، اليت تصنع يف خمتربات األسنان — 

ُصنع معدات تقومي وجتميل األسنان — 
ُصنع العيون الصناعية )الزجاجية( — 

ُصنع الترمومترات الطبية — 
ُصنع األغراض الالزمة لعالج العيون، والنظارات الطبية والشمس���ية، والعدس���ات حسب الوصفة الطبية،  — 

والعدسات الالصقة ونظارات األمان

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع مستحضرات تثبيت األسنان الصناعية، انظر 2023 —
ُصنع مواد احلشو الطبية والضمادات واألربطة املعقَّمة، إخل، انظر 2100 —
صنع املعدات الكهربائية الطبية والعالجية، انظر 2660 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   193 22/08/1430   02:33:31 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 194

صنع الكراسي املتحركة، انظر 3092 —

ُصنع منتجات أخرى غري مصنَّفة يف موضع آخر  329

انظر الفرع 3290.

ُصنع منتجات أخرى غري مصنَّفة يف موضع آخر  3290

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع معدات السالمة الواقية:  — 

 �ُصنع مالبس السالمة الواقية واملقاومة للحريق
 �ُصنع أحزمة السالمة للعمال واألحزمة األخرى لألغراض املهنية

 �ُصنع معدات إنقاذ احلياة من الفلِّني
 �ُصنع القبعات الصلبة من اللدائن، وغريها من معدات الس���المة الش���خصية م���ن اللدائن )مثل القبعات 

الرياضية( 
 �ُصنع البدل الواقية من احلريق

 �ُصنع واقيات الرأس املعدنية اليت ُتستخدم من أجل السالمة وغريها من املعدات الشخصية املعدنية اليت 
تستخدم من أجل السالمة 

 �ُصنع موانع الضوضاء وموانع التسرب )مثاًل من أجل السباحة والوقاية من الضوضاء(
 �ُصنع أقنعة الغاز

ل أجزاء م���ن اآلالت، ومماس���ح األرضيات   — ُصن���ع املكان���س والفراج���ني، مب���ا فيها الفراج���ني اليت تش���كِّ
اآللية املش���غَّلة يدويًا، ومماس���ح ومنافض الغبار املصنوعة من الريش، وفُـرش الدهان، ولّيات وأسطوانات 

الدهان، واملّساحات املطاطية وغريها من الُفرش أو املكانس أو املّساحات، إخل
ُصنع ُفرش األحذية وامللبوسات  — 

ُصنع أقالم احلرب وأقالم الرصاص من مجيع األنواع سواء كانت ميكانيكية أو غريها — 
ُصنع رصاص األقالم — 

ُصن���ع أخت���ام التواري���خ، أو أختام اإلغ���الق أو الترقيم، وأجهزة الطب���ع اليدوية، وأجه���زة إيقاع الطبع،  — 
وجمموعات الطباعة اليدوية، وأشرطة اآلالت الكاتبة واخلتامات

ُصنع مناذج الكرة األرضية — 
ُصنع مظالت املطر واملظالت الشمسية وعصّي السري وعصّي املقاعد — 

ُصنع األزرار، واحلابكات الضاغطة، واحلابكات بالشبك، واألزرار الكابسة، واحلابكات املن�زلقة — 
ُصنع قداحات السجائر — 

ُصنع مواد االس���تعمال الش���خصي: غاليني التدخني، ونافثات العطر، والقنينات العازلة للحرارة، وغريها  — 
من أواين الضغط لالس���تعمال الش���خصي أو املن�زيل، والش���عر املس���تعار، والضفائر املس���تعارة، واجلفون 

الصناعية 
ُصن���ع أصناف خمتلفة: الش���موع والفتائل وما إليها، وباقات الورد، وس���الل ال���ورد، والزهور الصناعية،  — 
والفواك���ه واألوراق اخلضراء الصناعية، ولعب الفكاهة والطرائف الفكاهية، واملناخل والغرابيل اليدوية، 

ودمى اخلياطني )املانيكان(، ونعوش املوتى، إخل 
أنشطة تصبري جثث احليوان — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع فتائل القداحات، انظر 1399 —

د(،  ُصنع ملبوس���ات العمل وملبوس���ات اخلدمة )مثل معاطف املختربات، وأوفرول العمل، والزي املوحَّ — 
انظر 1410

ُصنع امللحقات الورقية، انظر 1709 —
ُصنع امللحقات اللدائنية، انظر 2220 —

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات   33

يش���مل هذا القسم اإلصالح املتخصص للس���لع اليت ينتجها قطاع الصناعة التحويلية من أجل إصالح اآلالت 
واملعدات وغريها من املنتجات وإعادهتا إىل احلالة التش���غيلية. ويدخل يف هذا القس���م عمل الصيانة الدورية أو 

العامة لتلك املنتجات من أجل تأمني عملها بكفاءة وتفادي األعطال واإلصالحات غري الالزمة.

ويقتصر هذا القسم فعاًل على أعمال اإلصالح والصيانة املتخصصة. وهناك قدر كبري من أعمال اإلصالح يقوم 
هبا صانعو اآلالت واملعدات وغريها من الس���لع، ويف هذه احلالة يكون تصنيف الوحدات املش���تغلة يف أنش���طة 
اإلصالح والتصنيع تلك وفقًا لقاعدة القيمة املضافة، ومبوجبها ُتنسب هذه األنشطة بشكل جتميعي إىل صناعة 

السلعة. وينطبق نفس املبدأ على أعمال التجارة اليت تشمل اإلصالح.

ويعترب إعادة بناء أو إعادة تصنيع اآلالت واملعدات نشاطًا تصنيعيًا ويدخل يف أقسام أخرى يف هذا الباب.

ويصنَّف إصالح وصيانة الس���لع اليت تس���تعمل كسلع رأمسالية وسلع استهالكية يف نفس الوقت ضمن إصالح 
وصيانة السلع املن�زلية )مثاًل: إصالح األثاث املكتيب واملن�زيل، انظر 9524(.

ويدخل يف هذا القس���م أيضًا التركيب املتخصص لآلالت. إاّل أن تركيب املعدات الذي يعترب جزًءا ال يتجزأ 
من املباين أو اهلياكل املش���اهبة، مثل تركيب األسالك الكهربائية، واملصاعد، وأجهزة التكييف، فيصنَّف ضمن 

أعمال التشييد.

وال يش���مل هذا القس���م تنظيف اآلالت الصناعية )انظر الفرع 8129( وإصالح وصيانة احلواسيب ومعدات 
االتصاالت والسلع املن�زلية )انظر القسم 95(. 

لة واآلالت واملعدات إصالح منتجات املعادن املشكَّ  331

تشمل هذه املجموعة اإلصالح املتخصص للسلع املنتجة يف قطاع الصناعة التحويلية بغرض إعادة تلك املنتجات 
املعدني���ة واآلالت واملع���دات وغريها من املنتجات إىل حالة التش���غيل األصلية. ويدخ���ل يف هذا القيام بأعمال 
الصيان���ة العام���ة أو الدورية )أي اخلدمة( هلذه املنتجات لضمان تش���غيلها بكفاءة وملنع األعطال واإلصالحات 

غري الضرورية.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
إعادة بناء أو إعادة تصنيع اآلالت واملعدات، انظر الفرع املناظر يف األقسام 25 إىل 31 — 

تنظيف اآلالت الصناعية، انظر 8129 —
إصالح وصيانة أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت، انظر املجموعة 951 —
صيانة وإصالح السلع املن�زلية، انظر املجموعة 952 —
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لة إصالح منتجات املعادن املشكَّ  3311

لة الواردة يف القسم 25. يشمل هذا الفرع إصالح وصيانة منتجات املعادن املشكَّ

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح اخلزانات والصهاريج واألوعية املعدنية — 

أعمال اإلصالح والصيانة لألنابيب وخطوط األنابيب  — 
اإلصالح باللحام املتحرك — 

إصالح أسطوانات الشحن الفوالذية — 
إصالح وصيانة املولِّدات البخارية — 

إصالح وصيانة الوحدات املساعدة للمولِّدات البخارية — 
 �املكثِّفات، وأنابيب التغذية، والسخانات الفائقة، وجممِّعات البخار، واملراكم

إصالح وصيانة املفاعالت النووية فيما عدا فاصالت النظائر املشعة — 
إصالح وصيانة أجزاء الغاليات البحرية أو الكهربائية — 

إصالح صفائح غاليات التدفئة املركزية ومشعاهتا — 
إصالح وصيانة األسلحة النارية واملعدات املتفجرة، )مبا يف ذلك إصالح بنادق الصيد والتسلية( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح أجهزة التدفئة املركزية وما إليها، انظر 4322 —
إصالح أجهزة اإلقفال امليكانيكية، واخلزانات احلديدية، إخل، انظر 8020 —

إصالح اآلالت  3312

يش���مل ه���ذا الفرع إص���الح وصيانة اآلالت واملع���دات الصناعية مثل ش���حذ أو تركيب األنصال واملناش���ري 
لآلالت التجارية والصناعية، وخدمات اإلصالح باللحام )مثاًل للسيارات ولألغراض العامة( وإصالح اآلالت 
واملع���دات الزراعية، وغريها من اآلالت واملع���دات الصناعية والثقيلة )مثل الرافعات وغريها من معدات تناول 
املواد، وُعدد الورش، ومعدات التربيد التجارية، ومعدات البناء، وآالت التعدين(، مبا يشمل اآلالت واملعدات 

الواردة يف القسم 28.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة املحركات غري حمركات السيارات، مثل حمركات السفن والقطارات — 

إصالح وصيانة املضخات وما يتصل هبا من معدات — 
إصالح وصيانة املعدات اليت تعمل بالطاقة السائلة — 

إصالح الصمامات  — 
إصالح عناصر التعشيق واحلركة — 

إصالح وصيانة أفران العمليات الصناعية — 
إصالح وصيانة معدات مناولة املواد — 

إصالح وصيانة معدات التربيد التجارية ومعدات تنقية اهلواء — 
إصالح وصيانة اآلالت ذات األغراض العامة من النوع التجاري — 
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إصالح األدوات اليدوية األخرى اليت تعمل بالكهرباء — 
إصالح وصيانة أدوات الورش اخلاصة بقطع وتشكيل املعادن ولواحقها — 

إصالح وصيانة معدات اآلالت األخرى — 
إصالح وصيانة اجلرارات الزراعية  — 

إصالح وصيانة املعدات الزراعية واآلالت املستعملة يف الغابات وقطع األشجار — 
إصالح وصيانة اآلالت املستخدمة يف أعمال املعادن — 

إصالح وصيانة اآلالت املستخدمة يف املناجم والتشييد وحقول النفط والغاز — 
إصالح وصيانة اآلالت املستخدمة يف حتضري الطعام والشراب والتبغ  — 

إصالح وصيانة آالت امللبوسات النسيجية واملنتجات اجللدية — 
إصالح وصيانة آالت ُصنع الورق — 

إصالح وصيانة اآلالت األخرى ذات األغراض اخلاصة املذكورة يف القسم 28 —
إصالح وصيانة املوازين — 

إصالح وصيانة البائعات امليكانيكية — 
إصالح وصيانة أجهزة تسجيل وعّد النقود — 

إصالح وصيانة أجهزة تصوير األوراق — 
إصالح اآلالت احلاسبة، سواء كانت إلكترونية أو غريها — 

إصالح الطابعات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب وإصالح وصيانة األفران وغريها من معدات التسخني، انظر 4322 —
تركيب وإصالح وصيانة املصاعد والسالمل املتحركة، انظر 4329 —

إصالح املعدات اإللكترونية والبصرية  3313

يشمل هذا الفرع إصالح وصيانة السلع املنتجة يف املجموعات 265 و266 و267، فيما عدا ما يعترب منها 
من السلع املن�زلية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
، مثل:  إصالح وصيانة معدات القياس، واالختبار، واملالحة، والسيطرة، اليت تدخل يف املجموعة 265 —

 �أجهزة حمركات الطائرات 
 �معدات اختبار انبعاثات السيارات

 �أجهزة األرصاد اجلوية
 �معدات اختبار وفحص اخلواص الفيزيائية والكهربائية والكيميائية

 �أجهزة املساحة
 �أجهزة حتري ورصد اإلشعاع

إصالح وصيانة معدات اإلشعاع واملعدات الكهربائية واإللكترونية املستخدمة يف األغراض الطبية الواردة  — 
يف الفرع 2660، مثل:

 �معدات التصوير بالرنني املغناطيسي
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 �املعدات الطبية فوق الصوتية 
 �أجهزة ضبط نبضات القلب

 �املعينات الصوتية
 �أجهزة رسم نبضات القلب

 �معدات املناظري الطبية اإللكترونية
 �أجهزة اإلشعاع

، إذا كان االستعمال جتاريًا يف املقام  إصالح وصيانة األجهزة واملعدات البصرية الواردة يف الفرع 2670 —
األول، مثل:

 �النظارات املكربة 
 �املجهر )فيما عدا املجهر اإللكتروين والربوتوين(

 �التليسكوب
 �املخروطات والعدسات )فيما عدا املستخدمة يف عالج اإلبصار(

 �معدات التصوير

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة أجهزة تصوير األوراق، انظر 3312 —
إصالح وصيانة أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية، انظر 9511 —
إصالح وصيانة أجهزة العرض باحلاسوب، انظر 9511 —
إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت، انظر 9512 —
إصالح وصيانة أجهزة التصوير التجاري بالتليفزيون والفيديو، انظر 9512 —
إصالح أجهزة التصوير املن�زلية بالفيديو، انظر 9521 —
إصالح الساعات بأنواعها، انظر 9529 —

إصالح املعدات الكهربائية  3314

يش���مل هذا الفرع إصالح وصيانة الس���لع الداخلة يف القس���م 27، فيما عدا الس���لع الواردة يف الفرع 2750 
)األجهزة املن�زلية(.

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة حموالت الكهرباء والتوزيع واملحوالت ذات األغراض اخلاصة — 
إصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وجماميع املولدات للمحركات — 

إصالح وصيانة أجهزة التحويل ولوحات التحويل — 
إصالح وصيانة أجهزة الترحيل والضوابط الصناعية — 

إصالح وصيانة البطاريات األساسية وبطاريات اخلزن — 
إصالح وصيانة معدات اإلضاءة الكهربائية — 

إصالح وصيانة أجهزة مد األس���الك احلاملة للطاقة وأجهزة مد األسالك غري احلاملة للطاقة اليت تستخدم  — 
يف توصيل الدارات الكهربائية 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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إصالح وصيانة أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية، انظر 9511 —
إصالح وصيانة معدات االتصاالت، انظر 9512 —
إصالح وصيانة األجهزة اإللكترونية االستهالكية، انظر 9521 —
إصالح الساعات بأنواعها، انظر 9529 —

إصالح معدات النقل فيما عدا املركبات ذات املحركات  3315

يشمل هذا الفرع إصالح وصيانة معدات النقل الواردة يف القسم 30، فيما عدا الدراجات النارية والدراجات 
العادي���ة. ومع ذلك فإن إعادة بناء املصانع وترميم الس���فن والقط���ارات وعربات القطار والطائرات مصنَّفة يف 

القسم 30.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلصالح والصيانة الدورية للسفن  — 

اإلصالح والصيانة لقوارب املتعة — 
إصالح وصيانة القاطرات وعربات القطارات )ما عدا إعادة البناء يف املصانع أو التحويل يف املصانع( — 
إصالح وصيانة الطائرات )ما عدا التحويل يف املصانع، والترميم يف املصانع، وإعادة البناء يف املصانع( — 

إصالح وصيانة حمركات الطائرات — 
إصالح العربات واملركبات اليت جترها احليوانات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعادة بناء الُسفن يف املصنع، انظر 3010 —
إعادة بناء القاطرات وعربات القطارات يف املصنع، انظر 3020 —
إعادة بناء الطائرات يف املصنع، انظر 3030 —
إصالح الُسفن أو حمركات القطارات، انظر 3312 —
إزالة القشور العالقة بالسفن وتفكيك السفن، انظر 3830 —
إصالح وصيانة الدراجات النارية، انظر 4540 —
إصالح وصيانة الدراجات والكراسي املتحركة، انظر 9529 —

إصالح املعدات األخرى  3319

يشمل هذا الفرع إصالح وصيانة املعدات غري املشمولة يف الفئات األخرى من هذا القسم.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح شباك الصيد، مبا يف ذلك رتقها  — 

إصالح احلبال العادية وحبال الُسفن واألقمشة الكتانية واملقيَّرة — 
إصالح أجولة ختزين األمسدة والكيميائيات  — 

إصالح أو إعادة ضبط السقَّاالت اخلشبية وأسطوانات أو براميل الشحن وما شاهبها — 
إصالح املاكينات اليت تعمل بإدخال عمالت معدنية واأللعاب املشاهبة — 

إصالح اآلالت املوسيقية كاألورغ وسائر اآلالت املوسيقية التارخيية — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح األثاث املن�زيل واملكتيب وجتديده، انظر 9524 —
إصالح الدراجات والكراسي املتنقلة، انظر 9529 —
إصالح وضبط قياسات امللبوسات، انظر 9529 —

تركيب اآلالت واملعدات الصناعية  332

انظر الفرع 3320.

تركيب اآلالت واملعدات الصناعية  3320

ل جزًءا ال يتجزأ من  يشمل هذا الفرع التركيبات املتخصصة لآلالت. ومع ذلك فإن تركيب املعدات اليت تشكِّ
املبىن أو اهلياكل األخرى املشاهبة، مثل تركيب املصاعد والتركيبات الكهربائية وُنظم اإلنذار وأجهزة تكييف 

اهلواء، فتصنَّف يف باب التشييد.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب اآلالت الصناعية يف املصانع  — 

تركيب معدات ضبط العمليات الصناعية — 
تركيب املعدات الصناعية األخرى، مثل:  — 

 �معدات االتصاالت
 �أجهزة احلاسوب الرئيسية والطرفية

 �معدات اإلشعاع واملعدات الكهربائية الطبية
فك اآلالت واملعدات الضخمة — 

أنشطة ميكانيكا اآلالت  — 
تركيب آالت احلفر — 

تركيب جتهيزات صاالت البولينغ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب التوصيالت الكهربائية وُنظم اإلنذار، انظر 4321 —
تركيب أجهزة تكييف اهلواء، انظر 4322 —

تركي���ب املصاعد والس���المل املتحركة واألبواب تلقائية الفتح وُنظم التنظيف بالش���فط اهلوائي وما إليها،  — 
انظر 4329

تركيب األبواب والسالمل وتركيبات املتاجر واألثاث وما إليها، انظر 4330 —
تركيب احلواسيب الشخصية، انظر 6209 —
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 الباب دال
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء

يشمل هذا الباب النشاط املتعلق بتوصيالت الكهرباء والغاز الطبيعي والبخار واملاء الساخن وما إليها من 
خالل بنية أساسية دائمة )شبكة خطوط( وتوصيالت وأنابيب رئيسية. وحجم العمل ليس هو العامل 
احلاسم؛ ويدخل يف هذا الفرع أيضًا توزيع الكهرباء والغاز والبخار واملاء الساخن وما إليها يف املجمعات 

الصناعية أو املباين السكنية.

م فيها  ومن هنا فإن هذا الباب يش���مل تش���غيل املرافق الكهربائية ومرافق الغاز اليت تولِّد الطاقة أو الغاز وتتحكَّ
وتوزعها. ويدخل يف هذا أيضًا متديدات البخار وتكييف اهلواء.

وال يشمل هذا الباب تشغيل مرافق املياه والصرف الصحي، انظر 36 و37؛ كما أنه ال يشمل نقل الغاز عن 
طريق األنابيب )عادة على مسافات طويلة(.

توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواء  35

انظر الباب دال.

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها  351

انظر الفرع 3510.

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها  3510

يش���مل هذا الف���رع توليد الطاقة الكهربائية باجلملة ونقلها من مرافق التولي���د إىل مراكز التوزيع وتوزيعها إىل 
املستهلكني.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تش���غيل مرافق التوليد اليت تنتج الطاقة الكهربائية، مبا فيها الطاقة احلرارية والنووية واملائية ومولدات الغاز  — 

والديزل والطاقة املتجددة
تشغيل خطوط النقل اليت تنقل الكهرباء من مرافق التوليد إىل شبكة التوزيع — 

تشغيل شبكات التوزيع )تتكوَّن مثاًل من خطوط وأعمدة ومقاييس وأسالك( اليت تنقل الطاقة الكهربائية  — 
من مرافق التوليد أو شبكة التوزيع إىل املستهلك

بيع الكهرباء للمستهلك — 
أنش���طة وكالء أو مساس���رة الطاقة الكهربائية الذين يقومون بترتيب مبيعات الكهرباء عن طريق شبكات  — 

توزيع يقوم آخرون بإدارهتا
تشغيل عمليات املقاصة للكهرباء وتوزيع الطاقة الكهربائية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الكهرباء عن طريق حرق النفايات، انظر 3821 —
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ُصنع غاز االستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية  352

انظر الفرع 3520.

ُصنع غاز االستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية  3520

يش���مل هذا الفرع ُصنع غاز االس���تصباح وتوزيع الغاز الطبيعي أو الصناعي إىل املس���تهلكني من خالل شبكة 
توزيع رئيسية. ويدخل يف هذا الفرع العاملون والسماسرة يف تسويق الغاز الذين يقومون بترتيب مبيعات الغاز 

الطبيعي لشبكات التوزيع اليت يديرها آخرون.

وال يش���مل هذا الفرع عملية تش���غيل خطوط أنابيب الغاز بشكل منفصل، وهي عادة ما تكون على مسافات 
بعيدة، اليت تربط املنتجني مبوزعي الغاز، أو تربط بني املراكز احلضرية. وتصنَّف هذه الفئة ضمن أنشطة النقل 

باألنابيب.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الغاز لغرض اإلمداد بالغاز عن طريق كربنة الفحم، أو من منتجات زراعية ثانوية أو من النفايات — 

دة عن طريق التنقي���ة واخللط وعمليات أخرى، من غازات  ُصن���ع أن���واع وقود غازي له قيمة حرارية حمدَّ — 
خمتلفة األنواع بينها الغاز الطبيعي

نقل مجيع أنواع الوقود الغازي وتوزيعها واإلمداد هبا من خالل شبكة أنابيب رئيسية — 
بيع الغاز إىل املستخدم عن طريق أنابيب رئيسية — 

أنش���طة الوس���طاء أو العم���الء الذين يقومون بوضع الترتيب���ات لبيع الغاز يف ش���بكات لتوزيع الغاز يقوم  — 
آخرون بإدارهتا

أنشطة املقاصة اخلاصة بالسلع والنقل للوقود الغازي — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل أفران الكوك، انظر 1910 —
ُصنع منتجات نفطية مكررة، انظر 1920 —
ُصنع الغازات الصناعية، انظر 2011 —
بيع أنواع الوقود الغازي باجلملة، انظر 4661 —
بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة، انظر 4773 —
البيع املباشر للوقود، انظر 4799 —
نقل الغاز باألنابيب )على مسافات طويلة(، انظر 4930 —

توصيل الوقود البخاري وتكييف اهلواء  353

انظر الفرع 3530.

توصيل الوقود البخاري وتكييف اهلواء  3530

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج البخار واملياه الساخنة ألغراض التدفئة والوقود واألغراض األخرى، وجتميعها وتوزيعها — 
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إنتاج وتوزيع اهلواء املربَّد — 
إنتاج وتوزيع املياه املربَّدة ألغراض التربيد — 

إنتاج الثلج، مبا يف ذلك الثلج لالستخدام يف األغذية ويف غري األغذية )للتربيد مثاًل( — 

 الباب هاء
إمدادات املياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 

النفايات ومعاجلتها
ومعاجلتها  جتميعها  ذلك  يف  )مبا  النفايات  أنواع  خمتلف  بإدارة  تتصل  اليت  األنشطة  الباب  هذا  يشمل 
وتصريفها(، مثل املخلفات الصناعية واملن�زلية، الصلبة وغري الصلبة، وكذلك املواقع امللوَّثة. وقد يكون 
ناتج عملية معاجلة النفايات أو الصرف الصحي التخلص منها أو استخدامها كمدخالت يف عمليات إنتاج 
أخرى. ويشمل هذا الباب أيضًا جتميع ألنشطة إمدادات املياه، حيث إهنا جتري عادة باالقتران بعمليات 

معاجلة الصرف الصحي أو عن طريق وحدات تعمل أيضًا يف معاجلة الصرف الصحي.

جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها  36

يش���مل هذا الفرع جتميع املياه لالس���تخدام املن�زيل والصناعي ومعاجلتها وتوزيعها، كما يشمل جتميع املياه من 
مصادر خمتلفة وكذلك توزيعها بطرق خمتلفة.

جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها  360

انظر الفرع 3600.

جتميع املياه ومعاجلتها وتوصيلها  3600

يشمل هذا الفرع أنشطة جتميع املياه ومعاجلتها وتوزيعها لألغراض املن�زلية والصناعية، كما يشمل جتميع املياه 
من مصادر خمتلفة وتوزيعها بطرق خمتلفة.

ويدخل يف هذا الفرع تش���غيل قنوات الري، إاّل أن تقدمي خدمات الري من خالل املرش���ات وغري ذلك من 
اخلدمات الزراعية املساعدة فال تدخل يف هذا الفرع.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
جتميع املياه من األهنار والبحريات واآلبار وما إليها — 

جتميع مياه األمطار  — 
تنقية املياه ألغراض توصيل املياه — 

معاجلة املياه لألغراض الصناعية وغريها — 
إزالة ملوحة مياه البحر أو املياه اجلوفية إلنتاج املياه باعتباره الغرض الرئيسي من العملية — 

توزيع املياه من خالل خطوط أنابيب رئيسية أو شاحنات أو طرق أخرى — 
تشغيل قنوات الري — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل معدات الري الزراعية، انظر 0161 —
معاجلة مياه الصرف من أجل منع التلوث، انظر 3700 —
نقل املياه عن طريق األنابيب )على مسافات طويلة(، انظر 4930 —

الصرف الصحي  37

يش���مل هذا القس���م تش���غيل ش���بكات الصرف الصحي أو مرافق معاجلة الصرف الصحي حيث يتم مجع مياه 
املجارير ومعاجلتها والتخلص منها.

الصرف الصحي  370

انظر الفرع 3700.

الصرف الصحي  3700

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مرافق شبكات الصرف الصحي أو معاجلة الصرف الصحي — 

مجع ونقل مياه املجارير اآلدمية والصناعية من واحد أو أكثر من املستعملني، وكذلك مجع مياه األمطار  — 
عن طريق ش���بكات الصرف الصحي ونقاط التجميع واخلزانات وغريها من وس���ائل النقل )عربات نقل 

مياه املجارير وما إليها(
تفري���غ وتنظيف أماكن جتمي���ع املجارير وخزانات املجارير وأحواضها واحلف���ر اليت توضع فيها، وخدمة  — 

املراحيض الكيميائية
معاجلة مياه الصبيب )مبا يف ذلك الصبيب اآلدمي والصناعي ومياه أحواض الس���باحة وما إليها( بالطرق  — 

املادية أو الكيميائية أو البيولوجية مثل التحليل والتصفية والفلترة والترسيب، إخل
صيانة وتنظيف املجارير والبالوعات مبا يف ذلك األنابيب — 

أنشطة مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها؛ واسترجاع املواد  38

يش���مل هذا القس���م مجع النفايات ومعاجلتها وتصريفها. ويش���مل ذلك أيضًا النقل املحلي للنفايات وتش���غيل 
مرافق استرجاع املواد )أي املرافق اليت تفرز املواد القابلة لالسترجاع من جمرى النفايات(.

مجع القمامة  381

تش���مل ه���ذه املجموعة مج���ع القمامة من املنازل ودوائر األعمال باس���تخدام س���الل القمامة والس���الل ذات 
العج���الت واحلاوي���ات وما إليها. وتش���مل مج���ع النفايات اخلطرة وغ���ري اخلطرة، مثل النفاي���ات من املنازل، 
والبطاريات املس���تعملة، وزيوت ودهون الطبخ املستعملة، والزيوت املستعملة من الُسفن، والزيوت املستعملة 

من املرائب، وكذلك األنقاض الناجتة عن أعمال التشييد واهلدم.
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مجع النفايات غري اخلطرة  3811

يشمل هذا الفرع ما يلي:
مج���ع النفايات الصلبة غري اخلطرة )مثل القمام���ة( يف منطقة حملية، مثل مجع القمامة من املنازل واملكاتب  — 
ودوائر األعمال باس���تخدام س���الل القمامة والس���الل اليت ُتجر على عجالت واحلاويات وما إليها، وقد 

تشتمل على مواد خمتلطة قابلة لالسترجاع
مجع املواد القابلة للتدوير — 

مجع زيوت الطبخ والدهون املستعملة — 
مجع القمامة من سالل القمامة يف األماكن العامة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
مجع النفايات األنقاض املتخلفة عن أعمال البناء واهلدم — 
مجع وتصريف املخلفات مثل العراجني وكسر احلجارة — 

مجع خملفات معامل النسيج — 
تشغيل حمطات نقل النفايات للمواد غري اخلطرة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مجع النفايات اخلطرة، انظر 3812 —
تشغيل أماكن إلقاء النفايات غري اخلطرة، انظر 3821 —

تش���غيل املراف���ق اليت يت���م فيها فرز املواد القابلة لالس���ترجاع من النفايات مثل ال���ورق واللدائن وما إليها  — 
دة، انظر 3830 وتصنيفها إىل فئات حمدَّ

مجع النفايات اخلطرة  3812

يشمل هذا الفرع مجع النفايات اخلطرة الصلبة وغري الصلبة، مثل املتفجرات واملواد املؤكسدة والقابلة لالشتعال 
والس���امة واملثرية للحساسية واملسببة للسرطان والصدئة واملعدية، وغريها من املواد والتركيبات الضارة بصحة 

اإلنسان والبيئة. وقد ينطوي ذلك على حتديد أنواع النفايات ومعاجلتها وتغليفها وتوسيمها ألغراض النقل.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
مجع النفايات اخلطرة، مثل: — 

 �الزيوت املستعملة من الشحن أو املرائب 
 �املواد اخلطرة البيولوجية

 �البطاريات املستعملة 
تشغيل حمطات نقل النفايات للنفايات اخلطرة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تطه���ري وتنظيف املباين امللوَّثة ومواقع املناجم والتربة واملياه اجلوفية، وذلك مثل إزالة األسبس���توس، انظر  — 

3900
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معاجلة النفايات وتصريفها  382

تش���مل هذه املجموعة تصريف ومعاجلة خمتلف أش���كال النفايات مبختلف الطرق قبل تصريفها، مثل معاجلة 
النفايات العضوية بغرض تصريفها، ومعاجلة وتصريف احليوانات السامة احلية أو امليتة وغريها من النفايات اليت 
تسبب العدوى، ومعاجلة املواد املشعة املرحلية من املستشفيات والتصرف فيها، إخل، وإلقاء النفايات يف األرض 
أو يف املجاري املائية، ودفن النفايات أو حرثها يف األرض، وتصريف البضائع املس���تعملة مثل الثالجات عماًل 

على تقليل النفايات الضارة، وتصريف النفايات عن طريق احلرق اخلارجي أو الداخلي.

ويدخل يف هذه املجموعة أيضًا توليد الكهرباء من عمليات حرق النفايات.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
معاجلة مياه الصرف وتصريفها، انظر 3700 —

معاجلة النفايات غري اخلطرة وتصريفها  3821

يش���مل هذا الفرع تصريف النفايات غري اخلطرة، الصلبة وغري الصلبة، ومعاجلتها قبل تصريفها، وس���ائر أنواع 
املعاجلة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل أماكن إلقاء النفايات غري اخلطرة ألغراض التصرف فيها — 

تصريف النفايات غري اخلطرة عن طريق احلرق الداخلي أو اخلارجي أو بطرق أخرى، سواء بغرض إنتاج  — 
الكهرباء أو البخار أو أنواع الوقود البديلة أو الغاز احليوي أو الرماد أو منتجات ثانوية أخرى الستعماهلا 

بعد ذلك أو لغري هذه األغراض
معاجلة النفايات العضوية بغرض تصريفها — 

إنتاج السماد من املواد العضوية  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حرق النفايات اخلطرة خارجيًا أو داخليًا، انظر 3822 —

تش���غيل مرافق فرز املواد القابلة لالس���ترجاع مثل الورق واللدائن وُعلب املش���روبات الفارغة واملعادن،  — 
وتصنيفها يف فئات، انظر 3830

تطهري وتنظيف األراضي واملياه، وإزالة املواد السامة، انظر 3900 —

معاجلة النفايات اخلطرة وتصريفها  3822

يش���مل هذا الفرع تصري���ف املواد اخلطرة الصلبة وغري الصلبة ومعاجلتها قب���ل تصريفها، مبا يف ذلك النفايات 
املتفجرة أو املؤكس���دة أو القابلة لالش���تعال أو السامة أو املس���ببة للحساسية أو املسببة للسرطان أو الصدئة أو 

اليت تسبب العدوى، وسائر املواد واملستحضرات الضارة بصحة اإلنسان والبيئة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مرافق معاجلة النفايات اخلطرة — 

معاجلة احليوانات السامة احلية أو امليتة وغريها من النفايات امللوَّثة وتصريفها — 
حرق النفايات اخلطرة — 
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التصرف يف البضائع املستعملة مثل الثالجات لتقليل النفايات الضارة — 
معاجلة النفايات النووية املشعة وتصريفها وختزينها، مبا يف ذلك: — 

 �معاجلة النفايات املشعة املرحلية من املستشفيات، أي اليت تتحلل أثناء فترة النقل، والتصرف فيها 
 �تغليف وحتضري النفايات النووية أو معاجلتها بطرق أخرى من أجل التخزين

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حرق املواد غري اخلطرة، انظر 3821 —
تطهري وتنظيف األراضي واملياه، وإزالة املواد السامة، انظر 3900 —
إعادة معاجلة الوقود النووي، انظر 2011 —

استرجاع املواد  3830

انظر الفرع 3830.

استرجاع املواد  3830

يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهي���ز النفايات املعدنية وغري املعدنية واخل���ردة واألصناف األخرى إلنتاج مواد أّولية ثانوية، وهي عملية  — 

تنطوي عادة على عملية حتويل ميكانيكية أو كيميائية
استعادة مواد من جمرى النفايات يف شكل: — 

 �فصل وفرز املواد القابلة لالسترجاع من النفايات غري اخلطرة )أي القمامة(
 �فصل وفرز املواد املختلطة القابلة لالسترجاع مثل الورق واللدائن وُعلب املشروبات الفارغة واملعادن، 

وتصنيفها يف فئات

ومن أمثلة عمليات التحويل امليكانيكية أو الكيميائية املستعملة ما يلي:
الس���حق اآليل للنفايات املعدنية مثل الس���يارات املستعملة والغس���االت والدراجات وما إليها، يليه عملية  — 

فرز وفصل
تفكيك السيارات وأجهزة احلاسوب وأجهزة التليفزيون وغريها من املعدات بغرض استرجاع املواد — 

الضغط امليكانيكي لقطع احلديد الكبرية مثل عربات السكة احلديدية — 
تقطيع النفايات الصلبة والسيارات املنتهية العمر وما إليها — 

طرق أخرى للمعاجلة امليكانيكية مثل القطع والضغط لتقليل احلجم — 
تفكيك السفن — 

استعادة املعادن من نفايات التصوير مثل حماليل التثبيت أو أفالم التصوير وأوراق التصوير — 
استعادة املطاط مثل اإلطارات املستعملة من أجل إنتاج مواد خام ثانوية — 

لية ثانوية لصنع األنابيب وأواين الزهور والورق الشفاف، إخل فرز ورص شرائح اللدائن إلنتاج مواد أوَّ — 
معاجلة النفايات اللدائنية أو املطاطية )التنظيف واإلذابة والطحن( جلعلها يف شكل حبيبات — 

سحق الزجاج وتنظيفه وفرزه  — 
لية ثانوية  سحق النفايات األخرى وتنظيفها وفرزها، مثل خملفات البناء للحصول على مواد أوَّ — 

معاجلة زيوت الطبخ املستعملة والدهون إلنتاج مواد خام ثانوية  — 
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معاجلة سائر نفايات األطعمة واملشروبات والتبغ والفضالت إلنتاج مواد خام ثانوية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصن���ع منتج���ات هنائية جديدة من املواد اخلام املعدنية الثانوية )س���واء باإلنتاج ال���ذايت أو بغريه( مثل غزل  — 
اخليوط من بقايا األقمشة وصنع لبابة الورق من نفايات الورق ومعاجلة اإلطارات القدمية وإنتاج املعادن 

من اخلردة. انظر األقسام املناظرة يف الباب جيم )الصناعة التحويلية( 
إعادة معاجلة الوقود النووي، انظر 2011 —
إعادة صهر نفايات احلديد واخلردة احلديدية، انظر 2410 —
معاجلة النفايات غري اخلطرة وتصريفها، انظر 3821 —
معاجلة النفايات العضوية وتصريفها، انظر 3821 —
استرجاع الطاقة من عمليات حرق النفايات غري اخلطرة، انظر 3821 —
تصريف البضائع املستعملة مثل الثالجات للقضاء على النفايات الضارة، انظر 3822 —
معاجلة وتصريف النفايات املشعة املرحلية من املستشفيات وغريها، انظر 3822 —
معاجلة وتصريف النفايات السامة وامللوَّثة، انظر 3822 —

تفكيك الس���يارات وأجهزة احلاس���وب وأجهزة التليفزيون وس���ائر املعدات للحصول عل���ى أجزاء قابلة  — 
لالستعمال وإعادة بيعها، انظر الباب جيم

بيع املواد املسترجعة باجلملة، انظر 4669 —

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرى   39

يش���مل هذا القس���م تقدمي خدمات التطهري، أي تنظيف املباين واملواقع امللوَّثة، وكذلك التربة واملياه السطحية 
واجلوفية.

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرى  390

انظر الفرع 3900.

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرى  3900

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تطهري التربة واملياه اجلوفية يف أماكن التلوث، سواء يف املوقع أو من خارج املوقع، أي باستعمال الوسائل  — 

امليكانيكية أو الكيميائية أو البيولوجية
تطهري املصانع واملواقع الصناعية، مبا يف ذلك املنشآت واملواقع النووية — 

تطه���ري وتنظي���ف املي���اه الس���طحية بعد التل���وث العرضي، مث���اًل عن طريق مج���ع امللوثات أو اس���تخدام  — 
الكيميائيات 

تنظيف ُبقع الزيت وغريها من امللوثات يف األرض واملياه الس���طحية ويف املحيطات والبحار، مبا يف ذلك  — 
املناطق الساحلية 

إزالة األسبستوس والطالء الرصاصي وغريها من املواد السامة  — 
إزالة األلغام وما شاهبها )مبا يف ذلك تفجريها( — 

األنشطة األخرى املتخصصة يف جمال مكافحة التلوث — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
معاجلة النفايات غري اخلطرة وتصريفها، انظر 3821 —
معاجلة النفايات اخلطرة وتصريفها، انظر 3822 —
كنس وغسل الشوارع، إخل، انظر 8129 —

 الباب واو
التشييد

يشمل هذا الباب أنشطة اإلنشاءات العامة وأنشطة التشييد املتخصصة للبنايات واألشغال اهلندسية املدنية. 
وهو يشمل األعمال اجلديدة وأعمال اإلصالح واإلضافات والتغيريات، وإقامة املباين أو اهلياكل سابقة 

التجهيز على املوقع وكذلك أعمال التشييد ذات الطبيعية املؤقتة.
أو  العامة  املباين  أو  للمتاجر  أو  للمكاتب  أو  للسكن  بكاملها  مبان  العامة تشييد  باإلنشاءات  واملقصود 
والشوارع  السريعة  الطرق  مثل  املدنية  اهلندسية  األشغال  إقامة  أو  إليها،  وما  املزارع  مباين  أو  املصاحل 
واجلسور واألنفاق وخطوط السكك احلديدية واملطارات واملوانئ وسائر املشاريع املائية وُنظم الري وُنظم 

الصرف واملرافق الصناعية وخطوط األنابيب وخطوط الكهرباء واملرافق الرياضية، إخل.
وقد يكون القيام هبذا العمل للحساب الشخصي أو على أساس األجر أو التعاقد. وقد تتم بعض أجزاء 
الباب  هذا  الباطن. ويصنَّف يف  من  التعاقد  العملية، عن طريق  الناحية  من  العمل  وأحيانًا كل  العمل، 
الوحدات اليت تضطلع باملسؤولية العامة عن مشروع إنشائي. ويدخل يف هذا الباب أيضًا إصالح املباين 

واألعمال اهلندسية.
ويشمل هذا الباب أعمال التشييد الكاملة للمباين )القسم 41(، وأعمال التشييد الكاملة اخلاصة باألعمال 
اهلندسة املدنية )القسم 42(، وكذلك أنشطة التشييد املتخصصة إذا كانت جترى كجزء من عملية التشييد 

)القسم 43(. 
أما استئجار معدات التشييد مع من يقوم بتشغيلها فيصنَّف حسب نشاط التشييد الذي يتم باستعمال 

هذه املعدات.
ويشمل هذا الباب أيضًا وضع مشاريع البناء للمباين أو أعمال اهلندسة املدنية، اليت تتم حبشد الوسائل 
املالية والتقنية واملادية من أجل حتقيق مشروع البناء املعّد للبيع الحقًا. أما إذا كانت هذه األنشطة تتم لغري 
أغراض البيع ملشاريع البناء وإمنا لتشغيل املشاريع )مثل إجيار مساحات املباين، أو النشاط الصناعي يف تلك 
املباين(. فإن هذه الوحدة ال تصنف يف هذا الباب وإمنا تصنَّف حسب النشاط التشغيلي، أي العقارات أو 

الصناعة التحويلية أو غريها.

تشييد املباين  41

يشمل هذا القسم اإلنشاءات العامة للمباين من مجيع األنواع. وهو يشمل األعمال اجلديدة وأعمال اإلصالح 
واإلضافات والتغيريات، وإقامة املباين واإلنش���اءات س���ابقة التجهيز على املوقع، وكذلك أعمال التشييد ذات 

الطبيعة املؤقتة.

ويدخل يف هذا القس���م أعمال التش���ييد الكاملة للمس���اكن واملكاتب واملتاجر وغريها من املباين العامة ومباين 
املصاحل، ومباين املزارع، إخل.
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تشييد املباين  410

انظر الفرع 4100.

تشييد املباين  4100

يش���مل هذا الفرع تش���ييد املباين الكاملة لألغراض السكنية أو غري السكنية، للحساب اخلاص بغرض البيع أو 
على أس���اس أجر أو تعاقد. وميكن التعاقد من الباطن على أجزاء من عملية التش���ييد أو على العملية بكاملها. 

وإذا كانت عملية التشييد تقتصر على أجزاء متخصصة فيصنَّف هذا النشاط ضمن القسم 43.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشييد مجيع أنواع املباين السكنية — 

 �منازل ألسرة واحدة
 �مباٍن متعددة األسر، مبا يف ذلك املباين املتعددة الطوابق

تشييد مجيع أنواع املباين غري السكنية: — 
 �املباين اليت تقام من أجل اإلنتاج الصناعي، مثل املصانع والورش ومصانع التجميع، إخل

 �املستشفيات واملدارس ومباين املكاتب
 �الفنادق واملتاجر واملراكز التجارية واملطاعم 

 �أبنية املطارات
 �مرافق الرياضة الداخلية 

 �مرائب السيارات، مبا يف ذلك املرائب حتت األرض
 �املخازن

 �املباين الدينية
جتميع وإقامة اإلنشاءات سابقة الصنع على املوقع — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
إعادة تشكيل أو جتديد املباين السكنية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إقامة إنشاءات سابقة الصنع من أجزاء مصنَّعة ذاتيًا وليس من اخلرسانة، انظر القسمني 16 و25 —
تشييد املرافق الصناعية باستثناء املباين، انظر 4290 —
األنشطة املعمارية واهلندسية، انظر 7110 —
أنشطة إدارة املشروع املتعلقة بالتشييد، انظر 7110 —

اهلندسة املدنية   42

يشمل هذا القسم أعمال التشييد العامة ملشاريع اهلندسة املدنية. وهو يشمل األعمال اجلديدة وأعمال اإلصالح 
واإلضافة والتغيري، وإقامة املنشآت السابقة الصنع على املوقع وكذلك أعمال التشييد ذات الطبيعة املؤقتة.

ويدخل يف هذا القس���م إقامة اإلنش���اءات الثقيلة مثل الطرق السريعة والش���وارع واجلسور واألنفاق وخطوط 
الس���كك احلديدية، واملطارات، واملواىنء وغريها من املش���اريع املائية، وش���بكات الري وش���بكات الصرف، 

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   210 22/08/1430   02:33:35 �



211اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

واملراف���ق الصناعية، وخطوط األنابيب، وخطوط الكهرب���اء، ومرافق الرياضة اخلارجية، إخل. وميكن أن يكون 
هذا العمل للحساب اخلاص أو على أساس أجر أو تعاقد. وميكن التعاقد من الباطن على أجزاء من العمل أو 

حىت على العملية بكاملها.

إنشاء الطرق وخطوط السكك احلديدية  421

انظر الفرع 4210.

تشييد الطرق والسكك احلديدية  4210

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنشاء الطرق السريعة والشوارع والطرق وغريها من طرق السيارات واملشاة — 

أعمال رصف الشوارع والطرق السريعة واجلسور واألنفاق  — 
 �رصف الطرق

 �وضع الطالء والعالمات على الطرق
 �إقامة موانع التصادم وإشارات املرور وما إليها

تشييد اجلسور، مبا يف ذلك جسور الطرق السريعة املعلَّقة  — 
تشييد األنفاق — 

إنشاء خطوط السكك احلديدية السطحية وحتت السطح — 
إنشاء مهابط الطائرات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إقامة األضواء يف الشوارع واإلشارات الكهربائية، انظر 4321 —
األنشطة املعمارية واهلندسية، انظر 7110 —
أنشطة إدارة املشروع املتصلة باألعمال اهلندسية، انظر 7110 —

تشييد املشاريع اخلاصة باملنافع  4220

انظر الفرع 4220.

تشييد املشاريع اخلاصة باملنافع  4220

يش���مل هذا الفرع إنش���اءات خطوط التوزيع وما يتصل هبا من مبان وإنش���اءات تعترب جزًءا أساس���يًا من تلك 
الشبكات. 

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشييد منشآت اهلندسة املدنية ألغراض: — 

 �خطوط األنابيب على مسافات طويلة، وخطوط االتصاالت وخطوط الكهرباء
 �ش���بكات األنابي���ب يف املناطق احلضرية، وخط���وط االتصاالت والكهرباء يف املدن، واألش���غال املدنية 

املساعدة
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 �إنشاءات املياه األساسية والفرعية
 �شبكات الري )القنوات(

 �اخلزانات والصهاريج
 �أعمال التشييد املتصلة مبا يلي:

 �شبكات الصرف الصحي، مبا يف ذلك إصالحها
 �معامل تصريف الصرف الصحي 

 �حمطات الضخ
 �حمطات الكهرباء

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي: — 
حفر آبار املياه — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة إدارة املشروع املتعلقة باألشغال اهلندسية املدنية، انظر 7110 —

أعمال التشييد املتعلقة مبشاريع اهلندسة املدنية األخرى  429

انظر الفرع 4290.

أعمال التشييد املتعلقة مبشاريع اهلندسة املدنية األخرى  4290

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشييد املرافق الصناعية، فيما عدا املباين، مثل: — 

 �معامل التكرير
 �املعامل الكيميائية

 �أعمال التشييد املتصلة مبا يلي:
 �املجاري املائية، واملوانئ، واألشغال املتعلقة باألهنار وموانئ الترفيه وموانئ القوارب الصغرية ، إخل.

 �السدود واجلسور
تطهري املجاري املائية  — 

أعمال التشييد، غري املباين، مثل: — 
 �املرافق الرياضية اخلارجية

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
تقسيم األراضي مع حتسينات األراضي )أي إضافة طرق وبنية حتتية، إخل( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة إدارة املشروع املتعلقة باألعمال اهلندسية املدنية، انظر 7110 —
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أنشطة التشييد املتخصصة  43

يش���مل هذا القس���م أنش���طة التش���ييد املتخصصة )احلرف املتخصصة(، أي تش���ييد أجزاء من املبىن، وأشغال 
اهلندس���ة املدنية دون مس���ؤولية عن املشروع بكامله. وتتسم هذه األنش���طة عادة بالتخصص يف جانب واحد 
من اجلوانب الشائعة يف خمتلف البنايات يتطلب مهارات متخصصة أو معدات متخصصة، مثل دق اخلوازيق، 
وأعمال األساسات، واألعمال اهليكلية، وأعمال اخلرسانة، وصف قوالب الطوب، ورص األحجار، وأعمال 
السقاالت، وتغطية األسطح وما إليها. ويدخل يف هذا القسم نصب اهلياكل الفوالذية بشرط أاّل تكون األجزاء 
من إنتاج نفس الوحدة. وجتري أنشطة التشييد املتخصصة يف الغالب مبوجب عقود من الباطن، ولكنها قد تتم 

مباشرة حتت إشراف مالك العقار، خاصة بالنسبة ألعمال اإلصالحات.

ويشمل هذا القسم أيضًا تشطيب املباين وأنشطة إكمال املبىن.

ويدخل يف هذا القسم تركيب أنواع املنافع اليت جتعل املبىن صاحلًا لوظيفته. وتتم هذه األنشطة عادة يف موقع 
البناء، ولو أن بعض األعمال قد تتم يف ورش متخصصة. ويدخل يف هذا السياق أنشطة أخرى مثل السباكة، 
وتركيب شبكات التدفئة وتكييف اهلواء، واهلوائيات، وُنظم اإلنذار، وسائر األعمال الكهربائية، وُنظم الرش، 
واملصاعد، والس���المل املتحركة، وما إليها. ويدخ���ل يف ذلك أيضًا أعمال التبطني )للمياه والتدفئة والصوت(، 
وأعم���ال الصفائ���ح املعدنية، وأعم���ال التربيد التجاري، وتركيب اإلضاءة وُنظم اإلش���ارة للطرق والس���كك 
احلديدية واملطارات واملوانئ وما إليها. ويدخل يف هذا القسم أيضًا أعمال اإلصالح املتصلة باألنشطة املذكورة 

أعاله.

وتش���مل أنش���طة إكمال املبىن األنشطة اليت تسهم يف إكمال أو تش���طيب البناء مثل أشغال الزجاج والبالستر 
والطالء واألرضيات واحلوائط، وكذلك التغطية مبواد أخرى مثل الباركيه والسجاد وورق احلائط وما إليها، 
 وكذلك صنفرة األرضيات وأعمال النجارة التش���طيبية واألش���غال املتصل���ة بالصوتيات، والتنظيف اخلارجي، 

وما إىل ذلك. ويدخل يف ذلك عمليات اإلصالح املتصلة باألنشطة املذكورة أعاله.

أما استئجار معدات البناء مع مشغليها فتصنَّف حسب نشاط التشييد.

أعمال اهلدم وحتضري املواقع  431

تش���مل هذه املجموعة أنش���طة حتضري املوقع لألنش���طة اإلنش���ائية الالحقة، مبا يف ذلك إزالة املباين اليت كانت 
موجودة يف السابق.

اهلدم   4311

يشمل هذا الفرع ما يلي:
هدم املباين وغريها من اهلياكل  — 

حتضري املوقع  4312

يشمل هذا الفرع حتضري املوقع لألنشطة اإلنشائية الالحقة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تنظيف مواقع البناء — 
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التجريف: جتريف مواقع اإلنشاءات وردمها وتسويتها ومتهيدها، وحفر اخلنادق وإزالة الصخور ونسف  — 
الصخور، إخل

أعمال احلفر واملعاينة ألغراض التشييد أو األغراض اجليوفيزيقية أو اجليولوجية أو األغراض املماثلة — 

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد املوقع من أجل نشاط تعديين: — 

 �إزالة األمحال الزائدة وأعمال التطوير واإلعداد األخرى املتعلقة باملمتلكات واملواقع التعدينية، فيما عدا 
مواقع النفط والغاز 

أعمال الصرف ملوقع البناء — 
أعمال الصرف لألراضي الزراعية أو األراضي احلراجية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حفر آبار إنتاج النفط أو الغاز، انظر 0610 و0620 —

أشغال احلفر التجريبية وأشغال حفر اآلبار التجريبية من أجل العمليات التعدينية )باستثناء استخراج النفط  — 
والغاز(، انظر 0990

تطهري التربة، انظر 3900 —
حفر آبار املياه، انظر 4220 —
حفر مهواة املنجم، انظر 4390 —

أعم���ال املس���ح اجليوفزيائ���ي واجليولوجي والس���يزمي املتصلة باستكش���اف حقول النف���ط والغاز، انظر  — 
7110

أعمال الكهرباء والسباكة وغريها من األنشطة اإلنشائية   432

تش���مل هذه املجموعة أعمال التركيبات اليت يعتمد عليها تش���غيل املبىن مبا يف ذلك تركيب الشبكة الكهربائية 
والسباكة )املاء والغاز والصرف الصحي( وُنظم التدفئة والتربيد، واملصاعد، وما إليها.

التركيبات الكهربائية  4321

يشمل هذا الفرع تركيب الشبكة الكهربائية يف مجيع أنواع املباين وإنشاءات اهلندسة املدنية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التركيبات التالية: — 

 �مّد األسالك والتركيبات الكهربائية
 �مد أسالك االتصاالت

 �مد شبكات احلاسوب والكابل التليفزيوين، مبا يف ذلك األسالك البصرية
 �األطباق الساتلية 

 �ُنظم اإلضاءة
 �ُنظم اإلنذار للحريق
 �ُنظم اإلنذار للسرقة

 �إضاءة الشوارع واإلشارات الكهربائية
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 �إضاءة املطارات واملهابط

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تركيب األجهزة الكهربائية واملعدات املن�زلية، مبا يف ذلك التدفئة األرضية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مد خطوط االتصاالت ونقل الطاقة، انظر 4220 —

املراقبة املباشرة أو املراقبة عن ُبعد لُنظم اإلنذار اإللكترونية لألمان، مثل ُنظم اإلنذار بالسرقة أو باحلريق،  — 
مبا يف ذلك صيانتها، انظر 8020

أعمال السباكة والتدفئة وتكييف اهلواء   4322

يش���مل هذا الفرع تركيب ُنظم الس���باكة والتدفئة وتكييف اهلواء، مبا يف ذلك اإلضافات والتغيريات والصيانة 
واإلصالح.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب ما يلي يف املباين وغريها من املشاريع اإلنشائية: — 

 �ُنظم التدفئة )كهرباء، غاز، نفط(
 �األفران، وأبراج التربيد 

 �بطاريات جتميع الطاقة الشمسية غري الكهربائية 
 �معدات السباكة واإلصحاح

 �معدات التهوئة والتربيد وتكييف اهلواء، وجماريها
 �تركيبات الغاز
 �أنابيب البخار

 �ُنظم إطفاء احلريق
 �ُنظم ري احلدائق

تركيب جماري التوصيالت املذكورة أعاله — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب ُنظم التدفئة الكهربائية األرضية، انظر 4321 —

تركيبات إنشائية أخرى  4329

يش���مل هذا الفرع تركي���ب املعدات غري املعدات الكهربائية وأعمال الس���باكة والتدفئ���ة وُنظم تكييف اهلواء 
واآلالت الصناعية يف املباين وإنشاءات اهلندسة املدنية، مبا يف ذلك الصيانة واإلصالح.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب ما يلي يف املباين وغريها من املشاريع اإلنشائية: — 

 �املصاعد والسالمل املتحركة
 �األبواب ذاتية احلركة والدوارة

 �موصالت اإلضاءة
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 �ُنظم التنظيف بالكنس
 �العزل احلراري أو الصويت أو عزل الذبذبات

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب اآلالت الصناعية، انظر 3320 —

إكمال املباين وتشطيبها  433

انظر الفرع 4330.

إكمال املباين وتشطيبها  4330

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ط���الء اجل���دران الداخلية واخلارجية يف املباين أو مش���اريع البناء األخرى: بامل���الط أو اجلص، مبا يف ذلك  — 

مواد التغطية ذات الصلة
تركيب األبواب )ما عدا األبواب الذاتية احلركة والدوارة(، والنوافذ وُأطر األبواب والنوافذ، س���واء من  — 

اخلشب أو من مواد أخرى
تركيب املطابخ حسب الطلب، وتركيب السالمل وجتهيزات الورش وما إليها — 

تركيب األثاث — 
التشطيب الداخلي مثل السقوف وتغطية اجلدران باخلشب، واحلواجز املتنقلة، إخل — 

رّص أو تبليط أو تعليق أو تركيب ما يلي يف املباين أو يف املشاريع اإلنشائية األخرى: — 
 �الب���الط اخلزيف أو اخلرس���اين أو املصنوع من حجارة مقطوعة للج���دران أو األرضيات، أو التركيبات 

احلرفية للمواقد
 �الباركيه وتغطيات األرضيات اخلشبية األخرى

 �الُبسط وأغطية األرضيات املصنوعة من اللينوليوم، مبا فيها األغطية املصنوعة من املطاط أو اللدائن
 �أغطية األرضيات أو اجلدران املصنوعة من التراتزو أو الرخام أو اجلرانيت أو اإلردواز

 �ورق اجلدران
طالء املباين من الداخل واخلارج  — 

طالء املنشآت اهلندسية املدنية  — 
تركيب الزجاج واملرايا وما إليها — 

تنظيف املباين اجلديدة بعد التشييد — 
أعمال تشطيب املباين غري املصنفة يف موضع آخر — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
التشطيب الداخلي للمتاجر والبيوت املتنقلة والقوارب وما إليها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أعمال الطالء للطرق، انظر 4210 —
تركيب األبواب ذاتية احلركة والدوارة، انظر 4329 —
التنظيف العام الداخلي للمباين واإلنشاءات األخرى، انظر 8121 —
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التنظيف املتخصص الداخلي واخلارجي للمباين، انظر 8129 —
أنشطة الديكورات الداخلية، انظر 7410 —
جتميع األثاث املستقل بذاته، انظر 9524 —

أنشطة التشييد املتخصصة األخرى  439

انظر الفرع 4390.

أنشطة التشييد املتخصصة األخرى  4390

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة التش���ييد اليت تتخصص يف جانب واحد مش���ترك بني خمتلف أنواع اإلنشاءات، وحتتاج إىل خربة  — 

متخصصة أو معدات متخصصة:
 �تشييد األساسات، مبا فيها دق اخلوازيق

 �وضع عوازل الرطوبة وعوازل املياه
 �تركيب أجهزة إزالة الرطوبة من املباين

 �حفر املهواة ن�زواًل
 �تركيب اهلياكل الفوالذية غري املصنَّعة ذاتيًا

 �ثين حديد التسليح
 �رّص قوالب الطوب واحلجارة

 �تغطية أسقف املباين السكنية
 �أعمال السقاالت وفكها وتركيبها، فيما عدا استئجار السقاالت ومنصات العمل

 �نصب املداخن واألفران الصناعية
ق واس���تعمال املعدات، أي العمل   �األعمال اليت حتتاج إىل حركة متخصصة تتطلب مهارات مثل التس���لُّ

يف املباين العالية والشاهقة
األعمال حتت األرض — 

إنشاء محامات السباحة اخلارجية — 
التنظيف بالبخار والسفع بالرمال وغري ذلك من األنشطة اليت جتري على املباين من اخلارج — 

استئجار األوناش مع مشغليها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
استئجار آالت ومعدات التشييد دون مشغل، انظر 7730 —
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 الباب زاي
جتارة اجلملة والتجزئة، وإصالح املركبات ذات 

املحركات والدراجات النارية
يشمل هذا الباب بيع أي نوع من السلع باجلملة أو التجزئة )البيع دون إجراء أي عمليات حتويل(، وتقدمي 
اخلدمات املرتبطة ببيع السلع. والبيع باجلملة والتجزئة ميثِّل اخلطوات النهائية يف توزيع السلع، ويطلق على 

السلع اليت تباع وتشترى أيضًا اسم البضائع.

ويشمل هذا الباب أيضًا إصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية.

ويعترب أن البيع دون إجراء عمليات حتويل يشمل العمليات العادية )أو املعاجلات( املرتبطة بالتجارة، مثل 
الفرز، وتصنيف السلع وجتميعها، وخلط السلع )مثل الرمال( وخمتلف أنواع التعبئة يف قوارير )مع التنظيف 
املسبق للقوارير أو من دونه( وسائر أنواع التعبئة، وجتزئة الكميات الكبرية وإعادة تعبئتها للتوزيع بكميات 
الزراعية،  املنتجات  وجتفيف  وتنظيف  يكن(،  مل  أو  التربيد  أو  بالتجميد  كان  )سواء  والتخزين  أصغر، 

وتقطيع األلواح اخلشبية الليفية أو الصفائح املعدنية كأنشطة ثانوية.

ويشمل القسم 45 مجيع األنشطة املتعلقة ببيع وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية، 
ويشمل القسمان 46 و47 مجيع أنشطة البيع األخرى. ويقوم التمييز بني القسمني 46 )البيع باجلملة( 

و47 )البيع بالتجزئة( على أساس النوع الغالب من الزبائن.

جتار  إىل  واملستعملة  اجلديدة  للسلع  حتويل(  عمليات  إجراء  دون  )البيع  البيع  إعادة  هو  باجلملة  والبيع 
املهنيني، أو املؤسسات، أو لتجار مجلة آخرين، أو  التجاريني أو  التجزئة أو املستخدمني الصناعيني أو 
القيام بدور الوكيل أو الوسيط يف شراء السلع من أجل أولئك األشخاص أو تلك الشركات أو بيعها 
هلم. واألنواع الرئيسية للمؤسسات التجارية اليت تدخل يف هذا القسم هي جتار اجلملة، أي جتار اجلملة 
الذين ميتلكون السلع اليت يبيعوهنا مثل جتار اجلملة الذين يبيعون للزبائن والذين يبيعون لتجار التجزئة، أو 
موزعو ومستوردو ومصدرو املنتجات الصناعية، واجلمعيات التعاونية اليت تقوم بالشراء، وفروع املبيعات 
ومكاتب املبيعات )وليس متاجر البيع بالتجزئة( اليت تديرها وحدات تصنيع أو تعدين مبعزل عن مصانعهم 
املناجم  أو  املصانع  لتقوم  الطلبات  تلقي  يقتصر عملهم على  منتجاهتم، وال  ومنامجهم من أجل تسويق 
بإرساهلا إىل الشاري مباشرة. ويدخل يف هذا الباب أيضًا وسطاء البيع والشراء، وجتار العمولة، والقائمون 
املزارع. وكثريًا  منتجات  يعملون يف تسويق  الذين  التعاونية  التجميع، واملشترون واجلمعيات   بعمليات 
الكبرية  احلموالت  وفك  السلع يف وحدات كبرية  وتصنيف  وفرز  بتجميع  عمليًا  اجلملة  جتار  يقوم  ما 
وإعادة تغليفها أو إعادة توزيعها يف كميات أصغر، كما هو احلال مثاًل بالنسبة للمنتجات الصيدالنية، 
كما يقومون بتخزين وتربيد وتوصيل السلع وتركيبها، ويشاركون يف ترويج املبيعات لزبائنهم ويف تصميم 

العالمات التجارية.

والبيع بالتجزئة هو إعادة البيع للسلع اجلديدة واملستعملة )البيع دون إجراء عمليات حتويل( للجمهور العام 
أساسًا، من أجل االستهالك واالستعمال الشخصي أو اأُلسري، وتقوم به املحالت واملتاجر الكربى واألكشاك 
وبيوت تلبية طلبات الشراء بالربيد، والبائعون املتجولون، واجلمعيات التعاونية وصاالت املزادات وما إليها. 
ومعظم جتار التجزئة ميتلكون السلع اليت يبيعوهنا، وإن كان بعضهم يعمل كوكالء لتاجر رئيسي ويقومون 

بالبيع على أساس الوديعة أو العمولة.
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جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  45

يش���مل هذا القس���م مجيع األنش���طة املتصلة باملركبات ذات املحركات والدراجات النارية )فيما عدا صناعتها 
وتأجريها( مبا يف ذلك الش���احنات، وذلك مثل بيع الس���يارات اجلديدة واملستعملة باجلملة والتجزئة، وإصالح 
وصيان���ة املركبات وبيع قطع غيار الس���يارات والدراجات الناري���ة باجلملة والتجزئة. ويدخل يف هذا التصنيف 

أيضًا أنشطة الوكالء بالعمولة الذين يعملون يف بيع السيارات باجلملة والتجزئة.

ويشمل هذا القسم أيضًا أنشطة غسيل وتلميع السيارات وما إليها.

 وال يش���مل هذا القس���م بيع وقود الس���يارات أو منتجات التش���حيم والتربيد بالتجزئة وال تأجري الس���يارات 
وال الدراجات النارية.

بيع املركبات ذات املحركات  451

انظر الفرع 4510.

بيع املركبات ذات املحركات  4510

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املركبات اجلديدة واملستعملة باجلملة والتجزئة: — 

 �س���يارات الركوب، مبا فيها س���يارات الركوب املتخصصة مثل سيارات اإلسعاف واحلافالت الصغرية 
وما إليها

 �الشاحنات واملقطورات وأشباه املقطورات
 �املركبات اليت تستعمل من أجل املخيمات مثل الكرافانات والبيوت املتنقلة ذات املحركات

ويشمل هذا الفرع أيضًا: 
بيع السيارات اليت تستعمل يف الطرق الوعرة )كسيارة اجليب مثاًل( باجلملة والتجزئة — 

البيع باجلملة والتجزئة الذي يقوم به وكالء يتقاضون عمولة — 
بيع السيارات باملزاد العلين — 

وال تشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع قطع غيار العربات وملحقاهتا باجلملة والتجزئة، انظر 4530 —
تأجري السيارات مع السائق، انظر 4922 —
تأجري الشاحنات مع السائق، انظر 4923 —
تأجري السيارات واجلرارات دون سائق، انظر 7710 —

صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات  452

انظر الفرع 4520.
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صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات  4520

يشمل هذا الفرع ما يلي:
صيانة وإصالح املركبات ذات املحركات:  — 

 �اإلصالحات امليكانيكية 
 �اإلصالحات الكهربائية

 �إصالح ُنظم احلقن اإللكتروين
 �الصيانة العادية
 �إصالح اهليكل

 �إصالح أجزاء املركبات ذات املحركات
 �الغسيل والتلميع وما إليها

 �الرش والدهان
 �إصالح زجاج السيارة والنوافذ

 �إصالح املقاعد
إصالح اإلطارات الداخلية واخلارجية وضبطها أو استبداهلا — 

معاجلة الصدأ — 
ل جزًءا من عملية التصنيع تركيب قطع الغيار وملحقاهتا اليت ال تشكِّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتديد األسطح اخلارجية لإلطارات وإعادة تركيبها، انظر 2211 —

بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاهتا  453

انظر الفرع 4530.

بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاهتا  4530

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع مجيع أنواع قطع الغيار للمركبات ذات املحركات وأجزائها وملحقاهتا، وجتهيزاهتا ومعداهتا، باجلملة  — 

والتجزئة، مثل:
 �اإلطارات الداخلية واخلارجية املطاطية

 �مشعات االحتراق والبطاريات وأجهزة اإلضاءة وقطع الغيار الكهربائية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع وقود السيارات بالتجزئة، انظر 4730 —

بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاهتا  454

انظر الفرع 4540.
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بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاهتا  4540

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الدراجات النارية، مبا فيها الدراجات النارية ذات الثالث عجالت، باجلملة والتجزئة — 

بي���ع قط���ع غيار الدراجات النارية باجلملة والتجزئة )مبا فيه���ا البيع بالعمولة ووكاالت تنفيذ الطلبات عن  — 
طريق الربيد(

صيانة الدراجات النارية وإصالحها  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الدراجات وقطع غيارها باجلملة، انظر 4649 —
بيع الدراجات وقطع غيارها بالتجزئة، انظر 4763 —
تأجري الدراجات النارية، انظر 7730 —
إصالح وصيانة الدراجات، انظر 9529 —

جتارة اجلملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  46

يش���مل هذا القس���م جتارة اجلملة للحساب اخلاص للتاجر أو على أساس التعاقد )التجارة بالعمولة( فيما يتصل 
بالتجارة الداخلية باجلملة وكذلك التجارة الدولية باجلملة )التصدير واالسترياد(.

والبيع باجلملة هو إعادة البيع )البيع دون إجراء عمليات حتويل( للسلع اجلديدة واملستعملة إىل جتار التجزئة أو 
املستخدمني الصناعيني أو التجاريني أو املهنيني، أو املؤسسات، أو لتجار مجلة آخرين، أو القيام بدور الوكيل 
أو الوس���يط يف ش���راء الس���لع من أجل أولئك األشخاص أو تلك الش���ركات أو بيعها هلم. واألنواع الرئيسية 
للمؤسس���ات التجارية اليت تدخل يف هذا القس���م هي جتار اجلملة، أي جتار اجلملة الذين ميتلكون الس���لع اليت 
يبيعوهنا، مثل جتار اجلملة الذين يبيعون للزبائن، والذين يبيعون لتجار التجزئة، أو موزعو ومستوردو ومصدرو 
املنتجات الصناعية، واجلمعيات التعاونية اليت تقوم بالش���راء، وفروع املبيعات ومكاتب املبيعات )وليس متاجر 
البي���ع بالتجزئ���ة( ال���يت تديرها وحدات تصني���ع أو تعدين مبعزل ع���ن مصانعهم أو منامجهم من أجل تس���ويق 
منتجاهتم، وال يقتصر عملهم على تلقي الطلبات لتقوم املصانع أو املناجم بإرساهلا إىل الشاري مباشرة. ويدخل 
يف هذا الباب أيضًا وس���طاء البيع والش���راء، وجتار العمولة والقائمون بعمليات التجميع واملشترون واجلمعيات 

التعاونية الذين يعملون يف تسويق منتجات املزارع. 

وكثريًا ما يقوم جتار اجلملة عمليًا بتجميع وفرز وتصنيف الس���لع يف وحدات كبرية وفك احلموالت الكبرية 
وإع���ادة تغليفه���ا أو إع���ادة توزيعها يف كمي���ات أصغر، كما هو احلال مثاًل بالنس���بة للمنتج���ات الصيدالنية؛ 
كما يقومون بتخزين وتربيد وتوصيل الس���لع وتركيبها، ويش���اركون يف ترويج املبيعات لزبائنهم ويف تصميم 

العالمات التجارية.

وال يش���مل هذا القسم البيع باجلملة للمركبات ذات املحركات والكرفانات والدراجات النارية أو قطع غيار 
الس���يارات )انظر القس���م 45( وال تأجري السلع )انظر القسم 77( وال تغليف البضائع الصلبة أو تعبئة البضائع 

السائلة أو الغازية، مبا يف ذلك عمليات اخللط والفلترة، من أجل أطراف ثالثة )انظر الفرع 8292(. 

البيع باجلملة نظري رسم أو على أساس عقد  461

انظر الفرع 4610.
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البيع باجلملة نظري رسم أو على أساس عقد  4610

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الوكالء بالعمولة ومجيع جتار اجلملة اآلخرين ممن يتاجرون باسم آخرين وحلساهبم — 

أنشطة األشخاص الذين يعملون على الوصل بني البائعني واملشترين أو القيام مبعامالت جتارية باسم بائع  — 
رئيسي، مبا يف ذلك إبرام املعامالت عن طريق اإلنترنت

الوكالء الذين يعملون يف بيع ما يلي: — 
لية والسلع شبه كاملة الصنع  �املواد اخلام الزراعية، واحليوانات احلية، ومواد النسيج األوَّ

 �الوقود، واخلام، واملعادن، والكيميائيات الصناعية، مبا يف ذلك األمسدة 
 �األغذية واملشروبات والتبغ

 �املنسوجات، وامللبوسات، والفراء، واألحذية واملصنوعات اجللدية
 �األخشاب ومواد البناء

 �اآلالت مبا يف ذلك اآلالت املكتبية واحلواسيب، واملعدات الصناعية والسفن والطائرات
 �األثاث والسلع املن�زلية واألدوات املعدنية

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
أنشطة بيع اجلملة باملزاد — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتارة اجلملة للحساب اخلاص للتاجر، انظر املجموعات 462 إىل 469 —
أنشطة الوكالء بالعمولة للمركبات ذات املحركات، انظر 4510 —
بيع املركبات ذات املحركات باملزاد، انظر 4510 —
البيع بالتجزئة عن طريق وكالء العمولة يف غري املتاجر، انظر 4799 —
أنشطة وكالء التأمني، انظر 6622 —
أنشطة وكالء العقارات، انظر 6820 —

جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة   462

انظر الفرع 4620.

جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة  4620

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع احلبوب والبذور باجلملة — 

بيع الفواكه الزيتية باجلملة — 
بيع الزهور والنباتات باجلملة — 
بيع التبغ غري املصنَّع باجلملة — 
بيع احليوانات احليَّة باجلملة — 
بيع اجللود والصالل باجلملة — 
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بيع اجللود املدبوغة باجلملة — 
بيع املواد الزراعية واملخلفات والفضالت واملنتجات الثانوية الزراعية املستخدمة لعلف احليوان باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األلياف النسيجية باجلملة، انظر 4669 —

بيع األغذية واملشروبات والتبغ باجلملة  463

انظر الفرع 4630.

بيع األغذية واملشروبات والتبغ باجلملة  4630

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع اخلضروات والفواكه باجلملة — 

بيع منتجات األلبان باجلملة — 
بيع البيض ومنتجات البيض باجلملة — 

بيع زيوت الطعام والدهون احليوانية والدهون النباتية باجلملة — 
بيع اللحوم ومنتجات اللحوم باجلملة — 

بيع املنتجات السمكية باجلملة — 
بيع السكر والشوكوالتة واحللويات باجلملة — 

بيع منتجات املخابز باجلملة — 
بيع املشروبات باجلملة — 

بيع النب والشاي والكاكاو والتوابل باجلملة — 
بيع منتجات التبغ باجلملة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
شراء اخلمور باجلملة وتعبئتها دون حتويل — 

بيع أغذية احليوانات األليفة باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
خلط النبيذ أو الكحوليات املقطرة، انظر 1101 و1102 —

بيع السلع املنـزلية باجلملة  464

تشمل هذه املجموعة بيع السلع املن�زلية باجلملة مبا يف ذلك املنسوجات.

بيع املنسوجات وامللبوسات واألحذية باجلملة   4641

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع خيوط الغزل باجلملة — 
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بيع األقمشة باجلملة — 
بيع املفروشات املن�زلية وغريها باجلملة — 

بيع اخلردوات باجلملة: اإلبر وخيوط احلياكة، إخل — 
بيع امللبوسات باجلملة، مبا فيها امللبوسات الرياضية — 

بيع ملحقات امللبوسات باجلملة، مثل القفازات وربطات العنق ومحاالت السراويل  — 
بيع األحذية باجلملة — 

بيع األصناف املصنوعة من الفراء باجلملة — 
بيع املظالت باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املجوهرات والسلع املصنوعة من اجللد باجلملة، انظر 4649 —
بيع األلياف النسيجية باجلملة، انظر 4669 —

بيع السلع املنـزلية األخرى باجلملة  4649

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األثاث املن�زيل باجلملة — 

بيع األجهزة املن�زلية باجلملة — 
بيع اإللكترونيات االستهالكية باجلملة:  — 

 �أجهزة اإلذاعة والتليفزيون 
 �أجهزة تشغيل وتسجيل األقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية واملسجالت 

 �معدات اإلسترييو
 �أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو

بيع معدات اإلضاءة باجلملة — 
بيع أدوات املائدة باجلملة — 

بيع الصيين والزجاجيات باجلملة — 
بي���ع األصناف املصنوعة من اخلش���ب، واألصناف املصنوعة من أمالي���د جمدولة، واألصناف املصنوعة من  — 

الفلني، إخل، باجلملة
بيع املستحضرات الصيدالنية والسلع الدوائية باجلملة — 

بيع الروائح ومستحضرات التجميل والصابون باجلملة — 
بيع الدراجات وقطع غيارها وملحقاهتا باجلملة  — 

بيع األدوات املكتبية والكتب واملجالت والُصحف باجلملة — 
بيع السلع الفوتوغرافية والبصرية باجلملة )مثل نظارات الشمس والنظارات املقرِّبة والنظارات املكبِّرة(  — 

بيع الشرائط الصوتية واملصوَّرة واألقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية املسجلة باجلملة  — 
بيع السلع اجللدية ولوازم السفر باجلملة — 

بيع الساعات بأنواعها واملجوهرات باجلملة — 
بيع األدوات املوسيقية واأللعاب والُلعب واألدوات الرياضية باجلملة — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع ش���رائط التس���جيل الصويت واملرئي غري املسجلة واألقراص احلاس���وبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية  — 

غري املسجلة باجلملة، انظر 4652
بيع معدات اإلذاعة والتليفزيون باجلملة، انظر 4652 —
بيع األثاث املكتيب باجلملة، انظر 4659 —

بيع اآلالت واملعدات واللوازم باجلملة  465

تش���مل هذه املجموعة بيع أجهزة احلاس���وب ومع���دات االتصاالت واآلالت املتخصص���ة ملختلف الصناعات 
واآلالت ذات األغراض العامة باجلملة.

بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والربجميات باجلملة  4651

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب باجلملة  — 

بيع الربجميات باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع قطع غيار األجهزة اإللكترونية باجلملة، انظر 4652 —
بيع اآلالت واملعدات املكتبية باجلملة، )فيما عدا احلواسيب واملعدات الطرفية هلا(، انظر 4659 —
بيع اآلالت اليت تسيَّر باحلاسوب باجلملة، انظر 4659 —

بيع املعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقطع غيارها باجلملة  4652

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الصمامات واألنابيب اإللكترونية باجلملة — 

بيع أشباه املوصالت باجلملة — 
بيع الرقائق الدقيقة والدارات املتكاملة باجلملة — 

بيع الدارات املطبوعة باجلملة  — 
لة واألق���راص املغناطيس���ية والضوئية )األقراص  بيع األش���رطة واألقراص الس���معية والبصرية غري املس���جَّ — 

احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية( غري املسجلة باجلملة
بيع معدات اهلاتف واالتصاالت باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لة )األقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو  بيع األش���رطة واألقراص الصغرية الصوتية والبصرية املس���جَّ — 

الرقمية( باجلملة، انظر 4649
بيع األجهزة اإللكترونية االستهالكية باجلملة، انظر 4649 —
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب باجلملة، انظر 4651 —
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بيع اآلالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة  4653

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع اآلالت واملعدات الزراعية باجلملة:  — 
 �املحاريث وآالت نثر السماد والبذور

ادات  �احلصَّ
 �الدرَّاسات

 �ماكينات احللب
 �ماكينات تربية الطيور والنحل

 �املحاريث املستعملة يف الزراعة واحلراجة

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
آالت قص الُعشب بغض النظر عن طريقة تشغيلها — 

بيع اآلالت واملعدات األخرى باجلملة   4659

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األثاث واملعدات املكتبية باجلملة، فيما عدا احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب — 

بيع األثاث املكتيب باجلملة — 
بيع معدات النقل باجلملة، فيما عدا املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والدراجات العادية — 

بيع روبوت خط اإلنتاج باجلملة — 
بيع األسالك والقواطع ومعدات التركيب األخرى لالستخدام الصناعي باجلملة — 

بيع املواد الكهربائية األخرى باجلملة، مثل املحركات الكهربائية واملحوِّالت  — 
بيع أدوات الورش من أي نوع وأي مواد باجلملة — 

بي���ع اآلالت األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر باجلملة، الس���تخدام الصناع���ة أو التجارة أو املالحة أو  — 
اخلدمات األخرى

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بيع أدوات الورش اليت تدار باحلاسوب باجلملة — 

بيع اآلالت اليت تدار باحلاسوب ألغراض صناعة النسيج واحلياكة والتطريز باجلملة — 
بيع أدوات ومعدات القياس باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املركبات ذات املحركات باجلملة، مبا فيها القاطرات والكرافانات، انظر 4510 —
بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات باجلملة، انظر 4530 —
بيع الدراجات النارية باجلملة، انظر 4540 —
بيع الدراجات باجلملة، انظر 4649 —
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب باجلملة، انظر 4651 —
بيع قطع غيار األجهزة اإللكترونية واهلواتف ومعدات االتصاالت باجلملة، انظر 4652 —
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بيع أنواع املبيعات املتخصصة األخرى باجلملة  466

تش���مل ه���ذه املجموعة أنش���طة البيع املتخصص���ة باجلملة غري املصنَّف���ة يف جمموعات أخرى يف هذا القس���م. 
ويشمل ذلك بيع املنتجات الوسيطة باجلملة، غري املستخدمة عادة يف االستخدام اأُلسري، فيما عدا املنتجات 

الزراعية.

بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل هبا من منتجات باجلملة  4661

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أنواع الوقود والشحوم واملزلقات والزيوت باجلملة، مثل: — 

 �الفحم احلجري واخلشيب وفحم الكوك وخشب الوقود والنافتا 
 �النفط اخلام، والزيت اخلام، ووقود الديزل، والغازولني، وزيت الوقود، وزيت التدفئة، والكريوسني

 �الغازات النفطية املسالة، وغاز البوتان والربوبان
 �زيوت ودهون التشحيم، واملنتجات النفطية املكررة

بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة  4662

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع ركازات املعادن احلديدية وغري احلديدية باجلملة  — 

بيع املعادن احلديدية وغري احلديدية باجلملة يف شكلها األوَّيل — 
بيع املنتجات املعدنية احلديدية وغري احلديدية شبه املصنَّعة غري املصنَّفة يف موضع آخر باجلملة  — 

بيع الذهب وغريه من املعادن الثمينة باجلملة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع اخلردة املعدنية باجلملة، انظر 4669 —

بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة  4663

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع اخلشب غري املصقول باجلملة  — 

بيع املنتجات اخلشبية املعاجلة أّوليًا باجلملة — 
بيع الطالء والورنيش باجلملة — 

بيع مواد البناء باجلملة: — 
 �الرمال واحلصى

بيع أوراق احلائط وكسوة األرضيات باجلملة — 
بيع ألواح الزجاج باجلملة — 

بيع األدوات احلديدية واألقفال باجلملة — 
بيع التركيبات وامللحقات باجلملة — 

بيع سخانات املياه باجلملة — 
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بيع األدوات الصحية باجلملة: — 
 �احلمامات واألحواض واملراحيض وغريها من األدوات الصحية الرخامية 

بيع التركيبات الصحية باجلملة: — 
 �األنابيب وتركيباهتا والصنابري وقطع الوصل واألنابيب املطاطية، إخل

بيع الُعدد باجلملة مثل الشواكيش واملناشري واملفكات وغريها من األدوات اليدوية  — 

بيع النفايات واخلردة وغري ذلك من املنتجات غري املصنَّفة يف موضع آخر باجلملة  4669

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املواد الكيميائية الصناعية باجلملة: — 

 �األنيل���ني، وحرب الطباعة، والزيوت األساس���ية، والغازات الصناعية، وامل���واد الغروية الكيميائية، ومواد 
التلوي���ن، والراتن���ج التركي���يب، وامليثانول، والربافني، وم���واد إضافة الرائحة وامل���ذاق، والصودا، وامللح 

الصناعي، واألمحاض، وأنواع الكربيت، والنشا ومشتقاته، إخل
بيع األمسدة واملنتجات الكيميائية الزراعية باجلملة  — 

لية باجلملة بيع اللدائن يف أشكاهلا األوَّ — 
بيع املطاط باجلملة — 

بيع األلياف النسيجية وغريها باجلملة — 
بيع الورق باجلملة  — 

بيع األحجار الثمينة باجلملة — 
البي���ع باجلمل���ة للنفايات املعدني���ة واخلردة وغريها من املواد بغرض إع���ادة التدوير، مبا يف ذلك مجع وفرز  — 
وفصل وتفكيك السلع املستعملة مثل السيارات للحصول على أجزاء قابلة لالستخدام من جديد، والتعبئة 
وإعادة التعبئة والتخزين والتسليم، دون إجراء أي عملية حتويل حقيقية. وإضافة إىل ذلك، تكون للنفايات 

املشتراة واملباعة قيمة متبقية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تفكيك الس���يارات بعد انتهاء عمرها االفتراضي، واحلواسيب، وأجهزة التليفزيون، وغريها من املعدات،  — 

للحصول على قطع غيار قابلة لالستخدام وإعادة بيعها

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مجع القمامة املن�زلية والصناعية، انظر املجموعة 381 —

معاجل���ة النفايات، ليس الس���تعماهلا الحق���ًا يف عمليات حتويلي���ة صناعية ولكن بغ���رض تصريفها، انظر  — 
املجموعة 382

جتهي���ز املخلف���ات واخلردة واألصناف األخرى وحتويلها إىل مادة خ���ام ثانوية عندما يكون مطلوبًا إجراء  — 
عملية حتويل حقيقة )وتكون املواد اخلام الثانوية الناجتة عن ذلك مناس���بة لالس���تعمال املباش���ر يف عملية 

حتويلية صناعية، ولكنها ليست منتجًا هنائيًا(، انظر 3830
تفكيك الس���يارات وأجهزة احلاس���وب وأجهزة التليفزيون واملعدات األخرى من أجل اس���ترجاع املواد،  — 

انظر 3830
متزيق السيارات باستخدام عملية ميكانيكية، انظر 3830 —
تفكيك السفن، انظر 3830 —
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بيع البضائع املستعملة بالتجزئة، انظر 4774 —

جتارة اجلملة غري املتخصصة   469

انظر الفرع 4690.

جتارة اجلملة غري املتخصصة  4690

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البيع باجلملة لطائفة من السلع دون ختصص معيَّن — 

جتارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  47

يش���مل هذا القس���م إعادة بيع السلع اجلديدة واملستعملة )دون إجراء عمليات حتويل عليها( للجمهور أساسًا، 
من أجل االس���تهالك أو االس���تعمال الشخصي أو املن�زيل، من ِقبل املحالت أو املتاجر الكربى أو األكشاك أو 

بيوت تنفيذ الطلبات بالربيد أو الباعة املتجولني أو الباعة بالعمولة أو اجلمعيات التعاونية االستهالكية، إخل. 

وتصنَّف جتارة التجزئة أواًل حس���ب نوع منفذ البيع )جتارة التجزئة يف املتاجر: املجموعات 471 إىل 477؛ 
جتارة التجزئة يف غري املتاجر: املجموعتان 478 و479(. وتشمل جتارة التجزئة يف املتاجر بيع السلع املستعملة 
بالتجزئة )4774(. وبالنسبة لبيع التجزئة يف املتاجر يوجد متييز آخر بني البيع املتخصص بالتجزئة )املجموعات 
���م املجموعات املذكورة أعاله إىل  472 إىل 477( والبيع غري املتخصص بالتجزئة )املجموعة 471(. وتقسَّ
���م البيع يف غري املتاجر حسب نوع التجارة، مثل جتارة  جمموعات فرعية حس���ب نطاق املنتجات املباعة. ويقسَّ
التجزئة عن طريق األكش���اك واألس���واق )املجموعة 478( وغري ذلك من جتارة التجزئة يف غري املتاجر، مثل 

تنفيذ الطلبات بالربيد والبيع عن طريق الباعة املتجولني، وماكينات البيع وما إليها )املجموعة 479(.

وتقتصر الس���لع املباعة يف هذا القس���م على الس���لع اليت يش���ار إليها عادة باعتبارها س���لعًا استهالكية أو سلع 
التجزئة، ومن مث فإن السلع اليت ال تدخل عادة جتارة التجزئة مستبعدة من هذا القسم، مثل بيع احلبوب والبقول 
واخلامات واآلالت الصناعية، إخل. ويش���مل هذا القسم أيضًا الوحدات اليت تقوم أساسًا بالبيع للجمهور، من 
س���لع ومنتجات معروضة مثل احلواس���يب الشخصية وأدوات الكتابة والطالء والطوابع، رغم أن هذه املبيعات 
قد ال تكون لالس���تعمال الش���خصي أو املن�زيل. وقد يكون هناك دور لبعض من عمليات جتهيز السلع، ولكن 
ه���ذا ال يعدو أن يكون أمرًا عارضًا بالنس���بة للبيع، ومن أمثلة ذلك ف���رز البضائع أو إعادة تغليفها أو تركيب 

معدات من�زلية، إخل.

ويشمل هذا القسم أيضًا بيع التجزئة بالعمولة وأنشطة بيوت املزادات للبيع بالتجزئة.

وال يشمل هذا القسم ما يلي:
بيع املنتجات الزراعية بواسطة املزارعني، انظر القسم 01 —
ُصنع وبيع السلع، فهذا يصنَّف عادة ضمن الصناعة التحويلية يف األقسام 10 - 32 —
بيع املركبات ذات املحركات والدراجات النارية وقطع غيارها، انظر القسم 45 —

التج���ارة يف احلبوب والبقول واخلام���ات والنفط اخلام والكيميائيات الصناعية واحلديد والصلب واآلالت  — 
واملعدات الصناعية، انظر القسم 46

بيع األغذية واملش���روبات لالس���تهالك يف مكان البيع وبيع األطعمة اجلاهزة اليت حتمل إىل خارج املتجر،  — 
انظر القسم 56
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تأجري السلع الشخصية واملن�زلية للجمهور، انظر املجموعة 772 —

البيع بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة  471

تش���مل ه���ذه املجموعة البيع بالتجزئة ملجموعة خمتلفة من املنتج���ات يف نفس الوحدة )متاجر غري متخصصة( 
مثل املتاجر العامة أو املحالت الكربى.

البيع بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة اليت تبيع األطعمة واملشروبات والتبغ أساسًا  4711

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البيع بالتجزئة ملجموعة متنوعة من الس���لع، يتعيَّن أن تكون املنتجات الغذائية أو املش���روبات أو التبغ هي  — 

السلع السائدة فيها، مثل:
 �أنشطة البيع بالتجزئة اليت تقوم هبا املتاجر العامة اليت تعرض، إىل جانب مبيعاهتا األساسية من املنتجات 
الغذائية واملش���روبات والتبغ، أنواعًا أخرى من الس���لع مثل امللبوس���ات واألثاث واألدوات واألجهزة 

املن�زلية، ومستحضرات التجميل وما إليها

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الوقود بالتجزئة مع األغذية واملشروبات وما إليها، حيث يكون بيع الوقود هو النشاط الغالب، انظر  — 

4730

أنواع البيع األخرى بالتجزئة يف املتاجر غري املتخصصة  4719

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البيع بالتجزئة ملجموعة واسعة من السلع ال تغلب عليها املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ، مثل:  — 

 �أنش���طة البيع بالتجزئة يف املتاجر الكربى اليت تبيع أصنافًا خمتلفة من السلع، مبا فيها امللبوسات واألثاث 
واألجهزة واألدوات ومستحضرات التجميل واملجوهرات واللعب واألدوات الرياضية، إخل

بيع األغذية واملشروبات والتبغ بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  472

تشمل هذه املجموعة البيع بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة اليت تبيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ.

بيع األغذية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4721

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أٍي من أنواع السلع اآلتية بالتجزئة: — 

 �الفواكه واخلضروات الطازجة أو املحفوظة
 �منتجات األلبان والبيض

 �اللحوم ومنتجات اللحوم )مبا يف ذلك الدواجن(
 �األمساك وغريها من املأكوالت البحرية ومنتجاهتا 

 �منتجات املخابز
 �احللويات السكرية

 �منتجات غذائية أخرى
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع منتجات املخابز، أي ُصنع املخبوزات يف نفس املحل، انظر 1071 —

بيع املشروبات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4722

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املشروبات بالتجزئة )ليس لالستهالك يف املحل(: — 

 �املشروبات الكحولية
 �املشروبات غري الكحولية

بيع منتجات التبغ بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4723

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع التبغ بالتجزئة — 

بيع منتجات التبغ بالتجزئة — 

بيع وقود السيارات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة   473

انظر الفرع 4730.

بيع وقود السيارات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4730

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع وقود املركبات ذات املحركات والدراجات النارية بالتجزئة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بيع منتجات التشحيم والتربيد للمركبات ذات املحركات بالتجزئة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الوقود باجلملة، انظر 4661 —

بيع الوقود بالتجزئة مع األغذية واملشروبات وما إليها، حيث يكون بيع األغذية واملشروبات هو الغالب،  — 
انظر 4711

البيع بالتجزئة للغاز النفطي املسال ألغراض الطهو أو التدفئة، انظر 4773 —

بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  474

تش���مل ه���ذه املجموعة بيع معدات املعلوم���ات واالتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة، مثل احلواس���يب 
واملعدات الطرفية للحواسيب، ومعدات االتصاالت، واألجهزة اإللكترونية االستهالكية.

بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب، والربجميات، ومعدات االتصاالت، بالتجزئة يف   4741
املتاجر املتخصصة

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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بيع احلواسيب بالتجزئة — 
بيع املعدات الطرفية للحواسيب بالتجزئة — 

بيع أجهزة ألعاب الفيديو بالتجزئة — 
ة بناًء على الطلب بالتجزئة، مبا يف ذلك ألعاب الفيديو بيع الربجميات غري املعدَّ — 

بيع معدات االتصاالت بالتجزئة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
لة بالتجزئة، انظر 4762 — بيع الشرائط واألقراص غري املسجَّ

بيع املعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4742

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع معدات الراديو والتليفزيون بالتجزئة  — 

بيع معدات االسترييو بالتجزئة — 
بيع أجهزة تشغيل األقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية بالتجزئة — 

بيع املعدات املنـزلية األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  475

تش���مل هذه املجموعة بيع املعدات املن�زلية بالتجزئة، مثل املنسوجات واألدوات املعدنية والسجاد، واألجهزة 
الكهربائية واألثاث، يف املتاجر املتخصصة.

بيع املنسوجات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4751

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األقمشة بالتجزئة — 

بيع غزل التريكو بالتجزئة — 
بيع املواد األساسية املستخدمة يف ُصنع السجاد أو الُبسط أو املطرزات بالتجزئة — 

بيع املنسوجات بالتجزئة — 
بيع اخلردوات بالتجزئة: اإلبر وخيوط احلياكة، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع امللبوسات بالتجزئة، انظر 4771 —

بيع األدوات املعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4752

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األدوات املعدنية بالتجزئة  — 

بيع الدهانات والطالءات والورنيشات بالتجزئة — 
بيع ألواح الزجاج بالتجزئة — 

بيع مواد البناء األخرى بالتجزئة، مثل الطوب واخلشب واملعدات الصحية  — 
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بيع املواد واملعدات اليت يستعملها الشخص بنفسه بالتجزئة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بيع آالت قص احلشائش بالتجزئة، أيًّا كانت وسيلة تشغيلها — 

بيع محامات الساونا بالتجزئة — 

بيع السجاد والُبسط وكسوة األرضيات واحلوائط بالتجزئة يف املحالت املتخصصة  4753

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع السجاد والُبسط بالتجزئة — 

بيع الستائر والناموسيات بالتجزئة — 
بيع كسوة األرضيات وورق احلائط بالتجزئة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع بالط األرضيات املصنوع من الفّلني بالتجزئة، انظر 4752 —

البيع بالتجزئة لألجهزة املنـزلية الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضاءة وغريها من األصناف   4759
املنـزلية يف املتاجر املتخصصة

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األثاث املن�زيل بالتجزئة — 

بيع أدوات اإلضاءة بالتجزئة — 
بيع األواين املن�زلية وأدوات املائدة واخلزفيات واألواين الزجاجية والصيين واألواين الفخارية بالتجزئة — 

بيع السلع اخلشبية واملصنوعة من الفّلني واخلوص بالتجزئة — 
بيع األجهزة املن�زلية بالتجزئة — 

بيع األدوات املوسيقية واملدّونات املوسيقية بالتجزئة — 
بيع أجهزة األمان بالتجزئة، مثل األقفال واخلزائن، دون تركيب أو خدمات صيانة — 

البيع بالتجزئة لألدوات واملعدات املن�زلية، غري املصنَّفة يف موضع آخر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع التحف القدمية بالتجزئة، انظر 4774 —

بيع املواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  476

تش���مل هذه املجموعة بي���ع املواد الثقافية والترفيهية بالتجزئة يف املتاج���ر املتخصصة، ومنها الكتب والصحف 
والتسجيالت املوسيقية وتسجيالت الفيديو واملعدات الرياضية واأللعاب واللعب.

بيع الكتب والصحف واألدوات املكتبية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4761

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الكتب بالتجزئة من مجيع األنواع — 
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بيع الصحف واملجالت واألدوات الكتابية بالتجزئة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بيع التجهيزات املكتبية بالتجزئة، مثل أقالم احلرب والرصاص واألوراق، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الكتب املستعملة والتحف القدمية بالتجزئة، انظر 4774 —

بيع التسجيالت املوسيقية وتسجيالت الفيديو بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4762

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األسطوانات والشرائط واألقراص والكاسيتات املوسيقية بالتجزئة — 

بيع شرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية بالتجزئة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
بيع الشرائط واألقراص غري املسّجلة بالتجزئة — 

بيع األدوات الرياضية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4763

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البيع بالتجزئة لألدوات الرياضية وأدوات الصيد وأدوات املخّيمات والزوارق والدّراجات — 

بيع األلعاب واّللعب بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4764

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األلعاب والُلعب بالتجزئة، أيًّا كانت املادة املصنوعة منها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أجهزة ألعاب الفيديو بالتجزئة، انظر 4741 —
بيع الربجميات غري املعّدة حسب الطلب بالتجزئة، مبا فيها ألعاب الفيديو، انظر 4741 —

بيع السلع األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  477

تش���مل ه���ذه املجموعة البيع يف املتاج���ر املتخصصة اليت تع���رض أنواعًا معيَّنة من املنتجات ليس���ت داخلة يف 
األجزاء األخرى من هذا التصنيف، مثل امللبوسات واألحذية واملنتجات اجللدية واملنتجات الصيدالنية والطبية 
والس���اعات واهلدايا ومواد التنظيف واألسلحة والزهور واحليوانات األليفة وغريها. ويدخل يف هذه املجموعة 

أيضًا بيع السلع املستعملة بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة.

بيع امللبوسات واألحذية واألصناف اجللدية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة  4771

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أصناف معيَّنة من امللبوسات بالتجزئة — 
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بيع أصناف معيَّنة من الفراء بالتجزئة — 
بيع ملحقات امللبوسات بالتجزئة، مثل القفَّازات وأربطة العنق ومّحاالت السراويل وما إليها — 

بيع املظاّلت بالتجزئة — 
بيع األحذية بالتجزئة — 

بيع املنتجات اجللدية بالتجزئة — 
بيع مستلزمات السفر من اجللود وبدائل اجللود بالتجزئة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املنسوجات بالتجزئة، انظر 4751 —

بيع املنتجات الصيدالنية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة يف متاجر   4772
متخصصة

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املواد الصيدالنية بالتجزئة — 

بيع السلع الطبية والتعويضية بالتجزئة — 
بيع العطور ومستحضرات التجميل بالتجزئة — 

بيع البضائع اجلديدة األخرى بالتجزئة يف متاجر متخصصة  4773

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املعدات الفوتوغرافية والبصرية واملعدات الدقيقة بالتجزئة — 

أنشطة املتخصصني يف جمال البصريات — 
بيع الساعات بأنواعها واملجوهرات بالتجزئة — 

بيع الزهور والنباتات والبذور واألمسدة واحليوانات األليفة وأغذية احليوانات األليفة بالتجزئة — 
بيع اهلدايا التذكارية ومنتجات احلرف اليدوية واألصناف الدينية بالتجزئة — 

أنشطة املعارض الفنية التجارية — 
بيع زيت الوقود والغاز املعبأ يف أسطوانات والفحم وخشب الوقود بالتجزئة للمنازل — 

بيع أدوات التنظيف بالتجزئة — 
بيع األسلحة والذخائر بالتجزئة — 

بيع طوابع الربيد والعمالت بالتجزئة — 
بيع املنتجات غري الغذائية غري املصنَّفة يف موضع آخر بالتجزئة — 

بيع البضائع املستعملة بالتجزئة  4774

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الكتب املستعملة بالتجزئة — 

بيع السلع األخرى املستعملة بالتجزئة — 
بيع التحف القدمية بالتجزئة — 
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أنشطة بيوت املزادات )بالتجزئة( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع السيارات املستعملة بالتجزئة، انظر 4510 —
أنشطة مزادات اإلنترنت وغريها من املزادات يف غري املتاجر )بالتجزئة(، انظر 4791 و4799 —
أنشطة متاجر الرهن، انظر 6492 —

البيع بالتجزئة يف األكشاك واألسواق  478

تش���مل هذه املجموعة بيع التجزئة من أي نوع للمنتجات اجلديدة واملس���تعملة يف أكشاك متنقلة على جانب 
الطريق أو يف أسواق ثابتة.

بيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة يف األكشاك واألسواق  4781

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األغذية واملشروبات ومنتجات التبغ يف األكشاك واألسواق بالتجزئة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع األغذية املجهَّزة لالستهالك السريع بالتجزئة )باعة األغذية اجلوالني(، انظر 5610 —

بيع املنسوجات وامللبوسات واألحذية بالتجزئة يف األكشاك واألسواق  4782

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املنسوجات وامللبوسات واألحذية بالتجزئة يف األكشاك واألسواق — 

بيع السلع األخرى بالتجزئة يف األكشاك واألسواق  4789

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع السلع األخرى بالتجزئة يف األكشاك واألسواق، مثل: — 

 �الُبسط والسجاد
 �الكتب

 �األلعاب والّلعب
 �األجهزة املن�زلية واألجهزة اإللكترونية االستهالكية

 �التسجيالت املوسيقية وتسجيالت الفيديو

جتارة التجزئة يف غري املتاجر واألكشاك واألسواق  479

تش���مل هذه املجموعة أنش���طة البيع بالتجزئة ع���ن طريق الربيد أو اإلنترنت أو البائع���ني اجلوالني أو ماكينات 
البيع، إخل.
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البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالربيد أو عن طريق اإلنترنت  4791

يش���مل هذا الفرع أنش���طة البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء بالربيد أو عن طريق اإلنترنت، 
أي أنشطة البيع بالتجزئة اليت خيتار فيها املشتري مشترياته على أساس اإلعالنات أو الكتالوجات أو املعلومات 
املعروضة على موقع الشبكة أو على أساس مناذج أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلعالم، ويرسل طلبه بالربيد 
أو عن طريق اهلاتف أو على موقع الش���بكة )عادة ما يكون بوس���يلة خاصة يوفرها موقع الشبكة(. وقد تكون 

املنتجات املشتراة مما ميكن تن�زيله من اإلنترنت أو تسليمه إىل الزبون بطريقة أخرى.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أي نوع من أنواع املنتجات بالتجزئة عن طريق الربيد — 

بيع أي نوع من أنواع املنتجات بالتجزئة عن طريق اإلنترنت — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
البيع املباشر عن طريق التليفزيون واإلذاعة واهلاتف — 

مزادات البيع بالتجزئة على اإلنترنت — 

أنواع البيع بالتجزئة األخرى خارج املتاجر واألكشاك واألسواق  4799

يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع أي نوع من املنتجات بالتجزئة بأي طريقة مل ترد يف الفروع السابقة: — 

 �بالبيع املباشر أو عن طريق البائعني اجلوالني
 �من خالل ماكينات البيع وما إليها

البيع املباشر للوقود )زيت التدفئة وخشب الوقود وما إليهما(، وتوصيله مباشرة إىل أماكن الزبائن — 
أنشطة املزادات يف غري املتاجر )بالتجزئة( — 

البيع بالتجزئة عن طريق عمالء بالعمولة )يف غري املتاجر( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
توصيل املنتجات من املتاجر، انظر الفئات 471 - 477 —

 الباب حاء
النقل والتخزين

يشمل هذا الباب تقدمي خدمات نقل الركاب والبضائع، سواء حسب جدول مواعيد أو ال، عن طريق 
السكك احلديدية أو خطوط أنابيب، وكذلك النقل الربي والبحري واجلوي، كما يشمل األنشطة املرتبطة 
بالنقل والتخزين مثل مرافق املوانئ واملرائب، ومناولة البضائع، وختزينها، وما إىل ذلك. ويدخل يف هذا 
الباب إجيار معدات النقل مع سائق أو دون سائق. كما يدخل يف هذا الفصل أيضًا أنشطة الربيد وأنشطة 

توصيل الربيد بواسطة مندوبني.
)انظر  وإصالحها  األخرى  النقل  ومعدات  املحركات  ذات  املركبات  صيانة  الباب  هذا  يف  يدخل  وال 
الفرعني 4520 و3315( وال أنشطة التشييد والصيانة واإلصالح للطرق والسكك احلديدية واملوانئ 
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واملطارات )انظر الفرعني 4210 و4290(، كما ال يشمل تأجري معدات النقل دون سائق أو مشغِّل 
)انظر الفرعني 7710 و7730(.

النقل الربي والنقل عرب األنابيب   49

يش���مل هذا القس���م نقل الركاب والبضائع على الطرق والس���كك احلديدية وكذلك نقل البضائع عن طريق 
األنابيب.

النقل عرب السكك احلديدية  491

تش���مل هذه املجموعة نقل الركاب والبضائع عن طريق الس���كك احلديدية باس���تخدام القاطرات اليت تعمل 
على شبكات رئيسية، تنتشر عادة على مساحة جغرافية واسعة. ويدخل يف هذه املجموعة أيضًا نقل البضائع 

بالسكك احلديدية على خطوط السكك احلديدية القصرية للبضائع.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
النقل الربي للركاب يف املدن والضواحي، انظر 4921 —
األنشطة ذات الصلة مثل التحويل والتفريع، انظر 5221 —
تشغيل مرافق السكك احلديدية، انظر 5221 —

نقل الركاب بالسكك احلديدية فيما بني املدن  4911

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل الركاب بالسكك احلديدية فيما بني املدن — 

تشغيل عربات النوم وعربات األكل كعملية متكاملة تقوم هبا شركات السكك احلديدية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل الركاب على شبكات النقل يف املدن والضواحي، انظر 4921 —
أنشطة حمطات نقل الركاب، انظر 5221 —
تشغيل عربات النوم أو عربات الطعام عندما تقوم به وحدات منفصلة، انظر 5590، 5610 —

نقل البضائع بالسكك احلديدية  4912

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل البضائع على شبكة السكك احلديدية الرئيسية وعلى خطوط السكك احلديدية القصرية للبضائع — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
عمليات التخزين، انظر 5210 —
أنشطة حمطات البضائع، انظر 5221 —
مناولة البضائع، انظر 5224 —
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أنواع النقل الربي األخرى  492

تشمل هذه املجموعة مجيع أنشطة النقل الربي فيما عدا النقل بالقطارات. ومع ذلك فإن النقل على السكك 
احلديدية كجزء من شبكة النقل يف املدينة أو الضواحي يدخل يف هذه املجموعة.

النقل الربي للركاب يف املدن والضواحي  4921

يشمل هذا الفرع ما يلي:

النقل الربي للركاب على شبكات النقل يف املدن والضواحي، وقد يشمل ذلك طرقًا خمتلفة للنقل الربي  — 
مث���ل احلاف���الت والترام وحافالت الترويل واملترو األرضي واخلطوط العلوية وما إليها. وجيري النقل عادة 

دًا وتشمل صعود الركاب ون�زوهلم يف حمطات ثابتة يف العادة. دة تتبع نظامًا زمنيًا حمدَّ على طرق حمدَّ

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:

خطوط النقل من املدينة إىل املطار أو من املدينة إىل حمطات السكك احلديدية أو حمطات احلافالت  — 

تش���غيل خطوط الس���كك احلديدية يف األنفاق وخطوط الكابل اهلوائية وما إليها إذا كانت متثِّل جزًءا من  — 
شبكة النقل يف املدن والضواحي

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل الركاب على خطوط السكك احلديدية بني املدن، انظر 4911 —

أنواع النقل الربي األخرى للركاب  4922

يشمل هذا الفرع ما يلي:

األنواع األخرى لنقل الركاب على الطرق: — 

دة مبواعيد على مسافات طويلة  �خدمات احلافالت املحدَّ

 �تأجري وسائل النقل، والرحالت القصرية وغريها من خدمات احلافالت غري املنتظمة 

 �تشغيل سيارات األجرة

 �تشغيل سيارات نقل الركاب إىل املطارات

تشغيل عربات األسالك اهلوائية )التليفريك(، والسكك احلديدية املعلَّقة ومصاعد مناطق التزجل على اجلليد  — 
إن مل تكن جزًءا من شبكة النقل يف املدن أو الضواحي.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:

تأجري السيارات اخلاصة مع السائق غري ما ُذكر أعاله — 

تشغيل حافالت املدارس وحافالت نقل املوظفني  — 

نقل الركاب بالعربات اليت جيرها اإلنسان أو احليوان — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
النقل بسيارات اإلسعاف، انظر 8690 —
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النقل الربي للبضائع  4923

يشمل هذا الفرع ما يلي:
مجيع عمليات النقل الربي للبضائع: — 

 �نقل الكتل اخلشبية بالعربات 
 �نقل اخلامات بالعربات

 �النقل بعربات تربيد
 �النقل الثقيل

 �النقل السائب، مبا يف ذلك النقل يف الشاحنات الصهرجيية
 �نقل السيارات

 �نقل النفايات ومواد املخلفات، دون مجع أو تصريف

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
نقل األثاث — 

تأجري الشاحنات مع السائق — 
نقل البضائع بعربات جيرها اإلنسان أو احليوان — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل األخشاب يف داخل الغابات كجزء من عمليات قطع األخشاب، انظر 240 —
توزيع املياه بالشاحنات، انظر 3600 —
تشغيل مرافق املحطات ملناولة البضائع، انظر 5221 —
خدمات التعبئة والشحن من أجل النقل، انظر 5229 —
أنشطة النقل بالربيد والنقل بواسطة مندوبني، انظر 5310 و5320 —
نقل املياه كجزء من أنشطة مجع النفايات، انظر 3811 و3812 —

النقل خبطوط األنابيب   493

انظر الفرع 4930.

النقل خبطوط األنابيب   4930

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نق���ل الغ���ازات، والس���وائل، واملياه، والس���وائل ذات العوالق الصلب���ة، وغري ذلك من الس���لع عن طريق  — 

األنابيب

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تشغيل حمطات الضخ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
توزيع الغاز الطبيعي أو املصّنع، أو املياه أو البخار، انظر 3520 و3530 و3600 —
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نقل املياه والسوائل وما إليها بالشاحنات، انظر 4923 —

النقل املائي   50

د املواعيد أو ال. ويدخل يف هذا القسم أيضًا  يشمل هذا القسم النقل املائي للركاب والبضائع سواء كان حمدَّ
تش���غيل قوارب اجلر أو الدفع، وقوارب الرحالت واجلوالت البحرية، والعبَّارات، والتاكس���ي املائي، وما إىل 
ذلك. ومع أن املوقع هو من دالالت الفصل بني النقل البحري والنقل املائي الداخلي، فإن العامل املحدِّد هو 
نوع وس���يلة النقل املس���تعملة. ويصنَّف مجيع أنواع النقل على الُسفن يف البحار يف املجموعة 501، أما النقل 

على أي سفن أخرى فيصنف يف املجموعة 502.

وال يش���مل هذا القس���م أنشطة املطاعم والبارات املوجودة على ظهر الُسفن )انظر الفرعني 5610 و5630( 
إذا كانت تدار من ِقبل وحدات منفصلة.

النقل املائي البحري والساحلي  501

تشمل هذه املجموعة نقل الركاب والبضائع على ُسفن تعمل يف البحر أو املياه الساحلية. كما يدخل فيها نقل 
الركاب والبضائع يف البحريات الكبرية وغريها إذا استعملت يف ذلك أنواع مماثلة من السفن.

النقل املائي البحري والساحلي للركاب  5011

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل الركاب يف البحر ويف املياه الساحلية، سواء مبواعيد منتظمة أو دوهنا: — 

 �تشغيل سفن الرحالت واجلوالت السياحية
 �تشغيل العبارات والتاكسيات املائية وغريها

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري زوارق املتعة مع حبارهتا من أجل النقل البحري والساحلي )مثاًل رحالت الصيد( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املطاعم والبارات على منت السفن، إذا كانت تديرها وحدات منفصلة، انظر 5610 و5630 —
تشغيل “الكازينوهات العائمة”، انظر 9200 —

النقل املائي البحري والساحلي للبضائع   5012

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل البضائع يف عرض البحار واملياه الساحلية، سواء مبواعيد منتظمة أو دوهنا — 

النقل بصنادل اجلر أو الدفع أو احلفارات وغريها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ختزين البضائع، انظر 5210 —

عمليات املوانئ وس���ائر األنش���طة املساعدة مثل خدمات املرس���ى والقيادة واإلضاءة وإنقاذ السفن، انظر  — 
5222
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مناولة البضائع، انظر 5224 —

النقل املائي الداخلي  502

تشمل هذه املجموعة نقل الركاب أو البضائع يف املياه الداخلية، على سفن ال تصلح للنقل يف البحار.

النقل املائي الداخلي للركاب  5021

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نق���ل ال���ركاب يف األهن���ار والقنوات والبحريات وغريها م���ن املمرات املائية الداخلي���ة، مبا يف ذلك داخل  — 

املوانئ

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تأجري زوارق املتعة مع البحارة يف النقل املائي الداخلي — 

النقل املائي الداخلي للبضائع  5022

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نق���ل البضائ���ع يف األهنار والقن���وات والبحريات وغريها م���ن املمرات املائية الداخلي���ة، مبا يف ذلك داخل  — 

املوانئ

النقل اجلوي  51

يشمل هذا القسم نقل الركاب أو البضائع جوًا أو يف الفضاء اخلارجي.

وال يش���مل هذا القس���م صيانة الطائرات أو حمركات الطائرات، انظر الفرع )3315( وأنش���طة الدعم مثل 
تشغيل املطارات )انظر الفرع 5223(. وال يشمل هذا الفرع أيضًا األنشطة اليت تستفيد من الطائرات ولكن 
لي���س ألغ���راض النقل، مثل نث���ر البذور )انظر الف���رع 0161( واإلعالنات اجلوية )انظ���ر الفرع 7310( أو 

التصوير اجلوي )انظر الفرع 7420(.

النقل اجلوي للركاب  511

انظر الفرع 5110.

النقل اجلوي للركاب  5110

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل الركاب جوًا على طرق منتظمة ومبواعيد منتظمة — 

الرحالت اجلوية املستأجرة للركاب  — 
الرحالت اجلوية للترفية واملناظر الطبيعية — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
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تأجري معدات النقل اجلوي مع مشغِّل لغرض نقل الركاب — 
أنشطة الطريان العامة، مثل: — 

 �نقل الركاب يف نوادي الطريان للتعليم أو املتعة

النقل اجلوي للبضائع  512

انظر الفرع 5120.

النقل اجلوي للبضائع  5120

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل البضائع جوًا على خطوط منتظمة ومبواعيد منتظمة — 

نقل البضائع جوًا على خطوط غري منتظمة — 
إطالق السواتل ومركبات الفضاء — 

النقل يف الفضاء — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تأجري معدات النقل اجلوي مع مشغِّل ألغراض نقل البضائع — 

التخزين وأنشطة الدعم للنقل  52

يش���مل هذا القس���م أنشطة التخزين وخدمات الدعم للنقل، مثل تش���غيل مرافق النقل )أي املطارات واألنفاق 
واملوانئ واجلسور وما إليها(، وأنشطة وكاالت النقل ومناولة البضائع.

التخزين  521

انظر الفرع 5210.

التخزين  5210

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مرافق التخزين واملستودعات جلميع أنواع البضائع: — 

 �تشغيل صوامع الغالل وخمازن البضائع العامة، وخمازن التربيد وصهاريج التخزين، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ختزين البضائع يف مناطق التجارة اخلارجية — 

التجميد باهلواء البارد — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مرائب السيارات، انظر 5221 —
تشغيل مرافق التخزين الذايت، انظر 6810 —
تأجري مساحات شاغرة، انظر 6810 —
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األنشطة الداعمة للنقل  522

تش���مل هذه املجموعة األنش���طة الداعمة لنقل الركاب أو البضائع، مثل تش���غيل أجزاء م���ن مرافق النقل، أو 
األنشطة املتصلة مبناولة البضائع قبل النقل مباشرة أو بعده مباشرة أو فيما بني مراحل النقل، ويدخل يف ذلك 

تشغيل وصيانة مجيع مرافق النقل. 

أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل الربي  5221

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل الربي للركاب أو احليوانات أو البضائع: — 

 �تشغيل مرافق املوانئ مثل حمطات السكك احلديدية واحلافالت، وحمطات مناولة البضائع
 �تشغيل مرافق السكك احلديدية

 �تشغيل الطرق واجلسور واألنفاق ومرائب السيارات والدراجات
التحويل والتفريع — 

أنشطة اجلر واملساعدة على الطرق — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تسييل الغاز ألغراض النقل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مناولة البضائع، انظر 5224 —

أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل املائي  5222

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة املتصلة بالنقل املائي للركاب واحليوانات والبضائع: — 

 �تشغيل مرافق املوانئ واألرصفة
 �تشغيل املوانئ الصغرية على املمرات املائية وغريها

 �أنشطة املالحة والقيادة والرسو 
 �أنشطة الشحن والتفريغ بالصنادل وأنشطة اإلنقاذ

 �أنشطة املنارات

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مناولة البضائع، انظر 5224 —
تشغيل موانئ الن�زهة، انظر 9329 —

أنشطة اخلدمات املتصلة بالنقل اجلوي  5223

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة املتصلة بالنقل اجلوي للركاب أو احليوانات أو البضائع: — 
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 �تشغيل مرافق املوانئ مثل املطارات وغريها
 �أنشطة املطارات ومراقبة احلركة اجلوية

 �أنشطة اخلدمات األرضية يف املطارات وما إليها

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة مكافحة احلريق ومنع احلريق يف املطارات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مناولة البضائع، انظر 5224 —
تشغيل مدارس الطريان، انظر 8530 و8549 —

مناولة البضائع  5224

يشمل هذا الفرع ما يلي:
شحن وتفريغ البضائع أو حقائب الركاب بغض النظر عن طريقة النقل املستعملة  — 

شحن السفن أوتفريغها — 
حتميل وتفريغ عربات البضائع على السكك احلديدية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مرافق املوانئ، انظر 5221 و5222 و5223 —

أنشطة دعم النقل األخرى   5229

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إرسال البضائع — 

ترتيب أو تنظيم عمليات النقل بالسكك احلديدية والنقل الربي والبحري واجلوي — 
تنظيم الشحنات اجلماعية والفردية )مبا يف ذلك تسلم البضائع وتوصيلها وجتميع الشحنات(  — 

األنشطة اللوجستية، أي عمليات التخطيط والتصميم والعمليات الداعمة للنقل والتخزين والتوزيع — 
إصدار مستندات الشحن وبوالص الشحن وإعدادها — 

أنشطة الوكالء اجلمركيني  — 
أنشطة وكالء إرسال البضائع بالبحر واجلو — 

أنشطة الوساطة يف حجز األماكن على السفن والطائرات — 
عمليات مناولة البضائع، مثل التعبئة املؤقتة يف صناديق لغرض محاية البضاعة أثناء النقل، وتفريغ البضاعة  — 

من الصناديق وفرزها ووزهنا

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
خدمات نقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبني، انظر 5320 —
خدمات التأمني على السيارات والتأمني البحري وتأمني النقل اجلوي، انظر 6512 —
أنشطة وكاالت السفر، انظر 7911 —
أنشطة وكاالت السياحة، انظر 7912 —
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أنشطة مساعدة السائحني، انظر 7990 —

أنشطة الربيد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبني  53

يشمل هذا القسم أنشطة الربيد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبني، مثل تسلم الرسائل والطرود ونقلها 
وتوصيلها مبوجب ترتيبات خمتلفة. ويدخل يف هذا القسم أيضًا التوصيل املحلي وخدمات السعاة.

أنشطة الربيد  531

انظر الفرع 5310.

أنشطة الربيد  5310

يش���مل هذا الفرع خدمات إدارات الربيد اليت تعمل مبوجب التزام بتقدمي خدمة بريد عامة ش���املة. وتش���مل 
األنش���طة اس���تخدام مرافق اخلدمة العامة الش���املة مبا يف ذلك مواقع اخلدمات الربيدية والفرز ومرافق التجهيز 
ومس���ارات التسلم والتوصيل للربيد. ويش���مل التوصيل الرسائل الربيدية، أي الرسائل والبطاقات واملطبوعات 
)اجلرائ���د واملجالت واملواد اإلعالنية، وما إليها(، والطرود الصغرية والبضائع والوثائق. ويدخل يف هذا الفرع 

أيضًا اخلدمات األخرى الالزمة لدعم اخلدمة الربيدية العامة الشاملة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تسلم وتصنيف ونقل وتوصيل الرسائل والطرود الربيدية )املحلية والدولية( من ِقبل اخلدمات الربيدية اليت  — 
تعمل مبوجب نظام للخدمة العامة الشاملة. وميكن أن ينطوي ذلك على وسيلة أو أكثر من وسائل النقل، 

وميكن القيام هبذه األنشطة إما بوسائل النقل اخلاصة وإما العامة.
تسلُّم الرسائل الربيدية والطرود من صناديق الربيد أو من مكاتب الربيد — 

توزيع وتوصيل الرسائل الربيدية والطرود — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حتويل النقود بالربيد، وأنشطة االدخار بالربيد أو الصكوك املالية الربيدية، انظر 6419 —

أنشطة شركات نقل الربيد اخلاصة  532

انظر الفرع 5320.

أنشطة شركات نقل الربيد اخلاصة  5320

يشمل هذا الفرع أنشطة شركات الربيد اخلاصة اليت ال تعمل مبوجب التزام اخلدمة الربيدية العامة الشاملة. 

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
 — تس���لم وفرز ونقل وتوصيل الرس���ائل الربيدية والطرود الربيدية والُرزم )حمليًا ودوليًا( من ِقبل ش���ركات 
ال تعمل وفق التزام اخلدمة الربيدية العامة الشاملة. وميكن أن تستخدم وسيلة نقل أو أكثر يف هذا النشاط 

كما ميكن القيام به باستخدام وسائل النقل اخلاصة أو العامة. 
توزيع وتوصيل الرسائل الربيدية والطرود — 
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ويشمل هذا الفرع أيضًا:
خدمات التوصيل للمنازل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نقل البضائع، انظر )حسب وسيلة النقل( 4912 و4923 و5012 و5022 و5120 —

 الباب طاء
أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

الباب تقدمي خدمات اإلقامة لفترات قصرية للزوار وغريهم من املسافرين، وتقدمي وجبات  يشمل هذا 
كاملة ومشروبات لالستهالك السريع. وميكن أن ختتلف كمية اخلدمات التكميلية وأنواعها يف إطار هذا 

الباب اختالفًا كبريًا.
وال يشمل يف هذا الباب تقدمي اإلقامة لفترات طويلة كمقر إقامة رئيسي، فهذا يدخل يف تصنيف األنشطة 
العقارية )الباب الم(. وال يدخل يف هذا الباب أيضًا تشغيل خدمات الطعام واملشروبات اليت ال تتفق 
مع االستهالك السريع أو اليت تباع من خالل قنوات توزيع مستقلة، أي من خالل أنشطة جتارة اجلملة 

والتجزئة. أما حتضي�ر ه�ذه األط�ع�م�ة فيصنَّف ضمن الصناعة التحويلية )الباب جيم(.

اإلقامة  55

يش���مل هذا القسم تقدمي خدمات اإلقامة لفترات قصرية للزوار وغريهم من املسافرين. ويدخل يف هذا القسم 
أيض���ًا تقدمي إقامة طويلة املدى للط���الب والعمال وغريهم من األفراد الذين هم يف ظروف مماثلة. وقد تقتصر 
بع���ض الوح���دات على تقدمي خدم���ات إقامة، بينما تقدِّم وحدات أخرى خدم���ات اإلقامة مع الوجبات و/أو 

مرافق ترفيهية.

وال يش���مل هذا القس���م األنش���طة املتعلقة بتقدمي إقامة لفترات طويلة كمقر إقامة رئيس���ي يف املرافق اليت على 
شاكلة الشقق اليت تؤجر على أساس شهري أو سنوي، فهذه تصنَّف يف األنشطة العقارية )الباب الم(. 

أنشطة اإلقامة القصرية املدى  551

انظر الفرع 5510.

أنشطة اإلقامة القصرية املدى  5510

يش���مل هذا الفرع تقدمي خدمات اإلقامة، عادة على أس���اس يومي أو أسبوعي، بشكل رئيسي كإقامة قصرية 
امل���دى للزوار. ويش���مل ذلك تق���دمي إقامة مؤثثة يف غرف وأجنحة للزوار أو يف وحدات كاملة تش���تمل على 
مطابخ، وتقدم خدمات صيانة الغرف على أساس يومي أو منتظم، وغالبًا ما تشتمل على جمموعة من اخلدمات 
اإلضافية مثل خدمات الطعام والش���راب ووقوف الس���يارات وخدمات غسيل وتنظيف امللبوسات، وأحواض 

السباحة ومرافق التمرينات الرياضية، ومرافق ترفيهية ومرافق للمؤمترات واالجتماعات.

ويشمل هذا الفرع تقدمي اإلقامة لفترات قصرية من ِقبل:
الفنادق — 

فنادق املنتجعات — 
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الفنادق املكوَّنة من أجنحة أو شقق  — 
املوتيالت  — 

الفنادق اليت توفر أماكن للسيارات — 
بيوت الضيافة — 
البانسيونات — 

وحدات تقدمي اإلقامة واإلفطار — 
شقق وبيوت تؤجر للزوار — 

وحدات تقاسم الوقت — 
بيوت العطالت — 

الشاليهات واألكواخ والكبائن — 
بيوت الشباب واملنتجعات اجلبلية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات تأجري البيوت والش���قق املفروش���ة وغري املفروشة لالستخدام األكثر دوامًا، عادة ما يكون  — 

على أساس شهري أو سنوي، انظر القسم 68

أماكن املخيمات واملتنـزهات الترفيهية اليت تتيح مكانًا للسيارات واملتنـزهات اليت تتيح مكانًا   552
للمقطورات 

انظر الفرع 5520.

أماكن املخيمات واملتنـزهات الترفيهية اليت تتيح مكانًا للسيارات واملتنـزهات اليت تتيح مكانًا   5520
للمقطورات

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تق���دمي خدمات اإلقامة يف أماكن املخيم���ات وأماكن انتظار املقطورات واملخيم���ات الترفيهية وخميمات  — 

الصيد والقنص للزائرين املقيمني لفترات قصرية
تقدمي خدمات املكان والتسهيالت لسيارات الترفيه — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا تقدمي خدمات اإلقامة اليت تقدمها:
مآوى توفر احلماية أو جمرد تسهيالت لوضع اخليام و/أو حقائب النوم — 

مرافق اإلقامة األخرى  559

انظر الفرع 5590.

مرافق اإلقامة األخرى  5590

يشمل هذا الفرع تقدمي اإلقامة املؤقتة أو على فترات أطول يف غرف فردية أو مشتركة، أو مرافق نوم للطالب 
أو العمال املهاجرين )املومسيني( وغريهم من األفراد.
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ويشمل هذا الفرع خدمات اإلقامة اليت تقدمها:
مساكن الطالب — 

أماكن املبيت يف املدارس — 
مساكن العمال — 

البيوت اليت تقدِّم خدمات اإلقامة الكاملة — 
عربات النوم يف القطارات — 

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات  56

يش���مل هذا القس���م أنشطة تقدمي خدمات األطعمة واملشروبات اليت تقدِّم وجبات كاملة أو مشروبات جاهزة 
لالس���تهالك الف���وري، س���واء يف املطاعم التقليدي���ة أو يف مطاعم اخلدمة الذاتية أو ش���راء الطعام حلمله خارج 
املطعم، وس���واء كانت يف أماكن دائمة أو أكش���اك مؤقتة وس���واء كان هبا مقاعد أو مل يكن. والعامل احلاسم 

م فيه. هو تقدمي الوجبات لالستهالك املباشر وليس نوع املكان الذي تقدَّ

ويس���تثىن م���ن ذل���ك إنتاج الوجبات غري اجلاهزة لالس���تهالك املباش���ر أو غ���ري املقصود هب���ا أن تكون جاهزة 
لالس���تهالك املباش���ر، واألطعمة اليت ال تعترب وجبات )انظر القس���م 10: ُصنع املنتجات الغذائية والقسم 11: 
ُصنع املش���روبات(. ويس���تثىن من هذا القس���م أيضًا بيع األطعمة غري املصنَّعة ذاتيًا اليت ال تعترب وجبة جاهزة 

لالستهالك املباشر )انظر الباب زاي: جتارة اجلملة والتجزئة؛ ...(.

أنشطة املطاعم وخدمات األطعمة املتنقلة  561

انظر الفرع 5610.

أنشطة املطاعم وخدمات األطعمة املتنقلة  5610

يش���مل هذا الفرع تقدمي خدمات الطعام للمس���تهلكني، سواء وهم جالسون أو كانوا يقومون خبدمة أنفسهم 
ة يف نفس املكان أو يأخذوهنا معهم أو يطلبون  من األصناف املعروضة، وس���واء كانوا يأكلون الوجبات املعدَّ
توصيلها إليهم. ويش���مل ذلك حتضري الوجبات وتقدميها لالس���تهالك املباش���ر من العربات ذات املحركات أو 

غري ذات املحركات.

ويشمل هذا الفرع األنشطة التالية:
املطاعم  — 

الكافيتريات — 
مطاعم الوجبات السريعة — 

توصيل البيتزا — 
أماكن تقدمي الوجبات اليت حتمل إىل خارج املحل — 

عربات بيع اآليس كرمي  — 
عربات بيع األطعمة املتنقلة — 

حتضري الوجبات يف األكشاك يف األسواق — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
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أنشطة املطاعم والبارات املتصلة خبدمات النقل، حني تقوم هبا وحدات منفصلة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل مرافق الطعام مبوجب امتياز، انظر 5629 —

أنشطة خدمات الطعام يف املناسبات وغريها من خدمات الطعام   562

دة من الزمن وتشغيل املقاصف  تش���مل هذه املجموعة أنش���طة تقدمي خدمات الطعام يف املناسبات أو لفترة حمدَّ
بناًء على عقد امتياز، كاملوجودة يف املرافق الرياضية وما شاهبها.

تقدمي وجبات الطعام يف املناسبات  5621

يش���مل هذا الفرع تقدمي خدمات الطعام على أس���اس ترتيبات تعاقدية مع الزبون يف املوقع الذي حيدده الزبون 
ملناسبة معيَّنة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي الوجبات يف املناسبات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صنع أصناف األطعمة السريعة التلف إلعادة بيعها، انظر 1079 —
البيع بالتجزئة ألصناف األطعمة السريعة التلف، انظر القسم 47 —

أنشطة خدمات الطعام األخرى  5629

يش���مل هذا الفرع تقدمي وجبات الطعام كصناعة، أي تقدمي خدمات الطعام على أس���اس ترتيبات تعاقدية مع 
دة من الوقت. ال�زب�ون لف�ت�رة حم��دَّ

ويش���مل هذا الفرع أيضًا تش���غيل املقاصف اليت تبيع الطعام يف املرافق الرياضية وما شاهبها، ويعد الطعام عادة 
يف وحدة مركزية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام )مثاًل لشركات النقل( — 

تشغيل خدمات تقدمي الطعام يف املرافق الرياضية وما شاهبها على أساس امتياز حمدد — 
تش���غيل املقاصف والكافيتريات )مثاًل يف املصانع واملكاتب واملستش���فيات واملدارس( على أس���اس امتياز  — 

حمدد

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع أصناف الطعام السريعة التلف إلعادة البيع، انظر 1079 —
البيع بالتجزئة ألصناف الطعام السريعة التلف، انظر القسم 47 —

أنشطة تقدمي املشروبات  563

انظر الفرع 5630.
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أنشطة تقدمي املشروبات  5630

يشمل هذا الفرع حتضري وتقدمي املشروبات لالستهالك املباشر يف املوقع.

ويشمل هذا الفرع األنشطة التالية:
البارات — 
احلانات — 

قاعات الشراب — 
املراقص )اليت يغلب فيها تقدمي املشروبات( — 

صاالت ونوادي ُشرب اجلعة — 
املقاهي — 

حمالت بيع عصري الفواكه — 
بائعو املشروبات املتنقلون — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
رة، انظر 4711 و4722 و4781 و4799 — إعادة بيع املشروبات املعبأة/املحضَّ
تشغيل املراقص دون تقدمي خدمات املشروبات، انظر 9329 —

 الباب ياء
املعلومات واالتصاالت

يشمل هذا الباب إنتاج وتوزيع املعلومات واملنتجات الثقافية وإتاحة وسائل نقل تلك املنتجات وتوزيعها، 
البيانات وغريها من  املعلومات واالتصاالت وجتهيز  تكنولوجيا  البيانات وأنشطة  نقل وتوزيع  وكذلك 

أنشطة خدمات املعلومات.
الربجميات واألفالم  )القسم 58(، مبا يف ذلك نشر  النشر  الباب هي خدمات  الرئيسية هلذا  واملكونات 
وأنشطة  )القسم 60(  وبراجمها  واملرئية  الصوتية  اإلذاعة  وأنشطة   ،)59 )القسم  الصوتية  والتسجيالت 
املعلومات  خدمات  وأنشطة   ،)62 )القسم  املعلومات  تكنولوجيا  وأنشطة   ،)61 )القسم  االتصاالت 

األخرى )القسم 63(. 
ويشمل النشر احلصول على حقوق النشر للمحتوى )منتجات املعلومات( وإتاحة املحتوى إىل اجلمهور 
عن طريق القيام بالنسخ والتوزيع للمحتوى بأشكال خمتلفة )أو ترتيب ذلك(. ويدخل يف هذا الباب مجيع 
األشكال املمكنة للنشر )املطبوعة واإللكترونية والصوتية، واملنشورة على اإلنترنت، واملنتجات املتعددة 

الوسائط مثل كتب املراجع على األقراص احلاسوبية املدجمة، إخل(.
واألنشطة املتعلقة بإنتاج وتوزيع الربامج التليفزيونية موزَّعة على األقسام 59 و60 و61، حسب خمتلف 
مصنَّفة  شاكلتها  على  وما  التليفزيونية  واحللقات  األفالم  مثل  معيَّنة  مكونات  فهناك  العملية.  مراحل 
باعتبارها أنشطة إنتاج يف القسم 59، أما إنتاج برنامج تليفزيوين كامل لقناة تليفزيونية من العناصر املنتجة 
يف إطار القسم 59 أو املكونات األخرى )مثل برامج البث احلي لألخبار( فتقع يف القسم 60. ويشمل 
القسم 60 أيضًا إذاعة هذا الربنامج من ِقبل املنتج. أما توزيع الربامج التليفزيونية الكاملة عن طريق أطراف 
ثالثة، أي دون تغيري يف املحتوى، فتقع يف إطار القسم 61. وميكن أن يكون التوزيع يف سياق القسم 61 

عن طريق اإلذاعة أو الشبكات الساتلية أو شبكات الكابل.
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أنشطة النشر   58

يشمل هذا القسم نشر الُكتب والكتيبات والنشرات والقواميس ودوائر املعارف األطالس واخلرائط واللوحات؛ 
كما يش���مل الصح���ف واملجالت والدوريات؛ والتجميع���ات وقوائم عناوين الربيد وغريها من املنش���ورات، 

ويشمل كذلك نشر الربجميات.

ويش���مل النشر احلصول على حقوق النشر للمحتوى )منتجات املعلومات( وإتاحة هذا املحتوى إىل اجلمهور 
عن طريق نسخ وتوزيع املحتوى مبختلف األشكال، )أو ترتيب ذلك(. ويدخل يف هذا القسم مجيع األشكال 
املمكنة للنش���ر )املطبوعة، أو اإللكترونية أو الصوتية، أو على اإلنترنت، أو كمنتجات متعددة الوس���ائط مثل 

ُكتب املراجع على األقراص احلاسوبية املدجمة، إخل، فيما عدا نشر األفالم.

وال يش���مل هذا القس���م نشر األفالم وش���رائط الفيديو وأفالم الصور املتحركة على أقراص الفيديو الرقمية أو 
ما ش���اهبها من وس���ائط اإلعالم )القسم 59( وإنتاج الُنسخ األصلية من األسطوانات أو املواد الصوتية )القسم 

59(. كما ال يدخل فيه الطباعة )انظر 1811( أو إنتاج املواد املسجلة على نطاق واسع )انظر 1820(.

نشر الُكتب والدوريات وغريها من أنشطة النشر   581

تشمل هذه املجموعة أنشطة نشر الُكتب والصحف واملجالت وغريها من الدوريات، واألدلة وقوائم العناوين 
الربيدي���ة وغري ذل���ك من األعمال، مثل الصور وأعم���ال احلفر، وبطاقات الربيد، واجلداول، واالس���تمارات، 
وامللصق���ات، ونس���خ األعمال الفنية. ومييز هذه األعمال االبتكار الفك���ري املطلوب يف تطويرها، وهي غالبًا 

حممية مبوجب حقوق امللكية الفكرية.

نشر الُكتب  5811

يشمل هذا الفرع أنشطة نشر الُكتب املطبوعة أو اليت يف شكل إلكتروين )أقراص حاسوبية مدجمة أو عروض 
إلكترونية وما إليها( أو يف شكل صويت أو على اإلنترنت.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر الُكتب والكتيبات والنشرات وغريها من املطبوعات مبا يف ذلك نشر القواميس ودوائر املعارف — 

نشر األطالس واخلرائط واللوحات — 
نشر الُكتب الصوتية — 

نشر دوائر املعارف وما إليها على أقراص حاسوبية مدجمة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج مناذج الكرة األرضية، انظر 3290 —
نشر املواد اإلعالنية، انظر 5819 —
نشر األعمال املوسيقية والكتب املوسيقية، انظر 5920 —
أنشطة الُكتاب املستقلني، انظر 9000 —

نشر األدلة وقوائم العناوين الربيدية  5812

يش���مل هذا الفرع نش���ر قوائم املعلومات/احلقائق )قواعد البيانات( املحمية من حيث الش���كل ولكن ليس من 
حيث املضمون. وهذه القوائم ُتنشر عادة يف شكل مطبوع أو إلكتروين.
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ويشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر قوائم عناوين الربيد — 

نشر أدلة اهلواتف — 
نشر األدلة والتجميعات األخرى، مثل جتميعات القوانني، وجتميعات املواد الصيدالنية، إخل — 

نشر الُصحف واملجالت والدوريات  5813

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر الصحف مبا فيها الصحف اإلعالنية — 

نشر الدوريات وغريها من املجالت، مبا يف ذلك نشر برامج اإلذاعة والتليفزيون — 

وميكن أن يكون النشر مطبوعًا أو يف شكل إلكتروين، مبا يف ذلك على اإلنترنت.

أنشطة النشر األخرى  5819

يشمل هذا الفرع ما يلي:
النشر )مبا يف ذلك على الشبكة( ملا يلي: — 

 �الكتالوجات
 �الصور واألشكال املحفورة وبطاقات الربيد

 �بطاقات التهنئة
 �النماذج واالستمارات

 �امللصقات وُنسخ األعمال الفنية
 �املواد اإلعالنية

 �املواد املطبوعة األخرى
النشر على الشبكة لإلحصاءات وغريها من املعلومات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع الربجميات بالتجزئة، انظر 4741 —
نشر الُصحف اإلعالنية، انظر 5813 —
تقدمي الربجميات على الشبكة )استضافة التطبيقات وتقدمي خدمات التطبيقات(، انظر 6311 —

نشر الربجميات  582

انظر الفرع 5820.

نشر الربجميات  5820

يشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر الربجميات اجلاهزة )غري املعدَّة حسب الطلب(: — 

 �ُنظم التشغيل
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 �تطبيقات األعمال وغريها من التطبيقات
 �ألعاب احلاسوب اليت تعمل على خمتلف األجهزة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الربجميات، انظر 1820 —
بيع الربجميات غري املعّدة بناًء على الطلب، بالتجزئة، انظر 4741 —
إنتاج الربجميات غري املقترن بالنشر، انظر 6201 —
تقدمي الربجميات على الشبكة )استضافة التطبيقات وتقدمي خدمات التطبيقات(، انظر 6311 —

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والربامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى  59

يش���مل هذا القس���م إنتاج األعمال املسرحية وغري املسرحية سواء على شكل أفالم أو شرائط فيديو أو أقراص 
فيديو لعرضها مباشرة يف دور السينما أو إلذاعتها على التليفزيون؛ واألنشطة الداعمة مثل حترير األفالم وقصها 
ووضع الترمجات عليها وما إىل ذلك، وتوزيع األفالم وغريها من املنتجات التصويرية على الصناعات األخرى، 
وكذلك عرض األفالم وغريها من املنتجات التصويرية. ويدخل يف هذا القسم أيضًا شراء وبيع حقوق التوزيع 

لألفالم وغريها من املنتجات التصويرية. 

ويش���مل هذا القس���م أيضًا أنش���طة التس���جيل الصويت، أي إنتاج التس���جيالت األصلية وإصدارها وتوزيعها 
والدعاية هلا، ونشر املوسيقى، وأنشطة خدمات التسجيل الصويت يف األستوديوهات وغريها.

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والربامج التليفزيونية  591

تش���مل هذه املجموعة إنتاج األعمال املس���رحية وغري املس���رحية س���واًء على أفالم أو شرائط فيديو أو أقراص 
فيديو رقمية أو غري ذلك من الوس���ائط، مبا يف ذلك التوزيع الرقمي، للعرض يف املس���ارح ودور الس���ينما أو 
لإلذاعة يف التليفزيون وكذلك األنشطة املساعدة مثل حترير األفالم وقصها وإضافة الترمجة إليها وما إىل ذلك، 
وتوزي���ع األف���الم وغريها من املنتجات التصويرية )ش���رائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية، إخل( على س���ائر 
الصناعات، وكذلك عرضها. ويدخل يف هذه املجموعة أيضًا ش���راء وبيع حقوق التوزيع لألفالم وأي إنتاج 

سينمائي آخر.

أنشطة إنتاج األفالم والفيديو والربامج التليفزيونية  5911

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج األفالم والفيديو وبرامج التليفزيون واإلعالنات التجارية التليفزيونية  — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نسخ األفالم )فيما عدا نسخ األفالم لتوزيعها على دور السينما( وكذلك نسخ شرائط الصوت والصورة  — 

واألقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية من الُنسخ األصلية، انظر 1820
لة واألقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية باجلملة، انظر 4649 — بيع شرائط الفيديو املسجَّ
جتارة التجزئة يف شرائط الفيديو واألقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية، انظر 4762 —
أنشطة ما بعد اإلنتاج، انظر 5912 —
نسخ األفالم لتوزيعها على دور السينما، انظر 5912 —
التسجيل الصويت وتسجيل الُكتب على شرائط، انظر 5920 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   254 22/08/1430   02:33:45 �



255اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

إنشاء برنامج كامل لقناة تليفزيونية، انظر 6020 —
اإلذاعة التليفزيونية، انظر 6020 —
جتهيز األفالم لغري صناعة السينما، انظر 7420 —
أنشطة وكاالت املسرح الشخصية أو أنشطة وكالء الفنانني، انظر 7490 —
تأجري شرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية للجمهور، انظر 7722 —

وض���ع الترمجة على البث املباش���ر للعروض التليفزيوني���ة احليَّة، واالجتماعات واملؤمت���رات وغريها، انظر  — 
8299

أنشطة املمثلني ومصممي الرسوم املتحركة واملخرجني واملصممني املسرحيني والفنيني، العاملني حلساهبم  — 
اخلاص، انظر 9000

أنشطة ما بعد اإلنتاج ألفالم السينما والفيديو والربامج التليفزيونية  5912

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة ما بعد اإلنتاج مثل: — 

 �التحرير ووضع العناوين والترمجة وقوائم الشرف على األفالم
 �إضافة الكتابة على األفالم الناطقة

 �وضع األشكال والرسوم املتحركة والتأثريات اخلاصة على األفالم بواسطة احلاسوب
 �نقل األفالم والشرائط

أنشطة خمتربات األفالم السينمائية وأنشطة املختربات اخلاصة ألفالم الرسوم املتحركة: — 
 �طبع وجتهيز أفالم السينما

 �إنتاج نسخ من األفالم للتوزيع على دور السينما

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة مكتبات األفالم، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد نس���خ من األفالم األصلية )فيما عدا إعداد نس���خ لعرضها يف دور العرض( وكذلك إنتاج األشرطة  — 
الصوتية والبصرية واألقراص احلاسوبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية من النسخ األصلية، انظر 1820

بيع شرائط الفيديو املسجلة باجلملة، وكذلك أقراص الفيديو الرقمية، انظر 4649 —
جتارة شرائط الفيديو بالتجزئة، وكذلك أقراص الفيديو الرقمية، انظر 4762 —
جتهيز األفالم لغري العرض يف دور العرض، انظر 7420 —
تأجري شرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية، انظر 7722 —

أنشطة املمثلني ومعّدي الرسوم املتحركة واملخرجني واملصمِّمني املسرحيني والفنيني املتخصصني حلساهبم  — 
اخلاص، انظر 9000

أنشطة توزيع األفالم السينمائية والفيديو والربامج التليفزيونية  5913

يشمل هذا الفرع ما يلي:
توزيع األفالم الس���ينمائية وأفالم الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية وما ش���اهبها من تس���جيالت على دور  — 

العرض وشبكات التليفزيون وحمطات التليفزيون والعارضني
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
احلصول على حقوق توزيع األفالم السينمائية وشرائط الفيديو وأقراص الفيديو الرقمية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي: 
إعداد نس���خ من األفالم )فيما عدا من أجل التوزيع على دور العرض( وكذلك إعداد نس���خ من األشرطة  — 
الصوتية وأش���رطة الفيديو واألقراص احلاس���وبية املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية من النسخ األصلية، انظر 

1820
إعداد نسخ من أفالم السينما لتوزيعها على دور العرض، انظر 5912 —

أنشطة عرض األفالم السينمائية  5914

يشمل هذا الفرع ما يلي:
عرض األفالم السينمائية وأفالم الفيديو يف دور السينما أو يف اهلواء الطلق أو يف مرافق العرض األخرى — 

أنشطة نوادي السينما — 

أنشطة نشر التسجيالت الصوتية واملوسيقي  592

انظر الفرع 5920.

أنشطة نشر التسجيالت الصوتية واملوسيقي  5920

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج التسجيالت األصلية )الصوتية( مثل الشرائط واألقراص احلاسوبية املدجمة  — 

أنش���طة خدمات التس���جيل الصويت يف األس���توديو أو يف غريه، مبا يف ذلك إنتاج الربامج اإلذاعية املسّجلة  — 
)غري برامج البّث املباشر( والتسجيالت الصوتية لإلذاعة واألفالم والتليفزيون، إخل

نشر املوسيقى، أي أنشطة نشر املوسيقى التالية: — 
 �احلصول على حقوق النشر لألعمال املوسيقية وتسجيلها

 �نش���ر وترخيص واس���تعمال تلك األعمال املوس���يقية يف تس���جيالت ويف اإلذاعة والتليفزيون واألفالم 
السينمائية والعروض احلّية واملطبوعات وسائر وسائط اإلعالم

 �توزيع التسجيالت الصوتية إىل بائعي اجلملة والتجزئة أو للبيع املباشر للجمهور

وجيوز أن تكون الوحدات املش���تغلة هبذه األنش���طة مالكة حلقوق امللكية أو أهنا تتصرف كجهة إدارة حلقوق 
امللكية املوسيقية نيابة عن مالكي احلقوق.

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
نشر ُكتب النوتة املوسيقية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد نسخ من النسخة األصلية للتسجيالت املوسيقية وغريها من التسجيالت الصوتية، انظر 1820 —
بيع الشرائط واألقراص الصوتية املسّجلة باجلملة، انظر 4649 —
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أنشطة الربجمة واإلذاعة  60

يشمل هذا القسم أنشطة إنتاج املحتوى أو احلصول على حق توزيع املحتوى، ونشر املحتوى إذاعيًا بعد ذلك، 
مثل برامج اإلذاعة والتليفزيون والبيانات، اخلاصة بالترفيه، وكذلك األخبار واألحاديث وما إليها. ويدخل يف 
هذا القسم أيضًا إذاعة البيانات اليت تدخل عادة يف برامج اإلذاعة والتليفزيون. وميكن القيام باإلذاعة باستخدام 
تكنولوجيات خمتلفة: على اهلواء أو عرب السواتل أو شبكة الكابل أو اإلنترنت. ويشمل هذا القسم أيضًا إنتاج 
الربامج ذات الطبيعة اإلذاعية اخلاصة من حيث ضيق النطاق )النس���ق املحدود، مثل األخبار والربامج الرياضية 
والتعليمية وبرامج الش���باب( على أس���اس إعدادها مبوجب اشتراك أو رس���وم لطرف ثالث إلذاعتها بعد ذلك 

على اجلمهور.

وال يشمل هذا القسم توزيع الربامج اليت تذاع عن طريق الكابل وغريه من االشتراكات )انظر القسم 61(.

اإلذاعة الصوتية  601

انظر الفرع 6010.

اإلذاعة الصوتية  6010

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إذاعة اإلش���ارات الصوتية من أس���توديوهات اإلذاعة ومرافق إرس���ال الربامج الصوتية إىل اجلمهور وإىل  — 

الكيانات التابعة وإىل املشتركني

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
أنش���طة ش���بكات اإلذاعة، أي جتميع وإذاعة الربامج الصوتية إىل الكيانات التابعة واملش���تركني عن طريق  — 

اإلذاعة على اهلواء والكابل وشبكات السواتل
أنشطة اإلذاعة الصوتية على اإلنترنت )حمطات اإلذاعة على اإلنترنت( — 

إذاعة البيانات كجزء متكامل من اإلذاعة الصوتية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الربامج اإلذاعية املسجلة، انظر 5920 —

أنشطة الربجمة واإلذاعة التليفزيونية  602

انظر الفرع 6020.

أنشطة الربجمة واإلذاعة التليفزيونية  6020

يشمل هذا الفرع ما يلي:
 — إنتاج برنامج كامل للقنوات التليفزيونية من أجزاء برناجمية مش���تراة )مثاًل من أفالم س���ينمائية أو وثائقية 

وما إليها(، أو مكّونات برناجمية من اإلنتاج الذايت )مثل األخبار املحلية والتقارير احلّية( أو مزيج منهما

وهذا الربنامج التليفزيوين الكامل ميكن أن تقوم بإذاعته وحدة اإلنتاج أو ميكن أن يكون إنتاجه للبّث من ِقَبل 
أطراف ثالثة موزِّعة مثل شركات الكابل أو اإلرسال التليفزيوين الساتلي.
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وقد تكون الربامج ذات طبيعة متخصصة )أنس���اق حمّددة مثاًل كاألخبار والربامج الرياضية والتعليمية وبرامج 
الشباب(، وقد تكون متاحة جمانًا للمستعملني أو غري متاحة إال على أساس االشتراك.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
برامج قنوات الفيديو حسب الطلب — 

إذاعة البيانات بشكل متكامل مع البّث التليفزيوين — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج عناصر برامج التليفزيون )كاألفالم السينمائية والوثائقية واإلعالنات التجارية(، انظر 5911 —
جتميع باقة من القنوات وتوزيعها عن طريق الكابل أو الساتل إىل املشاهدين، انظر القسم 61 —

االتصاالت  61

يش���مل هذا القس���م أنش���طة تقدمي خدمات االتصاالت واألنش���طة املتصل���ة هبا، أي نقل الص���وت والبيانات 
والنصوص والتس���جيالت الصوتية والفيديو. وقد تكون مرافق النقل اليت تقوم هبذه األنشطة قائمة على أساس 
تكنولوجيا وحيدة أو جمموعة من التكنولوجيات. والعامل املش���ترك يف األنش���طة املصّنفة يف هذا القس���م هي 
نقل املحتوى، دون الدخول يف تفاصيل إنتاجه. وتقوم تفصيالت هذا القس���م على أس���اس نوع البنية التحتية 

العاملة.

وفيما يتعلق بنقل اإلشارات التليفزيونية، قد يتضّمن ذلك جتميع جمموعة كاملة من القنوات التليفزيونية )منتجة 
يف القسم 60( يف باقات برامج من أجل التوزيع.

أنشطة االتصاالت السلكية  611

انظر الفرع 6110.

أنشطة االتصاالت السلكية  6110

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تش���غيل أو صيانة أو تقدمي خدمة نقل الصوت والبيانات والنصوص والتس���جيالت الصوتية غري الفيديو  — 

باستعمال بنية حتتية لالتصاالت السلكية، مبا يف ذلك:
 �تشغيل وصيانة مرافق التحويل واإلرسال لتوصيل اإلرسال من نقطة إىل نقطة عن طريق خطوط أرضية 

أو خطوط ميكرويف أو مزيج من اخلطوط األرضية والروابط الساتلية
 �تشغيل شبكات توزيع الكابل )أي توزيع البيانات واإلشارات التليفزيونية(

 �تق���دمي خدمات االتصاالت بالتلغراف وغريه من وس���ائل االتصاالت غري الصوتية باس���تخدام مرافقها 
اخلاصة

وقد تكون مرافق اإلرس���ال املس���تعملة يف هذه األنش���طة قائمة على أس���اس تكنولوجيا وحيدة أو جمموعة من 
التكنولوجيات

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ش���راء حق الدخول وقدرة الشبكة من مالكي ومشّغلي الشبكات وتقدمي خدمات االتصاالت باستعمال  — 

تلك القدرة إىل دوائر األعمال واملنازل
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تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنترنت من ِقَبل مشّغل الشبكة السلكية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعادة بيع االتصاالت، انظر 6190 —

أنشطة االتصاالت الالسلكية  612

انظر الفرع 6120.

أنشطة االتصاالت الالسلكية  6120

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل وصيانة وتقدمي خدمة االتصال مبرافق إرسال الصوت والبيانات والنصوص والتسجيالت الصوتية  — 

والفيديو باستخدام بيئة اتصاالت السلكية
إقامة وتشغيل شبكات االستدعاء اهلاتفي واخلدمة اهلاتفية اخللوية وغريها من االتصاالت الالسلكية — 

وتوفِّر مرافق اإلرس���ال إرس���ااًل متعّدد االجتاهات عن طريق املوجات اهلوائية، وقد تكون قائمة على أس���اس 
تكنولوجيا وحيدة أو جمموعة من التكنولوجيات.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
شراء حق النفاذ إىل الشبكات وقدرة الشبكات من مالكي ومشّغلي الشبكات وتقدمي خدمات اتصاالت  — 

السلكية )باستثناء الساتلية( باستخدام هذه القدرة إىل دوائر األعمال واملنازل
توفري خدمة الوصول إىل اإلنترنت من ِقَبل مشّغلي الشبكات الالسلكية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعادة بيع االتصاالت، انظر 6190 —

أنشطة االتصاالت الساتلية  613

انظر الفرع 6130.

أنشطة االتصاالت الساتلية  6130

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تش���غيل وصيانة وتقدمي خدمة الوصول إىل مرافق البّث الصويت وبّث البيانات والنصوص والتس���جيالت  — 

الصوتية والفيديو باستعمال مرافق االتصاالت الساتلية
توصيل الربامج املرئية والصوتية والنّصية املتلقاة من شبكات الكابل أو من شبكات اإلذاعة أو التليفزيون  — 
املحلية إىل املستهلكني عن طريق شبكات ساتلية مباشرة إىل املن�زل )والوحدات املصّنفة هنا ال تقوم عادة 

بإنتاج مواد الربامج(.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنترنت من ِقبل مشّغلي الشبكات الساتلية — 

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   259 22/08/1430   02:33:47 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 260

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعادة بيع االتصاالت، انظر 6190 —

أنشطة االتصاالت األخرى  619

انظر الفرع 6190.

أنشطة االتصاالت األخرى  6190

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي تطبيقات اتصاالت متخصصة، مثل التتبع الساتلي، وقياس االتصاالت عن ُبعد، وعمليات حمطات  — 

الرادار
تش���غيل حمطات االستقبال الساتلي واملرافق ذات الصلة، املتصلة تشغيليًا بشبكة اتصاالت أرضية أو أكثر  — 

قادرة على إرسال االتصاالت أو استقباهلا من الشبكات الساتلية
تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنترنت على ش���بكات بني املس���تهلك وش���ركات تقدمي خدمة اإلنترنت، وهذه  — 
الش���بكات غري مملوكة لش���ركات تقدمي خدمة اإلنترنت أو مدارة من ِقَبلها، مثل الدخول على اإلنترنت 

عن طريق خطوط اهلاتف، إخل
تقدمي خدمة اهلاتف واإلنترنت يف مرافق مفتوحة للجمهور — 

تقدمي خدمات االتصاالت على توصيالت االتصاالت القائمة بالفعل: — 
 �تقدمي خدمة الصوت باستعمال بروتوكول اإلنترنت

إعادة بيع االتصاالت )أي شراء وإعادة بيع قدرات الشبكات دون تقدمي خدمات إضافية( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمة النفاذ إىل اإلنترنت من ِقَبل مشّغلي شبكات االتصاالت، انظر 6110 و6120 و6130 —

أنشطة الربجمة احلاسوبية واخلربة االستشارية وما يتصل هبا من أنشطة  62

يش���مل هذا القس���م األنش���طة التالية املتصلة بتقدمي اخلربة االستش���ارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات: كتابة 
الربجميات وتعديلها واختبارها ودعمها؛ وختطيط وتصميم نظم احلاسوب اليت ُتستخَدم يف تكامل تكنولوجيات 
املعدات احلاسوبية والربجميات واالتصاالت؛ وخدمة إدارة وتشغيل شبكة احلاسوب و/أو مرافق جتهيز البيانات 

لدى العميل يف املوقع؛ وغريها من األنشطة احلاسوبية ذات الصبغة املهنية والتقنية.

أنشطة الربجمة احلاسوبية واخلربة االستشارية وما يتصل هبا من أنشطة  620

انظر القسم 62.

أنشطة الربجمة احلاسوبية  6201

يشمل هذا الفرع كتابة الربجميات وتعديلها واختبارها ودعمها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تصميم هيكل وحمتوى ما يلي، و/أوكتابة الرمز احلاسويب الالزم إلنشاء وتنفيذ ما يلي: — 
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 �برجميات الُنظم )مبا يف ذلك التحديثات والترميمات(
 �التطبيقات الربجمية )مبا يف ذلك التحديثات والترميمات(

 �قواعد البيانات
 �مواقع الشبكة

إعداد الربجميات حس���ب الطلب، أي تعديل وتشكيل التطبيق املوجود لكي يعمل يف بيئة نظام املعلومات  — 
اخلاصة بالعميل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر الربجميات اجلاهزة، انظر 5820 —

ختطيط وتصميم النظم احلاس���وبية اليت ُتس���تخَدم يف تكامل تكنولوجيات املعدات احلاس���وبية والربجميات  — 
واالتصاالت، حىت لو كان تقدمي الربجميات يشّكل جزًءا ال يتجزأ منها، انظر 6202

أنشطة اخلربة االستشارية احلاسوبية وإدارة املرافق احلاسوبية  6202

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ختطيط وتصميم نظم احلاس���وب اليت ُتس���تخَدم يف تكامل تكنولوجيات املعدات احلاس���وبية والربجميات  — 

واالتصاالت

والوح���دات املصّنف���ة يف هذا الف���رع ميكن أن توفِّر مكّون���ات املعدات والربجميات الالزم���ة للنظام كجزء من 
اخلدم���ات املتكاملة اليت تقدمه���ا، كما أن هذه املكوِّنات ميكن أن يقّدمها طرف ثالث أو بائعون. والوحدات 

املصنَّفة يف هذا الفرع غالبًا ما تقوم بتركيب النظام وتدريب القائمني عليه ودعمهم.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تقدمي خدمة إدارة وتش���غيل ش���بكة احلاسوب و/أو مرافق جتهيز البيانات لدى العميل يف املوقع، وكذلك  — 

تقدمي خدمات الدعم

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املعدات احلاسوبية أو الربجميات بشكل منفصل، انظر 4651 و4741 —
تركيب احلاسوب الرئيسي واحلواسيب املماثلة بشكل منفصل، انظر 3320 —
تركيب احلواسيب الشخصية بشكل منفصل، انظر 6209 —
تركيب الربجميات بشكل منفصل، انظر 6209 —

أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى  6209

يش���مل هذا الفرع األنش���طة األخرى املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واحلاس���وب غري املصنَّفة يف موضع آخر، 
مثل:

حّل املشكالت الكبرية اليت تتعرض هلا احلواسيب — 
تركيب احلواسيب الشخصية — 

تركيب الربجميات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب أجهزة احلاسوب الرئيسية والطرفية، انظر 3320 —
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الربجمة احلاسوبية، انظر 6201 —
االستشارات يف جمال احلاسوب، انظر 6202 —
إدارة مرافق احلاسوب، انظر 6202 —
جتهيز البيانات واستضافة املواقع، انظر 6311 —

أنشطة خدمات املعلومات  63

يش���مل هذا القس���م أنشطة بوابات البحث على الشبكة، وأنش���طة جتهيز البيانات واستضافة املواقع، وكذلك 
األنشطة األخرى اليت تقوم يف املقام األول بتقدمي املعلومات.

جتهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة، وما يتصل بذلك من أنشطة، والبوابات على   631
الشبكة

تشمل هذه املجموعة إعداد البنية األساسية الستضافة املواقع على الشبكة وخلدمات جتهيز البيانات واألنشطة 
املتصلة هبا، وكذلك إقامة مرافق البحث وغري ذلك من بوابات الشبكة.

جتهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة   6311

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إقامة البنية األساسية الستضافة املواقع على الشبكة وخدمات جتهيز البيانات واألنشطة املتصلة بذلك — 

األنشطة املتخصصة املتعلقة بإنشاء املواقع على الشبكة مثل: — 
 �استضافة املواقع

 �خدمات التحميل مع العرض
 �إنشاء مواقع التطبيقات
تقدمي خدمات التطبيقات — 

تنظيم تقاسم الوقت يف استعمال احلاسوب الرئيسي بني العمالء بشكل عام — 
أنشطة جتهيز البيانات: — 

 �التجهيز الكامل للبيانات املقّدمة من العمالء
 �إنتاج تقارير متخصصة من البيانات املقّدمة من العمالء

تقدمي خدمات إدخال البيانات — 

بوابات الشبكة  6312

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تش���غيل مواقع الش���بكة اليت تستخدم حمرك حبث من أجل إنش���اء قواعد بيانات واسعة لعناوين اإلنترنت  — 

واملحتوى، وصيانتها، يف نسق يسهِّل عملية البحث
تشغيل مواقع الشبكة األخرى اليت ُتستخَدم كبوابات إىل اإلنترنت، مثل مواقع اإلعالم، اليت تقّدم حتديثًا  — 

دوريًا للمحتوى
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أنشطة خدمات املعلومات األخرى  639

تشمل هذه املجموعة أنشطة وكاالت األنباء وسائر أنشطة خدمات املعلومات غري املصّنفة أعاله.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
أنشطة املكتبات واملحفوظات، انظر 9101 —

أنشطة وكاالت األنباء  6391

يشمل هذا الفرع ما يلي:
م األخبار والصور والرس���ائل اإلخبارية إىل وس���ائط  أنش���طة ش���ركات األنباء ووكاالت األنباء اليت تقدِّ — 

اإلعالم

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املصّورين الصحفيني املستقلني، انظر 7420 —
أنشطة الصحفيني املستقلني، انظر 9000 —

أنشطة خدمات املعلومات األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  6399

يشمل هذا الفرع أنشطة خدمات املعلومات األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر، مثل:
خدمات املعلومات القائمة على أساس اهلاتف — 

أحباث املعلومات اليت تتم بناًء على عقد أو أجر — 
خدمات مقتطفات األخبار وخدمات مقتطفات الصحف وما إليها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة مراكز النداء، انظر 8220 —

 الباب كاف
األنشطة املالية وأنشطة التأمني

يشمل هذا الباب أنشطة اخلدمات املالية، مبا فيها التأمني وإعادة التأمني وأنشطة متويل املعاشات التقاعدية 
وأنشطة دعم اخلدمات املالية.

ويشمل هذا الباب أيضًا أنشطة إمساك األصول، على غرار أنشطة الشركات القابضة وأنشطة االئتمانات 
والصناديق والكيانات املالية املشاهبة.

أنشطة اخلدمات املالية، فيما عدا متويل التأمني وصناديق املعاشات  64

يشمل هذا القسم أنشطة إمساك األموال وإعادة توزيعها فيما عدا القيام هبذه العمليات بغرض متويل صناديق 
التأمني أو املعاشات التقاعدية أو الضمان االجتماعي اإللزامي.

مالحظة: من املحتمل أن الترتيبات املؤسسية الوطنية هلا دور هام يف حتديد التصنيف يف إطار هذا القسم.
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الوساطة املالية  641

تشمل هذه املجموعة تلقي األموال يف شكل ودائع قابلة للتحويل، أي أموال ثابتة بالقيمة النقدية، يتم تلقيها 
على أساس يومي من مصادر غري مالية، عدا ما تتلقاه من املصارف املركزية.

املصارف املركزية  6411

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصدار وإدارة عملة البلد — 

رصد ومراقبة املعروض من األموال — 
تلقي الودائع املستخَدمة ألغراض املقاصة بني املؤسسات املالية — 

اإلشراف على العمليات املصرفية — 
االحتفاظ باالحتياطي الدويل للبلد — 

العمل كمصرف للحكومة — 

وأنشطة املصارف املركزية ختتلف فيما بينها ألسباب مؤسسية.

أنواع الوساطة املالية األخرى  6419

يش���مل هذا الفرع تلق���ي الودائع و/أو اعتماد بدائل الودائع، وتقدمي االئتمان���ات والقروض. وميكن أن يأخذ 
تقدمي االئتمانات أش���كااًل خمتلف���ة مثل القروض والرهون وبطاقات االئتمان، إخل، وتقوم هبذه األنش���طة عادة 

مؤسسات مالية غري املصارف املركزية، مثل:
املصارف — 

مصارف التوفري — 
احتادات االئتمان — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
األنشطة املصرفية الربيدية وأنشطة دفاتر التوفري الربيدية — 

منح القروض لشراء املنازل من ِقَبل مؤسسات متخصصة يف االحتفاظ بالودائع — 
أنشطة إصدار الصكوك النقدية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
منح االئتمان لشراء املنازل من ِقَبل مؤسسات متخصصة غري إيداعية، انظر 6492 —
أنشطة جتهيز عمليات بطاقات االئتمان وتسويتها، انظر 6619 —

أنشطة الشركات القابضة  642

انظر الفرع 6420.
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أنشطة الشركات القابضة  6420

يشمل هذا الفرع أنشطة الشركات القابضة، أي الوحدات اليت تستحوذ على أصول )امتالك حصة مهيمنة من 
رأس املال( ملجموعة من الش���ركات التابعة، ويكون نش���اطها الرئيسي هو ملكية تلك املجموعة. والشركات 
 القابض���ة م���ن هذا الفرع ال تقّدم أي خدمات أخرى إىل دوائر األعم���ال اليت حتتفظ فيها حبصة مالية، أي أهنا 

ال تدير الوحدات األخرى.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلدارة الفعلية للش���ركات واملؤسس���ات، والتخطيط االس���تراتيجي واختاذ القرارات يف الشركات، انظر  — 

7010

االحتادات االحتكارية وصناديق األموال والكيانات املالية املشاهبة  643

انظر الفرع 6430.

االحتادات االحتكارية وصناديق األموال والكيانات املالية املشاهبة  6430

يشمل هذا الفرع الكيانات القانونية املنظمة من أجل جتميع األسهم والسندات أو األصول املالية، دون إدارهتا، 
نيابة عن أصحاب األس���هم أو املس���تفيدين. وتنّظم احلوافظ بشكل حيقق خصائص استثمارية معيَّنة مثل التنوُّع 
 واملخاطرة والعائد وتذبذب األس���عار. وهذه الكيانات حتصل عل���ى أرباح وفوائد ودخول من امللكية ولكنها 

ال حتتفظ بعمالة ُتذَكر وليس هلا دخل من بيع خدماهتا.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
صناديق االستثمار املفتوحة — 

صناديق االستثمار املغلقة — 
االحتادات االحتكارية أو التركات أو حس���ابات الوكاالت اليت تدار نيابة عن املس���تفيدين مبوجب اتفاق  — 

أمانة أو وصية أو اتفاق وكالة
صناديق وحدات االستثمار االئتمانية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
الصناديق واالئتمانات اليت حتصل على عائد من بيع س���لع أو منتجات، انظر هذا التصنيف وفقًا للنش���اط  — 

الرئيسي لكل منها
أنشطة الشركات القابضة، انظر 6420 —
متويل صناديق املعاشات، انظر 6530 —
إدارة الصناديق، انظر 6630 —

أنشطة اخلدمات املالية األخرى، فيما عدا متويل التأمني واملعاشات التقاعدية  649

تشمل هذه املجموعة أنشطة اخلدمات املالية فيما عدا األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسات النقدية.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
أنشطة متويل التأمني واملعاشات التقاعدية، انظر القسم 65 —
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التأجري املايل  6491

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التأجري الذي تغطي فيه املدة اإلجيارية، تقريبًا، العمر االفتراضي ألحد األصول ويتمتع مبقتضاه املس���تأجر  — 
بالفعل مبنافع اس���تخدامه ويتحّمل مجيع املخاط���ر املرتبطة مبلكيته. وقد تؤول إليه ملكية األصل يف النهاية 

أو ال تؤول إليه. وعقود اإلجيار هذه تش���مل مجيع أنواع التكلفة مبا يف ذلك الفوائد، أو ُجلُّها.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التأجري التشغيلي، انظر القسم 77، وفقًا لنوع السلع املؤّجرة —

أشكال منح القروض األخرى  6492

يشمل هذا الفرع ما يلي:
 �أنش���طة اخلدمات املالية اليت هتتم أساس���ًا بتقدمي القروض من مؤسسات غري مش���تغلة بالوساطة املالية، 
م  حيث يأخذ منح القروض أشكااًل خمتلفة منها القروض والرهون وبطاقات االئتمان وغريها، واليت تقدِّ

األنواع التالية من اخلدمات:
 �منح قروض استهالكية
 �متويل التجارة الدولية

 �تقدمي متويل طويل األجل للصناعة من املصارف الصناعية
 �اإلقراض خارج النظام املصريف

 �منح القروض لشراء املنازل من مؤسسات متخصصة ال تقبل الودائع
 �حمال الرهونات واملقرضون برهن

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
منح القروض لشراء منازل من مؤسسات متخصصة تقبل الودائع أيضًا، انظر 6419 —

، حسب نوع السلع املؤّجرة التأجري التشغيلي، انظر القسم 77 —
أنشطة إعطاء املِنح من املؤسسات ذات العضوية، انظر 9499 —

أنشطة اخلدمات املالية األخرى، باستثناء متويل التأمني واملعاشات التقاعدية غري املصّنفة   6499 
يف موضع آخر

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة اخلدمات املالية األخرى اليت هتتم أساسًا بتوزيع األموال خبالف اإلقراض: — 

 �أنشطة الوساطة التجارية
 �حترير املقايضات وحقوق االختيار وغريه���ا من ترتيب��ات التغطي��ة لتفادي اخلسارة

 �أنشطة الشركات اليت تعمل يف تسوية التعويضات
أنش���طة االستثمار للحس���اب اخلاص للوحدات املعنية، مثل ش���ركات رؤوس األموال املجازفة، ونوادي  — 

االستثمار، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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التأجري املايل، انظر 6491 —
التعامل يف األسهم والسندات نيابة عن اآلخرين، انظر 6612 —
التجارة يف املمتلكات العقارية وتأجريها واستئجارها، انظر القسم 68 —
حتصيل الديون دون شراء الدين، انظر 8291 —
أنشطة تقدمي املنح من املنظمات ذات العضوية، انظر 9499 —

متويل التأمني وإعادة التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي  65

يشمل هذا القسم ضمان املستحقات السنوية وبوالص التأمني واستثمار العوائد إلنشاء حافظة لألصول املالية 
تستخَدم لتلبية املتطلبات يف املستقبل. ويدخل يف هذا القسم أنشطة التأمني املباشر وإعادة التأمني.

التأمني  651

تشمل هذه املجموعة التأمني على احلياة، وإعادة التأمني على احلياة مع عنصر اّدخاري كبري أو بدونه، وأنواع 
التأمني األخرى غري التأمني على احلياة.

التأمني على احلياة  6511

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ضمان املس���تحقات الس���نوية وبوالص التأم���ني على احلياة، وبوالص تأمني الدخ���ل عند العجز، وبوالص  — 

التأمني ضد املوت يف حادث أو فقد وظائف أحد األعضاء )مع عنصر اّدخاري كبري أو بدونه(.

التأمني، خبالف التأمني على احلياة  6512

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات التأمني غري التأمني على احلياة: — 

 �تأمني احلوادث واحلريق
 �التأمني الصحي

 �تأمني السفر
 �تأمني املمتلكات

 �التأمني على السيارات والتأمني البحري وتأمني الطائرات والنقل
 �التأمني ضد اخلسائر املالية وتأمني الديون

إعادة التأمني  652

انظر الفرع 6520.

إعادة التأمني  6520

يشمل هذا الفرع ما يلي:

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   267 22/08/1430   02:33:48 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 268

���ل مجيع املخاطر أو جزء منها، املرتبطة ببوال���ص التأمني القائمة املضمونة يف  األنش���طة ال���يت تتمّثل يف حتمُّ — 
األصل من ِقَبل شركات تأمني أخرى

متويل املعاشات التقاعدية  653

انظر الفرع 6530.

متويل املعاشات التقاعدية  6530

يش���مل هذا الفرع الكيانات القانونية )أي الصناديق واخلطط والربامج( املنّظمة من أجل تقدمي دخل يف حالة 
التقاعد يقتصر على موظفي أو أعضاء صاحب التأمني. ويش���مل ذلك خطط املعاش���ات التقاعدية ذات املنافع 

املحّددة، وكذلك اخلطط الفردية اليت تعتمد فيها مزايا التأمني على اشتراك العضو.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
خطط املزايا التقاعدية للموظفني — 

صناديق املعاشات التقاعدية وخططها — 
خطط التقاعد — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة صناديق املعاشات التقاعدية، انظر 6630 —
خطط الضمان االجتماعي اإللزامي، انظر 8430 —

األنشطة املساعدة ألنشطة اخلدمات املالية والتأمني  66

 يش���مل ه���ذا القس���م تقدمي خدمات تنطوي على أنش���طة خدمات مالي���ة أو تتصل هبا اتص���ااًل وثيقًا، ولكنها 
ال تقدِّم خدمات مالية يف حد ذاهتا. ويتوقف تفصيل هذا القس���م على نوع املعامالت املالية أو الصناديق اليت 

خيدمها النشاط.

األنشطة املساعدة للخدمات املالية فيما عدا متويل التأمني واملعاشات التقاعدية  661

تشمل هذه املجموعة إقامة أسواق فعلية أو إلكترونية بغرض تسهيل شراء وبيع األسهم والسندات وخيارات 
األسهم وعقود السلع األساسية.

إدارة األسواق املالية  6611

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل األسواق املالية واإلشراف عليها، فيما عدا السلطات العامة، وذلك مثل: — 

 �بورصات عقود السلع األساسية
 �بورصات عقود السلع األساسية يف تاريخ الحق

 �بورصات السندات
 �بورصات األسهم

 �بورصات خيارات األسهم أو السلع األساسية
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أنشطة الوساطة املتعلقة بعقود األوراق املالية والسلع األساسية  6612

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعامل يف األسواق املالية نيابة عن اآلخرين )مثل الوساطة يف األسهم املالية( واألنشطة املتصلة هبا — 

الوساطة يف األوراق املالية — 
الوساطة يف عقود السلع األساسية — 

أنشطة مكاتب تغيري العملة وما إليها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعامل يف األسواق للحساب اخلاص، انظر 6499 —
إدارة احلوافظ، على أساس رسوم معيَّنة أو عقود، انظر 6630 —

األنشطة األخرى املساعدة ألنشطة اخلدمات املالية  6619

يشمل هذا الفرع األنشطة املساعدة لألنشطة املالية غري املصّنفة يف موضع آخر، مثل:
جتهيز املعامالت املالية وأنشطة تسوية املعامالت املالية، مبا يف ذلك املعامالت املتعلقة ببطاقات االئتمان — 

اخلدمات االستشارية االستثمارية — 
أنشطة املستشارين والسماسرة يف جمال الرهن — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
خدمات الوصاية واحلراسة واحلضانة مقابل رسم أو على أساس عقد — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة وكالء ومساسرة التأمني، انظر 6622 —
إدارة الصناديق املالية، انظر 6630 —

األنشطة املساعدة ألنشطة متويل التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية  662

تشمل هذه املجموعة القيام بأعمال الوكالة )أي السمسرة( يف بيع حصص التأمني السنوية وبوالص التأمني أو 
يف تقدمي خدمات أخرى للعاملني فيما يتعلق باس���تحقاقات التأمني واملعاش���ات التقاعدية املرتبط باخلدمة، مثل 

تسوية طلبات التعويض وخدمات اإلدارة من ِقَبل طرف ثالث.

تقييم املخاطر واألضرار  6621

يشمل هذا الفرع تقدمي خدمات اإلدارة للتأمني مثل تقييم الضرر وتسوية مطالب التأمني.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تقييم طلبات التأمني — 
 �تقدير التعويضات

 �تقييم املخاطر
 �تقييم املخاطر واألضرار
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 �تقييم العوار والفاقد
تسوية مطالبات التأمني — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقييم العقارات، انظر 6820 —
التقييم ألغراض أخرى، انظر 7490 —
أنشطة التحقيق، انظر 8030 —

أنشطة وكالء ومساسرة التأمني  6622

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة وكالء التأمني ومساس���رة التأمني )وس���طاء التأمني( يف بيع املستحقات الس���نوية للتأمني وبوالص  — 

التأمني وإعادة التأمني، والتفاوض عليها وتروجيها

أنشطة أخرى مساعدة للتأمني ومتويل املعاشات التقاعدية  6629

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة املتعلق���ة بتمويل التأمني واملعاش���ات التقاعدية أو املرتبط���ة ارتباطًا وثيقًا هبا )فيما عدا تس���وية  — 

املطالبات وأنشطة وكالء التأمني(:
 �إدارة نواتج عمليات االنتشال

 �اخلدمات اإلكتوارية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة اإلنقاذ البحري، انظر 5222 —

أنشطة إدارة األموال  663

انظر الفرع 6630.

أنشطة إدارة األموال  6630

يشمل هذا الفرع أنشطة إدارة احلوافظ والصناديق املالية على أساس رسوم أو عقود، لألفراد ودوائر األعمال 
وغريها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة صناديق املعاشات التقاعدية — 

إدارة الصناديق املشتركة الستثمار األموال — 
إدارة صناديق االستثمار األخرى — 
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 الباب الم
األنشطة العقارية

يشمل هذا الباب نشاط مؤّجري العقارات ووكالء العقارات و/أو مساسرة العقارات يف أّي من األنشطة 
التالية: بيع وشراء العقارات، وتأجري العقارات، أو تقدمي خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة 
العقار أو القيام بدور وكالء عقد التنفيذ يف شراء العقارات. وقد جتري هذه األنشطة الواردة يف هذا الباب 
بالنسبة للعقارات اململوكة أو املؤّجرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد. ويدخل يف هذا الباب 

أيضًا بناء اإلنشاءات مع االحتفاظ مبلكية العقار أو تأجريه.
ويشمل هذا الباب مديري امللكية العقارية.

األنشطة العقارية  68

انظر الباب الم.

األنشطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤّجرة  681

انظر الفرع 6810.

األنشطة العقارية يف املمتلكات اململوكة أو املؤّجرة  6810

يشمل هذا الفرع ما يلي:
شراء وبيع وتأجري وتشغيل العقارات اململوكة ملكية خاصة أو املؤّجرة، مثل: — 

 �البنايات املكوَّنة من شقق ومنازل
 �املباين غري السكنية، مبا فيها صاالت العرض ومراف���ق التخزي����ن الذات���ي، ومراكز التسّوق

 �األراضي
تأجري البيوت والشقق املفروشة وغري املفروشة لالستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
تطوير مشاريع البناء للتشغيل اخلاص، أي لتأجري مساحات يف املباين — 
تقسيم األراضي إىل حصص دون إدخال إصالحات على األراضي — 

تشغيل مواقع البيوت املتنقلة السكنية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تطوير مشاريع املباين للبيع، انظر 4100 —
تقسيم وحتسني األراضي، انظر 4290 —
تشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن اإلقامة املشاهبة، انظر 5510 —
تشغيل أماكن املخيَّمات، وأماكن انتظار املقطورات وما شاهبها من مرافق لإلقامة، انظر 5520 —
تشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجري الغرف بالليلة وما شاهبها من مرافق اإلقامة، انظر 5590 —
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األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود  682

انظر الفرع 6820.

األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود  6820

يش���مل ه���ذا الفرع تق���دمي اخلدمات العقارية على أس���اس رس���وم أو عقود، مب���ا يف ذلك اخلدم���ات املتعلقة 
بالعقارات.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة وكالء ومساسرة العقارات — 

الوساطة يف شراء وبيع وتأجري العقارات مقابل رسم أو على أساس عقد — 
إدارة العقارات على أساس رسم أو عقد — 

خدمات تقييم العقارات — 
أنشطة وكالء حسابات الضمان العقارية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة القانونية، انظر 6910 —
خدمات دعم املرافق، انظر 8110 —

إدارة املرافق، مثل القواعد العس���كرية والس���جون وغريها من املرافق )فيما عدا إدارة مرافق احلاس���وب(،  — 
انظر 8110

 الباب ميم
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

من  عالية  درجة  تتطلب  اليت  املتخصصة  والتقنية  العلمية  واألنشطة  املهنية  األنشطة  الباب  هذا  يشمل 
التدريب، وتتيح معرفة ومهارات متخصصة للجمهور.

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  69

يشمل هذا القسم التمثيل القانوين ملصاحل أحد األطراف ضد طرف آخر سواء كان ذلك أمام املحاكم أو أمام 
هيئات قضائية أخرى، من ِقَبل أش���خاص أعضاء يف نقابة املحامني أو حتت إش���رافهم، كما هو احلال يف تقدمي 
املش���ورة والتمثيل يف القضايا املدنية، واملش���ورة والتمثيل يف القضايا اجلنائية، واملش���ورة والتمثيل يف ما يتعلق 
باملنازعات العمالية. ويش���مل هذا القس���م أيضًا حتضري الوثائق القانونية مثل الوثائق اخلاصة بإعالن الشركة أو 
اتفاقات الش���راكة أو ما ش���اهبها من وثائق فيما يتصل بتكوين الش���ركات وبراءات االختراع وحقوق النشر، 
وإع���داد العق���ود القانونية والوصايا ووثائق الودائع وما إليها، وكذلك األنش���طة األخ���رى اليت يقوم هبا املوثِّق 
مون أو ضباط الفحص أو احلكام. ويش���مل  القان���وين أو املوثِّ���ق املدين القان���وين أو احلاجب القانوين أو املحكِّ
هذا القس���م أيضًا خدمات املحاسبة ومس���ك الدفاتر مثل مراجعة حسابات السجالت وحتضري البيانات املالية 

وإمساك الدفاتر.

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   272 22/08/1430   02:33:50 �



273اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

األنشطة القانونية  691

انظر الفرع 6910.

األنشطة القانونية  6910

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التمثي���ل القان���وين ملصاحل أحد األطراف ضد طرف آخر، س���واء كان ذلك أم���ام املحاكم أو أمام هيئات  — 

قضائية أخرى من ِقَبل أشخاص أعضاء يف نقابة املحامني أو حتت إشرافهم:
 �تقدمي املشورة والتمثيل يف القضايا املدنية

 �تقدمي املشورة والتمثيل يف القضايا اجلنائية
 �تقدمي املشورة والتمثيل فيما يتعلق باملنازعات العمالية

االستشارات العامة وتقدمي املشورة وإعداد الوثائق القانونية: — 
 �الوثائق اخلاصة بإعالن الشركة أو اتفاقات الشراكة أو الوثائق املشاهبة فيما يتصل بتكوين الشركات

 �براءات االختراع وحقوق النشر
 �إعداد العقود القانونية والوصايا واالئتمانات وما إليها

مون  أنش���طة أخ���رى يقوم هبا املوثِّق���ون القانونيون، واملوثِّق���ون القانونيون املدنيون واملحض���رون واملحكِّ — 
واملفتشون واحلكام

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املحاكم، انظر 8423 —

األنشطة املحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة احلسابات، واالستشارات الضريبية  692

انظر الفرع 6920.

األنشطة املحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة احلسابات، واالستشارات الضريبية  6920

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تسجيل املعامالت التجارية اخلاصة باملشاريع التجارية أو غريها — 

إعداد احلسابات املالية أو مراجعتها — 
فحص احلسابات والتصديق على صحتها — 

إعداد إقرارات ضرائب الدخل الشخصية أو التجارية — 
األنشطة االستشارية ومتثيل العمالء أمام سلطات الضرائب — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة جتهيز البيانات وإعداد اجلداول، انظر 6311 —

أنش���طة اخلربة االستش���ارية يف جمال اإلدارة، مثل تصميم النظم املحاس���بية وبرامج حس���ابات التكاليف  — 
وإجراءات ضبط امليزانيات، انظر 7020

حتصيل الكمبياالت، انظر 8291 —
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أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية يف جمال اإلدارة  70

يشمل هذا القسم تقدمي املشورة واملساعدة إىل دوائر األعمال وغريها من املنظمات بشأن مسائل اإلدارة، مثل 
التخطيط االستراتيجي والتنظيمي، والتخطيط املايل واملوازنة، وأهداف التسويق وسياساهتا؛ وسياسات املوارد 
البش���رية وممارس���اهتا وختطيطها، وجداول مواعيد اإلنتاج، وختطيط عمليات املراقبة. ويشمل هذا القسم أيضًا 

اإلشراف على الوحدات التابعة لنفس الشركة أو املؤسسة وإدارهتا، أي غري أنشطة املكاتب الرئيسية.

أنشطة املكاتب الرئيسية  701

انظر الفرع 7010.

أنشطة املكاتب الرئيسية  7010

يش���مل هذا الفرع اإلش���راف على الوحدات األخرى يف الش���ركة أو املؤسس���ة وإدارهتا؛ والقيام بالتخطيط 
االس���تراتيجي أو التنظيمي، والقيام بدور صانع القرارات يف الش���ركة أو املؤسس���ة؛ وممارسة الرقابة التشغيلية، 

وإدارة العمليات اليومية للوحدات التابعة.

ويشمل هذا الفرع األنشطة التالية:
املكاتب الرئيسية — 

مكاتب اإلدارة املركزية — 
مكاتب الشركة األم — 

املكاتب اإلقليمية والفرعية — 
مكاتب إدارة الفروع — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الشركات القابضة غري املشتغلة باإلدارة، انظر 6420 —

أنشطة اخلربة االستشارية يف جمال اإلدارة  702

انظر الفرع 7020.

أنشطة اخلربة االستشارية يف جمال اإلدارة  7020

يش���مل هذا الفرع تقدمي املش���ورة والتوجيه واملساعدة التشغيلية لدوائر األعمال وسائر املنظمات بشأن قضايا 
اإلدارة، مث���ل التخطي���ط االس���تراتيجي والتنظيمي، وجماالت اخت���اذ القرارات يف املس���ائل ذات الطبيعة املالية، 
وأهداف وسياس���ات التسويق؛ وسياس���ات املوارد البشرية وممارس���اهتا وختطيطها؛ وجداول اإلنتاج وختطيط 

عمليات املراقبة.

وقد يشمل تقدمي هذه اخلدمات إىل دوائر األعمال املشورة والتوجيه أو املساعدة التشغيلية إىل دوائر األعمال 
واإلدارة العامة بشأن ما يلي:

العالقات العامة واالتصاالت — 
أنشطة السعي لدى السياسيني لتحقيق املصلحة — 
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تصميم طرق املحاسبة أو إجراءاهتا، وبرامج حماسبة التكاليف، وإجراءات مراقبة امليزانية — 
تق���دمي املش���ورة واملس���اعدة إىل دوائر األعم���ال واإلدارة العامة يف التخطيط والتنظي���م والكفاءة واملراقبة  — 

ومعلومات اإلدارة، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تصميم الربامج احلاسوبية لنظم املحاسبة، انظر 6201 —
االستشارات القانونية والتمثيل، انظر 6910 —
املحاسبة ومسك الدفاتر وأنشطة مراجعة احلسابات واملشورة بشأن الضرائب، انظر 6920 —
االستشارات الفنية املعمارية واهلندسية وغريها من األنشطة االستشارية، انظر 7110 و7490 —
أنشطة اإلعالن، انظر 7310 —
أحباث السوق واستطالعات الرأي العام، انظر 7320 —

اخلدم���ات االستش���ارية فيما يتعلق بتعي���ني املوظفني التنفيذيني أو البحث عن مرّش���حني لتلك الوظائف،  — 
انظر 7810

األنشطة االستشارية التعليمية، انظر 8550 —

األنشطة املعمارية واهلندسية؛ واالختبارات الفنية والتحليل  71

يش���مل هذا القسم تقدمي اخلدمات املعمارية واهلندسية وخدمات إعداد خرائط البناء، وخدمات فحص املباين 
وخدمات املس���احة واخلرائط، كما يش���مل إجراء االختبارات الفيزيائية والكيميائي���ة وغريها من االختبارات 

التحليلية.

األنشطة املعمارية واهلندسية واخلدمات االستشارية الفنية املتصلة هبا  711

انظر الفرع 7110.

األنشطة املعمارية واهلندسية واخلدمات االستشارية الفنية املتصلة هبا  7110

يش���مل هذا الفرع تقدمي اخلدمات املعمارية واهلندس���ية وخدمات إعداد خرائط البناء، وخدمات فحص املباين 
وخدمات املساحة واخلرائط وما شاهبها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة االستشارية املعمارية: — 

 �تصميم املباين وإعداد اخلرائط
 �ختطيط املدن واهلندسة املعمارية لتجميل املواقع

التصميم اهلندس���ي )أي تطبيق القوانني الفيزيائية والقواعد اهلندس���ية يف تصميم اآلالت واملواد واألدوات  — 
واإلنشاءات والعمليات والنظم( واألنشطة االستشارية فيما يتعلق مبا يلي:

 �اآلالت والعمليات الصناعية واملصانع
 �املشاريع اليت تتضّمن هندسة مدنية أو هيدروليكية أو مرورية

 �مشاريع إدارة املياه
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 �وض���ع املش���اريع وتنفيذها بالنس���بة للهندس���ة الكهربائية واإللكترونية، وهندس���ة التعدين، واهلندس���ة 
الكيميائية، واهلندسة امليكانيكية والصناعية وهندسة النظم، وهندسة األمن والسالمة

 �أنشطة إدارة املشروع املتعلقة بالتشييد
إعداد املش���اريع اليت تستخدم هندسة تكييف اهلواء وهندسة التربيد وهندسة اإلصحاح ومكافحة التلّوث  — 

وهندسة الصوتيات، إخل
املساحة اجلغرافية واجليولوجية والزلزالية — 

أنشطة املسح اجليوديسي: — 
 �أنشطة مسح األراضي واحلدود

 �أنشطة املسح اهليدرولوجي
 �أنشطة املسح حتت التربة

 �أنشطة املعلومات اخلرائطية واملكانية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حفر اآلبار االختباري املرتبط بعمليات التعدين، انظر 0910 و0990 —
تطوير أو نشر الربجميات الالزمة، انظر 5820 و6201 —
األنشطة االستشارية يف جمال احلاسوب، انظر 6202 و6209 —
االختبارات التقنية، انظر 7120 —
أنشطة البحث والتطوير املتعلقة باهلندسة، انظر 7210 —
التصميم الصناعي، انظر 7410 —
الديكورات الداخلية، انظر 7410 —
التصوير اجلوي، انظر 7420 —

االختبارات والتحليالت التقنية  712

انظر الفرع 7120.

االختبارات والتحليالت التقنية  7120

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إجراء االختبارات الفيزيائية والكيميائية وس���ائر االختبارات التحليلية من مجيع األنواع للمواد واملنتجات  — 

)انظر االستثناءات فيما يلي(:
 �اختبار الصوتيات والذبذبات

 �اختبار تركيب املعادن ودرجة نقاوهتا، إخل
 �أنشطة االختبار يف جمال الصحة الغذائية، مبا يف ذلك االختبارات البيطرية وعمليات املراقبة ذات الصلة 

باإلنتاج الغذائي
 �اختبار اخلصائص الفيزيائية للمعادن وأدائها، مثل الشدة والكثافة ودرجة التحمل والنشاط اإلشعاعي، 

إخل
 �اختبار األهلية واالعتمادية

 �اختبار أداء اآلالت الكاملة: املحّركات والسيارات واملعدات اإللكترونية، إخل
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 �اختبار اللحامات والوصالت عن طريق التصوير باألشعة
 �حتليل األعطال

 �اختبار وقياس املؤشرات البيئية: تلّوث اهلواء واملياه، إخل
ش���هادات صالحية املنتجات، مبا يف ذلك الس���لع االس���تهالكية واملركبات ذات املح���ركات والطائرات  — 

وأوعية الضغط واملحطات النووية، إخل
االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة على الطرق — 

إج���راء االختبارات باس���تخدام النماذج أو النم���اذج املصطنعة باحلجم الطبيعي )مثل الطائرات والس���فن  — 
والسدود، إخل(

تشغيل خمتربات الشرطة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اختبار العيِّنات املأخوذة من احليوانات، انظر 7500 —
حتاليل املختربات الطبية، انظر 8690 —

البحث والتطوير يف املجال العلمي  72

يش���مل هذا القسم أنش���طة ثالثة أنواع من البحث والتطوير: )1( البحوث األساس���ية: األعمال التجريبية أو 
النظرية اليت ُتجرى أساس���ًا من أجل اكتس���اب معارف جديدة عن اأُلس���س الكامنة وراء الظواهر واحلقائق 
املشاَهدة، بغض النظر عن التطبيقات أو االستعماالت )2( البحوث التطبيقية: البحوث األصلية اليت ُتجرى من 
د )3( التطوير التجريب�ي:  هة أساسًا حنو غرض عملي معيَّن أو هدف حمدَّ أجل اكتساب معارف جديدة، موجَّ
ه حنو إنتاج  العمل املنهجي الذي يستفيد من املعارف املوجودة املكتسبة من األحباث و/أو اخلربة العملية، واملوجَّ
مواد جديدة أو منتجات أو أجهزة جديدة، أو حنو إنشاء عمليات جديدة أو ُنظم وخدمات جديدة، وحتسني 

العمليات والُنظم واخلدمات القائمة حتسينًا كبريًا.

وتنقس���م أعم���ال البحث والتطوي���ر التجريب�ي يف هذا القس���م إىل فئت���ني: العلوم الطبيعية واهلندس���ة، والعلوم 
االجتماعية واإلنسانية

وال يشمل هذا القسم أحباث السوق )انظر الفرع 7320(.

البحث والتطوير التجريبـي يف جمايل العلوم الطبيعية واهلندسة  721

انظر الفرع 7210.

البحث والتطوير التجريبـي يف جمايل العلوم الطبيعية واهلندسة  7210

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البحث والتطوير التجريب�ي يف جمايل العلوم الطبيعية واهلندسة: — 

 �البحث والتطوير يف جمال العلوم الطبيعية
 �البحث والتطوير يف جمال اهلندسة والتكنولوجيا

 �البحث والتطوير يف العلوم الطبية
 �البحث والتطوير يف علوم التكنولوجيا احليوية
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 �البحث والتطوير يف العلوم الزراعية
 �البحث والتطوير املتعّدد القطاعات، على األغلب يف العلوم الطبيعية واهلندسة

البحث والتطوير التجريبـي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  722

انظر الفرع 7220.

البحث والتطوير التجريبـي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  7220

يشمل هذا الفرع ما يلي:
البحث والتطوير يف العلوم االجتماعية — 

البحث والتطوير يف العلوم اإلنسانية — 
البحث والتطوير املتعّدد القطاعات، على األغلب يف العلوم االجتماعية واإلنسانية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أحباث السوق، انظر 7320 —

أحباث اإلعالن والسوق  73

يش���مل هذا القس���م القيام حبم���الت إعالنية واإلع���الن يف الدوريات والصحف واإلذاعة والتليفزيون وس���ائر 
وسائط اإلعالم، وكذلك تصميم منشآت ومواقع العرض.

اإلعالن  731

انظر الفرع 7310.

اإلعالن  7310

يش���مل هذا الفرع تقدمي طائفة كاملة من اخلدمات اإلعالنية )أي من خالل القدرات الداخلية أو التعاقد من 
الباطن(، مبا يف ذلك تقدمي املشورة، أو اخلدمات االبتكارية، وإنتاج املواد اإلعالنية، والتخطيط املتصل بوسائط 

اإلعالم وشراء الوقت واملساحة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
ابتكار وتنفيذ محالت إعالنية: — 

 �ابت���كار اإلعالنات ونش���رها يف الصح���ف والدوريات واإلذاع���ة والتليفزيون وعلى ش���بكة اإلنترنت 
والوسائط األخرى

 �ابتكار اإلعالنات ونشرها يف األماكن اخلارجية، مثل لوحات اإلعالنات وامللصقات والنشرات واأُلُطر 
وواجهات املتاجر، وتصميم صاالت العرض، واإلعالن على السيارات واحلافالت، إخل

 �متثيل وسائط اإلعالم، أي بيع الوقت واملساحة ملخَتلف اإلعالنات اليت جتتذب وسائط اإلعالن
 �اإلعالنات اجلوية

 �توزيع أو توصيل املواد اإلعالنية أو العيِّنات
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 �إتاحة مكان إعالين على لوحات اإلعالن وغريها
 �إقامة أكشاك وهياكل عرض أخرى ومواقع لإلعالن

القيام حبمالت تسويقية وغريها من خدمات اإلعالن اليت هتدف إىل اجتذاب الزبائن واالحتفاظ هبم: — 
 �الترويج للمنتجات

 �التسويق عن طريق نقاط البيع
 �اإلعالن املباشر بالربيد

 �اخلربة االستشارية يف جمال التسويق

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
نشر املواد اإلعالنية، انظر 5819 —
إنتاج وسائل إعالنية جتارية لإلذاعة والتليفزيون واألفالم، انظر 5911 —
أنشطة العالقات العامة، انظر 7020 —
أحباث السوق، انظر 7320 —

. أنشطة التصميم البياين، انظر 7410 —
التصوير اإلعالين، انظر 7420 —
أنشطة منّظمي املؤمترات واملعارض التجارية، انظر 8230 —
أنشطة الربيد، انظر 8219 —

أحباث السوق واستطالعات الرأي  732

انظر الفرع 7320.

أحباث السوق واستطالعات الرأي  7320

يشمل هذا الفرع ما يلي:
حبث إمكانات السوق ومدى قبول املنتجات واملعرفة هبا وعادات املستهلكني فيما يتعلق بالشراء، وذلك  — 

بغرض تنشيط املبيعات وتطوير منتجات جديدة، ويشمل ذلك التحليالت اإلحصائية للنتائج
اس���تطالع اآلراء اجلماعية للجمهور حول املس���ائل السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية، وحتليل النتائج  — 

إحصائيًا

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى  74

يش���مل هذا القس���م تقدمي اخلدمات املهنية العلمية والتقنية )باس���تثناء القانونية وأنش���طة املحاس���بة؛ واألنشطة 
املعمارية واهلندس���ية؛ واالختبارات والتحاليل التقنية؛ وأنش���طة اإلدارة واخلربة االستش���ارية يف جمال اإلدارة؛ 

وأنشطة البحث والتطوير، وأنشطة اإلعالن(.

أنشطة التصميم املتخصصة  741

انظر الفرع 7410.
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أنشطة التصميم املتخصصة  7410

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تصميم األزياء املتصل باملنسوجات وامللبوسات واألحذية واملجوهرات واألثاث والديكور الداخلي وغري  — 

ذلك من سلع املوضة، وكذلك السلع الشخصية واملن�زلية
م من اس���تعماالت املنَتج وقيمته  التصمي���م الصناع���ي، أي ابتكار وتطوي���ر تصميمات ومواصف���ات تعظِّ — 
ومظه���ره، مب���ا يف ذلك حتديد امل���واد والبنية واآلليات والش���كل واللون وامللمس، مع مراع���اة اعتبارات 
اخلصائص واحلاجات اإلنسانية، والسالمة، واجلاذبية السوقية، والكفاءة يف اإلنتاج والتوزيع واالستعمال 

والصيانة
أنشطة مصمِّمي الرسومات — 

أنشطة أخصائيي الديكورات الداخلية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تصميم وبرجمة صفحات الويب، انظر 6201 —
التصميم املعماري، انظر 7110 —

التصميم اهلندس���ي، أي تطبيق القوانني الفيزيائية والقواعد اهلندس���ية يف تصميم اآلالت واملواد واألدوات  — 
واهلياكل والعمليات والنظم، انظر 7110

التصميمات املسرحية، انظر 9000 —

أنشطة التصوير  724

انظر الفرع 7420.

أنشطة التصوير  7420

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إنتاج الصور الفوتوغرافية التجارية واالستهالكية: — 

 �تصوير األشخاص من أجل جوازات السفر أو املدارس أو حفالت الزفاف، إخل
 �التصوير ألغراض اإلعالنات التجارية والنشر واألزياء واألغراض العقارية أو السياحية

 �التصوير اجلوي
 �تسجيل املناسبات على شرائط الفيديو: حفالت الزفاف واالجتماعات، إخل

جتهيز األفالم — 
 �التحميض والطبع والتكبري من الصور السلبية أو األفالم السينمائية اليت التقطها العميل

 �خمتربات حتميض وطبع األفالم
 �حمالت التحميض والطبع السريع )اليت ليست جزًءا من حمالت بيع آالت التصوير(

 �تركيب الشرائح الزجاجية
 �االستنساخ والترميم أو ترميم األجزاء الشّفافة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية

أنشطة املصّورين الصحفيني — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
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تصوير الوثائق على مايكروفيلم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتهيز أفالم الصور املتحركة املتصلة بصناعة السينما والتليفزيون، انظر 5912 —
أنشطة رسم اخلرائط واملعلومات املكانية، انظر 7110 —

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  749

انظر الفرع 7490.

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  7490

م عادة إىل العمالء التجاريني. وهي تش���مل  يش���مل هذا الفرع جمموعة كبرية من أنش���طة اخلدم���ات اليت تقدَّ
األنشطة اليت حتتاج إىل مهارات مهنية وعلمية وتقنية متقدمة، ولكنها ال تشمل مهام األعمال اليت جتري على 

أساس دائم واألعمال الروتينية ذات املدى الزمين القصري عادة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الترمجة التحريرية والشفوية — 

 — أنش���طة السمس���رة التجارية، أي ترتيبات الشراء والبيع واملش���اريع التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم، 
مبا يف ذلك املمارسات املهنية، ولكنها ال تشمل السمسرة العقارية

أنشطة الوساطة فيما يتعلق برباءات االختراع )ترتيبات شراء وبيع الرباءات( — 
أنشطة التقييم، خالف أنشطة التقييم العقاري والتأمني )للتحف واملجوهرات، إخل( — 

مراجعة الكمبياالت ومعلومات أجور الشحن — 
أنشطة املّساحني اخلاصة بالكميات — 

أنشطة التنبؤ بأحوال الطقس — 
اخلدمات االستشارية يف جمال األمن — 

اخلدمات االستشارية يف جمال اهلندسة الزراعية — 
اخلدمات االستشارية البيئية — 

اخلدمات االستشارية التقنية األخرى — 
أنشطة اخلرباء االستشاريني غري االستشارات املعمارية واهلندسية واخلاصة باإلدارة — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
األنش���طة ال���يت يقوم هبا ال���وكالء والوكاالت نيابة عن األفراد، واليت تش���مل عادة احلصول على عمل يف  — 
السينما أو اإلنتاج املسرحي أو األعمال الترفيهية أو الرياضية، والعثور على ناشرين للكتب واملسرحيات 

واألعمال الفنية والتصويرية وما إليها، والوساطة مع املنتجني، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
بيع املركبات املستعملة ذات املحركات باجلملة يف املزاد، انظر 4510 —

. أنشطة املزادات على الشبكة )بالتجزئة(، انظر 4791 —
أنشطة صاالت املزادات )بالتجزئة(، انظر 4799 —
أنشطة السماسرة العقاريني، انظر 6820 —
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أنشطة مسك الدفاتر، انظر 6920 —
أنشطة االستشاريني يف اإلدارة، انظر 7020 —
أنشطة االستشاريني املعماريني واهلندسيني، انظر 7110 —
أنشطة التصميم اهلندسي، انظر 7110 —
عرض اإلعالنات وتصميم اإلعالنات، انظر 7310 —
إقامة األكشاك وغريها من هياكل العرض ومواقع العرض، انظر 7310 —
أنشطة التصميم الصناعي، انظر 7410 —
أنشطة منّظمي املؤمترات واملعارض التجارية، انظر 8230 —
أنشطة البائعني املستقلني باملزاد، انظر 8299 —
إدارة برامج االنتماء، انظر 8299 —
االستشارة يف جمال االئتمانات والديون االستهالكية، انظر 8890 —
أنشطة مؤّلفي الكتب العلمية والتقنية، انظر 9000 —
أنشطة الصحفيني املستقلني، انظر 9000 —

األنشطة البيطرية  75

يشمل هذا القسم تقدمي الرعاية الصحية للحيوانات، وأنشطة الرقابة الصحية على حيوانات املزارع واحليوانات 
األليفة. ويقوم هبذه األنشطة أطباء بيطريون مؤّهلون يف مستشفيات بيطرية وكذلك عند قيامهم بزيارة املزارع 
وبيوت تربية الكالب أو يف عياداهتم اخلاصة أو يف غرف اجلراحة أو يف موضع آخر. ويدخل يف هذا القس���م 

أيضًا أنشطة اإلسعاف للحيوانات.

األنشطة البيطرية  750

انظر الفرع 7500.

األنشطة البيطرية  7500

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة رعاية ومراقبة صحة احليوان حليوانات املزرعة — 
أنشطة رعاية ومراقبة صحة احليوان للحيوانات األليفة — 

وهذه األنشطة يقوم هبا أطباء بيطريون مؤّهلون يعملون يف مستشفيات بيطرية، وكذلك عند زيارة املزارع أو 
بيوت تربية الكالب أو املنازل، أو يف غرف االستشارة واجلراحة اخلاصة هبم، أو يف أي موضع آخر.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املساعدين البيطريني وغريهم من املوظفني البيطريني املساعدين — 

األنشطة التحليلية - املرضية وغريها من األنشطة التشخيصية املتصلة باحليوانات — 
أنشطة إسعاف احليوانات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة إيواء حيوانات املزرعة غري املقترنة بالرعاية الصحية، انظر 0162 —
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َجّز صوف األغنام، انظر 0162 —
خدم���ات فح���ص القطيع، وخدمات س���ياقة القطيع، وخدم���ات رعي القطيع، وخص���ي الدواجن، انظر  — 

0162
األنشطة املتصلة بالتلقيح الصناعي، انظر 0162 —
أنشطة إيواء احليوانات األليفة دون رعاية صحية، انظر 9609 —

 الباب نون
أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم

يشمل هذا القسم جمموعة من األنشطة اليت تدعم عمليات األعمال العامة، وختتلف هذه األنشطة عن 
األنشطة الواردة يف الباب ميم من حيث إن هدفها األساسي ليس نقل معارف متخصصة.

األنشطة اإلجيارية  77

يش���مل هذا القس���م تأجري األصول احلقيقية وغري املالية، مبا يف ذلك طائفة واس���عة من الس���لع احلقيقية، مثل 
الس���يارات وأجهزة احلاسوب والسلع االستهالكية واآلالت واملعدات الصناعية إىل الزبائن مقابل إجيار دوري 
 أو أقس���اط ُتحَس���ب من مثن الس���لعة. وتنقس���م هذه األنش���طة إىل: )1( تأجري املركب���ات ذات املحّركات، 
)2( تأج���ري املعدات الترفيهية والرياضية واملعدات الش���خصية واملن�زلية، )3( تأجري اآلالت واملعدات األخرى 
من األنواع اليت ُتستخَدم عادة يف العمليات التجارية، مبا يف ذلك معدات النقل األخرى، )4( تأجري منتجات 

امللكية الفكرية وغريها من املنتجات املشاهبة.

وال يدخل يف هذا القسم سوى تقدمي خدمات التأجري التشغيلي.

وال يش���مل هذا القس���م أنشطة اإلجيارات املالية، )انظر الفرع 6491(، وال تأجري العقارات )انظر الباب الم( 
ل. وهذا النوع األخري من التأجري ُيصنَّف حس���ب األنش���طة اليت جتري باستخدام  وال تأجري املعدات مع املش���غِّ

تلك املعدات، مثاًل التشييد )الباب واو( أو النقل )الباب حاء(.

تأجري املركبات ذات املحركات  771

انظر الفرع 7710.

تأجري املركبات ذات املحركات  7710

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري األنواع التالية من املركبات والتأجري التشغيلي هلا: — 

 �سيارات الركوب )دون سائق(
 �الشاحنات واملقطورات ومركبات الترفيه

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري املركبات والشاحنات مع سائق، انظر 4922 و4923 —
اإلجيارات املالية، انظر 6491 —
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تأجري السلع الشخصية واملنـزلية  772

تش���مل هذه املجموعة تأجري السلع الش���خصية واملن�زلية، وكذلك تأجري املعدات الترفيهية والرياضية وشرائط 
الفيديو. وتنطوي هذه األنش���طة عمومًا على تأجري الس���لع لفترات قصرية، رغم أنه حيدث يف بعض احلاالت 

أن يكون التأجري لفترات أطول.

تأجري السلع الترفيهية والرياضية  7721

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري املعدات الترفيهية والرياضية: — 

 �زوارق املتعة، والزوارق ذات املجداف، والزوارق الشراعية
 �الدراجات

 �كراسي ومظاّلت الشواطئ
 �املعدات الرياضية األخرى
 �معدات التزلُّج على اجلليد

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري شرائط الفيديو وأقراص الفيديو، انظر 7722 —
تأجري السلع الشخصية واملن�زلية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر، انظر 7729 —
تأجري املعدات الترفيهية كجزء أساسي من املرافق الترفيهية، انظر 9329 —

تأجري شرائط وأقراص الفيديو  7722

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري شرائط الفيديو واألسطوانات واألقراص املدجمة وأقراص الفيديو الرقمية، إخل — 

تأجري السلع الشخصية واملنـزلية األخرى  7729

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري مجيع أنواع الس���لع املن�زلية أو الش���خصية لألس���ر املعيش���ية أو للصناعة )فيما عدا املعدات الترفيهية  — 

والرياضية(:
 �املنسوجات وامللبوسات واألحذية

 �األثاث واألواين الفخارية والزجاجية وأدوات املطبخ واملائدة واألجهزة الكهربائية واألدوات املن�زلية
 �املجوهرات واآلالت املوسيقية واملناظر واألزياء

 �الكتب واملجالت والدوريات
 �اآلالت واملعدات اليت يستعملها اهلواة، مثل األدوات اليت ُتستخَدم يف اإلصالحات املن�زلية

 �الزهور والنباتات
 �املعدات اإللكترونية لالستعمال املن�زيل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
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تأجري السيارات والشاحنات واملقطورات واملركبات الترفيهية دون سائق، انظر 7710 —
تأجري السلع الترفيهية والرياضية، انظر 7721 —
تأجري شرائط الفيديو وأقراص الفيديو، انظر 7722 —
تأجري الدراجات النارية والكرافانات دون سائق، انظر 7730 —
تأجري األثاث املكتيب، انظر 7730 —

���دة للعاملني، وم���ا يتصل بذلك م���ن أصناف، من قبل املغاس���ل، انظر  توف���ري البياض���ات واألزياء املوحَّ — 
9601

تأجري اآلالت واملعدات األخرى والسلع احلقيقية  773

انظر الفرع 7730.

تأجري اآلالت واملعدات األخرى والسلع احلقيقية  7730

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التأجري والتأجري التش���غيلي، دون مشغِّل، لآلالت واملعدات األخرى اليت ُتستعَمل عادة كسلع إنتاجية يف  — 

الصناعات:
 �املحّركات والتوربينات

 �عدد الورش
 �معدات املناجم وحقول النفط

 �معدات اإلذاعة والتليفزيون واالتصاالت املهنية
 �معدات إنتاج األفالم السينمائية

 �معدات القياس واملراقبة
 �اآلالت العلمية والتجارية والصناعية األخرى

التأجري، والتأجري التشغيلي، ملعدات النقل الربي )فيما عدا السيارات( دون سائق: — 
 �الدراجات النارية والكرافانات وسيارات التخييم، إخل

 �عربات السكك احلديدية
التأجري، والتأجري التشغيلي، ملعدات النقل املائي دون مشغِّل: — 

 �القوارب والسفن التجارية
التأجري، والتأجري التشغيلي، ملعدات النقل اجلوي دون مشّغل: — 

 �الطائرات
 �بالونات اهلواء الساخن

 �التأجري، والتأجري التشغيلي، لآلالت واملعدات الزراعية واحلراجية، دون مشغل
، مثل اجلرارات الزراعية وما إليها تأجري املنتجات املنتجة يف إطار الفرع 2821 �

التأجري، والتأجري التشغيلي، آلالت ومعدات التشييد واهلندسة املدنية، دون مشغِّل: — 
 �الشاحنات ذات األوناش

 �السقاالت ومنصات العمل، دون تركيب أو تفكيك
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التأجري، والتأجري التشغيلي، لآلالت واملعدات املكتبية، دون مشّغل: — 
 �احلاسوب واملعدات الطرفية للحاسوب

 �ماكينات النسخ وماكينات الطباعة وماكينات جتهيز النصوص
 �آالت ومعدات املحاسبة: مسجالت النقد واحلاسبات اإللكترونية، إخل

 �األثاث املكتب�ي

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
تأجري احلاويات لإلقامة أو املكاتب — 

تأجري احلاويات — 
تأجري منّصات التحميل — 

تأجري احليوانات )مثل رعي القطعان أو تأجري خيول السباق( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري اآلالت واملعدات الزراعية واحلراجية مع املشّغل، انظر 0161 و0240 —
تأجري آالت ومعدات التشييد واهلندسة املدنية مع مشّغل، انظر القسم 43 —
تأجري معدات النقل املائي مع مشّغل، انظر القسم 50 —
تأجري معدات النقل اجلوي مع مشغِّل، انظر القسم 51 —
اإلجيارات املالية، انظر 6491 —
تأجري زوارق املتعة، انظر 7721 —
تأجري الدراجات، انظر 7721 —

تأجري منتجات امللكية الفكرية وما شاهبها، فيما عدا األعمال املحمية حبقوق النشر  774

انظر الفرع 7740.

تأجري منتجات امللكية الفكرية وما شاهبها، فيما عدا األعمال املحمية حبقوق النشر  7740

يش���مل هذا الفرع األنش���طة اليت تسمح لآلخرين باس���تعمال منتجات حقوق امللكية الفكرية وما شاهبها من 
منتج���ات نظ���ري دفع مقابل أو رس���م ترخيص للمال���ك )أي مالك األصل(. وقد يأخذ تأج���ري تلك املنتجات 
أش���كااًل خمتلفة، منها الس���ماح باالستنساخ، أو االس���تعمال يف عمليات الحقة أو منتجات الحقة، أو تشغيل 
العم���ل مبوج���ب حق التزام، إخل، وق���د يكون املالكون هم الذين ابتكروا ه���ذه املنتجات، وقد ال يكونون هم 

أنفسهم مبتكريها.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري منتجات امللكية الفكرية )فيما عدا األعمال الفنية اليت حيميها حق النشر كالكتب أو الربجميات( — 

تلّقي عوائد أو رسوم ترخيص عن استعمال ما يلي: — 
 �الكيانات املحمية برباءة

 �العالمات التجارية أو عالمات اخلدمة
 �األمساء املسّجلة

 �استغالل وتقييم املناجم
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 �اتفاقات حق االمتياز

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
حيازة احلقوق والنشر، انظر القسمني 58 و59 —

إنتاج ونس���خ وتوزيع األعمال املحمية حبقوق النش���ر )الكتب والربجميات واألفالم(، انظر القس���مني 58 — 
و59

تأجري العقارات، انظر املجموعة 681 —
تأجري املنتجات احلقيقية )األصول(، انظر املجموعات 771 و772 و773 —
تأجري شرائط وأقراص الفيديو، انظر 7722 —
تأجري الكتب، انظر 7729 —

أنشطة االستخدام  78

 يش���مل هذا القسم أنشطة إعداد قوائم بالوظائف الش���اغرة وإحالة أصحاب طلبات العمل أو تشغيلهم، حني 
ال يك���ون األفراد املحالون أو املعيَّنون من مس���تخدمي وكاالت االس���تخدام، وتوف���ري العمال ألعمال العميل 
لفترات حمدودة لدعم قوة العمل لدى العميل، وأنش���طة تقدمي خدمات املوارد البش���رية وإدارة املوارد البشرية 
لآلخرين على أس���اس عقد أو رس���وم، ويشمل هذا القس���م أيضًا أنشطة البحث عن مرّشحني لوظائف إدارية 

وتعيينهم، كما يشمل أنشطة وكاالت الفرق املسرحية.

وال يشمل هذا القسم أنشطة وكالء الفنانني الفرديني )انظر الفرع 7490(.

أنشطة وكاالت التشغيل  781

انظر الفرع 7810.

أنشطة وكاالت التشغيل  7810

يش���مل ه���ذا الفرع إع���داد قوائم بالوظائف الش���اغرة وإحالة طاليب العمل أو تعيينهم، ح���ني ال يكون األفراد 
املحالون أو املعيَّنون من موظفي وكالة التشغيل.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة البحث عن مس���تخَدمني واختياره���م وإحالتهم وتعيينهم، مبا يف ذلك تعي���ني املوظفني التنفيذيني  — 

وأنشطة البحث عنهم
أنشطة وكاالت ومكاتب تشغيل املمثلني واملسرحيني — 

أنشطة وكاالت التشغيل عن طريق الشبكة العاملية )اإلنترنت( — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة وكالء املمثلني ووكاالهتم اخلاصة، انظر 7490 —

أنشطة وكاالت التشغيل املؤقت  782

انظر الفرع 7820.
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أنشطة وكاالت التشغيل املؤقت  7820

يشمل هذا الفرع ما يلي:
توفري العاملني ألعمال العميل لفترات حمدودة من أجل تعويض أو تكملة القوة العاملة لدى العميل مؤقتًا،  — 

حني يكون األفراد املقّدمون للعمل مستخَدمني لدى وحدة خدمات التشغيل املؤقت

والوحدات املصّنفة هنا ال تقوم بإشراف مباشر على مستخدميها يف مواقع عمل العمالء.

تقدمي موارد بشرية أخرى  783

انظر الفرع 7830.

تقدمي موارد بشرية أخرى  7830

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي موارد بشرية ألعمال العمالء — 

يك���ون تقدمي املوارد البش���رية يف هذا الفرع على أس���اس طويل األجل أو دائم بش���كل ع���ام، وميكن أن تقوم 
الوحدات املصّنفة يف هذا الفرع بالقيام بطائفة واس���عة من مهام إدارة القوى البش���رية واملس���تخَدمني املقدَّمني 

يف هذا اإلطار.

وتق���وم الوح���دات املصّنف���ة يف هذا الفرع بتقدمي س���جل لصاحب العم���ل عن املوظفني فيم���ا يتعلق باملرتبات 
والضرائب وغري ذلك من املسائل املالية واملتعلقة باملوارد البشرية، ولكنها ليست مسؤولة عن توجيه املوظفني 

أو اإلشراف عليهم.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
القيام مبهام املوارد البشرية مع اإلشراف عليها أو إدارة العمل، انظر فرع التصنيف يف النشاط االقتصادي  — 

للشركة أو املؤسسة
تقدمي املوارد البشرية لالستعاضة مؤقتًا عن القوة العاملة للعميل أو الستكماهلا، انظر 7820 —

وكاالت السفر ومشّغلو اجلوالت السياحية وخدمات احلجز واألنشطة املتصلة هبا  79

يشمل هذا القسم نشاط بيع خدمات السفر والسياحة والنقل واإلقامة للجمهور والعمالء التجاريني، ونشاط 
ترتي���ب اجل���والت الس���ياحية وجتميعها اليت تباع من خالل وكاالت الس���فر أو مباش���رة ع���ن طريق الوكالء 
كمش���ّغلي الرحالت الس���ياحية، وكذلك اخلدمات األخرى املتصلة بالسفر، مبا فيها خدمات احلجز. ويدخل 

يف هذا القسم أيضًا أنشطة املرشدين السياحيني وأنشطة ترويج السياحة.

أنشطة وكاالت السفر ومشّغلي اجلوالت السياحية  791

تش���مل هذه املجموعة أنشطة الوكاالت اليت تشتغل أساسًا يف بيع خدمات السفر والرحالت والنقل واإلقامة 
للجمهور وللعمالء التجاريني، وأنشطة ترتيب وجتميع الرحالت السياحية اليت تباع من خالل وكاالت السفر 

أو بشكل مباشر عن طريق وكالء يقومون بتنظيم اجلوالت السياحية.
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أنشطة وكاالت السفر  7911

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الوكاالت اليت تشتغل أساسًا يف بيع خدمات السفر والرحالت والنقل واإلقامة للجمهور وللعمالء  — 

التجاريني

أنشطة مشّغلي اجلوالت السياحية  7912

يشمل هذا الفرع ما يلي:
ترتي���ب وجتمي���ع الرحالت اليت تباع من خالل وكاالت الس���فر أو بش���كل مباش���ر من خالل مش���ّغلي  — 

الرحالت أنفسهم. وقد تشمل الرحالت أيًّا من األنشطة التالية:
 �النقل

 �اإلقامة
 �الطعام

 �زيارة املتاحف أو املواقع التارخيية أو الثقافية أواألحداث املسرحية أو املوسيقية أو الرياضية

خدمات احلجز األخرى واألنشطة املتصلة هبا  799

انظر الفرع 7990.

خدمات احلجز األخرى واألنشطة املتصلة هبا  7990

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات احلجز األخرى املتصلة بالسفر: — 

 �حجز وسائل النقل والفنادق واملطاعم وإجيار السيارات واألحداث الترفيهية والرياضية، إخل
تقدمي خدمات تبادل أماكن اإلقامة اململوكة بنظام تقاسم الوقت — 

أنشطة بيع التذاكر لألحداث املسرحية والرياضية وغريها من أنواع التسلية والترفيه — 
تقدمي خدمات مساعدة الزوار: — 
 �تقدمي معلومات السفر للزوار

 �أنشطة املرشدين السياحيني
أنشطة ترويج السياحة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة وكاالت السفر ومشّغلي اجلوالت السياحية، انظر 7911 و7912 —
تنظيم وإدارة األحداث من نوع االجتماعات واملؤمترات، انظر 8230 —

أنشطة األمن والتحقيقات  80

يش���مل هذا القس���م اخلدمات املتعلقة باألمن، مثل: خدمات التحقيق وخدمات املخربين، وخدمات احلراسة، 
وخدمات تسلم وتوصيل النقود واإليصاالت وغريها من األشياء الثمينة، مع املوظفني واملعدات الالزمة حلماية 
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تلك املمتلكات أثناء النقل، وتش���غيل أجهزة اإلنذار اإللكترونية، مثل أجهزة اإلنذار بالس���رقة أو احلريق، حني 
ز النش���اط على رصد تلك النظم عن ُبعد، ولكن هذا النش���اط قد يش���مل يف أحيان كثرية خدمات البيع  يركِّ
م بش���كل منفصل فتستثىن من هذا القسم وتصنَّف مع  والتركيب واإلصالح. أما إذا كانت هذه اخلدمات تقدَّ

البيع بالتجزئة أو التشييد أو ما إىل ذلك.

أنشطة األمن اخلاصة  801

انظر الفرع 8010.

أنشطة األمن اخلاصة  8010

يش���مل ه���ذا الفرع تق���دمي واحدة أو أكثر من اخلدمات التالية: خدمات احلراس���ة، وتس���لم وتوصيل األموال 
واإليص���االت وغريها من األش���ياء الثمينة، م�ع توف���ري األفراد واملعدات الالزم�ة حلماي����ة تلك املمتلكات أثناء 

النقل.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
خدمات السيارات املصّفحة — 
خدمات احُلّراس الشخصيني — 
خدمات اكتشاف الكذب — 

خدمات البصمات — 
خدمات احلراسة األمنية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة النظام العام والسالمة، انظر 8423 —

أنشطة خدمات ُنظم األمن  802

انظر الفرع 8020.

أنشطة خدمات ُنظم األمن  8020

يشمل هذا الفرع ما يلي:
رص���د نظ���م اإلنذار اإللكترونية عن قرب أو عن ُبعد، مثل ُنظم اإلنذار بالس���رقة أو باحلريق، مبا يف ذلك  — 

صيانتها
تركي���ب وإص���الح وإعادة بن���اء وضبط أجهزة اإلقف���ال امليكانيكي���ة واإللكترونية واخلزان���ات احلديدية  — 

وخزانات الودائع اآلمنة

وقد تش���تغل الوحدات اليت تقوم هبذه األنش���طة أيض���ًا يف بيع أنظمة األمان أو أجه���زة اإلقفال امليكانيكية أو 
اإللكترونية أو اخلزائن احلديدية أو خزائن الودائع اآلمنة.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب ُنظم األمان، مثل ُنظم اإلنذار بالسرقة أو احلريق، دون رصدها فيما بعد، انظر 4321 —
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بي���ع ُنظم األمان وأجهزة اإلقفال امليكانيكية واإللكترونية واخلزائن احلديدية وخزائن الودائع اآلمنة، دون  — 
خدمات الرصد والتركيب أو الصيانة، انظر 4759

املستشارون يف جمال األمن، انظر 7490 —
أنشطة النظام العام والسالمة، انظر 8423 —
خدمات صنع مفاتيح بديلة، انظر 9529 —

أنشطة التحقيقات  803

انظر الفرع 8030.

أنشطة التحقيقات  8030

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة التحقيقات وخدمات املخربين — 

أنشطة مجيع املحّققني املستقلني، بغض النظر عن نوع العميل أو الغرض من التحقيق — 

أنشطة تقدمي اخلدمات للمباين وجتميل املواقع  81

يشمل هذا الفرع تقدمي عدد من أنشطة الدعم العامة، مثل تقدمي جمموعة من خدمات الدعم يف مرافق العميل، 
والتنظي���ف الداخلي واخلارج���ي للمباين من مجيع األنواع، وتنظيف املاكين���ات الصناعية، وتنظيف القطارات 
واحلاف���الت والطائ���رات وما إليها، وتنظيف الصهاريج الربية والبحرية من الداخل، وأنش���طة التعقيم والتطهري 
للمب���اين والس���فن والقطارات وما إليها، وتنظيف القوارير، وكنس الش���وارع، وإزال���ة الثلج واجلليد، وتقدمي 
خدم���ات الرعاي���ة والصيانة املتعلقة بتجميل املوقع، وتقدمي تلك اخلدمات مع تصميم خطط جتميل املوقع و/أو 

خطط تشييد )أي إنشاء( املمرات العلوية واحلوائط اخلارجية والشرفات واألسوار والربك وما شاهبها.

أنشطة متكاملة لدعم املرافق  811

انظر الفرع 8110.

أنشطة متكاملة لدعم املرافق  8110

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي جمموعة من خدمات الدعم يف إطار مرافق العميل، مثل التنظيف العام الداخلي والصيانة وتصريف  — 
الفضالت واحلراس���ة والربيد الداخلي واالس���تقبال وخدمات الغسيل وما يتصل بذلك من خدمات لدعم 

تشغيل املرفق

م املوظفني الذين يعملون يف تقدمي أنش���طة الدعم هذه، ولكنها ال تعمل  والوحدات املصّنفة يف هذا الفرع تقدِّ
يف النشاط األساسي أو األنشطة األساسية للعميل وليست مسؤولة عنها.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي نوع واحد من أنواع خدمات الدعم )مثل خدمات التنظيف العام الداخلي( أو القيام مبهمة واحدة  — 

فقط )مثل التدفئة(، انظر تصنيف كل فرع وفقًا للخدمة املقّدمة
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تقدمي موظفي اإلدارة أو املوظفني العاملني لكامل العملية اليت تقوم هبا املؤسس���ة، كأن تكون مثاًل فندقًا  — 
أو مطعمًا أو منجمًا أو مستشفى، انظر فرع التصنيف حسب الوحدة املشغَّلة

تق���دمي خدم���ات اإلدارة يف املوقع أو تش���غيل ُنظم احلاس���وب لدى العميل أو ُنظم جتهي���ز البيانات، انظر  — 
6202

تشغيل املؤسسات اإلصالحية على أساس التعاقد أو يف مقابل رسوم، انظر 8423 —

أنشطة التنظيف  812

تشمل هذه املجموعة أنشطة التنظيف العام الداخلي جلميع أنواع املباين، والتنظيف اخلارجي للمباين، وأنشطة 
التنظي���ف املتخصص للمباين أو أنش���طة التنظي���ف املتخصص األخرى، وتنظي���ف اآلالت الصناعية، وتنظيف 
الصهاريج املستعملة يف النقل الربي والبحري من الداخل، وأنشطة التعقيم والتطهري للمباين واآلالت الصناعية، 

وتنظيف القوارير، وكنس الشوارع، وإزالة الثلج واجلليد.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
مكافحة اآلفات الزراعية، انظر 0161 —
تنظيف املباين اجلديدة بعد إنشائها مباشرة، انظر 4330 —
التنظيف بالبخار والصنفرة وغريها من األنشطة اليت جترى على املباين من اخلارج، انظر 4390 —
تنظيف الُبُسط والسجاد والستائر واملفروشات، انظر 9601 —

التنظيف العام للمباين  8121

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التنظيف العام )غري املتخصص( جلميع أنواع املباين، مثل: — 

 �املكاتب
 �املنازل أو الشقق

 �املصانع
 �املتاجر

 �املؤسسات
التنظيف العام )غري املتخصص( ألماكن العمل األخرى واملباين املهنية واملباين السكنية املتعددة الوحدات — 

وتشمل هذه األنشطة يف الغالب األعم التنظيف الداخلي وإن كانت قد تشمل تنظيف املناطق اخلارجية املتصلة 
بالداخل مثل النوافذ واملمرات.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة التنظيف الداخلي املتخصصة، مثل تنظيف املداخن وتنظيف املدافئ واملواقد وأفران حرق القمامة  — 

والغاّليات وأنابيب التهوئة ووحدات العادم، انظر 8129

أنشطة تنظيف املباين والتنظيف الصناعي األخرى  8129

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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التنظيف من اخلارج للمباين من مجيع األنواع، مبا يف ذلك املكاتب واملصانع واملتاجر واملؤسسات وغريها  — 
من دوائر األعمال واألماكن املهنية واملباين السكنية املتعددة الوحدات

أنش���طة التنظي���ف املتخصص للمب���اين، مثل تنظيف النواف���ذ واملداخن واملدافئ واملواق���د وحمارق القمامة  — 
والغاّليات وأنابيب التهوئة ووحدات العادم

تنظيف أحواض السباحة وخدمات الصيانة هلا — 
تنظيف اآلالت الصناعية — 

تنظيف القوارير — 
تنظيف القطارات واحلافالت والطائرات، إخل — 

تنظيف الصهاريج اليت ُتستعَمل يف النقل الربي والبحري من الداخل — 
أنشطة التعقيم والتطهري — 

كنس الشوارع وإزالة الثلوج واجلليد — 
أنشطة تنظيف املباين والتنظيف الصناعي األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
مكافحة اآلفات الزراعية، انظر 0161 —
تنظيف املجاري والبالوعات، انظر 3700 —
تنظيف السيارات، وغسيل السيارات، انظر 4520 —

األنشطة املتعلقة خبدمة وصيانة جتميل املواقع  813

انظر الفرع 8130.

األنشطة املتعلقة خبدمة وصيانة جتميل املواقع  8130

يشمل هذا الفرع ما يلي:
زراعة ورعاية وصيانة ما يلي: — 

 �املتن�زهات واحلدائق، من أجل:
 à املساكن اخلاصة والعامة

 à املباين العامة وشبه العامة )املدارس واملستشفيات واملباين اإلدارية ودور العبادة وما إليها(
 à املباين البلدية )املتن�زهات واملناطق اخلضراء واملدافن، إخل(

 à ختضري الطرق )الطرق وخطوط السكك احلديدية والترام، واملمرات املائية واملوانئ(
 à املباين الصناعية والتجارية

 �ختضري ما يلي:
 à املباين )حدائق السطوح، وختضري الواجهات، واحلدائق الداخلية(

 à املس���احات الرياضية )مثل مالعب كرة القدم والغولف وما إليها( واملالعب، والس���احات اخلضراء 
من أجل التمتع بالشمس، وسائر املتن�زهات الترفيهية

 à املياه الساكنة واملتدفقة )األحواض واملناطق املبتلة بالتبادل، والربك وأحواض السباحة واحلفر وجماري 
املياه وحمطات الصرف الصحي(
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 �النباتات اليت تزرع للحماية من الضوضاء أو الرياح أو التحات أو الرؤية أو انبهار البصر

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
صيانة األراضي من أجل اإلبقاء عليها يف حالة بيئية جيدة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلنتاج التجاري وزراعة النباتات واألشجار من أجل اإلنتاج التجاري، انظر القسم 01 والقسم 02 —
مشاتل األشجار )فيما عدا مشاتل أشجار الغابات(، انظر 0130 —
صيانة األراضي للحفاظ عليها من أجل االستعمال الزراعي، انظر 0161 —
أنشطة التشييد من أجل جتميل املواقع، انظر الباب واو —
تصميم أعمال جتميل املواقع واألنشطة املعمارية، انظر 7110 —
تشغيل حدائق النباتات، انظر 9103 —

األنشطة اإلدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغري ذلك من أنشطة الدعم لألعمال  82

يش���مل هذا القس���م تقدمي طائفة من اخلدمات اإلدارية اليومية للمكاتب، وكذلك مهام الدعم الروتينية اليومية 
لألعمال على أساس عقد أو رسوم مدفوعة.

م عادة لألعمال غري املصّنفة يف موضع آخر. ويشمل هذا القسم أيضًا مجيع أنشطة خدمات الدعم اليت تقدَّ

والوحدات املصّنفة يف هذا القسم ال تقدِّم موظفني تشغيليني للقيام مبهام العمل بشكل كامل.

األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعم للمكاتب  821

تشمل هذه املجموعة تقدمي طائفة من اخلدمات اإلدارية اليومية للمكاتب مثل التخطيط املايل والفواتري ومسك 
الدفاتر وشؤون األفراد والتوزيع املادي واللوجستيات لآلخرين على أساس عقد أو رسوم مدفوعة.

وتش���مل هذه املجموعة أيضًا أنش���طة الدعم لآلخرين على أساس عقد أو رسوم مدفوعة، من نوع مهام دعم 
األعمال الروتينية املستمرة اليت تقوم هبا دوائر األعمال واملنظمات عادة بنفسها.

م موظفني تشغيليني للقيام بكامل مهام العمل، وُتصنَّف الوحدات  والوحدات املصّنفة يف هذه املجموعة ال تقدِّ
اليت تقوم جبانب معيَّن من هذه األنشطة حسب النشاط الذي تقوم به.

أنشطة اخلدمات اإلدارية املتكاملة للمكاتب  8211

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات اإلدارية اليومية للمكاتب، مثل تقدمي خدمات االستقبال والتخطيط  — 
املايل والفواتري ومس���ك الدفاتر وشؤون األفراد والتوزيع الفعلي )خدمات الربيد( والسوقيات، للغري على 

أساس عقد أو رسوم مدفوعة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي موظفني تشغيليني للقيام مبجموعة كاملة من العمليات، انظر الفرع حسب نوع العمل/النشاط — 

تقدمي جانب واحد معيَّن من هذه األنشطة، انظر الفرع حسب ذلك النوع من النشاط —
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تصوير املستندات وحتضري الوثائق وغريها من أنشطة الدعم املتخصصة للمكاتب  8219

يش���مل هذا الفرع جمموعة من املهام املختلفة منها تصوير املس���تندات وحتضري الوثائق وأنش���طة الدعم املكتبية 
املتخصصة، وتشمل أنشطة التصوير/الطباعة للوثائق يف هذا الفرع أنشطة الطباعة املحدودة احلجم فقط.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
حتضري الوثائق — 

حترير الوثائق وتصحيح النصوص — 
الطباعة ومعاجلة النصوص أو النشر املكتيب — 

خدمات دعم السكرتارية — 
اختزال الوثائق وغري ذلك من خدمات السكرتارية — 

كتابة الرسائل واخلالصات — 
تق���دمي خدم���ات تأج���ري صناديق الربي���د وغري ذلك من أنش���طة الربيد )باس���تثناء اإلع���الن بطريق الربيد  — 

املباشر(
تصوير املستندات — 

النسخ — 
إعداد املسودات — 

خدمات تصوير املستندات األخرى دون تقدمي خدمات الطباعة يف نفس الوقت، مثل طباعة األوفست،  — 
والطباعة السريعة، والطباعة الرقمية، وحتضري الوثائق للطباعة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
طباعة الوثائق )الطباعة باألوفست، والطباعة السريعة، وما إليها(، انظر 1811 —
اإلعالن عن طريق الربيد املباشر، انظر 7310 —
أعمال السكرتارية املتخصصة مثل إعداد حماضر املحاكم، انظر 8299 —
خدمات السكرتارية العمومية، انظر 8299 —

أنشطة مراكز النداء  822

انظر الفرع 8220.

أنشطة مراكز النداء  8220

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة مراكز النداء الوارد، والرّد على مكاملات العمالء باس���تخدام ُمش���ّغلني أو توزيع املكاملات آليًا أو  — 
عن طريق تكامل اهلاتف واحلاس���وب أو اس���تعمال ُنظم اإلجابة الصوتية التفاعلية أو غري ذلك من الطرق 
املماثل���ة لتلق���ي الطلبات وتق���دمي معلومات عن املنتج���ات والتعامل مع طلبات املس���اعدة من العمالء أو 

شكاوى العمالء
مراكز أنش���طة النداءات اخلارجية اليت تس���تعمل طرقًا مماثلة لبيع أو تس���ويق الس���لع أو اخلدمات للعمالء  — 

املحتملني، والقيام بأحباث السوق أو استطالعات الرأي العام وغري ذلك من األنشطة لصاحل العمالء
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تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية  823

انظر الفرع 8230.

تنظيم املؤمترات واملعارض التجارية  8230

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تنظيم أحداث مثل معارض األعمال والتجارة واملؤمترات واالجتماعات، والترويج هلا و/أو إدارهتا، سواء  — 

كان ذلك يشمل إدارة احلدث وتقدمي املوظفني لتشغيل املرافق اليت جتري فيها تلك األحداث أو ال

أنشطة خدمات الدعم لألعمال غري املصّنفة يف موضع آخر  829

م  تش���مل هذه املجموعة أنش���طة وكاالت حتصيل الديون، ومكاتب االئتمان، ومجيع أنش���طة الدعم الذي يقدَّ
بشكل عادي لألعمال، غري املصّنفة يف موضع آخر.

أنشطة وكاالت حتصيل املدفوعات ومكاتب االئتمان  8291

يشمل هذا الفرع ما يلي:
حتصيل مدفوعات املطالبات وتسديد املدفوعات اليت جتمعها إىل العمالء، مثل خدمات حتصيل الكمبياالت  — 

والديون
مجع معلومات، مثل التاريخ الوظيفي أو تاريخ الديون عن األش���خاص، وتاريخ الديون لألعمال، وتقدمي  — 
تلك املعلومات إىل املؤسسات املالية والتجار وغريهم ممن حيتاجون إىل تقييم اجلدارة االئتمانية لألشخاص 

واألعمال

أنشطة التغليف والتعبئة  8292

يشمل هذا الفرع ما يلي:
 �أنش���طة التغليف والتعبئة على أس���اس عقد أو رس���وم مدفوعة، س���واء كان ذلك ينطوي على عمليات 

آلية أو ال:
 �تعبئة السوائل يف زجاجات، مبا يف ذلك املشروبات واألطعمة

 �تعبئة املواد الصلبة )التغليف باستعمال شرائط البالستيك أو باستعمال رقائق معدنية، إخل(
 �التغليف اآلمن للمستحضرات الصيدالنية

 �وضع العناوين أو املواصفات واألختام
 �تغليف الطرود واهلدايا

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ُصنع املشروبات اخلفيفة وإنتاج املياه املعدنية، انظر 1104 —
أنشطة التغليف املرتبطة بالنقل، انظر 5229 —
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أنشطة خدمات الدعم األخرى لألعمال غري املصّنفة يف موضع آخر  8299

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إعداد حماضر حرفية أو تس���جيل املحاضر للمحاكمات القضائية احلّية ونس���خ املواد املسّجلة الحقًا، ومن  — 

أمثلة ذلك:
 �كتابة حماضر اجللسات يف املحاكم أو نسخ املحاضر املسّجلة

 �خدمات النسخ العمومية
إضافة الترمجة إىل البث املباشر للربامج التليفزيونية احلّية لالجتماعات واملؤمترات )فوريًا( — 

خدمات الترميز باألعمدة للعناوين — 
خدمات طباعة الترميز باألعمدة — 

خدمات منظمات مجع األموال اخلريية على أساس عقد أو رسوم مدفوعة — 
خدمات فرز الربيد — 

خدمات إعادة التملُّك — 
خدمات مجع العمالت من عّدادات وقوف السيارات — 

أنشطة أصحاب املزادات املستقلني — 
إدارة برامج االنتماء للمؤسسات التجارية — 

م عادة إىل األعمال، غري املصنَّفة يف موضع آخر أنشطة الدعم األخرى اليت ُتقدَّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات اختزال الوثائق، انظر 8219 —
تقدمي خدمات طباعة العناوين أو الترمجة على األفالم السينمائية، انظر 5912 —

 الباب سني
اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

ذلك  ويشمل  العامة.  اإلدارة  عادة  هبا  تقوم  اليت  احلكومية،  الطبيعة  ذات  األنشطة  الباب  هذا  يشمل 
تنفيذ القوانني وتفسريها وإصدار اللوائح اخلاصة هبا، وكذلك إدارة الربامج القائمة على أساسها، كما 
يشمل األنشطة التشريعية والضرائب والدفاع الوطين والنظام العام والسالمة وخدمات اهلجرة، والشؤون 

اخلارجية، وإدارة الربامج احلكومية. ويشمل هذا الباب أيضًا أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي.
الباب، وإمنا  أو املؤسسي يف حد ذاته هو أساس حتديد وضع نشاط ما يف هذا  القانوين  الوضع  وليس 
حيّدده أن النشاط ذو طبيعة حمّددة يف الفقرة السابقة. ويعين ذلك أن األنشطة املصّنفة يف موضع آخر من 
هذا التصنيف ال تدخل يف نطاق هذا الباب حىت لو كانت تنّفذها الكيانات العامة. فعلى سبيل املثال، 
 يدخل يف هذا الباب إدارة النظام التعليمي )أي اللوائح والضوابط واملناهج(، ولكن عملية التدريس نفسها 
ال تندرج حتته )انظر الباب عني(، كما أن مستشفى السجن أو املستشفى العسكري ُيصّنف يف قطاع 
بتنفيذها  تقوم  قد  الباب  هذا  الداخلة يف  األنشطة  بعض  فإن  القدر  وبنفس  فاء(.  الباب  )انظر  الصحة 

وحدات غري حكومية.
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اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي  84

انظر الباب سني.

إدارة شؤون الدولة والسياسة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع  841

تش���مل هذه املجموعة اإلدارة العامة )أي اإلدارة التنفيذية والتش���ريعية واملالية وما إليها على مجيع مس���تويات 
احلكومة( واإلشراف على جمال احلياة االقتصادية واالجتماعية.

األنشطة العامة لإلدارة العامة  8411

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلدارة التنفيذية والتشريعية للهيئات املركزية واإلقليمية واملحلية — 

إدارة الشؤون الضريبية واإلشراف عليها: — 
 �تشغيل نظام الضرائب

 �مجع الضرائب/الرسوم على السلع والتحقيق يف التهرُّب الضريب�ي
 �إدارة شؤون اجلمارك

تنفيذ امليزانية وإدارة األموال العامة والَدين العام: — 
 �مجع وتلقي األموال والرقابة على إنفاقها

إدارة سياسة البحث والتطوير )املدين( بشكل عام واألموال املقرَّرة هلا — 
إدارة وتش���غيل التخطي���ط االقتص���ادي واالجتماع���ي العام وخدم���ات اإلحصاء على خمتلف مس���تويات  — 

احلكومة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة املباين اململوكة للحكومة أو اليت تشغلها احلكومة، انظر 6810 و6820 —

إدارة سياس���ات البح���ث والتطوي���ر اليت هتدف إىل حتس���ني رفاه األف���راد، واألموال املخصص���ة هلا، انظر  — 
8412

إدارة سياسات البحث والتطوير اليت هتدف إىل حتسني األداء االقتصادي والتنافسية، انظر 8431 —
إدارة سياسات البحث والتطوير املتصلة بالدفاع واألموال املقرَّرة هلا، انظر 8422 —
إدارة حمفوظات احلكومة، انظر 9101 —

تنظيم أنشطة تقدمي الرعاية الصحية والتعليم واخلدمات الثقافية وغريها من اخلدمات   8412
االجتماعية، فيما عدا الضمان االجتماعي

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلدارة العامة للربامج اليت هتدف إىل زيادة رفاه األفراد: — 

 �الصحة
 �التعليم
 �الثقافة
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 �الرياضة
 �الترفيه
 �البيئة

 �اإلسكان
 �اخلدمات االجتماعية

اإلدارة العامة لسياسات البحث والتطوير واألموال املخّصصة هلا يف هذه املجاالت — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
رعاية األنشطة الترفيهية والثقافية — 
توزيع املنح العامة على الفنانني — 
إدارة برامج توفري مياه الشرب — 

إدارة عمليات مجع النفايات وتصريفها — 
إدارة برامج محاية البيئة — 
إدارة برامج اإلسكان — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الصرف الصحي والتخّلص من النفايات ومعاجلتها، انظر األقسام 37 و38 و39 —
أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي، انظر 8430 —
األنشطة التعليمية، انظر القسم 85 —
األنشطة املتصلة بصحة اإلنسان، انظر القسم 86 —
أنشطة املكتبات واملحفوظات )اليت يديرها القطاع اخلاص أو احلكومة(، انظر 9101 —
تشغيل املتاحف وغريها من املؤسسات الثقافية، انظر 9102 —
األنشطة الرياضية وسائر األنشطة الترفيهية، انظر القسم 93 —

تنظيم أنشطة تسيري األعمال واملسامهة يف حتسني عملياهتا  8413

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اإلدارة العامة والتنظيم، مبا يف ذلك ختصيص اإلعانات، ملختلف القطاعات االقتصادية: — 

 �الزراعة
 �استخدام األراضي

 �موارد الطاقة والتعدين
 �البنية التحتية

 �النقل
 �االتصاالت

 �الفنادق والسياحة
 �جتارة اجلملة والتجزئة

إدارة سياسات البحث والتطوير واألموال املقررة هلا، من أجل حتسني األداء االقتصادي — 
إدارة الشؤون العمالية بصفة عامة — 
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تنفيذ تدابري السياسة العامة املتعلقة بالتنمية اإلقليمية، مثل احلّد من البطالة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة البحث والتطوير التجريبية، انظر القسم 72 —

تقدمي اخلدمات للمجتمع ككل  842

تشمل هذه املجموعة أنشطة الشؤون اخلارجية والدفاع والنظام العام والسالمة.

الشؤون اخلارجية  8421

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة وتشغيل وزارة اخلارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج أو يف مقار املنظمات الدولية — 

إدارة خدم���ات اإلع���الم واخلدم���ات الثقافية اليت هت���دف إىل التوزيع خارج احلدود الوطنية، وتش���غيلها  — 
ودعمها

املعونة املقدمة إىل بلدان خارجية، سواء كانت تتم من خالل املنظمات الدولية أو ال — 
تقدمي معونة عسكرية إىل بلدان أجنبية — 

إدارة التجارة اخلارجية والشؤون املالية الدولية والشؤون التقنية اخلارجية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اخلدمات املقدمة يف الكوارث الدولية أو لالجئي الن�زاعات، انظر 8890 —

أنشطة الدفاع  8422

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة وتس���يري ش���ؤون الدفاع العس���كري وقوات الدفاع الربية والبحرية واجلوية والفضائية، واإلشراف  — 

عليها، مثل:
 �القوات القتالية الربية والبحرية واجلوية

 �القوات والقيادات يف جماالت اهلندس���ة والنقل واالتصاالت واالستخبارات والعتاد واألفراد وغريها من 
القوات والقيادات غري القتالية

 �قوات االحتياط والقوات املساعدة يف مؤسسة الدفاع
 �اللوجستيات العسكرية )توفري املعدات واهلياكل واإلمدادات، إخل(

 �األنشطة الصحية لألفراد العسكريني يف امليدان
إدارة وتسيري شؤون قوات الدفاع املدين ودعمها — 

تق���دمي الدع���م لعمل خطط الطوارئ والقيام بالتدريبات اليت تش���ترك فيها املؤسس���ات املدنية والس���كان  — 
املدنيون

إدارة سياسات وخمصصات البحث والتطوير املتصلة بالدفاع — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة البحث والتطوير التجريبية، انظر القسم 72 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   300 22/08/1430   02:33:57 �



301اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

تقدمي املعونة العسكرية للبلدان األجنبية، انظر 8421 —
أنشطة املحاكم العسكرية، انظر 8423 —

تق���دمي اإلمدادات الس���تعماهلا يف حاالت الط���وارئ املحلية عند حدوث كوارث يف وقت الس���لم، انظر  — 
8423

األنشطة التعليمية للمدارس والكليات واألكادمييات العسكرية، انظر 8530 —
أنشطة املستشفيات العسكرية، انظر 8610 —

أنشطة النظام العام والسالمة  8423

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة وتش���غيل قوات الش���رطة النظامية واالحتياطية اليت تدعمها السلطات العامة، وقوات حرس املوانئ  — 
واحل���دود والس���واحل وغريها من الق���وات اخلاصة التابعة للش���رطة، مبا يف ذلك تنظيم املرور وتس���جيل 

األجانب وسجالت صحيفة األحوال اجلنائية
مكافحة احلرائق والوقاية منها: — 

 �إدارة وتش���غيل فرق إطفاء احلريق النظامية واالحتياطية واليت تدعمها الس���لطات العامة من أجل الوقاية 
من احلريق ومكافحة احلرائق وإنقاذ األش���خاص واحليوانات، وتقدمي املس���اعدة يف حالة وقوع كوارث 

مدنية أو فيضانات أو حوادث طرق، إخل
إدارة وتشغيل حماكم القضاء اإلداري واملدين، واملحاكم العسكرية والنظام القضائي، مبا يف ذلك التمثيل  — 
القانوين وتقدمي املشورة القانونية نيابة عن احلكومة أو حني تكون مقّدمة من احلكومة، نقدًا أو يف شكل 

خدمات
إصدار األحكام وتفسري القوانني — 

التحكيم يف الدعاوى املدنية — 
إدارة الس���جون وتق���دمي اخلدم���ات اإلصالحية، مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل، س���واء كانت إدارهتا  — 

وتشغيلها تتم من ِقَبل وحدات حكومية أو مؤسسات خاصة على أساس عقد أو رسم مدفوع
توفري اإلمدادات يف حاالت الطوارئ املحلية عند حدوث كوارث يف زمن السلم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
خدمات محاية الغابات من احلرائق ومكافحة احلرائق، انظر 0240 —
مكافحة احلرائق يف حقول النفط والغاز، انظر 0910 —

خدم���ات مكافح���ة احلرائق والوقاية من احلريق يف املطارات، ال���يت تقدمها وحدات غري متخصصة، انظر  — 
5223

تقدمي املشورة والتمثيل يف القضايا املدنية واجلنائية وغريها، انظر 6910 —
تشغيل خمتربات الشرطة، انظر 7120 —
إدارة وتشغيل القوات املسلحة العسكرية، انظر 8422 —
أنشطة مدارس السجون، انظر القسم 85 —
أنشطة مستشفيات السجون، انظر 8610 —

أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي  843

انظر الفرع 8430.
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أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي  8430

يشمل هذا الفرع ما يلي:
متويل وإدارة برامج الضمان االجتماعي اليت توفرها احلكومة: — 

 �التأمني ضد املرض وحوادث العمل والبطالة
 �املعاشات التقاعدية

 �الربامج اليت تغطي خسارة الدخل بسبب األمومة أو العجز املؤقت أو الترمُّل، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
الضمان االجتماعي غري اإللزامي، انظر 6530 —
تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية والعمل االجتماعي )دون إقامة(، انظر 8810 و8890 —

 الباب عني
التعليم

يشمل هذا الباب أنشطة التعليم يف مجيع املستويات وجلميع املهن، الشفهية واملكتوبة، وكذلك عن طريق 
اإلذاعة والتليفزيون وغريها من وسائل االتصاالت. وهو يشمل التعليم يف خمتلف املؤسسات يف النظام 
التعليمي العام بكل مستوياته وكذلك تعليم الكبار، وبرامج حمو األمية، وما إليها. ويدخل يف هذا الباب 
أيضًا املدارس واألكادمييات العسكرية ومدارس السجون، إخل، حسب مستويات كل منها. كما يدخل 

فيه كل من التعليم العام والتعليم اخلاص.
وتشمل فروع هذا الباب، لكل مستوى من املستويات التعليمية، التعليم اخلاص للتالميذ ذوي اإلعاقة 

البدنية أو الذهنية.
ويقوم تفصيل فئات هذا الباب على أساس مستوى التعليم كما هو حمّدد يف مستويات التصنيف الدويل 
املوّحد للتعليم 1997. وترد أنشطة املؤسسات التعليمية اليت تقّدم تعليمًا ُمصنَّفًا يف التصنيف الدويل املوّحد 
م تعليمًا ُمصنفًا يف املستويني 2 و3 يف التصنيف  للتعليم يف املستويني 0 و1 يف املجموعة 851، واليت تقدِّ

الدويل املوّحد للتعليم يف املجموعة 852، أما املصّنفة يف املستويات 4 و5 و6 فترد يف املجموعة 853.
الربيدج  ألعاب  مثل  والترفيهية  الرياضية  باألنشطة  أساسًا  يهتم  الذي  التعليم  أيضًا  الباب  هذا  ويشمل 

والغولف، واألنشطة الداعمة للتعليم.

التعليم  85

انظر الباب عني.

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  851

انظر 5810.

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  8510

ه أساسًا إىل تعويد األطفال من صغار السن على بيئة املدرسة وتقدمي تعليم  يشمل هذا الفرع تقدمي التعليم املوجَّ
يعطي الطالب أساسًا متينًا من القدرة على القراءة والكتابة والرياضيات مع فهم أّويل للمواضيع األخرى مثل 
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التاريخ واجلغرافيا والعلوم الطبيعية والعلوم االجتماعية والفنون واملوس���يقى. وهذا النوع من التعليم مقصود به 
األطفال أساس���ًا، ولكنه يش���مل أيضًا برامج حمو األمية سواء ضمن النظام التعليمي أو خارجه، ذات املحتوى 
هة حنو أش���خاص يعتربون أكرب من الس���ن الذي يس���مح هلم  املش���اب�ه لربام�ج التعلي�م االبت�دائي ولكن�ها م�وجَّ
باالخنراط يف التعليم االبتدائي. ويدخل يف هذا الفرع أيضًا تقدمي برامج على مستوى مشابه تتفق مع األطفال 
ذوي االحتياج���ات اخلاص���ة. وميكن أن يكون التعليم مقّدم���ًا يف فصول أو من خالل اإلذاعة أو التليفزيون أو 

اإلنترنت أو املراسلة أو يف البيت.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية — 

التعليم االبتدائي — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
التعليم اخلاص للطالب من ذوي اإلعاقة يف هذا املستوى — 

تقدمي برامج حمو األمية للكبار — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعليم الكبار كما هو معّرف يف املجموعة 854 —
أنشطة دور رعاية األطفال النهارية، انظر 8890 —

التعليم الثانوي  852

تشمل هذه املجموعة تقدمي التعليم الثانوي العام والفين واملهين

التعليم الثانوي العام  8521

يشمل هذا الفرع تقدمي تعليم يضع األسس للتعليم املتواصل مدى احلياة ولتنمية الفرد ولتمكينه من االستفادة 
هة بش���كل أك���رب حنو املواضيع،  م برامج موجَّ م���ن ف���رص التعليم يف املس���تويات األعلى. وهذه الوحدات تقدِّ
باالس���تفادة من معلمني أكثر ختصصًا، وتس���تخدم يف الغالب عدة معلِّمني ُيدّرس���ون الفصول يف ختصصاهتم. 
وميكن أن يكون التعليم يف فصول الدراس���ة أو من خالل اإلذاعة أو التليفزيون أو اإلنترنت أو باملراس���لة أو يف 

البيت.

ويف ه���ذه املرحل���ة غالبًا ما يبدأ التخصص يف املواد يف إحداث تأثري ح���ىت على اخلربة التعليمية للطالب الذين 
يتابع���ون برناجم���ًا عامًا. وهذه الربامج مصممة من أجل تأهيل الطالب إما للتعليم الفين أو املهين وإما للدخول 

يف املرحلة العليا من التعليم دون اشتراط التخصص يف مادة معيَّنة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم املدرس���ي العام يف املرحلة األوىل من املس���توى الثانوي، وهي تتفق إىل حٍد كبري مع فترة التعليم  — 

اإللزامي
التعلي���م املدرس���ي العام يف املرحلة الثانية من املس���توى الثانوي الذي يؤّه���ل، من حيث املبدأ ، للقبول يف  — 

التعليم يف املراحل األعلى

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
التعليم اخلاص للطالب من ذوي اإلعاقة عند هذا املستوى — 

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   303 22/08/1430   02:33:57 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 304

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعليم الكبار كما هو ُمَعرَّف يف املجموعة 854 —

التعليم الثانوي الفين واملهين  8522

يش���مل ه���ذا الفرع التعليم الذي يؤّكد على التخصص يف موضوع معيَّ���ن وتدريس اخللفية النظرية واملهارات 
العملي���ة اليت ترتبط عمومًا بالتوظيف احلايل أو املنظ���ور. وقد ختتلف أهداف الربنامج، من اإلعداد ملجال عام 
من جماالت التوظيف إىل اإلعداد لوظيفة حمّددة. وقد يكون التعليم مقدمًا يف مواقع خمتلفة مثل مرافق التدريب 
اخلاصة بالوحدة أو بالعميل، أو يف املؤسسات التعليمية، وأماكن العمل، أو يف البيت أو من خالل املراسلة أو 

التليفزيون أو اإلنترنت أو وسائل أخرى.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الفين واملهين دون مستوى التعليم العايل كما هو معرَّف يف 853 —

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
ه حنو إعداد مرشدين سياحيني التعليم املوجَّ — 

ه حنو إعداد طّباخني مهرة وعاملني يف الفنادق واملطاعم التعليم املوجَّ — 
التعليم اخلاص بالطالب من ذوي اإلعاقة يف هذا املستوى — 

مدارس التزيني واحلالقة — 
التدريب على إصالح احلاسوب — 

مدارس قيادة السيارات للسائقني املحترفني، مثل سائقي الشاحنات واحلافالت والباصات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الفين واملهين يف مستوى ما بعد املرحلة الثانوية واملستوى اجلامعي، انظر 8530 —
تعليم الكبار كما هو ُمعرَّف يف املجموعة 854 —
التعليم يف جمال الفنون املسرحية ألغراض الترفيه أو اهلواية أو التنمية الذاتية، انظر 8542 —
هة حنو تأهيل السائقني املهنيني، انظر 8549 — مدارس قيادة السيارات غري املوجَّ

برام���ج التدري���ب عل���ى العمل اليت تش���ّكل جزًءا من النش���اط االجتماع���ي، دون إقام���ة، انظر 8810 — 
و8890

التعليم العايل  853

انظر 8530.

التعليم العايل  8530

يش���مل ه���ذا الفرع تقدمي خدمات التعلي���م فوق الثانوي الذي ال يؤّدي إىل ش���هادة جامعية والذي يؤّدي إىل 
ش���هادة جامعية بدرجة البكالوريوس وإىل ش���هادات على املس���توى فوق اجلامعي. وش���رط الدخول إىل هذه 
املرحل���ة م���ن مراحل التعليم هو إكمال املرحلة الثانوية على األقل أو م���ا يعادهلا من التدريب األكادميي العام. 
وميك���ن أن يك���ون التعلي���م يف فصول دراس���ية أو من خالل اإلذاع���ة أو التليفزي���ون أو اإلنترنت أو عن طريق 

املراسلة.
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ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم فوق الثانوي الذي ال يؤّدي إىل شهادة جامعية — 

املرحلة األوىل من التعليم اجلامعي )ال تؤّدي إىل مؤّهل يف األحباث املتقدمة( — 
املرحلة الثانية من التعليم اجلامعي )تؤّدي إىل مؤّهل يف األحباث املتقدمة( — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
م دراسة على مستوى التعليم العايل مدارس الفنون التطبيقية اليت تقدِّ — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تعليم الكبار كما هو معرَّف يف املجموعة 854 —

أنواع التعليم األخرى  854

تش���مل ه���ذه املجموعة برامج التعلي���م العام املتواصل والتعليم املهين املتواص���ل والتدريب على أي حرفة، وقد 
يكون التعليم شفهيًا أو مكتوبًا أو عن طريق فصول الدراسة أو من خالل اإلذاعة أو التليفزيون أو اإلنترنت أو 
املراس���لة أو غري ذلك من وس���ائل االتصاالت. وتشمل هذه املجموعة أيضًا تقدمي التعليم يف األنشطة الرياضية 
إىل املجموعات أو األفراد، وتعليم اللغات األجنبية، وتعليم الفنون والدراما أو املوسيقى أو غري ذلك من التعليم 

أو التدريب املتخصص، غري املناظر للتعليم املعّرف يف املجموعات 851 إىل 853.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
تقدمي التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العايل، انظر املجموعات 851 و852 و853 —

التعليم يف جمال الرياضة والترفيه  8541

 يش���مل ه���ذا النوع تقدمي تعليم يف النش���اطات الرياضي���ة إىل املجموعات أو األف���راد، يف املخيَّمات واملدارس 
وما إليها. وتدخل يف هذا الفرع أيضًا خمّيمات تعليم الرياضة النهارية أو مع املبيت، ولكن هذا الفرع ال يشمل 
أنش���طة املدارس األكادميية والكلي���ات واجلامعات. وميكن أن يكون التعليم يف مواقع خمتلفة، مثل تس���هيالت 
التدريب لدى الوحدة أو العميل، أو يف املؤسسات التعليمية، أو بوسائل أخرى. والتعليم الذي يدخل يف هذا 

الفرع جيب أن يكون منّظمًا بشكل رمسي.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تعليم الرياضة البدنية )كرة البيسبول وكرة السلة والكريكيت وكرة القدم، إخل( — 

تعليم الرياضة يف املخّيمات — 
تدريب قادة اهلتافات يف املناسبات الرياضية — 

تعليم الرياضة البدنية — 
تعليم ركوب اخليل، األكادمييات أو املدارس — 

تعليم السباحة — 
مدّربو الرياضة املهنيون، واملعّلمون ورؤساء الفرق — 

تعليم الفروسية — 
تعليم ألعاب الورق، )مثل الربيدج( — 

تعليم اليوغا — 
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الثقايف، انظر 8542 —

التعليم الثقايف  8542

 يش���مل هذا الف���رع تقدمي تعليم يف الفنون والدراما واملوس���يقى. والوحدات اليت تقّدم ه���ذا النوع من التعليم 
مًا بشكل رمسي،  قد ُيطلق عليها اسم “املدرسة” أو “األستوديو” أو “الفصل”، إخل، وهي تقّدم تعليمًا منظَّ
أساس���ًا من أجل اهلواية أو الترفيه أو التنمية الذاتية، ولكن هذا التعليم ال يؤّدي إىل ش���هادة مهنية أو ش���هادة 

علمية أو درجة جامعية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
معّلمو البيانو وغريهم من معّلمي املوسيقى — 

معّلمو الفنون — 
تعليم الرقص وأستوديوهات الرقص — 

مدارس تعليم الفنون املسرحية )ما عدا التعليم األكادميي( — 
مدارس الفنون اجلميلة )ما عدا التعليم األكادميي( — 

مدارس الفنون التطبيقية )ما عدا التعليم األكادميي( — 
مدارس التصوير )ما عدا التعليم األكادميي( — 

أنواع التعليم األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  8549

يش���مل ه���ذا الفرع تقدمي تعلي���م وتدريب متخصص، للكب���ار عمومًا، ليس مناظرًا للتعلي���م العام املذكور يف 
املجموعات 851 - 853. وال يش���مل هذا الفرع أنش���طة املدارس األكادميية أو الكليات أو اجلامعات. وقد 
يك���ون التعلي���م، يف هذا الفرع، يف مواقع خمتلفة، مثل مرافق التدري���ب لدى الوحدة أو لدى العميل، واملعاهد 
العلمية، ومكان العمل، والبيت، وقد يكون من خالل املراسلة أو اإلذاعة أو التليفزيون أو اإلنترنت، يف فصول 
أو بوس���ائل أخرى. وال يؤّدي هذا النوع من التعليم إىل ش���هادة إمتام املرحلة الثانوية أو إىل ش���هادة جامعية أو 

شهادة أعلى.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم غري املحّدد مبستويات — 

خدمات الدروس األكادميية اخلاصة — 
التحضري المتحانات اجلامعة — 

م دورات عالجية مراكز التعليم اليت تقدِّ — 
دورات استعراض االمتحانات املهنية — 

تعليم اللغات واملهارات اللغوية والكالمية — 
تعليم القراءة السريعة — 

التعليم الديين — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
مدارس تعليم قيادة السيارات — 
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مدارس تعليم الطريان — 
تدريب عمال اإلنقاذ — 

التدريب على إنقاذ احلياة — 
التدريب على اخلطابة العامة — 

التدريب على احلاسوب — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
برامج حمو األمية للكبار، انظر 8510 —
التعليم الثانوي العام، انظر 8521 —
مدارس تعليم القيادة للسائقني املحترفني، انظر 8522 —
التعليم العايل، انظر 8530 —
التعليم الثقايف، انظر 8542 —

أنشطة دعم التعليم  855

انظر الفرع 8550.

أنشطة دعم التعليم  8550

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات غري تعليمية ملساندة العملية التعليمية أو النظام التعليمي: — 

 �االستشارات التعليمية
 �خدمات التوجيه التعليمي

 �خدمات تقييم االختبارات التعليمية
 �خدمات االختبارات التعليمية

 �تنظيم برامج تبادل الطالب

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
البحث والتطوير التجريب�ي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، انظر 7220 —

 الباب فاء
أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

يشمل هذا الباب تقدمي الرعاية الصحية واالجتماعية. ويشتمل على طائفة واسعة من األنشطة، بدًءا من 
الرعاية الصحية اليت يقدمها أطباء مدّربون باملستشفيات وغريها من املرافق، وامتدادًا إىل الرعاية املن�زلية 
اليت تنطوي على درجة كبرية من أنشطة الرعاية الصحية، وإىل أنشطة العمل االجتماعي دون أي تدّخل 

من املهنيني يف جمال الرعاية الصحية.
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األنشطة يف جمال صحة اإلنسان  86

يش���مل هذا القس���م أنشطة الرعاية الصحية يف املستش���فيات لفترات قصرية أو طويلة، والرعاية الصحية العامة 
أو املتخصصة مبا يف ذلك اجلراحة والطب النفس���ي، ومستش���فيات عالج اإلدمان، واملصحات، ودور الوقاية، 
وبيوت املس���ّنني اليت تقّدم الرعاية الصحية، واملالجئ، ومستش���فيات األمراض العقلية، ومراكز إعادة التأهيل، 
ومستش���فيات اجل���ذام وغريه���ا من املؤسس���ات الصحية اليت توفِّر أماك���ن إقامة واليت تعم���ل يف توفري العالج 
التش���خيصي والسريري للمرضى الداخليني الذين يعانون من حاالت مرضية خمتلفة. ويشمل هذا القسم أيضًا 
االستش���ارات واملعاجل���ة الطبية يف جمال الطب العام أو املتخصص اليت يق���وم هبا األطباء العامون واألخصائيون 
وأطباء اجلراحة، كما يشمل أنشطة عيادات األسنان ذات الطبيعة العامة أو املتخصصة وأنشطة تقومي األسنان. 
وإضافة إىل ذلك يشمل هذا القسم أنشطة صحة اإلنسان اليت ال جتري يف املستشفيات أو اليت ال جيريها األطباء 

ولكن يقوم هبا املمارسون الطبيون املعَترف هبم رمسيًا للقيام بعالج املرضى.

أنشطة املستشفيات  861

انظر الفرع 8610.

أنشطة املستشفيات  8610

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة ال���يت جترى يف املستش���فيات عل���ى املرضى يف فت���رات قص���رية أو طويلة، أي األنش���طة الطبية  — 
والتش���خيصية والعالجية يف املستش���فيات العامة )أي املستش���فيات املحلية أو اإلقليمية، أو مستش���فيات 
املنظم���ات غ���ري الرحبية، أو املستش���فيات اجلامعية، أو املستش���فيات يف القواعد العس���كرية والس���جون( 
واملستش���فيات املتخصصة )أي مستش���فيات الصحة العقلي���ة ومعاجلة اإلدمان، ومستش���فيات األمراض 

املُعدية، ومستشفيات األمومة والطفولة، واملصحات املتخصصة(

وتقوم املستش���فيات هبذه األنش���طة أساس���ًا من أج���ل املرضى، وتتم حتت اإلش���راف املباش���ر لألطباء، وهي 
تشمل:

 �اخلدمات اليت يقوم هبا األطباء واملساعدون الطبيون
 �خدمات املختربات واملرافق التقنية، مبا يف ذلك التصوير اإلشعاعي والتخدير

م يف غرفة اإلسعاف  �اخلدمات اليت ُتقدَّ
 �تقدمي خدمات حجرات العمليات والصيدليات وخدمات الطعام وسائر خدمات املستشفى

 �أنشطة مراكز تنظيم األسرة اليت ُتقدِّم عالجًا طبيًا مثل التعقيم وإهناء احلمل، مع اإلقامة

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
االختبارات املعملية وفحص مجيع أنواع املواد واملنتجات، فيما عدا الطبية، انظر 7120 —
اخلدمات البيطرية، انظر 7500 —
اخلدمات الصحية للعسكريني يف امليدان، انظر 8422 —

أنش���طة عيادات األس���نان ذات الطبيعة العامة أو املتخصصة، مثل عالج األس���نان واللثة وعالج أس���نان  — 
األطفال وأمراض الفم وتقومي األسنان، انظر 8620

خدمات االستشاريني الطبيني اخلارجيني للمرضى الداخليني، انظر 8620 —
االختبارات املعملية الطبية، انظر 8690 —
أنشطة نقل املرضى بسيارات اإلسعاف، انظر 8690 —
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أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان  862

انظر الفرع 8620.

أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان  8620

يشمل هذا الفرع ما يلي:
االستش���ارات الطبي���ة والعالج يف جم���االت الصحة العام���ة واملتخصصة اليت يقوم هبا األطباء املمارس���ون  — 

العامون واألخصائيون وأطباء اجلراحة
أنشطة عيادات األسنان ذات الطبيعة العامة أو املتخصصة، مثل طب األسنان وعالج اللثة وعالج أسنان  — 

األطفال وأمراض الفم
أنشطة تقومي األسنان — 

مراكز تنظيم األسرة اليت تقدِّم عالجًا طبيًا، مثل التعقيم أو إهناء احلمل، دون توفري إقامة — 

وقد جتري هذه األنشطة يف عيادات خاصة أو عيادات مجاعية أو عيادات املستشفيات، أو يف العيادات امللحقة 
بالشركات أو املدارس أو دور املسّنني أو املنظمات العمالية أو اهليئات اخلريية، وكذلك يف بيوت املرضى.

ويشمل هذا الفرع أيضًا:
أنشطة عالج األسنان يف غرف العمليات — 

خدمات االستشاريني اخلاصني للمرضى يف املستشفيات — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صنع األسنان الصناعية وتركيبات األسنان يف خمتربات األسنان، انظر 3250 —
األنشطة اليت جتري يف املستشفيات على املرضى الداخليني، انظر 8610 —
أنشطة املساعدين الصحيني مثل القابالت واملمرضات وممارسي العالج الطبيعي، انظر 8690 —

األنشطة األخرى يف جمال صحة اإلنسان  869

انظر الفرع 8690.

األنشطة األخرى يف جمال صحة اإلنسان  8690

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة املتصلة بصحة اإلنسان اليت ال جترى يف املستشفيات أو لدى األطباء أو أطباء األسنان: — 

 �أنشطة املمرضات والقابالت وممارسي العالج الطبيعي وغريهم من املساعدين الصحيني يف جمال قياس 
البصر والعالج املائي العلمي، والتدليك الطيب، والعالج املهين، وعالج عيوب النطق، وعالج القدمني، 

والعالج املثلي، وعالج العمود الفقري، والوخز باإلبر، إخل

وق���د جتري هذه األنش���طة يف عيادات صحية كالعيادات امللحقة بالش���ركات أو املدارس أو دور املس���ّنني أو 
املنظمات العمالية أو املنظمات اخلريية، أو يف مرافق صحية توفِّر اإلقامة غري املستشفيات، وكذلك يف العيادات 

اخلاصة أو يف بيوت املرضى أو يف موضع آخر. وهذه األنشطة ال تنطوي على عالج طيب.
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ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنش���طة املس���اعدين يف جمال طب األس���نان مثل الفنيني يف معاجلة األس���نان وممرضات صحة األسنان يف  — 

املدارس، الذين يعملون بعيدًا عن أطباء األسنان ولكن هؤالء يشرفون عليهم على فترات دورية
أنشطة املختربات الطبية مثل: — 

 �خمتربات األشعة السينية وغريها من مراكز التشخيص العالجي بالتصوير
 �خمتربات حتليل الدم

أنشطة بنوك الدم وبنوك احليوانات املنوية وبنوك أعضاء االستزراع، إخل — 
م  نقل املرضى بس���يارات اإلس���عاف أو أي وس���يلة نقل أخرى مبا يف ذلك الطائرات، وهذه اخلدمات ُتقدَّ — 

عادة أثناء الطوارئ الطبية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صن���ع األس���نان الصناعي���ة وأطقم األس���نان الصناعية يف خمتربات األس���نان وأجهزة طب األس���نان، انظر  — 

3250
نقل املرضى، دون وجود أجهزة إلنقاذ احلياة أو أفراد طبيني، انظر األقسام 49 و50 و51 —
االختبارات غري الطبية يف املختربات، انظر 7120 —
أنشطة االختبارات يف جمال الصحة الغذائية، انظر 7120 —
أنشطة املستشفيات، انظر 8610 —
أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان، انظر 8620 —
مرافق الرعاية على يد املمرضات، انظر 8710 —

أنشطة الرعاية مع اإلقامة  87

يشمل هذا القسم تقدمي رعاية يف دور اإلقامة مع إشراف من املمرضات أو أنواع أخرى من اإلشراف حيتاجها 
الن����زالء. وه���ذه املرافق ه���ي جزء هام من عملية اإلنت���اج، والرعاية املقّدمة هي مزيج م���ن اخلدمات الصحية 

واالجتماعية ويكون عنصر اخلدمات الصحية فيها غالبًا على مستوى معيَّن من خدمات التمريض.

مرافق تقدمي الرعاية التمريضية مع اإلقامة  871

انظر الفرع 8710.

مرافق تقدمي الرعاية التمريضية مع اإلقامة  8710

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املؤسسات التالية: — 

 �دور رعاية كبار السن، مع رعاية متريضية
 �دور االستشفاء

 �دور اإلقامة للراحة مع رعاية متريضية
 �مرافق تقدمي الرعاية التمريضية

 �دور كبار السن
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
اخلدمات اليت يقدمها املهنيون يف جمال الرعاية الصحية يف البيوت، انظر القسم 86 —
أنشطة بيوت املسنني دون رعاية متريضية أو مع وجود رعاية يف احلدود الدنيا، انظر 8730 —

أنش���طة العمل االجتماعي مع اإلقامة، مثل دور اليتام���ي، وبيوت اإلقامة لألطفال، واملآوى املؤقتة لّلذين  — 
هم بال مأوى، انظر 8790

أنشطة الرعاية مع اإلقامة للمتخلفني عقليًا واملرضى النفسانيني واملدمنني  872

انظر الفرع 8720.

أنشطة الرعاية مع اإلقامة للمتخلفني عقليًا واملرضى النفسانيني واملدمنني  8720

صة( لألشخاص الذين يعانون من ختلُّف  يش���مل هذا الفرع تقدمي رعاية مع اإلقامة )يف غري املستش���فيات املرخَّ
م هذه املرافق اإلقامة والطعام واإلشراف الوقائي واالستشارات  عقلي أو مرض عقلي أو مشاكل إدمان. وتقدِّ
وبعض���ًا من مقوِّمات الرعاية الصحية. ويش���مل الفرع أيضًا تق���دمي اإلقامة مع العالج للمرضى بأمراض عقلية 

أو باإلدمان.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املؤسسات التالية: — 

 �مرافق العالج من إدمان اخلمور أو املخدرات
 �دور النقاهة النفسانية

 �دور اإلقامة اجلماعية للذين يعانون من اضطراب عاطفي
 �مرافق املتخلفني عقليًا

 �دور االستشفاء من األمراض العقلية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة العمل االجتماعي مع اإلقامة، مثل املآوى املؤقتة لّلذين هم بال مأوى، انظر 8790 —

أنشطة تقدمي الرعاية مع اإلقامة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة  873

انظر الفرع 8730.

أنشطة تقدمي الرعاية مع اإلقامة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة  8730

يشمل هذا الفرع تقدمي رعاية اإلقامة والرعاية الشخصية للمسنني واملعوقني غري القادرين على االهتمام الكامل 
بأنفس���هم، وكذلك الذين يرغبون يف االس���تقالل مبعيشتهم. وبشكل عام تشمل الرعاية غرف اإلقامة والطعام 
واإلش���راف واملساعدة يف احلياة اليومية مثل خدمات التنظيف. وتقّدم هذه الوحدات يف بعض احلاالت رعاية 

متريضية متخصصة للن�زالء يف مرافق منفصلة يف املوقع.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املؤسسات التالية: — 

 �دور تقدمي املساعدة على املعيشة
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 �دور الرعاية املتواصلة للمتقاعدين
 �دور كبار السن مع حٍد أدىن من الرعاية التمريضية

 �دور الراحة دون تقدمي رعاية متريضية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة دور املسنني مع تقدمي رعاية متريضية، انظر 8710 —

أنش���طة العمل االجتماع���ي مع توفري اإلقامة حيث ال يكون العالج الط���يب أو اإلقامة عناصر هامة، انظر  — 
8790

أنشطة الرعاية األخرى مع اإلقامة  879

انظر الفرع 8790.

أنشطة الرعاية األخرى مع اإلقامة  8790

يشمل هذا الفرع تقدمي اإلقامة مع خدمات الرعاية الشخصية لألشخاص من غري كبار السن أو املعوقني، الذين 
ال يستطيعون االعتماد الكامل على أنفسهم يف املعيشة أو الذين ال يرغبون يف املعيشة املستقلة.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
م على مدار الساعة واليت توفِّر مساعدة اجتماعية لألطفال وفئات معيَّنة من األشخاص  األنش���طة اليت تقدَّ — 

الذين يعانون من قصور يف القيام بأمورهم، ولكن العالج الطيب أو التعليم ليس من العناصر اهلامة:
 �دور األيتام

 �دور وُنزل إيواء األطفال
 �املأوى املؤقت ملن هم بال مأوى

 �املؤسسات اليت ترعى األمهات غري املتزوجات وأطفاهلن

وقد جتري هذه األنشطة من ِقَبل منظمات عامة أو خاصة.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة املؤسسات التالية: — 

 �دور االستشفاء اجلماعية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية أو شخصية
 �دور االستشفاء للجاحنني واملذنبني

 �املخيمات التأهيلية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
متويل وإدارة برامج الضمان االجتماعي اإللزامي، انظر 8430 —
أنشطة مرافق تقدمي الرعاية التمريضية، انظر 8710 —
أنشطة دور اإلقامة للمتخلفني عقليًا والذين يعانون من أمراض عقلية أو إدمان، انظر 8720 —
أنشطة الرعاية مع اإلقامة لكبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة، انظر 8730 —
أنشطة التبّني، انظر 8890 —
أنشطة املأوى لفترات قصرية لضحايا الكوارث، انظر 8890 —
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أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة  88

يش���مل هذا القس���م تقدمي جمموعة متنوعة من خدمات املس���اعدة االجتماعية إىل الزبائن مباشرة، وال تنطوي 
األنشطة الواردة يف هذا القسم على تقدمي خدمات إقامة فيما عدا اإلقامة املؤقتة.

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة، لكبار السن وذوي اإلعاقة  881

انظر الفرع 8810.

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة، لكبار السن وذوي اإلعاقة  8810

يشمل هذا الفرع ما يلي:
هة حنو  اخلدم���ات االجتماعية والتوجيهية وخدمات الرفاه االجتماعي واإلحال���ة واخلدمات املماثلة املوجَّ — 
كب���ار الس���ن وذوي اإلعاق���ة يف منازهل���م أو يف موضع آخر، اليت تقوم هبا املنظم���ات العامة أو اخلاصة أو 

منظمات املساعدة الذاتية الوطنية أو املحلية أو أخصائيون يقّدمون خدمات االستشارة:
 �زيارة كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

 �أنشطة الرعاية النهارية لكبار السن واألشخاص الكبار من ذوي اإلعاقة
 �التأهي���ل املهين وأنش���طة إعادة التأهيل لألش���خاص ذوي اإلعاقة، بش���رط أن يك���ون العنصر التعليمي 

حمدودًا

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
متويل وإدارة برامج الضمان االجتماعي اإللزامي، انظر 8430 —
األنشطة املماثلة لألنشطة املدرجة يف هذا الفرع ولكنها تشمل اإلقامة، انظر 8730 —
أنشطة الرعاية النهارية لألطفال ذوي اإلعاقة، انظر 8890 —

أنشطة العمل االجتماعي األخرى، دون إقامة  889

انظر الفرع 8890.

أنشطة العمل االجتماعي األخرى، دون إقامة  8890

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة االجتماعية وأنشطة االستشارات واإلعانات االجتماعية والالجئني وأنشطة اإلحالة واخلدمات  — 
م إىل األطفال واألس���ر يف البيوت أو يف أماكن أخرى وال���يت تقوم هبا منظمات عامة أو  املماثل���ة ال���يت تقدَّ
خاصة أو منظمات اإلغاثة يف حاالت الكوارث، ومنظمات املساعدة الذاتية الوطنية واملحلية، واليت يقوم 

هبا املتخصصون الذين يقّدمون خدمات التوجيه:
 �أنشطة املعونة االجتماعية والتوجيه لألطفال واملراهقني

 �أنشطة التبّني، وأنشطة منع العنف ضد األطفال واآلخرين
 �االستشارات بشأن ميزانية األسرة والزواج والتوجيهات األسرية وبشأن االئتمان والديون

 �األنشطة املجتمعية وأنشطة األحياء السكنية
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هة لضحايا الكوارث والالجئني واملهاجرين ومن إليهم، مبا يف ذلك توفري املأوى املؤقت   �األنشطة املوجَّ
أو املمتد

 �أنشطة التأهيل املهين وإعادة التأهيل لألشخاص العاطلني بشرط أن يكون املحتوى التعليمي حمدودًا
 �حتديد املستحقني للمعونة االجتماعية أو إعانة اإلجيار أو الطوابع الغذائية

 �أنشطة رعاية األطفال، مبا يف ذلك األطفال من ذوي اإلعاقة
 �املرافق النهارية للذين هم بال مأوى وللفئات املستضعفة األخرى يف املجتمع

 �األنشطة اخلريية مثل مجع التربعات أو أنشطة الدعم األخرى اليت تدخل يف نطاق العمل االجتماعي

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
متويل وإدارة برامج الضمان االجتماعي اإللزامي، انظر 8430 —
األنشطة املماثلة لألنشطة الواردة يف هذا الفرع ولكنها تشمل توفري اإلقامة، انظر 8790 —

 الباب صاد
الفنون والترفيه والتسلية

يشمل هذا الباب طائفة واسعة من األنشطة اليت تلّبي االحتياجات املختلفة، الثقافية والترفيهية للجمهور، 
مبا يف ذلك الفنون املسرحية وتشغيل مواقع املتاحف، وألعاب القمار، واألنشطة الرياضية والترفيهية

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه  90

انظر الفرع 9000.

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه  900

انظر الفرع 9000.

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه  9000

يش���مل هذا الفرع تش���غيل املرافق وتقدمي اخلدمات لتلبية االهتمامات الثقافية والترفيهية للزبائن. وهو يش���مل 
اإلنتاج والترويج واملش���اركة، يف العروض احلية واملناسبات واملعارض اليت تقام لكي يشاهدها اجلمهور، كما 

يشمل تقدمي املهارات الفنية واإلبداعية والتقنية الالزمة إلنتاج املنتجات الفنية والعروض احلّية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إنت���اج العروض املس���رحية احليّ���ة، واألعمال املوس���يقية واألوبرا والرقص وغري ذلك م���ن أعمال اإلنتاج  — 

املسرحي
 �أنشطة الفرق الفنية وفرق السريك وفرق األوركسترا والفرق املوسيقية األخرى

 �أنش���طة الفّنان���ني مبفردهم مثل الكّتاب واملمثل���ني واملخرجني واملوس���يقيني واملحاضرين واملتكلمني يف 
املناسبات، ومصمِّمي وُمِعدِّي املسارح، إخل

تشغيل قاعات العرض املوسيقي واملسرحي وغريها من املرافق الفنية — 
أنشطة النّحاتني والرّسامني ورّسامي الكرتون وفّناين احَلفر وصانعي الكليشيهات، إخل — 
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أنشطة الكّتاب الفردية، يف مجيع املواضيع مبا يف ذلك الكتابات األدبية والفنية، إخل — 
أنشطة الصحفيني املستقلني — 

ترميم األعمال الفنية مثل اللوحات وغريها — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة املخرجني واملُنتجني لألعمال الفنية احلّية، مع وجود مرافق أو من غريها — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
ترميم النوافذ الزجاجية ذات األعمال الفنية، انظر 2310 —
ُصنع التماثيل ما عدا األعمال الفنية األصلية، انظر 2396 —
إصالح آالت األورغ وغريها من اآلالت املوسيقية التارخيية، انظر 3319 —
ترميم املواقع واملباين التارخيية، انظر 4100 —
إنتاج األفالم السينمائية وأفالم الفيديو، انظر 5911 و5912 —
تشغيل دور السينما، انظر 5914 —
أنشطة وكالء ووكاالت املسرح والفنون العاملني بصفة شخصية، انظر 7490 —
التمثيل السينمائي أو املسرحي، انظر 7810 —
أنشطة وكاالت بيع التذاكر، انظر 7990 —
تشغيل املتاحف جبميع أنواعها، انظر 9102 —
األنشطة الرياضية والترفيهية وأنشطة التسلية، انظر القسم 93 —
إصالح األثاث )ماعدا عمليات الترميم على غرار ما جيري يف املتاحف(، انظر 9524 —

أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى  91

يشمل هذا القسم أنشطة املكتبات واملحفوظات، وتشغيل املتاحف جبميع أنواعها، وحدائق النباتات، وحدائق 
احلي���وان؛ وتش���غيل املواقع التارخيية، وأنش���طة املحميات الطبيعية. كما يش���مل احلفاظ على األش���ياء الثمينة 
وعرضه���ا، وكذلك املواقع والعجائب الطبيعية ذات القيمة التارخيية أو الثقافية أو التعليمية )مثل مواقع التراث 

العاملي، إخل(.

وال يشمل هذا القسم األنشطة الرياضية واملتاحف والترفية، مثل تشغيل شواطئ االستحمام ومتن�زهات الترفيه 
)انظر القسم 93(.

أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى   910

انظر القسم 91.

أنشطة املكتبات واملحفوظات  9101

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة التوثيق واملعلومات اليت تقوم هبا املكتبات جبميع أنواعها، وغرف القراءة واالس���تماع واملشاهدة،  — 
واملحفوظ���ات العام���ة اليت تق���دِّم خدمات للجمه���ور أو لعمالء من فئات خاصة مث���ل الطالب والعلماء 

واملوظفني واألعضاء، عالوة على تشغيل دور املحفوظات احلكومية:
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 �تنظيم املجموعات، املتخصصة منها وغري املتخصصة
 �جمموعات الكتالوجات

 �إعارة الكتب واخلرائط والدوريات واألفالم واألسطوانات والشرائط واألعمال الفنية، إخل، وحفظها
 �أنشطة استرجاع البيانات لتلبية الطلب على املعلومات، إخل

مكتبات وخدمات جمموعات الصور — 

أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع واملباين التارخيية  9102

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل املتاحف جبميع أنواعها: — 

 �املتاحف الفنية ومتاحف املجوهرات واألثاث واألزياء واخلزف والفضيات
 �متاحف التاريخ الطبيعي والعلوم والتكنولوجيا، واملتاحف التارخيية، مبا فيها املتاحف العسكرية

 �املتاحف املتخصصة األخرى
 �املتاحف يف اهلواء الطلق

تشغيل املواقع واملباين التارخيية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتديد وترميم املواقع واملباين التارخيية، انظر الباب واو — 

ترميم األعمال الفنية ومقتنيات جمموعات املتاحف، انظر 9000 —
أنشطة املكتبات واملحفوظات، انظر 9101 —

أنشطة حدائق النباتات وحدائق احليوان واملحميات الطبيعية  9103

يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل حدائق النباتات وحدائق احليوان، مبا يف ذلك حدائق احليوان لألطفال — 

تشغيل املحميات الطبيعية، مبا يف ذلك حمميات احلياة الربية، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
خدمات جتميل املواقع واحلدائق، انظر 8130 —
تشغيل حمميات صيد األمساك والقنص للرياضة، انظر 9319 —

أنشطة ألعاب القمار واملراهنة  92

يش���مل هذا القس���م تش���غيل مرافق ألعاب القمار، مثل الكازينوهات وقاعات البنغو وطرفيات تشغيل ألعاب 
الفيديو وتقدمي خدمات القمار مثل اليانصيب واملراهنة خارج املضمار.

أنشطة ألعاب القمار واملراهنة  920

انظر الفرع 9200.
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أنشطة ألعاب القمار واملراهنة  9200

يشمل هذا الفرع ما يلي:
مراهنات سباق اخليل وغريها من املراهنات — 

مراهنات سباق اخليل خارج املضمار — 
تشغيل الكازينوهات، مبا يف ذلك “الكازينوهات العائمة” — 

بيع تذاكر اليانصيب — 
تشغيل )واستغالل( ما كينات املراهنة اليت تعمل بقطع النقود — 

تشغيل مواقع املراهنة االفتراضية على الشبكة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل )استغالل( األلعاب اليت تعمل بإدخال قطع النقود، انظر 9329 —

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه  93

يشمل هذا القسم تقدمي األنشطة الترفيهية وأنشطة التسلية واألنشطة الرياضية )ما عدا أنشطة املتاحف، وحفظ 
املواقع التارخيية، وحدائق النباتات واحليوان، واملحميات الطبيعية، وأنشطة املقامرة واملراهنة(.

وال يشمل هذا القسم فنون الدراما واملوسيقى وغريها من الفنون، وعروض الترفيه، مثل إنتاج العروض املسرحية 
احلّية والعروض املوسيقية وعروض األوبرا والرقص وغريها من فنون اإلنتاج املسرحي، انظر القسم 90.

األنشطة الرياضية  931

تشمل هذه املجموعة تشغيل املرافق الرياضية؛ وأنشطة الفرق والنوادي الرياضية املشاركة أساسًا يف العروض 
الرياضية احلّية أمام مجهور املش���اهدين، الذين يدفعون مقابل مش���اهدهتا، وأنش���طة الرياضيني املستقّلني الذين 
يش���اركون يف العروض الرياضية وعروض س���باق اخليل احليَّة أمام مجهور يدفع ملشاهدهتا، ومالكي احليوانات 
ومعّدات هذه العروض مثل السيارات والكالب واألحصنة وما إليها، الذين يقومون أساسًا بإدخاهلا يف حلبات 
الس���باق أو غريها من األحداث الرياضية احلّية، واملدّربني الرياضيني الذين يقّدمون خدمات متخصصة لدعم 
املش���اركني يف األحداث الرياضية أو املس���ابقات الرياضية، ومشّغلي احللبات واملالعب، وغري ذلك من أنشطة 

تنظيم وترويج وإدارة األحداث الرياضية غري املصّنفة يف موضع آخر.

تشغيل املرافق الرياضية  9311

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إدارة مراف���ق األح���داث الرياضية الداخلية واخلارجية )أي املفتوح���ة واملغلقة أو املغّطاة، مع وجود مقاعد  — 

للمتفرجني أو من غريها(:
 �نوادي كرة القدم واهلوكي والكريكيت والبيسبول واجلاياالي

 �حلبات سباق السيارات والكالب واألحصنة
 �أحواض السباحة وقاعات السباحة

 �املالعب املعّدة ألنشطة سباقات املضمار وامليدان
 �ساحات الرياضة الشتوية ومالعبها
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 �ساحات اهلوكي على اجلليد
 �حلبات املالكمة
 �ساحات الغولف
 �مالعب البولينغ

 �مراكز اللياقة البدنية
تشغيل وتنظيم األحداث الرياضية اخلارجية والداخلية للمحترفني أو اهلواة من ِقَبل منظمات توجد لديها  — 

مرافقها اخلاصة

ويشمل هذا الفرع إدارة تلك املرافق وتوفري املوظفني الالزمني لعملها

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري معدات الترفيه واملعدات الرياضية، انظر 7721 —
تشغيل روايب التزلُّج على اجلليد، انظر 9329 —
أنشطة املتن�زهات وشواطئ السباحة، انظر 9329 —

أنشطة النوادي الرياضية  9312

يشمل هذا الفرع أنشطة النوادي الرياضية اليت تعمل على أساس االحتراف أو شبه االحتراف أو اهلواية، اليت 
تتيح ألعضائها االشتراك يف األنشطة الرياضية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
تشغيل النوادي الرياضية: — 

 �نوادي كرة القدم
 �نوادي البولينغ
 �نوادي السباحة
 �نوادي الغولف
 �نوادي املالكمة

 �نوادي كمال األجسام
 �نوادي الرياضة الشتوية

 �نوادي الشطرنج
 �نوادي سباقات املضمار وامليدان

 �نوادي الصيد، وما إليها

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الرياضي الذي يقوم به املعّلمون أو املدّربون الفرديون، انظر 8541 —
تشغيل املرافق الرياضية، انظر 9311 —

تنظيم وتش���غيل األحداث الرياضية اخلارجية والداخلي���ة للمحترفني أو اهلواة من ِقَبل أندية رياضية توجد  — 
لديها مرافقها اخلاصة، انظر 9311
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األنشطة الرياضية األخرى  9319

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املخرجني واملنتجني لألحداث الرياضية، مع وجود مرافق أو من غريها — 

أنشطة الرياضيني الذين يعملون حلساهبم اخلاص، واحلّكام واملحّكمني ومراقيب الوقت، إخل — 
مة للرياضة أنشطة الرابطات الرياضية واألجهزة املنظِّ — 

األنشطة املتعلقة بترويج األحداث الرياضية — 
أنشطة اسطبالت السباق والكالب واملرائب — 

تشغيل حمميات الصيد البحري والقنص لألغراض الرياضية — 
أنشطة مرشدي اجلبال — 

األنشطة الداعمة ألنشطة الصيد والقنص الترفيهية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تربية خيول السباق، انظر 142 —
تأجري املعدات الرياضية، انظر 7721 —
أنشطة مدارس الرياضة والصيد، انظر 8541 —
أنشطة معّلمي الرياضة واملدّربني، انظر 8541 —

تنظيم وتش���غيل األحداث الرياضية اخلارجية والداخلي���ة للمحترفني أو اهلواة من ِقَبل أندية رياضية توجد  — 
لديها مرافقها اخلاصة أو ال توجد، انظر 9311 و9312

أنشطة املرائب وشواطئ السباحة، انظر 9329 —

أنشطة التسلية والترفيه األخرى  932

تش���مل هذه املجموعة أنش���طة طائفة واسعة من الوحدات اليت تش���غِّل مرافق أو تقدِّم خدمات لتلبية الطلبات 
املختلفة على الترفيه اليت يرغب فيها الزبائن، مبا يف ذلك تشغيل خمتلف األلعاب اليت يرغبون فيها مثل عربات 
وقطارات الركوب امليكانيكية، واأللعاب املائية، وخمتَلف األلعاب األخرى، والعروض وُمدن األلعاب ومواقع 

الن�زهة.

وال تشمل هذه املجموعة ما يلي:
األنشطة الرياضية، انظر املجموعة 931 —
فنون الدراما واملوسيقى وغريها من أنشطة فنون التسلية، انظر 9000 —

أنشطة ُمدن التسلية وُمدن األلعاب  9321

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة ُمدن التسلية وُمدن األلعاب، مبا يف ذلك تشغيل خمَتَلف األلعاب مثل العربات والقطارات امليكانيكية  — 

واأللعاب املائية واأللعاب األخرى، والعروض، وُمدن األلعاب، ومواقع الن�زهة
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أنشطة التسلية والترفيه األخرى غري املصنَّفة يف موضع آخر  9329

يشمل هذا الفرع ما يلي:
امات وأماكن وضع املالبس  أنشطة ُمدن الترفيه وشواطئ االستحمام، مبا يف ذلك تأجري املرافق مثل احلمَّ — 

والكراسي، إخل
تشغيل مرافق النقل الترفيهية، مثل موانئ الترفيه — 

تشغيل ُرَبى التزلُّج على اجلليد — 
تأجري معدات التسلية والترفيه كجزء من املرافق الترفيهية — 

تشغيل املعارض والعروض ذات الطبيعة الترفيهية — 
تشغيل املراقص وقاعات الدسكو — 

تشغيل )استغالل( األلعاب اليت تعمل بإدخال قطع معدنية — 
أنشطة التسلية والترفيه األخرى )فيما عدا مدن األلعاب ومدن التسلية( غري املصّنفة يف موضع آخر — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة خمرجي أو منتجي األحداث احلّية غري الفنون والرياضة، مع وجود مرافق أو بدوهنا — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
الرحالت البحرية للصيد، انظر 5011 و5021 —

تقدمي أماكن وتس���هيالت لإلقام���ة القصرية للزوار يف املدن الترفيهية والغاب���ات وأماكن املخّيمات، انظر  — 
5520

أنشطة تقدمي املشروبات يف نوادي الدسكو، انظر 5630 —
أماك���ن وقوف املقط���ورات وأماكن املخّيمات وخمّيمات الترفيه وخمّيمات الصيد والقنص وأماكن س���ائر  — 

املخّيمات، انظر 5520
تأجري معدات التسلية واملتعة بشكل منفصل، انظر 7721 —
تشغيل )استغالل( ماكينات القمار اليت تعمل بإدخال ِقطع عملة معدنية، انظر 9200 —
أنشطة مدن التسلية ومدن األلعاب، انظر 9321 —

 الباب قاف
أنشطة اخلدمات األخرى

يشمل هذا الباب )كفئة متبقية( أنشطة املنظمات ذات العضوية، وإصالح أجهزة احلاسوب واألجهزة 
الشخصية واملن�زلية، كما يشمل جمموعة خمتلفة من اخلدمات الشخصية غري املشمولة يف موضع آخر من 

هذا التصنيف.

أنشطة املنظمات ذات العضوية  94

يش���مل هذا القس���م أنش���طة املنظمات اليت متثِّل مصاحل جمموعات خاصة أو تروِّج ألفكار بني اجلمهور. وهذه 
املنظمات هلا عادة أعضاء مؤسس���ون، ولكن أنش���طتها قد تضم إليها أعضاًء غري مؤسس���ني وقد يستفيد منها 
د الذي تس���تند إليه تقس���يمات هذا القسم هو الغرض الذي تسعى إليه تلك  غري األعضاء أيضًا. والعامل املحدِّ
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املنظمات، أي مصلحة أصحاب العمل واألش���خاص العاملني حلس���اهبم اخل���اص واملجتمع العلمي )املجموعة 
941(، أو مصاحل املس���تخَدمني )املجموعة 942( أو الترويج ألفكار وأنش���طة دينية أو سياس���ية أو ثقافية أو 

تعليمية أو ترفيهية )املجموعة 949(.

أنشطة املنظمات ذات العضوية لرجال األعمال وأصحاب العمل والنقابات املهنية  941

تشمل هذه املجموعة أنشطة الوحدات اليت تسعى إىل حتقيق مصاحل أعضاء رابطات رجال األعمال وأصحاب 
العمل. وبالنس���بة للمنظمات املهنية ذات العضوية، تش���مل هذه املجموعة أيضًا األنشطة اليت تسعى إىل حتقيق 

املصاحل املهنية ألعضاء املهنة.

أنشطة املنظمات ذات العضوية لرجال األعمال وأصحاب العمل  9411

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة املنظمات اليت هتتم مبصاحل أعضائها اليت تنصّب على تنمية املؤسس���ات وحتقيق تقدمها، يف فرع  — 
معيَّ���ن من فروع العم���ل أو التجارة، مبا يف ذلك املزارع، أو على النمو االقتصادي واملناخ االقتصادي يف 

منطقة جغرافية معيَّنة أو فرع سياسي معّين بغض النظر عن نوع العمل
أنشطة احتادات تلك اجلمعيات — 

أنشطة غرف التجارة والنقابات املغلقة واملنظمات املشاهبة — 
نش���ر املعلومات والتمثيل أمام الوكاالت احلكومية، والعالقات العامة، واملفاوضات العمالية اليت تقوم هبا  — 

منظمات رجال األعمال وأصحاب العمل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة النقابات العمالية، انظر 9420 —

أنشطة املنظمات املهنية ذات العضوية  9412

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املنظمات اليت يكون مركز اهتمام أعضائها هو فرع معيَّن من الفروع العلمية أو املجاالت املهنية  — 
أو التقنية، مثل اجلمعيات الطبية واجلمعيات القانونية ومجعيات املحاسبة واجلمعيات اهلندسية واجلمعيات 

املعمارية وما إليها
أنش���طة مجعيات املتخصصني الذين يقومون بأنش���طة ثقافية، مثل مجعيات الكّتاب والرّس���امني واملمثلني  — 

مبختلف أنواعهم، والصحفيني ومن إليهم
نش���ر املعلومات ووضع معايري املمارس���ة واإلش���راف عليها، والتمثيل أمام اجلهات احلكومية، والعالقات  — 

العامة للمنظمات املهنية

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة مجعيات العلماء — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
م من تلك املنظمات، انظر القسم 85 — التعليم املقدَّ
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أنشطة نقابات العمال  942

انظر الفرع 9420.

أنشطة نقابات العمال  9420

يشمل هذا الفرع ما يلي:
الدفاع عن مصاحل املنظمات العمالية والعاملني املنضمني إىل احتادات — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنش���طة اجلمعيات اليت تضم مس���تخَدمني مهتمني أساس���ًا بعرض آرائهم خبصوص املرتبات وحالة العمل  — 

وبالعمل املتضافر من خالل التنظيم
أنشطة نقابة واحدة يف مصنع أو نقابات مكوَّنة من فروع تابعة، أو منظمات عمالية مكّونة من احتادات  — 

تابعة على أساس احلرفة أو املنطقة أو اهليكل التنظيمي أو معيار آخر

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الذي تقدمه تلك املنظمات، انظر القسم 85 —

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية  949

تش���مل ه���ذه املجموعة أنش���طة الوحدات اليت تس���عى إىل حتقيق مصاحل أعضائها )فيما ع���دا منظمات رجال 
األعمال وأصحاب العمل، واملنظمات املهنية، واالحتادات العمالية(.

أنشطة املنظمات الدينية  9491

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املنظمات الدينية أو األفراد الذين يقّدمون خدمات بشكل مباشر للمتعبدين يف الكنائس واملساجد  — 

واملعابد وغريها من أماكن العبادة
أنشطة املنظمات اليت تقدِّم خدمات الدير — 

أنشطة االعتكاف الدينية — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة خدمات اجلنائز الدينية — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
التعليم الذي تقدمه تلك املنظمات، انظر القسم 85 —
األنشطة الصحية اليت تقدمها تلك املنظمات، انظر القسم 86 —
العمل االجتماعي الذي متارسه تلك املنظمات، انظر القسم 87 والقسم 88 —

أنشطة املنظمات السياسية  9492

يشمل هذا الفرع ما يلي:
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أنش���طة املنظم���ات السياس���ية واملنظمات التابعة هلا، مثل تنظيمات الش���باب اليت ترتب���ط بأحد األحزاب  — 
السياس���ية. وهذه املنظمات تعمل أساس���ًا على التأثري يف عملية اختاذ القرار داخل هيئات احلكم العامة، 
وذلك بالس���عي إىل تعيني أعضاء احلزب، أو املؤيدين له، يف مناصب سياس���ية تنطوي على املش���اركة يف 

أنشطة نشر املعلومات والعالقات العامة ومجع التربعات، إخل

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصنَّفة يف موضع آخر  9499

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة املنظمات األخرى غري التابعة مباش���رة حلزب سياسي ولكنها تدعو إىل هدف عام أو مسألة عامة  — 

عن طريق التوعية والنفوذ السياسي والتربعات، إخل:
 �املبادرات الشعبية وحركات االحتجاج

 �احلركات البيئية واإليكولوجية
 �منظمات دعم املرافق املجتمعية والتعليمية غري املصنَّفة يف موضع آخر

 �املنظمات اليت تسعى إىل محاية فئات خاصة وحتسني أحواهلا، مثل الفئات اإلثنية واألقليات
 �اجلمعيات اليت تسعى إىل تعزيز أهداف وطنية، مبا فيها مجعيات املحاربني القدماء

مجعيات املستهلكني — 
نوادي السيارات — 

مجعيات غرضها التعارف االجتماعي مثل نوادي الروتاري واملحافل، إخل — 
مجعيات الشباب ومجعيات النشء ومجعيات نوادي الطالب ومجعيات األخوة، إخل — 

اجلمعيات املؤسس���ة ملمارس���ة نشاط ثقايف أو ترفيهي أو هواية )خبالف الرياضة أو األلعاب(، مثل نوادي  — 
الش���عر واألدب والكّتاب، والنوادي التارخيية، ونوادي البس���تنة، ونوادي األف���الم والصور الفوتوغرافية، 
ونوادي املوسيقى والفنون، ونوادي احلرف، ونوادي جامعي طوابع الربيد وغريها من املقتنيات، والنوادي 

االجتماعية، ونوادي تنظيم الكرنفاالت، إخل

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
مجعيات تقدمي املَِنح سواء من أعضائها أو من غريهم — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املجموعات أو اجلمعيات الفنية املهنية، انظر 9000 —
أنشطة النوادي الرياضية، انظر 9312 —
أنشطة املنظمات املهنية ذات العضوية، انظر 9412 —

إصالح أجهزة احلاسوب والسلع الشخصية واملنـزلية  95

يش���مل هذا القس���م إصالح وصيانة املعدات الطرفية للحاسوب، مثل احلاسوب املكتيب واحلاسوب الشخصي 
واملحط���ات الطرفي���ة للحاس���وب وأجهزة التخزين والطابعات. ويش���مل هذا القس���م أيض���ًا إصالح معدات 
االتص���االت مثل ماكينات الفاكس وأجهزة الراديو املس���َتقِبل - املُرِس���ل، واإللكترونيات االس���تهالكية مثل 
أجهزة استقبال اإلذاعة والتليفزيون، واملعدات املن�زلية، ومعدات احلدائق مثل ماكينات قص احلشائش ومنفاخ 
احلدائق، واألحذية واملنتجات اجللدية، واألثاث والُفُرش املن�زلية، وامللبوس���ات ولواحقها، والس���لع الرياضية، 

واآلالت املوسيقية، واألصناف اخلاصة باهلوايات، وغري ذلك من السلع الشخصية واملن�زلية.
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وال يشمل هذا القسم إصالح املعدات الطبية أو املعدات التشخيصية بالتصوير، وال أدوات القياس واملساحة، 
أو األدوات املخربية، أو معدات الرادار أو املجّسات الضوئية، انظر 3313.

إصالح أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت  951

تشمل هذه املجموعة إصالح وصيانة أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية ومعدات االتصاالت.

إصالح أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية للحاسوب  9511

يشمل هذا الفرع إصالح املعدات اإللكترونية، مثل أجهزة احلاسوب واآلالت احلاسبة واملعدات الطرفية.

ويشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة ما يلي: — 

 �احلواسيب املكتبية
 �احلواسيب الشخصية

 �حمّركات األقراص املغناطيسية، وحمّركات التخزين السريع وغريها من أجهزة التخزين
 �حمركات األقراص الضوئية )األقراص احلاسوبية املدجمة للقراءة والكتابة، واألقراص املدجمة للقراءة فقط، 

وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة فقط، وأقراص الفيديو الرقمية للقراءة والكتابة(
 �الطابعات
 �الشاشات

 �لوحات املفاتيح
 �اإلضافات األخرى كالفارة وعصا األلعاب وما إليها

 �املودم الداخلي واخلارجي للحاسوب
 �األجهزة الطرفية املخّصصة للحاسوب

 �خادوم احلاسوب
 �املاسحات الضوئية مبا فيها ماسحات الرموز باألعمدة

 �قارئات البطاقات الذكية
 �ُقبَّعات األلعاب االفتراضية

 �أجهزة العرض باستعمال احلاسوب

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
إصالح وصيانة ما يلي: — 

( واملحطات الطرفية حلساب مشتريات الزبائن  � ATM( املحطات الطرفية للحاسوب مثل الصّراف اآليل
)POS(، غري املشغَّلة ميكانيكيًا

) � PDA( احلواسيب الشخصية اليدوية

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة مودم املعدات املحمولة، انظر 9512 —

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   324 22/08/1430   02:34:01 �



325اهليك�ل التفصي�لي ومالحظات تفسريية

إصالح معدات االتصاالت  9512

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة معدات االتصاالت، مثل: — 

 �اهلواتف الالسلكية
 �اهلواتف اخللوية

 �مودم املعدات املحمولة
 �أجهزة الفاكس

 �أجهزة اإلرسال يف االتصاالت )مثل موزِّع اإلشارات، واجلسور، واملودم(
 �أجهزة االستقبال واإلرسال اإلذاعي

 �أجهزة التصوير التجاري بالتليفزيون والفيديو

إصالح السلع الشخصية واملنـزلية  952

تشمل هذه املجموعة إصالح وصيانة األجهزة الشخصية واملن�زلية.

إصالح األجهزة اإللكترونية االستهالكية  9521

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة األجهزة اإللكترونية االستهالكية: — 

 �أجهزة التليفزيون وأجهزة االستقبال اإلذاعي
 �مسّجالت شرائط الفيديو

 �أجهزة تشغيل األقراص املدجمة
 �أجهزة التصوير املن�زلية بالفيديو

إصالح األجهزة املنـزلية واملعدات املنـزلية ومعدات احلدائق  9522

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة األجهزة املن�زلية — 

 �املرّبدات واملواقد والغّساالت وجمفِّفات املالبس ومكيِّفات اهلواء باحلجرات، إخل.
 �إصالح وصيانة املعدات املن�زلية ومعدات احلدائق

 �ماكينات قّص احلشائش وآالت التشذيب ونفَّاخات الثلج واألوراق، وآالت تشذيب احلواف، إخل

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح األدوات الكهربائية اليدوية، انظر 3312 —
إصالح أجهزة التكييف املركزية، انظر 4322 —
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إصالح األحذية واملنتجات اجللدية  9523

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح وصيانة األحذية: — 

 �األحذية العادية والطويلة، إخل
تركيب النعول — 

إصالح وصيانة املنتجات اجللدية — 
 �احلقائب وما شاهبها

إصالح األثاث واملفروشات املنـزلية  9524

يشمل هذا الفرع ما يلي:
جتديد بطائن األثاث واملفروشات املن�زلية وتبطينها وإصالحها وصيانتها، مبا يف ذلك األثاث املكتيب — 

جتميع قطع األثاث املنفردة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تركيب املطابخ حسب الطلب، أو توضيب املحالت التجارية وما شاهبها، انظر 4330 —

إصالح السلع الشخصية واملنـزلية األخرى  9529

يشمل هذا الفرع ما يلي:
إصالح الدّراجات — 

إصالح وضبط قياسات املالبس — 
إصالح املجوهرات وتغيريها — 

إص���الح الس���اعات بأنواعها وأجزائها، مثل مظاريف الس���اعات وأجزائها الداخلي���ة؛ وضبط حركتها،  — 
وأجهزة قياس الوقت، إخل

إصالح األدوات الرياضية )ما عدا بنادق الصيد( — 
إصالح الكتب — 

إصالح اآلالت املوسيقية — 
إصالح الُلعب واألصناف املماثلة — 

إصالح السلع الشخصية واملن�زلية األخرى — 
ضبط نغمات البيانو — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
احلفر الصناعي على املعادن، انظر 2592 —
إصالح بنادق الصيد والتسلية، انظر 3311 —
إصالح األدوات الكهربائية اليدوية، انظر 3312 —

إصالح ساعات ضبط الوقت، وأختام الوقت والتاريخ، وأجهزة تسجيل الوقت، وغري ذلك من األجهزة  — 
اليت تسّجل الوقت، انظر 3313
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أنشطة اخلدمات الشخصية األخرى  96

يش���مل هذا القس���م مجيع أنش���طة اخلدمات غري املذكورة يف موضع آخر يف هذا التصنيف، وهو يش���مل مثاًل 
أنواعًا من اخلدمات مثل غس���يل املنس���وجات واملالبس وتنظيفها )اجلاف(، وكذلك تنظيف الفراء ومنتجاته، 

وتصفيف الشعر وغري ذلك من أعمال التجميل، وأنشطة اجلنازات وما يتصل هبا.

أنشطة اخلدمات الشخصية األخرى  960

انظر القسم 96.

غسيل املنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها )اجلاف(  9601

يشمل هذا الفرع ما يلي:
غس���يل مجيع أنواع املالبس )مبا يف ذلك الفراء( واملنس���وجات، وتنظيفها اجلاف، وكواؤها، إخل، س���واء  — 
كان ذلك باستخدام أجهزة ميكانيكية أو باليد أو بأجهزة تعمل بإدخال ِقَطع معدنية، وسواًء كان ذلك 

للزبائن من اجلمهور أو املؤسسات الصناعية أو التجارية
مجع املالبس للغسيل وتوصيلها — 

غسيل السّجاد والُبُسط وتنظيف املفروشات والستائر، سواء كان ذلك يف أماكن العمالء أو مل يكن — 
توفري البياضات واألزياء املوّحدة للعاملني، وما يتصل بذلك من أصناف، عن طريق املغاسل — 

خدمات توفري احلّفاظات — 

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
اإلصالحات والتعديالت الطفيفة للثياب أو غريها من أصناف املنسوجات إذا كانت مقترنة بالتنظيف — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تأجري امللبوس���ات، باستثناء األزياء املوّحدة للعاملني، حىت إن كان تنظيف هذه السلع جزًءا ال يتجزأ من  — 

النشاط، انظر 7730
إصالح وتعديل امللبوسات وما إليها، كنشاط مستقل، انظر 9529 —

تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى  9602

يشمل هذا الفرع ما يلي:
غس���ل الشعر وتش���ذيبه وقّصه وتصفيفه وصباغته وتلوينه ومتوجيه وفرده وغري ذلك من األنشطة املشاهبة،  — 

للرجال والنساء
حالقة الذقن وتشذيب اللحية — 

تدليك الوجه، والعناية بأظفار اليدين وأظفار القدمني، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
صنع الشعر املستعار، انظر 3290 —
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أنشطة اجلنازات وما يتصل هبا من أنشطة  9603

يشمل هذا الفرع ما يلي:
دفن وترميد جثث اإلنسان أو احليوان وما يتصل بذلك من أنشطة: — 

 �جتهيز املتوىف للدفن أو الترميد، وإجراء التحنيط واخلدمات احلانوتية
 �تقدمي خدمات الدفن أو الترميد

 �تأجري مساحة جمّهزة يف قاعات خدمات الدفن
تأجري القبور أو بيعها — 

صيانة القبور واألضرحة — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الطقوس اجلنائزية الدينية، انظر 9491 —

أنشطة اخلدمات الشخصية األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر  9609

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة احلّمامات التركية ومّحامات الس���اونا ومّحامات البخار ومّحامات الشمس وصالونات التخسيس  — 

والرشاقة، وصالونات التدليك، إخل
أنشطة التنجيم واخلدمات الروحانية — 

األنشطة االجتماعية مثل خدمات املرافقة وخدمات التعارف بني اجلنسني وخدمات مكاتب الزواج — 
خدم���ات رعاي���ة احليوانات األليفة، مثل توف���ري اإلقامة والعناية هبا واحلفاظ عليه���ا حىت عودة أصحاهبا،  — 

وتدريبها
منظمات األنساب — 

ماسحو األحذية واحلمالون ومنادو السيارات، إخل — 
تشغيل آالت اخلدمات الشخصية اليت تعمل بإدخال قطع العملة مبوجب التزام )أكشاك التصوير وماكينات  — 

الوزن وأجهزة قياس ضغط الدم واخلزانات اليت تشّغل بإدخال قطع العملة، وما إىل ذلك(

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة البيطرية، انظر 7500 —
أنشطة النوادي الصحية، انظر 9311 —
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 الباب راء
أنشطــة اأُلسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 

اأُلسر املعيشية يف إنتاج سلع وخدمات غري مميَّزة 
الستعماهلا اخلاص

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخِدم أفرادًا للعمل املنـزيل  97

انظر الفرع 9700.

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا للعمل املنـزيل  970

انظر الفرع 9700.

أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا للعمل املنـزيل  9700

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة األسر املعيشية اليت تستخدم أفرادًا للعمل املن�زيل، مثل اخلدم والطّباخني ومقّدمي الطعام والسقاة  — 
والغّس���االت والبستانيني والبّوابني والُسّياس والسائقني واملشرفني واملربيات وجليسات األطفال واملعلمني 

والسكرتريات، إخل

وهذا الفرع يسمح للعاملني املشتغلني يف املن�زل بذكر نشاط رّب العمل يف التعدادات أو الدراسات، حىت لو 
كان رب العمل أحد األفراد. وناتج هذا النشاط تستهلكه اأُلَسر املعيشية اليت تستخدم هؤالء األفراد.

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
تقدمي خدمات مثل الطهو والعناية باحلديقة، إخل، من ِقَبل متعّهدي خدمة مستقلني )شركات أو أفرادًا(،  — 

انظر فرع التصنيف وفقًا لنوع اخلدمة

األنشطة غري املتميِّزة إلنتاج السلع واخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية اخلاصة الستخدامها   98
اخلاص

يشمل هذا القسم األنشطة غري املميَّزة إلنتاج سلع الكفاف واخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية.

وال تدخل اأُلَس���ر املعيش���ية يف التصنيف يف إطار هذا القس���م إاّل إذا كان من غري املمكن حتديد نشاط أساسي 
يف أنشطة الكفاف اليت تقوم هبا األسرة املعيشية. فإذا كانت األسرة املعيشية تشتغل يف أنشطة سوقية، فيجب 

أن تصنَّف وفقًا للنشاط السوقي األساسي الذي تقوم به.

األنشطة غري املميَّزة إلنتاج السلع اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية اخلاصة الستخدامها اخلاص  981

انظر الفرع 9810.
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األنشطة غري املميَّزة إلنتاج السلع اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية اخلاصة الستخدامها اخلاص  9810

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة غري املميَّزة إلنتاج سلع الكفاف اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية، أي أنشطة اأُلَسر املعيشية اليت تعمل  — 
يف أنش���طة متنّوعة إلنتاج س���لع متكنها من استمرار احلياة. وهذه األنش���طة تشمل القنص ومجع األغذية 
اليت تنبت فطريًا والزراعة وإنتاج املأوى وامللبس والس���لع األخرى اليت تنتجها األس���رة املعيش���ية من أجل 

معيشتها

وإذا كانت هذه اأُلَس���ر املعيش���ية تشتغل أيضًا بإنتاج سلع س���وقية، فإهنا تصنَّف وفقًا لصناعة إنتاج السلع يف 
هذا التصنيف.

وإذا كانت اأُلس���ر املعيش���ية تشتغل أساس���ًا يف نشاط ينِتج نوعًا معيَّنًا من الس���لع املعيشية، فإهنا تصنَّف وفقًا 
لصناعة إنتاج ذلك النوع من السلع.

األنشطة غري املميَّزة إلنتاج اخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية اخلاصة الستخدامها اخلاص  982

انظر الفرع 9820.

األنشطة غري املميَّزة إلنتاج اخلدمات اليت تقوم هبا اأُلَسر املعيشية اخلاصة الستخدامها اخلاص  9820

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة غري املميَّزة إلنتاج خدمات الكفاف اليت تقوم هبا اأُلَس���ر املعيش���ية، أي األنش���طة اليت تقوم هبا  — 
اأُلَسر املعيشية اليت تشتغل يف جمموعة من األنشطة إلنتاج خدمات تستعني هبا يف معيشتها. وتشمل هذه 
األنش���طة الطهو والتعليم والعناية بأفراد األس���رة وس���ائر اخلدمات اليت تنتجها األس���رة املعيشية من أجل 

معيشتها

وإذا كانت اأُلَس���ر املعيش���ية تشتغل أيضًا يف إنتاج س���لع متعددة من أجل معيشتها، فإهنا تصنَّف وفقًا ألنشطة 
إنتاج سلع الكفاف غري املميَّزة اليت تقوم هبا.

 الباب شني
أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية 

القضائية الوطنية
انظر الفرع 9900.

أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية  99

انظر الفرع 9900.

أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية  990

انظر الفرع 9900.
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أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية الوطنية  9900

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة وال���وكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، واهليئات  — 
اإلقليمي���ة، وما إىل ذلك، وصن���دوق النقد الدويل، والبنك الدويل، واملنظم���ة العاملية للجمارك، ومنظمة 
رة للبترول، واجلماعات األوروبية، واحتاد  التع���اون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظم���ة الدول املصدِّ

التجارة احلرة األورويب، وما إليها.

ويشمل هذا الفرع أيضًا ما يلي:
أنشطة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، يف تعريف البلد الذي توجد فيه وليس البلد الذي متّثله —
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جتميعات بديلة
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نظرة عامة
إن أي تصنيف إحصائي ال بد من أن يعكس توفيقات بني عدد من املبادئ النظرية   -  199
واالعتبارات العملية، ومن هذا املنطلق فإن التجميع البسيط عرب املستويات املختلفة داخل هيكل التصنيف 
أجل  ومن  القدر.  بنفس  جتميعية  بيانات  إىل  احلاجات  مجيع  يلّبي  ال  احلايل  املوّحد  الدويل  الصناعي 
التصنيف  إكمال  جرى  تعقيدًا،  أكثر  بطرق  تتشّكل  موّحدة  لتجميعات  املتخصصة  االحتياجات  تلبية 
الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4، بعّدة جتميعات بديلة. وكل جتميع من هذه 
التجميعات البديلة يهدف إىل خدمة حاجات جمموعة من املستعِملني يرغبون يف تقدمي البيانات مصنَّفة 
وفقًا للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد من حيث فئات التبويب القياسية املعَترف هبا دوليًا واليت هي يف 

األصل معرَّفة من وجهة نظر املستخدمني.
وقد يتطّلب حتليل ظواهر خمتلفة استعمال بيانات إحصائية، ختتلف باختالف التطبيق،   -  200
ال يتسىن وصفها بالكامل يف شكل فروع كاملة من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد. وقد يرجع ذلك 
إىل مستوى التجميعات اليت كان من الالزم تطبيقها يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد باعتباره معيارًا 
دوليًا، أو قد تكون نتيجة ألن املعلومات املبتغاة تقوم على مفهوم خيتلف عن مفهوم هذا التصنيف. ويف 
هذه احلالة قد يكون من املمكن وضع تعريف يف شكل جتميع بديل باستخدام أجزاء من فروع التصنيف 

الصناعي الدويل املوّحد، بينما حيتاج التحويل الفعلي للبيانات إىل استكماله مبعلومات إضافية.
ويتضّمن هذا اجلزء من نشرتنا هذه أربعة جتميعات بديلة ترد فيما يلي، وهي تبيِّن أيضًا   -  201
ُمخَتَلف أنواع التجميعات أو اهلياكل املمتدة اليت ميكن تطويرها على أساس التصنيف الصناعي الدويل 

د ألغراض خاصة: املوحَّ
التجميعات البديلة اليت ُتستخَدم يف إبالغ بيانات نظام احلسابات القومية متّثل جتميعًا للطيف  ) أ ( 
نظام  سياق  يف  التحليل  تناسب  الفئات  من  أصغر  عدد  يف  املوّحد  الدويل  الصناعي  للتصنيف  الكامل 
د. ويتكّون هذا التجميع من  احلسابات القومية. ومل ُتَضف أي مفاهيم جديدة يف هذه املمارسة أو ُتَحدَّ

د، مما ميكن من التجميع املباشر للبيانات؛ فروع كاملة من فروع التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املعلومات  تكنولوجيا  )قطاع  جديدة  مفاهيم  م  يقدِّ املعلومات  القتصاد  البديل  والتجميع  )ب( 
م تعريفًا لتلك املفاهيم يف فروع كاملة من فروع  واالتصاالت وقطاع املحتوى ووسائط اإلعالم( ويقدِّ

د؛ التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
والتجميع البديل إلبالغ البيانات عن القطاع غري الرمسي ميّثل جتميعًا لألنشطة يف جمموعات  )ج( 
تناسب أغراض حتليل القطاع غري الرمسي بشكل أفضل. ورغم أن هذا التجميع يعرض فروعًا كاملة من 
فروع التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، فيجب أن يكون من الواضح لألذهان أن مفهوم القطاع غري 
الرمسي يعين أن مجيع الوحدات املصنَّفة يف فرع معيَّن من الفروع املذكورة يف التجميع ال تنتمي بالضرورة 

إىل القطاع غري الرمسي. ومن الواضح خصوصًا أن هذا التجميع ال ميّثل تعريفًا للقطاع غري الرمسي؛
أما التجميع البديل لإلبالغ عن البيانات يف سياق قطاع املؤسسات غري الرحبية فيجمع بني أنشطة  )د ( 
هامة ألغراض التحليل لقطاع املؤسسات غري الرحبية. وعلى غرار التجميع السابق، فإنه ال ميّثل تعريفًا لقطاع 
املؤسسات غري الرحبية. ومن مث فإن هذا التجميع يعطي مزيدًا من التفصيل، أكثر مما يتسىن يف التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد، وقد يكون هذا التفصيل هامًا يف حتليل قطاع املؤسسات غري الرحبية، وهذا من شأنه أن يوفر 

إرشادًا ملنتجي البيانات ومستعملي البيانات املهتمني بالبيانات األكثر تفصياًل حيث يوفِّر هلم هنجًا موّحدًا.
وهناك جتميعات بديلة أخرى تستخدم فروعًا كاملة أو جزئية من التصنيف الصناعي   -  202
الدويل املوّح�د، مت تعريف�ها يف ُأطر أخرى قائمة. والقائمة الواردة يف املرفقات هي من حيث املبدأ قائمة 
مفتوحة، وقد ترغب اللجنة اإلحصائية يف املستقبل يف أن تطلب إعداد مرفقات إضافية وإصدارها استجابة 
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حلاجات املستعملني الناشئة. وسوف تتاح أي جتميعات بديلة أخرى على موقع التصنيفات على شبكة 
شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة.

جتميعان بديالن لإلبالغ عن بيانات نظام احلسابات القومية  - ألف 
من  أعلى  كمستوى  بابًا   21 املوّحد،  الدويل  الصناعي  للتصنيف   4 التنقيح  م  ُيقدِّ  -  203
التصنيف، مث مستوى ثانيًا يتكّون من 88 قسمًا. وقد تبيَّن أن احلسابات القومية حتتاج إىل جتميع إضايف 
يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد أعلى من مستوى األبواب يف هذا التصنيف من أجل إبالغ البيانات 
حسب النشاط يف نظام احلسابات القومية. وقد متت املوافقة على هذا التجميع العايل املستوى املكوَّن من 
10 فئات يف سياق عملية حتديث نظام احلسابات القومية. وعالوة على ذلك، مت االتفاق على 38 فئة 
جتميعية من املستوى املتوسط تليب احتياجات اإلبالغ عن البيانات يف نظام احلسابات القومية من جمموعة 
القومية/التصنيف الصناعي  التجميعني لنظام احلسابات  البلدان. ويرد فيما يلي هيكل هذين  واسعة من 

الدويل املوّحد، وُأعطي هلما العنوانان ألف * 10 وألف * 38.

جتميع عايل املستوى لنظام احلسابات القومية/التصنيف الصناعي الدويل املوّحد  -  1
عند وضع أي جتميع لنشاط ما، ميكن استخدام عدة معايري ألنشطة التجميع. فعلى   -  204
سبيل املثال، من املطلوب مراعاة إمكانية املقارنة الدولية بني طائفة واسعة من االقتصادات. وهناك أيضًا 
اهتمام عام بالتمييز بني خمتلف مراحل اإلنتاج، ابتداًء من إنتاج املواد األّولية إىل السلع النهائية، مبعزل 
عن أنشطة إنتاج اخلدمات. وعالوة على ذلك، هناك اهتمام بالتمييز بني اإلنتاج للسوق، واإلنتاج لغري 
السوق، واإلنتاج لالستعمال النهائي اخلاص. ويتضّمن التصنيف الصناعي الدويل املوّحد فصاًل بني مراحل 
اإلنتاج بشكل عام ولكن ليس بشكل كامل. أما عن اإلنتاج لغري السوق، فهذا يشمل أنشطة خمتلفة 
باختالف البلدان وباختالف الزمان، مما جيعل من الصعب وضع جتميع بديل ألنشطة التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد هلذا الغرض. ويرد التجميع العايل املستوى ألف * 10 يف اجلدول 4 - 1، وهو من حيث 

د. املبدأ جتميع ألبواب من التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

اجلدول 4 - 1
د التجميع ألف * 10 العايل املستوى بني نظام احلسابات القومية والتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

أبواب التصنيـف الصناعـي 
د، التنقيح 4 الدويل املوحَّ

البيان

الزراعة واحلراجة والصيد البحريألف1
الصناعة التحويلية، واملناجم واملحاجر، وغريها من األنشطة الصناعيةباء وجيم ودال وهاء2

منها: الصناعة التحويليةجيم2 أ
التشييدواو3
جتارة اجلملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة اإلقامة، وخدمات الطعامزاي وحاء وطاء4
املعلومات واالتصاالتياء5
األنشطة املالية والتأمنيكاف6
األنشطة العقارية *الم7
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية واإلدارية وأنشطة الدعمميم ونون8

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   336 22/08/1430   02:34:02 �



337 جتميع�ات بديل�ة

أبواب التصنيـف الصناعـي 
د، التنقيح 4 الدويل املوحَّ

البيان

أنشطة اإلدارة العامة والدفاع والتعليم والصحة والعمل االجتماعيسني وعني وفاء9

أنشطة اخلدمات األخرىصاد وقاف وراء وشني10
* ُمحَتَسب فيها خدمات تأجري املساكن اليت يشغلها املالك.

وألغراض حتليل اإلنتاجية، غالبًا ما ُتسَتبَعد خدمات التأجري املحَتَسبة للمساكن اليت   -  205
يشغلها املالك من اإلحصاءات حسب النشاط االقتصادي. ومع ذلك فإن خدمات املساكن اليت يشغلها 
املالك تقع ضمن حدود اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية، ومن مث فهي تدخل يف الباب الم )األنشطة 
العقارية( يف التجميعني ألف * 10 وألف * 38. وجيب حساب هذه القَيم نظرًا ألن هذه اخلدمات ليست 
من خدمات البيع يف السوق. وهلذا السبب، وألنه ال يوجد ناتج عمل ُمناظر يف احلسابات، فإن كثريًا من 

املحلِّلني يفّضلون استبعاد خدمات التأجري املحتسبة عند وضع إحصاءات اإلنتاجية.
ورمبا يرغب حملِّلو اإلنتاجية وغريهم يف استبعاد اإلنتاج غري السوقي من إحصاءاهتم   -  206
والتركيز على قطاع الشركات، الذي خيتلف من بلد إىل بلد. ورمبا كان من املمكن أيضًا جتميع األنشطة 
اليت تعَترب يف معظمها، أو على األقل يف جزء منها، أنشطة غري سوقية، مثل اإلدارة العامة والتعليم والصحة 

والرفاه االجتماعي.
وقد يكون من املرغوب فيه، ألغراض التحليل االقتصادي على املدى القصري وإبالغ   -  207

احلسابات القومية فصليًا، جتميع األنشطة اليت هلا دورة عمل مماثلة معًا ما أمكن ذلك.
الطويلة األجل من أجل األغراض  الزمنية  اهتمام قوي باستمرارية السالسل  ويوجد   -  208
التحليلية. وقد اسُتعمل يف اإلصدار السابق من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد )أي التنقيح 3 - 1( عدد 
من التجميعات القياسية للتصنيف ألغراض إبالغ بيانات احلسابات القومية يف استبيانات نظام احلسابات 
القومية. أما التنقيح 4 فيتضّمن بعض التغيريات الكبرية باملقارنة بالتنقيح 3 - 1، حيث ُأعطيت األولوية 
إىل زيادة االهتمام بإمكانية املقارنة الدولية وبالترابط بني أجزاء التصنيف. ومن مث فإن املجال حمدود أمام 

احلفاظ على االستمرارية، وإن كان موجودًا يف أجزاء كثرية من التصنيف.

جتميع متوسط بني نظام احلسابات القومية والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد  -  2
املتوسط يضم  املستوى  القومية على جتميع من  االتفاق يف حتديث نظام احلسابات  مت   -  209 
د من أجل إبالغ بيانات نظام احلسابات القومية القابلة  38 فئة من فئات التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
للمقارنة دوليًا. وهذه الفئات متثِّل مستوى من التجميع يقع ما بني األبواب الواحد والعشرين يف التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد واألقسام الثمانية والثمانني يف نفس التصنيف. ويرد يف اجلدول 4 - 2 التجميع 
املتوسط ألف * 38، وهو يبيِّن أوجه العالقة بينه وبني أقسام التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4.

اجلدول 4 - 2
التجميع املتوسط ألف* 38 بني نظام احلسابات القومية والتصنيف الصناعي الدويل املوّحد

رمــز التجميـع 
ألف * 38

رمز التصنيف الصناعي الدويل البيان
املوّحد، التنقيح 4

01 إىل 03الزراعة واحلراجة والصيد البحريألف1
05 إىل 09املناجم واملحاجرباء2
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رمــز التجميـع 
ألف * 38

رمز التصنيف الصناعي الدويل البيان
املوّحد، التنقيح 4

10 إىل 12ُصنع املنتجات الغذائية واملشروبات ومنتجات التبغجيم ألف3
ُصنع املنسوجات وامللبوسات واجللود وما يتصل هبا من جيم باء4

منتجات
13 إىل 15

ُصنع منتجات اخلشب والورق، والطباعة وإنتاج الوسائط جيم جيم5
املسّجلة

16 إىل 18

19ُصنع فحم الكوك ومنتجات مصايف النفطجيم دال6
20ُصنع الكيميائيات واملنتجات الكيميائيةجيم هاء7
ُصنع املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات جيم واو8

الصيدالنية
21

ُصنع منتجات املطاط واملنتجات البالستيكية، وغريها من جيم زاي9
منتجات املناجم غري املعدنية

23 + 22

ُصنع املعادن األساسية ومنتجات املعادن املصنَّعة، فيما عدا جيم حاء10
اآلالت واملعدات

25 + 24

26ُصنع أجهزة احلاسوب واملنتجات اإللكترونية والبصريةجيم طاء11
27ُصنع املعدات الكهربائيةجيم ياء12
28ُصنع اآلالت واملعدات غري املصّنفة يف موضع آخرجيم كاف13
29 + 30ُصنع معدات النقلجيم الم14
أنشطة الصناعة التحويلية األخرى؛ وإصالح وتركيب جيم ميم15

اآلالت واملعدات
31 إىل 33

35توريدات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف اهلواءدال16
توريدات املياه، وإدارة الصرف الصحي والنفايات هاء17

ومعاجلتها
36 إىل 39

41 إىل 43التشييدواو18
جتارة اجلملة والتجزئة؛ وإصالح املركبات ذات املحّركات زاي19

والدراجات النارية
45 إىل 47

49 إىل 53النقل والتخزينحاء20
55 + 56أنشطة اإلقامة وخدمات الطعامطاء21
58 إىل 60أنشطة النشر واألنشطة الصوتية والبصرية واإلذاعيةياء ألف22
61االتصاالتياء باء23
62 + 63خدمات تكنولوجيا املعلومات وسائر خدمات املعلوماتياء جيم24
64 إىل 66األنشطة املالية وأنشطة التأمنيكاف25
68األنشطة العقارية أالم26
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رمــز التجميـع 
ألف * 38

رمز التصنيف الصناعي الدويل البيان
املوّحد، التنقيح 4

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة واإلدارة واألنشطة ميم ألف27
املعمارية واهلندسية والقياسات التقنية والتحليل

69 إىل 71

72البحث العلمي والتطويرميم باء28
73 إىل 75األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرىميم جيم29
77 إىل 82األنشطة اإلدارية وأنشطة الدعمنون30
84اإلدارة العامة والدفاع، والضمان االجتماعي اإللزاميسني31
85التعليمعني32
86أنشطة صحة اإلنسانفاء ألف33
87 + 88أنشطة الرعاية املن�زلية واالجتماعيةفاء باء34
90 إىل 93الفنون والترفيه والتسليةصاد35
94 إىل 96أنشطة اخلدمات األخرىقاف36
أنشطة اأُلسر املعيشية اليت تستخِدم أفرادًا، وأنشطة إنتاج راء ب37

السلع واخلدمات غري املميَّزة اليت تقوم هبا األسر املعيشية 
الستعماهلا اخلاص

97 + 98 ب

أنشطة املنظمات واهليئات غري اخلاضعة للوالية القضائية شني ج38
الوطنية

99 ج

تدخل فيها خدمات اإلجيار املحتسبة للمساكن اليت يسكنها املالك. أ 
أنشطة إنتاج اخلدمات اليت تقوم هبا األسر املعيشية يف القسم 98 تقع خارج حدود اإلنتاج يف نظام احلسابات القومية. ب 

ال تدخل أنشطة هذه املؤسسات يف األنشطة اليت تبلِّغ عنها البلدان اليت توجد مقارها فيها. ج 

حمدوديتها  رغم  االستمرارية،  على  احلفاظ  مطلب  االعتبار  يف  التجميع  هذا  ويأخذ   -  210
بسبب التغيُّرات الكبرية اليت ُأدخلت يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد.

البيانات يف نظام احلسابات  إبالغ  الذي ُوضع من أجل  التجميع ألف * 38  وهذا   -  211
القومية خيرج يف بعض تفاصيله عن املتبع يف باب التصنيف األكرب نسبيًا يف معظم االقتصادات املتقدمة 
النمو من أبواب التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، التنقيح 4، وهو الباب جيم )الصناعة التحويلية(. كما 
أنه خيرج عن بعض أنشطة اخلدمات، من حيث اعتبارها ذات أمهية خاصة، أو خمتلفة، أو حتظى باهتمام 
ل تصنيف األنشطة املتعلقة باملعلومات واالتصاالت  كاٍف من ناحية السياسات العامة. والتنقيح الرابع يفصِّ
ص 20 فئة من  واألنشطة املتعلقة باخلدمات بشكل عام، ويعكس التجميع ألف * 38 هذا التغيري، إذ خيصِّ
الفئات الثماين والثالثني ألنشطة اخلدمات. ومع ذلك فقد اعُترب أن من املهم احلفاظ على مستوى معقول 

من التفصيل يف الصناعة التحويلية لثالثة أسباب:
أن تظل البيانات املتعلقة بناتج الصناعة التحويلية، مبا يف ذلك املتعلقة باحلجم، أكثر قابلية  ) أ ( 

للمقارنة الدولية وأكثر متاسكًا وأيسر استعمااًل من الناحية التحليلية من بيانات ناتج اخلدمات؛
أكرب  وإمكانية  أعظم  أمهية  بشكل جيد  والثانوية  األّولية  الصناعات  متّثل  اليت  للبيانات  أن  )ب( 

للمقارنة بني البلدان على اختالف مراحل منوها؛
احلاجة إىل املحافظة على عدد معقول من السالسل الزمنية رغم التغيريات الكبرية نسبيًا يف  )ج( 

التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد.
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الدويل  الصناعي  للتصنيف   4 التنقيح  يف  التحويلية  بالصناعة  اخلاص  الباب  وخيتلف   -  212
املوّحد، يف حمتواه العام، عنه يف التنقيح 3 - 1. فقد ُنقلت أنشطة النشر من الصناعة التحويلية إىل الباب 
ياء )املعلومات واالتصاالت(. وُنقلت أنشطة استرجاع املواد/إعادة تدويرها من الصناعة التحويلية إىل 
الباب هاء املتعلق بالبيئة، وعلى وجه التحديد إىل القسم املعنون “أنشطة إدارة النفايات ومعاجلتها”. ويرد 

وصف أكثر تفصياًل هلذه التغيريات يف اجلزء اخلامس من هذه النشرة.
واعُترب أن األقسام اليت تشتمل على ُصنع املستحضرات الصيدالنية، ومعدات احلاسوب   -  213
واملعدات اإللكترونية، واملعدات الكهربائية، حتظى باهتمام سياسي عاٍل من وجهة نظر التكنولوجيا العالية 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومن مث فقد ُوضعت بشكل منفصل يف هذا التجميع الوسيط.
وُقّسم الباب ياء )املعلومات واالتصاالت( نظرًا لالهتمام الكبري جدًا واملتواصل من   -  214
أنشطة االتصاالت، يف وقت كتابة هذا  العامل. وُتعترب  املجال يف مجيع أحناء  العامة هبذا  السياسة  ناحية 
ح أن يظل تركيز االهتمام عليها لسنوات  املنشور، من أسرع األنشطة منوًا يف معظم البلدان، ومن املرجَّ
كثرية قادمة. وستظل، على األرجح، احلدود بني االتصاالت واإلذاعة واإلنترنت وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات يف حالة من التماوج لفترة من الزمن تتواصل فيها التطورات التكنولوجية، ولذلك فقد يكون 
من الصعب قسمة الباب ياء يف املستقبل أو رمبا حيتاج األمر إىل تقسيمه بشكل خمتلف. ومن مث فإن التقسيم 
املوصى به يتيح جتميعًا وسيطًا إىل حٍد ما لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يتيح حتديدًا أفضل 

ألنشطة حمتوى املعلومات.
ومت فصل األنشطة العقارية يف الباب الم، وهو أمر سيكون مفيدًا على األرجح يف   -  215
حتليل اإلنتاجية، كما أسلفنا، وذلك رغم أنه من األفضل أن تظل خدمات اإلجيار املحتسب للمساكن اليت 

يشغلها املالك واردة بشكل منفصل.
وأخريًا، فقد مت تقسيم أنشطة صحة اإلنسان نظرًا حلجمها الكبري والهتمام السياسات   -  216
العامة الكبري باألنشطة الصحية، مبا يف ذلك االهتمام باقتصاد املعرفة. ولذلك فقد ُفصلت األنشطة البيطرية 

عن أنشطة الصحة البشرية وُنقلت إىل الباب ميم )اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية(.

جتميع بديل القتصاد املعلومات  - باء 
تزايد الطلب يف السنوات األخرية على البيانات املتعلقة باقتصاد املعلومات، أي تكنولوجيا   -  217
يرد  املعلومات  باقتصاد  املتعلقة  األنشطة  مجيع  أن  ومع  “باملحتوى”.  يسمى  وما  واالتصاالت  املعلومات 
ل أجزاًء من هذه  أهنا تشكِّ أو  املوّحد،  الدويل  الصناعي  التصنيف  تقسيمات  وصفها يف فروع يف عدد من 
الفروع، فإن تفسري الفروع املتصلة باقتصاد املعلومات وحدودها كان حمل كثري من النقاش. وقد قامت منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بدور رائد يف توحيد تعريف قطاعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
و“املحتوى”. ومتت مراجعة التعاريف اليت كانت مستعملة يف السابق يف الفرقة العاملة املعنية مبؤشرات جمتمع 
املعلومات، وُوضعت توصيات جديدة باستخدام التفاصيل املوّسعة الواردة يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد 29. وتتفق اجلداول الواردة أدناه مع التوصيات اليت أوصت هبا الفرقة العاملة.

تعريف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -  1
يوفِّر تعريف هذا القطاع أساسًا إحصائيًا لقياس ذلك اجلزء من النشاط االقتصادي   -  218

الذي نشأ عن إنتاج سلع وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بطريقة تيّسر املقارنة الدولية.
وقد اسُتخدم املبدأ العام )التعريف( التايل يف تعريف األنشطة االقتصادية )الصناعات(   -  219

املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:

Information Economy- :انظر  29

 Sector Definitions based on
 the International Standard

 Industry Classification (ISIC 4),
OECD document DSTI/ICCP/

.IIS (2006) 2/FINAL
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املقام  حة هو، يف  )السلع واخلدمات( يف صناعة مرشَّ إنتاج  من  اهلدف  يكون  أن  “جيب 
اإلرسال  اإللكترونية، مبا يف ذلك  بالوسائل  املعلومات واالتصاالت  بوظيفة جتهيز  الوفاء  األول، 

والعرض، أو التمكني من القيام هبذه الوظيفة”.
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  )الصناعات(  األنشطة  جتميع  وميكن   -  220
الصناعات املتعلقة بصنع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والصناعات املتعلقة بتجارة تكنولوجيا املعلومات 
اجلدول 4 - 3  وترد يف  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  املتعلقة خبدمات  والصناعات  واالتصاالت، 

الصناعات الواردة يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد اليت تتفق مع التعريف املذكور أعاله.

اجلدول 4 - 3
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الصناعات املتعلقة بصنع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ُصنع املكّونات اإللكترونية واللوحات2610
ُصنع أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية2620
ُصنع معدات االتصاالت2630
ُصنع اإللكترونيات االستهالكية2640
ُصنع الوسائط املغناطيسية والبصرية2680

الصناعات املتعلقة بتجارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
بيع احلواسيب واملعدات الطرفية للحواسيب والربجميات باجلملة4651
بيع املعدات اإللكترونية وقطع الغيار ومعدات االتصاالت وقطع غيارها باجلملة2652

الصناعات املتعلقة خبدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
نشر الربجميات5820

االتصاالت61
أنشطة االتصاالت السلكية6110
أنشطة االتصاالت الالسلكية6120
أنشطة االتصاالت الساتلية6130
أنشطة االتصاالت األخرى6190

أنشطة الربجمة احلاسوبية واخلربة االستشارية وما يتصل بذلك من أنشطة62
أنشطة الربجمة احلاسوبية6201
االستشارات احلاسوبية وأنشطة اخلربة االستشارية وإدارة املرافق احلاسوبية6202
أنشطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب األخرى6209
املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة؛ والبوابات على 631 البيانات واستضافة  جتهيز 

الشبكة
جتهيز البيانات واستضافة املواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة6311
بوابات الشبكة6312
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إصالح أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت951
إصالح أجهزة احلاسوب واملعدات الطرفية للحاسوب9511
إصالح معدات االتصاالت9512

تعريف قطاع املحتوى والوسائط  -  2
اسُتعمل املبدأ العام التايل )التعريف( لتعريف األنشطة يف قطاع املحتوى والوسائط:  -  221

حة، هو يف املقام األول  “جيب أن يكون اهلدف من إنتاج )السلع واخلدمات( يف صناعة مرشَّ
إعالم وتعليم و/أو تسلية الناس من خالل وسائط االتصال اجلماهريي. وتعمل هذه الصناعات يف 
إنتاج ونشر و/أو توزيع املحتوى )املنتجات اإلعالمية والثقافية والترفيهية(، حيث يكون املحتوى 

هة إىل الناس”. مناظرًا لرسالة منّظمة موجَّ
وترد يف اجلدول 4 - 4 قائمة الصناعات الواردة يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد،   -  222

التنقيح 4 اليت تتفق مع هذا التعريف.

اجلدول 4 - 4
قطاع املحتوى والوسائط

نشر الكتب والدوريات وغريها من أنشطة النشر581
نشر الكتب5811
نشر األدلة وقوائم العناوين الربيدية5812
نشر الصحف واملجالت والدوريات5813
أنشطة النشر األخرى5819
أنشطة السينما والفيديو والربامج التليفزيونية591

أنشطة األفالم والفيديو والربامج التليفزيونية5911
أنشطة ما بعد اإلنتاج ألفالم السينما والفيديو والربامج التليفزيونية5912
أنشطة توزيع األفالم السينمائية والفيديو والربامج التليفزيونية5913
أنشطة عرض األفالم السينمائية5914
أنشطة التسجيالت الصوتية واملوسيقى592

أنشطة الربجمة واإلذاعة60
اإلذاعة الصوتية6010
أنشطة الربجمة واإلذاعة التليفزيونية6020
أنشطة خدمات املعلومات األخرى639

أنشطة وكاالت األنباء6391
أنشطة خدمات املعلومات األخرى غري املصّنفة يف موضع آخر6399

جتميع بديل إلبالغ البيانات عن القطاع غري الرمسي  - جيم 
تشمل املؤسسات املن�زلية يف القطاع غري الرمسي طائفة واسعة من األنشطة املختلفة.  -  223
وحيتاج واضعو السياسات واملحّللون إىل بيانات تكشف عن هيكل وتكوين القطاع غري الرمسي لكي 

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   342 22/08/1430   02:34:04 �



343 جتميع�ات بديل�ة

بني  فيما  االختالفات  وحتليل  الرمسي  غري  القطاع  أنشطة  من  الواسع  الطيف  ذلك  من وصف  يتمكنوا 
القطاعات املختلفة فيما يتعلق بإمكاناهتا من حيث توليد العمل أو الدخل، والعوائق واخلصائص األخرى، 
ووضع إجراءات مناسبة يف هذا الصدد. أما نوع النشاط االقتصادي فهو ليس معيارًا يف حتديد القطاع 
غري الرمسي، وإمنا هو متغيِّر هام يف وصف خصائص ذلك القطاع، ولذلك فهو ُيستخَدم كأحد املتغيِّرات 
القياسية يف إحصاءات القطاع غري الرمسي، كما أنه ُيستخدم كثريًا كأحد املتغيِّرات يف التقسيم الطبقي 

لعنصر القطاع غري الرمسي عند وضع عيِّنة متثيلية.
وتترّكز أغلبية أنشطة القطاع غري الرمسي يف األبواب التالية أو يف أجزاء منها: ألف   -  224
)الزراعة واحلراجة والصيد البحري(، وجيم )الصناعة التحويلية(، وواو )التشييد(، وزاي )جتارة اجلملة 
والتجزئة؛ وإصالح املركبات ذات املحركات والدّراجات النارية(، وحاء )النقل والتخزين(، وطاء )أنشطة 
خدمات اإلقامة والطعام(، وقاف )أنشطة اخلدمات األخرى(. وهلذا السبب، ُيقَترح إدخال بديل على 
أعلى مستوى من التجميع من أجل إحصاءات القطاع غري الرمسي، مع عدد أصغر من الفئات اليت ميكن 

جتميعها إىل حٍد كبري من خالل جتميع األبواب احلالية يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد.
ويف داخل القطاع غري الرمسي تتسم الصناعة التحويلية وخدمات اإلصالح والتجارة   -  225
بأهنا جمموعات من األنشطة ذات أمهية عددية. وتقوم هبذه املجموعة من األنشطة يف القطاع غري الرمسي 
يف البلدان النامية وحدات خمتلفة ختتلف اختالفًا كبريًا من حيث خصائص األشخاص املشتغلني هبا، مبا يف 
ذلك توزيعهم من حيث نوع اجلنس. ولذلك فإن تلك املجموعات من األنشطة ال جيب عمومًا جتميعها 
معًا يف أي مستوى عند عرض اإلحصاءات عن وحدات اإلنتاج يف القطاع غري الرمسي حسب النشاط 
تظهر  ذلك  إىل  وباإلضافة  منفصل.  بشكل  الثالثة  األنشطة  تلك  تظهر  التجميع  هذا  ويف  االقتصادي. 
الصناعة التحويلية بشكل منفصل كبند فرعي من الفئة الثانية بسبب أمهيتها. وعلى نفس املنوال تظهر 
أنشطة جتارة التجزئة عن طريق األكشاك واألسواق، وكذلك البيع بالتجزئة على األبواب وغري ذلك من 

أشكال البيع بالتجزئة، كبند فرعي منفصل يف الفئة الرابعة نظرًا ألمهيتها يف القطاع غري الرمسي.
ومت جتميع أنشطة إصالح وتركيب اآلالت واملعدات يف الفئة الثانية مع سائر أنشطة   -  226
الصناعة التحويلية ألن الوحدات اليت تشتغل هبذه األنشطة ال تشترك يف نفس منطق اإلنتاج، أي “اإلصالح 
والصيانة” الوارد يف القسم 95 يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد. ومت إدخال صيانة وإصالح املركبات 
الصناعي  التصنيف  فروع  أحد  تقسيم  ولتفادي  اخلامسة.  الفئة  النارية يف  والدّراجات  املحّركات  ذات 
الدويل املوّحد، فقد ُخّصص الفصل 4540 بكامله )بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها 
وملحقاهتا( إىل هذه الفئة من فئات اإلصالح، مراعاة ألن أنشطة مبيعات الدّراجات النارية يف القطاع غري 

الرمسي متّثل جزًءا صغريًا من النشاط إذا ُقورنت بأنشطة اإلصالح.
وملا كان تعريف القطاع غري الرمسي ال يشري إىل أنواع معيَّنة من األنشطة، فإن مجيع   -  227
األنشطة املصنَّفة يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد ميكن، من حيث املبدأ، أن يقوم هبا القطاع غري 
املثال  فعلى سبيل  النشاط.  لطبيعة  بعيد االحتمال يف بعض األحوال نظرًا  فإن هذا   الرمسي. ومع ذلك 
األنشطة.  تلك  لطبيعة  نظرًا  )الباب سني(  العامة  اإلدارة  بأنشطة  الرمسي  القطاع غري  تقوم وحدات  ال 
)الباب  الوطين  القضائي  لالختصاص  اخلاضعة  واهليئات غري  املنظمات  أنشطة  على  األمر  نفس  وينطبق 

شني(. وهلذا السبب اسُتبِعد البابان سني وشني من هذا التجميع البديل.
)أنشطة  املوّحد  الدويل  الصناعي  التصنيف  يف  قاف  الباب  يف  املصنَّفة  الوحدات  أما   -  228
اأُلسر  هبا  تق�وم  اليت  املمّيزة  غري  واخلدمات  السلع  إنتاج  وأنشط�ة  أفرادًا؛  تستخِدم  اليت  املعيشية  اأُلسر 
املعيشية اخلاصة الستعماهلا اخلاص( فهي خارج نطاق القطاع غري الرمسي ألن وحدة اإلنتاج يف القطاع 
غري الرمسي جيب أن ُتنِتج، حسب التعريف، بعض السلع أو اخلدمات للبيع أو املقايضة. ولذلك فإن الباب 

قاف يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد ال يدخل يف هذا التجميع البديل.
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الصناعي  التصنيف  أبواب  باب من  أي  البديل  التجميع  وبوجه عام، يدخل يف هذا   -  229
الدويل املوّحد إذا كان أحد مكّوناته على األقل )األقسام أو املجموعات أو الفروع( يشمل أنشطة يف 
 القطاع غري الرمسي. ومن املمكن مع ذلك أن يوجد يف إطار هذا الباب أقسام أو جمموعات أو فروع 

ال تشمل أنشطة القطاع غري الرمسي.
فعلى سبيل املثال، ال تقوم وحدات القطاع غري الرمسي من حيث املبدأ بأنشطة التأمني   -  230
)القسم 65 من التصنيف الدويل(، ومع ذلك فهناك أنشطة أخرى يف الباب كاف يف التصنيف الدويل 
التجميع  الرمسي. وملا كان هذا  القطاع غري  تقوم هبا أحيانًا وحدات  التأمني(  املالية وأنشطة  )األنشطة 
البديل يقوم أساسًا على أساس مستوى األبواب يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، فقد ُأدِخل الباب 
كاف بكامله، مبا يف ذلك القسم 65، يف هذا التجميع. وينطبق نفس املبدأ، على سبيل املثال، على الفرع 

6411 )املصارف املركزية( أو املجموعة 942 )أنشطة نقابات العمال(.
وعند أعلى مستويات التجميع يتكّون التجميع البديل املقَتَرح للقطاع غري الرمسي يف   -  231
التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد من 11 فئة، مدرجة حسب األرقام من األوىل إىل احلادية 

عشرة، كما يعرضها اجلدول 4 - 5.

اجلدول 4 - 5
جتميع بديل يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد لتحليل إحصاءات القطاع غري الرمسي واإلبالغ عنها

باب التصنيف الصناعي العنوانالفئة
الدويل املوّحد

قسم التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد

جمموعة التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد

فرع التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد

0111 - 0110322 - 01032 - 03ألفالزراعة واحلراجة والصيد البحرياألوىل

املناجم واملحاجر والصناعة التحويلية الثانية
والكهرباء والغاز واملياه وتصريف النفايات

باء وجيم ودال 
وهاء

39 - 05390 - 0513900 - 0510

1010 - 1013320 - 10332 - 33جيممنها: الصناعة التحويليةالثانية أ

4100 - 4104390 - 41439 - 43واوالتشييدالثالثة

 451، 453، 45*، 46، 47زاي*جتارة اجلملة والتجزئةالرابعة
479 - 461

 ،4530 ،4510
4799 - 4610

4781 - 4789، 478، 479*47*زاي*منها: جتارة التجزئة يف غري املتاجر*الرابعة أ
4799

إصالح املركبات ذات املحّركات اخلامسة
والدّراجات النارية؛ وإصالح أجهزة 
احلاسوب والسلع الشخصية واملن�زلية

 452، 454، 45*، 95زاي* وقاف*
952 - 951

 ،4540 ،4520
9529 - 9511

4911 - 4915320 - 49532 - 53حاءالنقل والتخزينالسادسة

5510 - 5515630 - 55563 - 56طاءأنشطة اإلقامة وخدمات الطعامالسابعة
منها: املطاعم وأنشطة خدمات الطعام السابعة أ

املتنقلة وخدمات الطعام يف املناسبات
5610، 5615621، 562*56*طاء*
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تعين تقسيم أحد األبواب أو األقسام أو املجموعات.  *
ال تشمل جتارة التجزئة عن طريق بيوت البيع بالربيد أو عن طريق اإلنترنت. أ 

لعرض  أداة فقط إلجياد طريقة موّحدة  أن يكون  البديل هو  التجميع  واملقصود هبذا   -  232
بيانات أنشطة القطاع غري الرمسي. وليس املقصود منه تعريف القطاع غري الرمسي من خالل التصنيف 

الصناعي الدويل املوّحد.

جتميع بديل من أجل إبالغ البيانات عن قطاع املؤسسات غري الرحبية  - دال 
صدر دليل املؤسسات غري الرحبية يف نظام احلسابات القومية 30 كنتاج ملبادرة كبرية   -  233
قامت هبا شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة بالتعاون مع مركز جون هوبكن�ز لدراسات املجتمع املدين، 
من أجل مساعدة وكاالت اإلحصاء الوطنية يف إعطاء صورة أكثر وضوحًا عن املؤسسات غري الرحبية 
املؤسسات غري  قطاع  الدليل  وُيعرِّف  الوطنية.  االقتصادية  اإلحصاءات  والتطوعية يف  اخلريية  واألعمال 

الرحبية على النحو التايل:
“ألغراض احلساب الفرعي اخلاص باملؤسسات غري الرحبية، فإننا نعرِّف القطاع غري الرحبي 
بأنه يتكون مما يلي: )أ( املنظمات؛ اليت )ب( ال تبغي الربح، وال تقوم، مبوجب القانون أو العادة، 
منفصلة  تعتَبر  يديروهنا؛ و)ج(  أو  ميلكوهنا  الذين  أولئك  إىل  لديها  تتوّلد  قد  فوائض  أي  بتوزيع 

مؤسسيًا عن احلكومة؛ و)د( ذات إدارة ذاتية؛ و)ه�( غري إلزامية” 31.
وملا كان وضع املؤسسة غري الرحبية حتكمه خصائص قانونية وهيكلية وتشغيلية وليس   -  234
خصائص اإلنتاج والربح، فإن قطاع املؤسسات غري الرحبية ال ميكن تعريفه كتجميع أعلى من أي جمموعة 
أنشطة  يف  تترّكز  الرحبية  غري  املؤسسات  أن  ومع  املوّحد.  الدويل  الصناعي  التصنيف  فروع  من  معيَّنة 
اخلدمات مثل التعليم والصحة والعمل االجتماعي، فإن املؤسسات غري الرحبية ميكن أن توجد من حيث 
املبدأ يف أي مكان يف هيكل التصنيف الصناعي الدويل املوّحد. مث إنه ليس من الضروري أن تكون مجيع 

الوحدات يف أي فرع معيَّن من فروع التصنيف مؤسسات غري رحبية رغم أن الغالبية قد تكون كذلك.
ولتفصيل هذا القطاع حسب األنشطة فإن الدليل يوصي بتصنيف خاص، هو التصنيف   -  235
الدويل للمنظمات غري الرحبية، الذي ال يزال ُيستعمل يف عدد من الربامج اإلحصائية والدراسات التحليلية 
الدويل  التصنيف  تستعمل  الدليل  توصيات  تنفِّذ  اليت  البلدان  ومعظم  الرحبية.  غري  املؤسسات  لقطاع 
برامج  الفرعية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدة  نتائج حساباهتا  الرحبية يف اإلبالغ عن  للمنظمات غري 
إحصائية وطنية أخرى تستخدم التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، ومنها على سبيل املثال املسح 

ورقات إحصائية، السلسلة واو،   30

العدد 91 )منشورات األمم املتحدة، 
.)E.03.XVII.9 :رقم املبيع

املرجع نفسه، الفقرة 2 - 14.  31

باب التصنيف الصناعي العنوانالفئة
الدويل املوّحد

قسم التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد

جمموعة التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد

فرع التصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد

وأنشطة الثامنة والتقنية؛  والعلمية  املهنية  األنشطة 
اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم؛ والفنون 

والترفيه والتسلية

 69 - 82، ميم ونون وصاد
93 - 90

 ،829 - 691 
932 - 900

 ،8299 - 6910
9329 - 9000

8510 - 8518890 - 85889 - 88سني وعنيأنشطة التعليم، والصحة والعمل االجتماعيالتاسعة

9601 - 969609609قافاخلدمات الشخصية األخرىالعاشرة

احلادية 
عشرة

زاي وكاف والم األنشطة األخرى
وقاف*

94 ،68 - 58 ،682 - 581 
949 - 941

 ،6820 - 5811
9499 - 9411

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   345 22/08/1430   02:34:04 �



د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 346

الكندي للعطاء والتطّوع واملشاركة 32، واملسح الوطين للمنظمات غري الرحبية واملنظمات الطوعية 33، 
والتعداد اإليطايل للمؤسسات غري الرحبية 34 والتعاونيات االجتماعية 35، وكلها تستعمل التصنيف الدويل 

للمنظمات غري الرحبية يف تصنيف بياناهتا.
وقد مت وضع التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية وإدخاله يف دليل املؤسسات غري   -  236
د، التنقيح 3، مل يشتمل إاّل على النذر اليسري من التفاصيل  الرحبية ألن التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
عن املنظمات ذات العضوية، والعمل االجتماعي دون إقامة، وغري ذلك من املجاالت اليت توجد فيها 
نًا كبريًا  املؤسسات غري الرحبية وتنشط فيها 36. ومع أن التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل ميّثل حتسُّ
بالنسبة للتنقيح 3 من ناحية السهولة اليت ميكن الدمج هبا بينه وبني التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية، 
فإن مستوى التفاصيل املوصى به الثنتني من جمموعات التصنيف الصناعي الدويل ال يزال غري كاٍف لبيان 
كل االختالفات الكبرية بني أنواع املؤسسات غري الرحبية اليت مت التعّرف عليها يف األحباث السابقة عن هذا 
القطاع، ولتجنُّب عالقة تقوم على أساس وحدة واحدة مقابل عدة وحدات بني فروع التصنيف الصناعي 
الدويل املوّحد واملجموعات الفرعية يف التصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية. واملجموعات املعنية هي 
د 889 )أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة( و949  جمموعتا التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

)أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية(.
تفصياًل  أكثر  فئات  م  يقدِّ وهو  الشمالية،  ألمريكا  الصناعي  التصنيف  نظام  وهناك   -  237
بديلة  هياكل  وضع  يف  الشمالية  ألمريكا  الصناعي  التصنيف  نظام  استلهام  مت  وقد  املجالني.  هذين  يف 
للمجموعتني 889 و949 يف التصنيف الصناعي الدويل املوّحد يعرضها اجلدوالن 4 - 6 و4 - 7. 
م املرفقان د - 1 ود - 2 السرد املطلوب لوصف الفئات الفرعية اإلضافية يف املجموعتني 889  ويقدِّ
و949، وتتبع هذه األوصاف، يف األساس، الوصف الوارد يف الفرعني 8890 و9499 يف اهليكل احلايل 
للتنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد يف وصف خمَتَلف الفروع الفرعية، ويفصلها باعتبارها فروعًا 

مستقلة ميكن مضاهاهتا بالتصنيف الدويل للمنظمات غري الرحبية على أساس وحدة مقابل وحدة.
اجلدول 4 - 6

هيكل بديل للمجموعة 889 يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد )أنشطة العمل االجتماعي 
األخرى، دون إقامة(

البيانالفرعاجملموعةالقسمالباب

أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعيفاء
األنشطة يف جمال صحة اإلنسان86

أنشطة املستشفيات8618610
أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8620

األنشطة األخرى يف جمال صحة اإلنسان8698690
أنشطة الرعاية مع اإلقامة87

مرافق الرعاية التمريضية مع اإلقامة8718710
أنشطة الرعاية مع اإلقامة للمتخلفني عقليًا واملرضى النفسانيني واملدمنني8728720
أنشطة الرعاية مع اإلقامة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة8738730
أنشطة الرعاية األخرى مع اإلقامة8798790

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة88

إحص��اءات كن��دا )2006(.   32

 Caring Canadians, Involved
 Canadians: Highlights from

 the Canada Survey of Giving,
 Volunteering and Participating.

.Catalogue no. 71-542-XIE

إحصاءات كندا )2005(.  33

 Cornerstones of Community:
Highlights of the National Sur-

 vey of Nonprofit and Voluntary
 Organizations. Catalogue no.
.61-533-XIE. Revised edition

إحصاءات.إيطاليا )2001(   34 

.Istituzioni nonprofit in Italia

إحصاءات.إيطاليا )2006(   35 

.Le cooperative sociali in Italia

ورقات إحصائية، السلسلة واو،   36

العدد 91، الفقرة 3 - 10.
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البيانالفرعاجملموعةالقسمالباب

أنشطة العمل االجتماعي دون إقامة لكبار السن وذوي اإلعاقة8818810
أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة889

أنشطة خدمات الطفولة والشباب8891
أنشطة اخلدمات األخرى للفرد واألسرة8892
أنشطة خدمات الطعام واإلسكان اجملتمعية8893
املآوى املؤقتة8894
أنشطة الطوارئ واإلغاثة8895
أنشطة التأهيل املهين وأنشطة التأهيل األخرى8896
أنشطة خدمات الرعاية النهارية لألطفال8897
العمل 8898 تقدمي  إىل  هتدف  اليت  األخرى  الدعم  وأنشطة  اخلريية  األنشطة 

االجتماعي
أنشطة العمل االجتماعي األخرى دون إقامة، غري املصّنفة يف موضع آخر8899

اجلدول 4 - 7
هيكل بديل للمجموعة 949 يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد )أنشطة املنظمات األخرى 

ذات العضوية(

البيانالفرعاجملموعةالقسمالباب

أنشطة اخلدمات األخرىقاف
أنش���طة املنظم���ات ذات العضوي���ة لرج���ال األعم���ال وأصح���اب العمل 94

والنقابات املهنية
أنشطة املنظمات ذات العضوية لرجال األعمال وأصحاب العمل9419411

أنشطة املنظمات املهنية ذات العضوية9412
أنشطة نقابات العمال9429420
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية949

أنشطة املنظمات الدينية9491
أنشطة املنظمات السياسية9492
أنشطة تقدمي املِنح9493
أنشطة منظمات حقوق اإلنسان9494
أنشطة منظمات حفظ البيئة واحلياة الطبيعية9495
أنشطة منظمات الدعوة االجتماعية األخرى9496
أنشطة اجلمعيات الثقافية والترفيهية )فيما عدا الرياضة واأللعاب(9497
أنشطة املنظمات املدنية واالجتماعية األخرى9498
أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصّنفة يف موضع آخر9499
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1  -  املرفق د 
الصناعي  للتصنيف   4 التنقيح  يف   889 املجموعة  يف  البديلة  الفروع  وصف 

الدويل املوّحد

أنشطة خدمات الطفولة والشباب  8891

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة الرفاه االجتماعي والتوجيه لألطفال واملراهقني — 

أنشطة التبّني وأنشطة منع القسوة جتاه األطفال وغريهم — 

أنشطة اخلدمات األخرى للفرد واألسرة  8892

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اخلدمات االستشارية يف جمال ميزانية اأُلسرة والزواج واألمور األسرية، واالئتمان والديون — 

حتديد األهلية فيما يتعلق باملساعدات االجتماعية وإعانات اإلجيار وطوابع الطعام — 

أنشطة خدمات الطعام واإلسكان املجتمعية  8893

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة املتعلقة جبمع األغذية للمحتاجني وحتضريها وتوصيلها، مثل بنوك الطعام ومطابخ تقدمي الطعام  — 

للمحتاجني وبرامج توصيل الوجبات
األنشطة املتعلقة بتقدمي السكن املرحلي لألفراد واأُلسر من ذوي الدخل املحدود — 

األنش���طة املتعلقة بأعمال التش���ييد التطوعية أو ترميم املساكن بتكلفة رخيصة، يف شراكة مع املالك الذي  — 
قد يقوم باملساعدة يف العمل

املآوى املؤقتة  8894

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة املتعلقة بتقدمي املأوى ألجل قصري يف حالة الطوارئ لضحايا العنف املن�زيل واالعتداء اجلنس���ي  — 

واإلساءة إىل األطفال
األنش���طة املتعلقة بتقدمي املأوى الس���كين املؤقت لألفراد واألس���ر الذين هم بال مأوى، والش���باب اجلانح  — 

واملرضى واأُلسر اليت تدمهها أزمات طبية

أنشطة الطوارئ واإلغاثة  8895

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة اخلاصة بضحايا الك���وارث والالجئني واملهاجرين ومن إليهم، مب���ا يف ذلك تقدمي املأوى بصفة  — 

مؤقتة أو ممتدة إليهم
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أنشطة التأهيل املهين وأنشطة التأهيل األخرى  8896

يشمل هذا الفرع ما يلي:
التأهيل املهين وغريه من أنشطة التأهيل لألشخاص العاطلني بشرط أن يكون املحتوى التعليمي حمدودًا — 

أنشطة خدمات الرعاية النهارية لألطفال  8897

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة تقدمي الرعاية النهارية للُرّضع واألطفال — 

األنشطة اخلريية وأنشطة الدعم األخرى اليت هتدف إىل تقدمي العمل االجتماعي  8898

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنشطة اخلريية مثل مجع األموال لألغراض اخلريية أو غري ذلك من األنشطة الداعمة اليت هتدف إىل تقدمي  — 

العمل االجتماعي

أنشطة العمل االجتماعي األخرى، دون إقامة، غري املصنَّفة يف موضع آخر  8899

يشمل هذا الفرع ما يلي:
األنش���طة األخرى االجتماعية واالستش���ارية واألنش���طة اخلاصة بالرفاه االجتماعي والالجئني وخدمات  — 
اإلحال���ة وغريه���ا م���ن اخلدمات اليت ُتقّدم إىل األف���راد والعائالت يف بيوهت���م أو يف موضع آخر وتقوم هبا 
املكات���ب احلكومي���ة أو منظمات خاص���ة أو منظمات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أومنظمات املس���اعدة 

الذاتية الوطنية أو املحلية أو املختصون الذين يقدمون اخلدمات االستشارية:
األنشطة اليت تستهدف املجتمع أو اجلريان غري أنشطة الطعام واإلسكان — 
املرافق النهارية ملن هم بال مأوى وللفئات األخرى املستضعفة اجتماعيًا — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
متويل برامج الضمان االجتماعي اإللزامي وإدارهتا، انظر 8430 —
األنشطة املماثلة لألنشطة املوصوفة يف هذا الفرع، ولكنها تتضّمن توفري اإلقامة، انظر 8790 —
أنشطة خدمات الطفولة والشباب، انظر 8891 —
أنشطة اخلدمات األخرى للفرد واألسرة، انظر 8892 —
أنشطة خدمات الطعام واإلسكان املجتمعية، انظر 8893 —
املآوى املؤقتة، انظر 8894 —
أنشطة الطوارئ واإلغاثة، انظر 8895 —
أنشطة التأهيل املهين وأنشطة التأهيل األخرى، انظر 8896 —
أنشطة خدمات الرعاية النهارية لألطفال، انظر 8897 —
األنشطة اخلريية وأنشطة الدعم األخرى اليت هتدف إىل تقدمي العمل االجتماعي، انظر 8898 —
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2  -  املرفق د 
وصـــف الفـــروع البديلة يف املجموعـــة 949 يف التنقيـــح 4 للتصنيف الصناعي 

الدويل املوّحد

أنشطة تقدمي املَِنح  9493

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة تقدمي املَِنح من املنظمات ذات العضوية أو غريها — 

أنشطة منظمات حقوق اإلنسان  9494

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املنظمات غري املرتبطة مباشرة حبزب سياسي، اليت تدعو إىل حتقيق هدف عام أو مسألة عامة عن  — 
طريق التعليم، أو التأثري السياسي، أو مجع التربعات، إخل، ومن أمثلة ذلك احلركات واملنظمات اليت تقوم 
مببادرات من أجل املواطنني أو االحتجاج حلماية فئات خاصة وحتس���ني معيشتهم، مثل اجلماعات اإلثنية 

ومجاعات األقليات

أنشطة منظمات حفظ البيئة واحلياة الطبيعية  9495

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املنظمات غري املرتبطة مباشرة حبزب سياسي، اليت تسعى إىل حتقيق هدف عام أو مسألة عامة عن  — 

طريق التعليم أو التأثري السياسي أو مجع التربعات، إخل، مثل احلركات البيئية واإليكولوجية

أنشطة منظمات الدعوة االجتماعية األخرى  9496

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنش���طة املنظمات غري املرتبطة مباش���رة حبزب سياس���ي، اليت تس���عى إىل حتقيق هدف عام أو مسألة عامة  — 
عن طريق التعليم أو التأثري السياس���ي أو مجع التربعات، إخل، مثل املنظمات اليت تس���اند املرافق املجتمعية 
والتعليمي���ة غري املصّنفة يف موضع آخر، واملنظمات اليت تدعو ألهداف وطنية، مبا فيها مجعيات املحاربني 

القدماء

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة منظمات حقوق اإلنسان، انظر 9494 —
أنشطة منظمات البيئة ومحاية احلياة الطبيعية واملحافظة عليها، انظر 9495 —

أنشطة اجلمعيات الثقافية والترفيهية )ما عدا الرياضة واأللعاب(  9497

يشمل هذا الفرع ما يلي:
اجلمعيات اليت تسعى إىل ترويج نشاط ثقايف أو ترفيهي أو هواية )ما عدا الرياضة واأللعاب(، مثل نوادي  — 
الش���عر واألدب ونوادي الكت���ب والنوادي التارخيية ونوادي البس���تنة ونوادي األف���الم والصور ونوادي 
املوس���يقى والفنون، ون���وادي احلرف اليدوية ومجع الطواب���ع والتحف، والن���وادي االجتماعية، ونوادي 

احلفالت، إخل
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وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة النوادي الرياضية، انظر 9312 —
األنشطة اإلبداعية والفنية والترفيهية، انظر 9000 —

أنشطة املنظمات املدنية واالجتماعية األخرى  9498

يشمل هذا الفرع ما يلي:
مجعيات املستهلكني — 

نوادي السيارات — 
مجعيات التعارف االجتماعي مثل نوادي الروتاري واملحافل املاسونية، إخل — 

مجعيات الشباب والطالب ونوادي الشباب والطالب ونوادي التعارف، إخل — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة النوادي الرياضية، 9312 —
اجلمعيات الثقافية والترفيهية، انظر 9497 —

أنشطة املنظمات األخرى ذات العضوية غري املصّنفة يف موضع آخر  9499

يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة املنظمات ذات العضوية غري املصّنفة يف موضع آخر — 

وال يشمل هذا الفرع ما يلي:
أنشطة النوادي الرياضية، انظر 9312 —
أنشطة اجلمعيات املهنية، انظر 9412 —
أنشطة تقدمي املِنح، انظر 9493 —
أنشطة مجعيات حقوق اإلنسان، انظر 9494 —
أنشطة منظمات حفظ البيئة واحلياة الطبيعية، انظر 9495 —
أنشطة منظمات الدعوة االجتماعية األخرى، انظر 9496 —
أنشطة اجلمعيات الثقافية والترفيهية، انظر 9497 —
أنشطة املنظمات املدنية واالجتماعية األخرى، انظر 9498 —
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اجلزء اخلامس
د،  التغيريات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التنقيح 4

M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   353 22/08/1430   02:34:06 �



M4 Rev.4 Arabic Part III, IV and V Final.indd   354 22/08/1430   02:34:06 �



355 د، التنقيح 4 التغيريات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ

التغيريات املنهجية  - أوالً 
د خيتلف يف هيكله اختالفًا كبريًا عن  مع أن التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل املوحَّ  -  238
سابقه، فإن اجلوانب املنهجية اليت يقوم عليها مدى التصنيف وتطّوره وتطبيقاته تظل كما هي دون تغيري 
كبري، وبعض مما يبدو أنه تغيريات ال يعدو يف الواقع أن يكون توضيحًا للمفاهيم أو القواعد املستعملة 

فعاًل يف اإلصدارات السابقة للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد.
وقد مت توسيع نطاق التصنيف الصناعي الدويل املوّحد إىل حد ما من خالل اإلدراج   -  239
التأمني(  وأنشطة  املالية  )األنشطة  الباب كاف  القابضة( يف  الشركات  )أنشطة  للفرع 6420  الصريح 
املشاهبة(،  املالية  والكيانات  األموال  وصناديق  االحتكارية  )االحتادات  الباب  نفس  يف   6430  والفرع 
مما يعكس االعتراف بأنشطة هذه الوحدات كأنشطة إنتاجية يف نظام احلسابات القومية. ومن املالَحظ أن 
هذه الوحدات كانت مصّنفة بالفعل يف الباب الذي يغطي األنشطة املالية يف اإلصدارات السابقة للتصنيف 
الصناعي الدويل املوّحد، ألسباب عملية تعود إىل احلاجة إىل تصنيف تلك الوحدات يف سجالت األعمال 

يف البلدان املختلفة، ولو أن هذه الوحدات مل ُتذَكر باالسم يف تلك اإلصدارات.
ومل تتغيَّر معايري وضع حدود الفئات يف سياق التصنيف الصناعي الدويل املوّحد، رغم   -  240
تغيُّر املوازين اليت أعطيت لتلك املعايري )ولالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل الفرع 

الثاين، باء يف اجلزء األول(.
أما قواعد تطبيق التصنيف، فلم حيدث سوى تغيري واضح، وهو أنه يف حالة األنشطة   -  241
د؛ أي أنه مت العدول عن  املتعددة ُيَطبَّق اآلن معيار القيمة املضافة يف مجيع احلاالت باعتباره املعيار املحدِّ

االستثناء اخلاص مبعاملة األنشطة املتكاملة رأسيًا.
ومل تتغيَّر قواعد التطبيق العامة األخرى، مثل استعمال طريقة التصنيف من أعلى إىل   -  242

أسفل لتحديد النشاط الرئيسي للوحدة.
ومع ذلك يالَحظ أن قواعد التطبيق الواردة يف التنقيح 4 للتصنيف الصناعي الدويل   -  243
املوّحد أكثر وضوحًا مما كانت عليه يف اإلصدارات السابقة للتصنيف من جهتني: أوهلما استخدام 
البيع باجلملة والتجزئة، وثانيهما قواعد معاملة أنشطة  التصنيف من أعلى إىل أسفل ألنشطة  طريقة 
التعاقد اخلارجي. ويهدف التنقيح 4 إىل توضيح القواعد يف هاتني احلالتني مبزيد من التفصيل، وذلك 
مع االحتفاظ بالقصد األساسي. وبالنظر إىل عدم وجود تفاصيل كافية يف وصف هذه األنشطة يف 
اإلصدارات السابقة، فمن املمكن أن بعض تفسريات هذه القواعد يف املاضي قد تكون غري متسقة مع 

النّص احلايل.

التغيريات اهليكلية  - ثانيًا 
استجاب التنقيح الرابع إىل عدد كبري من طلبات البلدان، مما أّدى يف النهاية إىل تغيري   -  244
اهليكل الكلي والتفاصيل يف التصنيف بدرجة كبرية. فقد ُأدخلت مفاهيم جديدة يف املستوى األعلى من 
التصنيف وأدخلت تفاصيل جديدة لبيان خمَتلف أشكال اإلنتاج والصناعات اليت برزت مؤخرًا. ويف نفس 
الوقت، ُبذلت جهود للمحافظة على هيكل التصنيف يف مجيع املجاالت اليت ال تتطلب تغيريًا على أساس 

مفاهيم جديدة.
الرابع  التنقيح  على  ُأدخلت  اليت  التفصيلية  التغيريات  مجيع  بيان  املمكن  من  وليس   -  245
فئات:  إىل ثالث  تنقسم عمومًا  أن  فيمكن  التغيريات  أسباب معظم هذه  أما  لكثرة عددها.   للتصنيف 
إدارة  أو “أنشطة  )مثل “املعلومات واالتصاالت”  األعلى  املستويات  مفاهيم جديدة على  إدخال  )أ( 
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السابق  النوع  عن  الناجتة  األنشطة  جتميع  إعادة  استدعتها  اليت  التغيريات  )ب(  ومعاجلتها”(؛  النفايات 
من التغيريات؛ )ج( تعديالت وتوضيحات للمفاهيم، بدرجة أقل، على املستويات األدىن من التصنيف، 

استلزمتها أساسًا متطلبات تعزيز املقارنة.
األنشطة  جلميع  املوّحد  الدويل  الصناعي  للتصنيف  املرافق  الدليل  قريبًا  وسيصدر   -  246
م تفصيالت لتلك التغيريات واألسباب املربرة هلا.  االقتصادية وللتصنيف املركزي للمنتجات، الذي سيقدِّ

أما اآلن فيهمنا إبراز أهم التغيريات يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد.
مت يف التنقيح الرابع للتصنيف الصناعي الدويل املوحد إدماج بايب الزراعة وصيد األمساك   -  247
يف التنقيح 3-1 للتصنيف الصناعي الدويل، يف الباب ألف )الزراعة واحلراجة والصيد البحري( وُأدِخلت 
عليه كثري من التفاصيل. وجاء ذلك استجابة لطلبات متكررة ملزيد من التفاصيل يف ذلك املجال، خاصة 

ألن الزراعة هي جزء هام من اهليكل االقتصادي يف كثري من البلدان.
وأضيف���ت أقس���ام جديدة يف الصناعة التحويلية، تبيِّ���ن الصناعات اهلامة اجلديدة، ومن   -  248
ذلك القس���م 21 )املنتجات الصيدالنية واملنتجات الطبية الكيميائية والزراعية( والقسم 26 )ُصنع أجهزة 
احلاس���وب واملنتج���ات اإللكترونية والبصرية(. وخيتلف نطاق هذا القس���م األخري عن نطاق القس���م 30 
يف التنقي���ح 3 - 1 للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد )ُصنع آالت املكاتب واملحاس���بة وآالت احلس���اب 
اإللكتروين(، مما جيعل هذا التصنيف اجلديد أداة أفضل لإلحصاءات اخلاصة مبنتجات التكنولوجيا املتقدمة. 
وهناك أقس���ام جديدة أخرى، مثل القس���م 11 )ُصنع املشروبات( والقسم 31 )ُصنع األثاث( نتجت عن 
تقس���يم بعض أقس���ام التنقيح 3 - 1، مما رفع من مس���توى هذه املكّونات اليت كانت موجودة يف السابق 

على مستوى املجموعة، إىل مستوى القسم.
تغيري،  دون  التحويلية(  )الصناعة  جيم  الباب  يف  األخرى  األقسام  معظم  وظلَّت   -  249
لة( و37 )إعادة التدوير(  فيما عدا القسمني 22 )النشر والطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجَّ
يف التنقيح 3 - 1 حيث انتقلت كثري من أجزائهما أو كل أجزائهما إىل أبواب أخرى يف التنقيح 4 

)انظر أيضًا ما يلي(.
حتت  مصنَّفًا  السابق  يف  كان  الذي  واملعدات،  اآلالت  وتركيب  إصالح  فصل  ومت   -  250
الصناعة التحويلية حسب نوع املعدات، ووضعه يف القسم 33 )إصالح وتركيب اآلالت واملعدات(. 
وأصبحت مجيع أنشطة اإلصالح املتخصصة مصنَّفة بشكل منفصل يف التصنيف الصناعي الدويل، وإن مل 

ينشأ جتميع جديد عايل املستوى “لإلصالح”.
وأنشئ باب جديد هو الباب هاء )إمدادات املياه؛ وأنشطة الصرف الصحي وإدارة   -  251
النفايات ومعاجلتها(، وهو يشمل أنشطة “اإلصحاح” يف القسم 90 يف التنقيح 3 - 1، وأنشطة “مجع 
املياه وتوزيعها” )القسم 41 يف التنقيح 3 - 1( وأنشطة استرجاع املواد، اليت تناِظر إىل حد كبري القسم 
37 يف التنقيح 3 - 1. وجيمع هذا الباب حاليًا ما بني األنشطة ذات االهتمام العام من منظور السياسة 
العامة، ولكنه يقوم أيضًا على أساس التنظيم الفعلي لتلك األنشطة يف عدد كبري من البلدان. وقد اتسع 

وصف هذه األنشطة إىل حد كبري يف التنقيح الرابع.
اسم  عليها  )يطلق  املتخصصة”  التشييد  “أنشطة  مفهوم  الرابع  التنقيح  يف  وُأدِخل   -  252
“احلرف املتخصصة”(، وهو حيل حمل هيكل القسم املناِظر يف اإلصدار السابق، الذي كان يقوم إىل حد 

كبري على أساس مراحل عملية التشييد.
واقُتِطع إصالح السلع املن�زلية من الباب زاي )جتارة اجلملة وجتارة التجزئة؛ وإصالح   -  253
املركبات ذات املحركات والدّراجات النارية(. ومع ذلك فإن الشذوذ املتمثِّل يف تصنيف التجارة وأنشطة 
إصالح املركبات ذات املحركات والدّراجات النارية يف القسم 45 )الذي يناِظر القسم 50 يف التنقيح 

3 - 1( قد مت اإلبقاء عليه ألغراض املقارنة واالستمرارية.
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ع يف الوصف الوارد يف الباب طاء )أنشطة اإلقامة والطعام( من أجل بيان  ومت التوسُّ  -  254
الطبيعة املختلفة والتخصص يف هذه األنشطة.

أنشطة  يشمل  واالتصاالت( وهو  )املعلومات  ياء  الباب  هو  باب جديد  وأنشئ   -  255
املنتجات  تلك  وتوزيع  نقل  وسائل  وتوفري  الثقافية؛  واملنتجات  املعلومات  منتجات  وتوزيع  إنتاج 
والبيانات أو االتصاالت، وأنشطة تكنولوجيا املعلومات، وجتهيز البيانات، وسائر أنشطة خدمات 
املعلومات. وأهم مكوِّنات هذا الباب هي أنشطة النشر )القسم 58( مبا يف ذلك نشر الربجميات؛ 
وأنشطة األفالم والتسجيالت الصوتية )القسم 59( وأنشطة الربجمة واإلذاعة )القسم 60(، وأنشطة 
االتصاالت )القسم 61(؛ وأنشطة تكنولوجيا املعلومات )القسم 62(؛ وأنشطة خدمات املعلومات 
والباب  التحويلية(  )الصناعة  دال  الباب  يف  داخلة  األنشطة  هذه  وكانت   .)63 )القسم  األخرى 
املشاريع  وأنشطة  واإلجيارية  العقارية  )األنشطة  والباب كاف  واالتصاالت(  والتخزين  )النقل  طاء 
التجارية( والباب سني )أنشطة اخلدمات املجتمعية واالجتماعية واخلدمات الشخصية األخرى( يف 
التنقيح 3 - 1، وبذلك فهي تؤّثر بقوة على قابلية املقارنة مع اإلصدارات السابقة للتصنيف الصناعي 
أكثر  توفِّر هنجًا  املعلومات واالتصاالت  اجلديدة ألنشطة  املعاجلة  فهذه  املوّحد. ومع ذلك  الدويل 

اتساقًا يقوم على طبيعة األنشطة ذاهتا.
ويف الباب كاف )األنشطة املالية وأنشطة التأمني(، مت إدخال فرعني جديدين ُيعتربان   -  256
خروجًا على النطاق التقليدي للتصنيف الصناعي الدويل املوّحد من حيث إهنما يغطيان اإلنتاج االقتصادي؛ 
ومها الفرع 6420 )أنشطة الشركات القابضة( والفرع 6430 )االحتادات االحتكارية وصناديق األموال 

والكيانات املالية املشاهبة(.
ومت تقسيم الباب املعنون “األنشطة العقارية واإلجيارية وأنشطة املشاريع التجارية”   -  257
يف التنقيح 3 - 1 إىل ثالثة أبواب يف التنقيح 4، فأصبحت األنشطة العقارية بابًا مستقاًل بذاته )الباب 
مت باقي األنشطة إىل الباب ميم )األنشطة  الم( نظرًا حلجمه وأمهيته يف نظام احلسابات القومية. وُقسِّ
املهنية والعلمية والتقنية(، الذي يشمل األنشطة اليت حتتاج إىل درجة عالية من التدريب وهتيئ معارف 
متخصصة ومهارات متخصصة للمستعِملني، والباب نون )أنشطة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم(، 
ز على نقل معارف متخصصة. ومل تعد  الذي يشمل األنشطة اليت تدعم عمليات األعمال العامة وال تركِّ
األنشطة اخلاصة باحلاسوب واألنشطة ذات الصلة )القسم 72 يف التنقيح 3 - 1( داخلة يف هذا الباب. 
فقد ُجمَِّعت أنشطة إصالح أجهزة احلاسوب مع أنشطة إصالح السلع املن�زلية يف الباب قاف، وُجمَِّعت 

أنشطة نشر الربجميات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الباب اجلديد ياء.
وتغيَّر نطاق التعليم )الباب عني( ليشمل بشكل صريح األلعاب الرياضية املتخصصة،   -  258

واألنشطة الثقافية والتعليمية األخرى، كما يشمل أنشطة خدمات الدعم املتخصصة.
والعمل  اإلنسان  صحة  )أنشطة  فاء  الباب  على  جديدة  تفصيالت  وُأدخلت   -  259
االجتماعي(، مما أّدى إىل إنشاء ثالثة أقسام بداًل من قسم واحد كما كان احلال يف اإلصدار السابق 
من التصنيف الصناعي الدويل املوّحد. وفضاًل عن ذلك فقد مت تضييق نطاق الباب ليشمل أنشطة 
اهلام من االقتصاد. ونتيجة لذلك  لقياس هذا اجلزء  أداة أفضل  يوّفر  “صحة اإلنسان” فقط، مما 
انتقلت األنشطة البيطرية من هذا الباب وُوضعت يف قسم مستقل حتت الباب ميم )األنشطة املهنية 

والعلمية والتقنية(.
وُنِقَلت مكوِّنات كثرية من الباب سني يف التنقيح 3 - 1 للتصنيف الصناعي الدويل   -  260
يف  هاء  الباب  إىل  األخرى(  الشخصية  واخلدمات  واالجتماعية  املجتمعية  اخلدمات  )أنشطة  املوّحد 
التنقيح 4 )إمدادات املياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعاجلتها( والباب ياء )املعلومات 
واالتصاالت(، كما ورد بيانه أعاله. أما باقي األنشطة فقد مت جتميعها يف البابني صاد )الفنون والترفيه 
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د جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح 4 التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ 358

والتسلية( وقاف )أنشطة اخلدمات األخرى(. ونتيجة لذلك، مت رفع مستوى أنشطة أخرى مثل الفنون 
االبتكارية وأنشطة املكتبات وأنشطة املقامرة إىل مستوى القسم. وأصبح إصالح أجهزة احلاسوب والسلع 

الشخصية واملن�زلية )الفرعان 5260 و7250 يف التنقيح 3( جزًءا من هذا الباب اجلديد )قاف(.
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