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 الةذسيف الذساعي والذساعات الرئيخة في العالم              
  

لألندددددلة الذددددساعية )تبويددددي  عددددي  Industrial Classification  يقذددددد بالةذددددسيف الذددددساعي
و ددداريعيا وفقدداظ لوهائفيددا فددي عزسيددة الةقخدديم ال(ةزدداعي لسعزدديف وقددد هيددر الةذددسيف الذددساعي نةيثددة الةزا ددد 
الزخددةزر فددي الفددروب الةابعددة لسقلدداب الذددساعي والسا(زددة عدد  الةقخدديم ال(ةزدداعي لسعزددي  فا ندددلة ال خدديلة 

ريع الدى فدروب تابعدة والفدروب الةابعدة رلدى فدروب والةدي ت لد  تةبسور في  ي  وا خيرة تةبسور الى  داريع والزدا
 بدورىا القلاب الذساعي الذي   ل   ع بقية القلاعات القةذاد الوطسي. 

 
 

 الزلسي ا ول                               
 أسس الةذسيف الذساعي                         

  
تحةس  فروب القلداب الذدساعي  د  دولدة  خدرك وفلد  وفقدا لزخدةوك تلدور اننةداج الذدساعي والقدوك 
الزسةثة وتقخيم العزي ال(ةزاعي    (ية وا سسوب العسزي الزة دع فدي تذدسيف ا نددلة والفدروب الذدساعية 

الددى القلدداب فسكددي دولددة سددوا  تانددت  ةقد ددة او نا يددة خذوصددية  عيسددة  دد  حيدد  ن رتيددا   دد  (يددة أخددرك 
فكسزدا تدان اننةداج الذدساعي والقدوك الزسةثدة أوتدر تلدوراظ تسزدا هيدرت  الذساعي قد تحةسد  عد  بداقي الددول 

أنددددلة و سةثدددات (د ددددة تددد دي الدددى نزدددو ندددوعي وتزدددي فدددي الفدددروب الذدددساعية  وتدددذل  فدددان  ي دددي القلددداب 
 الذساعي  ةأثر باخةالف القواعد الزة عة في تقخيم الفروب الذساعية.

ان تدددي ا سددداليي الزة عدددة لسةذدددسيف الذدددساعي واخةالفاتيدددا لتةعددددك الخدددةالف فدددي ا سدددس الزة عدددة  
 لسةذسيف والةي يز   ريثازىا بالةالي:

تذددسيف الفددروب الذددساعية حخددي اسددةعزالت الزسةددوج السيددائي: وىددو تذددسيف ىددام لسزدددروعات الذددساعية -0
 حي  تقخم الذساعة رلى قخزي  ىزا:

 سائي اننةاج تذساعة الز ائ  والزعدات.صساعات تسةج و -أ
 صساعات تسةج  واد السةيالك تالذساعات الغذائية.-ب
 

وىسالدددد  بعددددا الذددددساعات تدددددةرك  سةو(اتيددددا ب ددددال السددددةعزالي  تزدددددةقات الددددسف  فزسيددددا  ايخددددةحدم         
جددال فددي الذددساعات تزددا ىددو ال ننةدداج وسددائي اننةدداج تزدددخالتلالسددةيالك السيددائي تددالبسزي  و سيددا يخددةحدم 
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. فيذه الذساعات ي ون  عيار تذسيفيا عسى أساس الجذدة السخدبية الزخدةحد ة فدي اننةداج او البةروتيزياوية
السدددةيالك فددددفا زادت الجذدددة السخدددبية لزسةثاتيدددا فدددي رنةددداج وسدددائي اننةددداج فدنيدددا تذدددس   دددز  الزثزوعدددة 

ازادت الجذدة السخدبية لزسةثاتيدا فدي رنةداج  دواد ا ولى  وبالع س فدنيا تذس   دز  الزثزوعدة التانيدة رفا  د
 السةيالك. 

تذسيف السداط الذساعي وفقا لسزواد ا وليدة الزخدةحد ة فدي رنةداج الزسةدوج السيدائي: وىدو أسداس  خدر  دةم -9
 عسى  وئو تذسيف الزدروعات الذساعية وتالةالي:

 الذساعات الةي تعةزد عسى الزواد ا ولية الزراعية.-أ
 ت الةي تعةزد عسى الزواد ا ولية الجيوانية.الذساعا-ب
 الذساعات الةي تعةزد عسى الزواد ا ولية الزعدنية. -ج
 الذساعات الةي تعةزد عسى الزواد ا ولية السذ   ذسعة. -د
 
تذدددسيف السدددداط الذدددساعي وفقدددا للبيعدددة الةكسولو(يدددا الذدددساعية: حيددد  ان الزدددواد ا وليدددة الزخدددةحد ة فدددي -3

والزعالثدة الكيزياويددة  )الفيزياويدةف ان تحردع لسدوعي   د  الزعالثددة ىدي الزعالثدة الزي اني يدة الذدساعة يز د  
 وعسى  و  فل  يز   تقخيم الذساعات حخي الةكسولو(يا الزخةحد ة في  عالثةيا.

 
تذسيف السداط الذساعي وفقا لسةرتيي الفسدي و يد  العدا سي : حيد  يعزدي فدي الزددروب الذدساعي عزدال -4

 عيسددة  زددا يثعددي نددداطيم  ةزيددزاظ وعدد  طريددا تجد ددد الزيدد  الخددائدة يز دد  تذددسيف الزددداريع عسددى  دد   يدد  
 الفروب الزحةسفة.

 
 رن  افتر أعاله يزتي القواعد ا ربعة الرئيخة  وىسال  قواعد أخرك  سيا: 

 تذسيف السداط الذساعي وفقا لزعيار رأس الزال:-5
 صساعات تتيفة رأس الزال.-أ

 ة رأس الزال او تتيفة العزي.صساعات خفيف-ب
 
 تذسيف السداط الذساعي بجخي عائدية ) سكيةف الزدروب:-6
 صساعات يزسكيا القلاب الج و ي )الدولةف.-أ

 صساعات يزسكيا القلاب الحاص.-ب
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 .)الزدارتةف صساعات يزسكيا القلاب الزحةس -ج
 صساعات يزسكيا القلاب ا (سبي. -د
 

 ز   ان تةوحد في فروب وفروب تابعة وفقا لسقواعد الزذتورة أعاله وفل  تزا  سي:ان الزداريع الذساعية ي     
 تةوحد الزداريع في فروب تابعة اسةسادا رلى القواعد ا ربعة (زيعيا.-0
تةوحددد الفددروب الةابعددة فددي فددروب اسددةسادا الددى واحدددة او أوتددر  دد  القواعددد ا ربعددة  ددع بقددا  القاعدددة ا ولددى -9

 وقاعدة حاسزة.
 

واسةساداظ رلى القواعد ا ربعة الرئيخة يز   تعريف الفرب الذساعي الةابع )بأنو ع ارة ع   ثزوعة     
الزداريع الذساعية الةدي تسدةج  سةو(دات فات اسدةعزال واحدد وتخدةحدم  دواد خدام  ةزاثسدة وتكسولو(يدا  ةددابية 

س اتف. أ ا الفدرب الذدساعي مديز   ويعزي فييا عزال وفسيون     ي   ةدابو تذساعة ا حذية وصساعة الزع
تعريفو عسى انو )ع ارة عد   ثزوعدة  د  الفدروب الذدساعية الةابعدة الةدي أ دا ان تسدةج  ذدسوعات فات طبيعدة 
اسةعزالية واحدة تفرب ا غذيدة والزددروبات والخدثائر  أو تخدةحدم  دواد خدام  ةثانخدة تفدرب صدساعة  سةثدات 

ن تخددةحدم تكسولو(يددا واحدددة  تددي فددروب الذددساعات الكيزياويدددة  أو ان الحا ددات الةعد سيددة غيددر الزعدنيددة  أو ا
ترددم الفددروب الةابعددة وفقددا  وتددر  دد  قاعدددة واحدددة تزددا ىددو الجددال  ددع فددرب صددساعة الددور  والزسةثددات الور يددة 

 والل اعة والسدرف.
 
 

 الزلسي التاني                                   
 أنواب الةذسيفات الذساعية                           

  
يعد تذسيف الزداريع وا ندلة في فروب وفروب تابعة  د  الزوا ديع الزيزدة فدي اقةذداديات القلداب 
الذساعي وفل  لرت اطدو الوثيدا بةجسيدي وتحلدي  ودراسدة السدداط الذدساعي ونةائثدو واليي دي الفرعدي لسقلداب 

زية سسيزة لةلوير الذساعة وترتيبيا الفرعي وتجخي  الذساعي ووتيرة نزوه وتفا تو    ا(ي و ع سياسة عس
ىددذا الةرتيددي وتسزيددة الذدددساعة بالددد ي ا  تددي  ةلسدددي ا  ددر و(ددود تذددسيف عسزدددي لسفددروب الذددساعية الدددذي 
يردز  و ددوحاظ فددي الةرتيددي وسدديولةظ فددي السددةحدام  دد  (يدة وةعلددا  صددورة حقيقيددة لواقددع الةلددور  دد  (يددة 

ت الزو وعية لسةجسيي وتحلي  اننةاج الذساعي ونخ ة الذدالة  دابي  الفدروب وبالةالي خسا ان  انيا  أخرك 
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لسوصددول رلددى أفرددي السةددائج عدد  طريددا بسددا  أفرددي  ي ددي فرعددي يرددز  أعسددى فعاليددة وتفددا ة ل نةدداج ونزددوا 
 سريعا لو.

 
ث و(دددد أنددواب عد ددددة  ددد  الةذددسيفات اسدددةحد ت فدددي بسدددان العدددالم الزحةسفدددة تسةزددي رلدددى ثدددالتوتأريحيدداظ  

  ثزوعات رئيخة ىي:
الةذسيفات الو عية: تذسيف  و ع لكي دولة عسى (يدة حخدي  خدةوك وخذدائا صدساعاتيا الزجسيدة  -0
 الخويدي...الخ.الةذسيف النكسيزي و الةذسيف لةذسيف ا  ري ي و ىو الجال  ع ا ازو
وتخددةحدم فددي  و ددعيةف)ال أوتددر ودزولية  دد  الةذددسيفات الخددابقة تعددد الةذدسيفات انقسيزيددة: وىددي تذددسيفات-9

 أوتدددر  ددد  دولدددة واحددددة حيددد  تددددزي رقسددديم أو  سلقدددة  عيسدددة تالةذدددسيف العربدددي الزوحدددد لسسدددداط القةذدددادي
والةذددسيف   9116الددذي هيدر فدي عدام   ANZSIC2006الدذساعدددي الزوحددد  سددةراليا ونيوزيسسدددداوالةذدسيف 

 أ ري دددا الددددزالية لبسددددان ةذدددسيف الذدددساعيا وروبيدددة  وال الددددول فدددي الذدددساعي العدددام لألنددددلة القةذدددادية
(NAICSف. 
الةذسيفات الدولية: وىي ع ارة ع  تذدسيفات و دعية أو رقسيزيدة  عدلدة بجيد  يز سيدا أن تخدةوعي أغسدي -3

ا نددددلة فدددي رقعدددة تبيدددرة  ددد  العدددالم وىدددي أوتدددر وددديوعا وتخدددةحدم  ددد  أ(دددي توحيدددد انحذدددا ات والدراسدددات 
 الزة ا سة. والقسيزية عسى الذعوبات الةي تحسقيا الةذسيفات الو عية والزقارنات الدولية  وبذل  تقري

 
لسسدداط القةذدادي بذدورة  الةذدسيفات الدوليدة و   الساحية الةاريحية ىسالد  تذدسيفان يعددان  د  اىدم 

 عا ة ولسسداط الذساعي بذورة خاصة ىزا: 
 

 International Standard Industrialأوال: التصننننالص الصننننااسي الدلاينننني النننن ولي  ال  نننن   

Classification ISIC  : 
 عسد ا و دع  د  قبدي الزثسدس القةذدادي وال(ةزداعي 0948يعود اسةحدام ىذا الةذسيف الى عام         

The Economic and Social Council  الةابع الى الدائرة انحذائية لأل م الزةجدة والزخةحدم    قبي الكتير
الجا(دة رلدى الزقارندة الةدي (دا ت نةيثدة  توصدية السثسدة انحذدائيةعسدى  دو  لسا يدة    البسددان الرأسدزالية وا

 عبدرا ندلة القةذدادية  (زيعالذي يرم  الةذسيف الدولي    خالل ىذاالدولية ل حذا ات القةذادية  
والعةزددداد عسيدددو تزعيدددار وطسدددي ) جسددديف او لغدددر   ح و دددات الددددول ا عردددا  ددد  قبدددي الزددددورة الةعددداون و 

  دم الزةجدددة و س زدة ا  دم الزةجدددة لسةسزيدة الذدساعية )اليونيدددوف  تزدا ان ا .سدةحدا و فدي الزقارندات الدوليددةا
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)الفداوف و س زدة ا  دم الزةجددة  لزةجددةلأل دم ا  و س زدة ا غذيدة والزراعدة الةابعدة ILO  س زة العزي الدوليةو 
خدةحدم الةذدسيف الذدساعي الددولي الزوحدد عسدد نددر تم )اليونخ وف وغيرىا  د  الييادات الدوليدة يعسةلسةربية وال

سقيجددات  دد  قبددي الدددائرة العد ددد  دد  الةجخدديسات والة عسددى الةذددسيف وقددد ا(ريددت .البيانددات انحذددائية وتجسيددي
  0968 اعةزدددد فدددي عدددام ISIC2والةسقدددي  التددداني   0958هيدددر فدددي عدددام ISIC1 الحذدددائية  الةسقدددي  الول

 حةى هيدر الةسقدي  الرابدع  9114في عام  ISIC3.1ونق  الى   1990 في عاماعةزد  ISIC3والةسقي  التال  
ISIC,revision.4  اف ان ىذه الةسقيجات والةعديالت راعت الةغيرات الخريعة في  حةسا فدروب  .9118في عام

 ثددال ت بس ددر العة ددار الةلددورات الةكسولو(يددة الزةخددارعة فددي ذالذددساعة ولسدديزا الحددد ات  سيددا  وتددذل  اخدد
اسدددةراليا  الزخدددةحدم فدددي الةذدددسيف الذدددساعي القياسددديالذدددساعة  وتدددذل  حا(دددة الةذدددسيف الدددى الةقدددارب  دددع 

ا وروبيدددددة   الددددددول فدددددي ف  والةذدددددسيف الذدددددساعي العدددددام لألنددددددلة القةذددددداديةANZSIC2006) ونيوزيسسددددددا
حد ة فدددي ف وتذدددسيفات السدددداط ا خدددرك الزخدددةNAICSن دددام ) أ ري دددا الددددزالية لبسددددان والةذدددسيف الذدددساعي

  .(زيع أنجا  العالم
وفدددي العدددرا  يخدددةحدم الةذدددسيف الذدددساعي القياسدددي الددددولي )الزعددددلف بعدددد ردخدددال بعدددا الةعدددديالت        

 الالز ة لثعسو  الئزاظ لالسةحدام انحذائي لألندلة القةذادية في البسد.
 الذساعية ىي: وبزو(ي الةذسيف تقخم ا ندلة الذساعية رلى ثالثة أقخام رئيخة    الفروب 

 ويرم أربعة فروب رئيخة ىي: :الةعد   وقسع ا حثار-0
 اسةحراج الفجم الجثري.-أ

 السف  الحام والغاز اللبيعي.-ب
 اسةحراج خا ات الزعادن.-ج
 أنواب أخرك    الةعد  .-د
 
 الذساعات الةجويسية: ويرم ثزانية فروب رئيخة ىي:-9
 لة غ.صساعة الزواد الغذائية والزدروبات وا-أ

 صساعة الزسخو(ات والزسبوسات والذساعات الثسدية.-ب
 ثاث.صساعة الحدي و سةثاتو برزسيا ال-ج
 صساعة الور  والزسةثات الور ية والذ اغة والل اعة والسدر.-د
 صساعة الكيزياويات والزسةثات الكيزياوية    السف  والفجم الجثري و سةثات الزلاط وال السةي .-ىد

                                              
  في العرا  الةعد   والزقالع.يخزى 
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 الحا ات الةعد سية غير الزعدنية )عدا السف  والفجمف. صساعة  سةثات-و
 صساعة الزسةثات الزعدنية الزذسعة والز ائ  والزعدات.-ز
 الذساعة الةجويسية ا خرك.-ح
 
 ويرم فرعي  رئيخي  ىزا: :الكيربا  والغاز والزا -3
 الكيربا  والغاز وال حار.-أ

 رسالة الزا .-ب
 

تةوزب ميزا بعد رلى فروب ثانوية و داريع وأندلة  ةعدددة تحةسد   د   ان تس  الفروب ترم فروب تابعة 
 دولة  خرك. 

تعةريو بعا السواقا ت ثر عسى الثواب القةذادية  قبي تعد سو    الثد ر بالذتر ان ىذا الةذسيف 
 وانحذائية لسيي ي الفرعي وتحليلو ودراسةو أىزيا:

ف ان رنةداج اللاقدة ىدو عزسيدة تجويدي صدساعية  ندواب  عيسدة فذي رنةداج اللاقدة عد  الذدساعة الةجويسيدة: ر-0
    ذادر اللاقة رلى طاقة  ول ةزيز رنةاج اللاقة ع  بداقي  سةثدات الذدساعة الةجويسيدة ال بسوعيدة الزسدةج 

 وو سو  فالزسةثات ا خرك تأخذ طابعا وو ال  ادياظ  سزوساظ أ ا اللاقة فيي لتأخذ ىذا الد ي.
د ثددت بعردديا بددال عا ااخددر  زددا   ذددسيف الفددوار  بددي  الذددساعة التقيسددة والحفيفددة  حيددلت يددر فددي الة-9

   ثر عسى دقة الدراسة والةجسيي وتحلي  الذساعة وفروعيا.
د ددج أندددلة  ة ا سددة اللبيعددة وعدددم أبرازىددا عسددى حدددا  تددد ج صددساعة بسددا  الز ددائ   ددع صددساعة الةعددد   -3

 ا ساسية.
 
 
 
 
 
 

                                              
 . ل دخي الغاز  ز  ىذه الزثزوعة في العرا 



 بحيت ةحيدر نعز.دأ.                               2091-9109                                ةصساعي اقةذادية تاسياس

7 

 

تدددم تثزيدددع الفادددات الفرديدددة لسةذدددسيف الذدددساعي فقدددد  ISIC,revision.4خيدددر ا دددا بحذدددوص الةذدددسيف ال    
 ىي: قخام   ال الةالية 90الدولي الزوحد في 

 القخم الفاات الوص 
 A 03–01 الزراعة والغابات وصيد ا سزاك

 B 09–05 الةعد   والزقالع
 C 33–10 الذساعة

 D 35 ر دادات الكيربا  والغاز وال حار وتكييف اليوا 
 E 39–36 ر دادات الزياه؛ الذرف الذجي وةدارة السفايات و عالثةيااندلة 

 F 43–41 البسا 
 G 47–45 تثارة الثزسة والةثزئة؛ رصالح الخيارات والدرا(ات السارية

 H 53–49 السقي والةحزي 
 I 56–55 وأندلة الحد ات الغذائية الةثييز

 J 63–58 الزعسو ات والتذالت
 K 66–64 ة الزالية والةأ ي ا ندل

 L 68 أندلة الخو  العقاري 
 M 75–69 ا ندلة الزيسية والعسزية والةقسية
 N 82–77 أندلة الحد ات اندارية والدعم

 O 84 اندارة العا ة والدفاب الرزان ال(ةزاعي ان( اري 
 P 85 الةعسيم

 K 88–86 أندلة صجة اننخان والعزي ال(ةزاعي
 R 93–90 والسةثزاموالةرميو الفسون 

 S 96–94 أندلة الحد ات ا خرك 
أندلة ا سر تأصجاب العزي ؛ الخسع غير الزةزا زة   وا ندلة الزسةثة 

 لالسةحدام الدحذي الزسزليةلسحد ات 
97–98 T 

 U 99 أندلة الزس زات واليياات الحار(ية
 

 ف 33–10فرب ) 94   خالل الثدول نالحظ ان السداط الذساعي يرم      
 
 


