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 مقدمــــة

 النظم تنتجها التي االقتصادية والبيانات المعلومات مقارنة قابلية تحسين في هاما   دورا   التصنيفات تلعب

 األدلة حسب إصدارها يتم التي اإلحصائية البيانات تعزيزها لجودة إلى إضافة الوطنية، اإلحصائية

 بها تقوم التي للمراجعات مواكبة   اإلحصائية التصنيفات بتحديث وتنقيح الدول تقوم .الدولية والمنهجيات

اإلحصائية عند تطوير قواعد البيانات  استخدام التصنيفات إضافة إلى ذلك يتم .المختصة الدولية المؤسسات

على نطاق واسع عند  اإلحصائية اإلحصائية الوطنية والدولية. تُستخدم التصنيفات االقتصادية واألنشطة

 لغة باعتبارهاوغيرها من القطاعات األخرى  االقتصادية واالجتماعية بالقطاعاتتعريف األنشطة المتعلقة 

 واإلنفاق والخدمات، والسلع القطاعات بتصنيف يتعلق فيما خاصة الدول في اإلحصائية الهياكل بين التخاطب

 الحكومية الوظائفو االستهالكي،

المسح الميداني ، تبدأ من مرحلة وإنتــاجها على عدة مراحلعمليــة تبويــب البيانات اإلحصائية مل تتش

عملية التحليل  تركزيم البيانات واإلحصاءات، حيث يتحليل وتقمرحلة  ، ثم)جمع البيانات( ة االقتصاديةأللمنش

العمل على معالجة األخطاء الواردة في المسوحات إضافة إلى والتقييم على مراجعة كاملة للبيانات 

اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية،  تضمينيتم االنتهاء من مرحلة التقييم . بعد االقتصادية

طرق اللنشرها حسب  تمهيدا   المعدة لذلك الغرض مــن اإلحصاءات إلى قواعد البيانات اإلحصائيةها وغيــر

 المنهجياتبما يتوافق مع إتاحتها لجميع المستخدمين المرحلة النهائية نشر البيانات و فييتم فيما  الُمعتمدة.

. تبرز في هذا السياق أهمية موثوقية المؤسسات الدوليةبنظم نشر اإلحصاءات الصادرة عن المتعلقة 

جميع وهو ما يستلزم قيام ، بطريقــة موضوعيــة وفــي األوقات المناســبةها نشربحيث يتم اإلحصاءات 

بيانات في إنتاج اإلحصاءات بالتزويد الجهة المعنية ببفي داخل الدولة واإلحصاءات  المنتجة للبياناتالجهات 

 .وقت مالئم

األدلة  على التعرف على ضوء ما سبق، وفي ظل حرص أمانة اللجنة الفنية لمبادرة "عربستات" إلى

حول التصنيفات اإلحصائية  ا  والمنهجيات المطبقة حاليا  في الدول العربية، أعد صندوق النقد العربي استبيان

 أحدث مع ىتتماش اإلحصائية التي التصنيفات تطبيق في التقدم في الدول العربية بهدف الوقوف على مدى

 التي الصدد. إضافة إلى الوقوف على اإلجراءات هذا في وأبرز التحديات اإلحصائية، والمنهجيات األدلة

 وميزان القومية، بالحسابات يتعلق فيما خاصة والمنهجيات دلةالدول تمهيدا  لالنتفال إلى أحدث األ بها قامت

 البيانات إنتاج عن المسؤولة الحكومة، والجهات مالية وإحصاءات والمالية النقدية واإلحصاءات المدفوعات،

 اإلحصاءات مبادرة أهداف تخدم المناسبة التي العمل برامج وضع بهدف وذلك العربية، الدول في اإلحصائية

عشر دولة عربية تتمثل في كل من:  إثنيتم استيفاء االستبيان من قبل  .الفنية والمعونة الدعم وتقديم العربية

والجزائر، والسودان، وعُمان، وفلسطين، والكويت، وليبيا، ومصر، والمغرب،  وتونس، اإلمارات،األردن، و

 .واليمن
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 العربية الدول في طبقةالمُ  اإلحصائية التصنيفات: والً أ

يتطرق الجزء التالي إلى واقع النظم اإلحصائية الُمطبقة في الدول العربية على عدد من األصعدة من بينها 

التجارة الخارجية وغيرها من ، وميزان المدفوعات، ووإحصاءات مالية الحكومية ،القوميةنظم الحسابات 

 حصاءات األخرى.اإل

 في الدول العربية والتحديات في اعداد المنهجيات ةالمطبق اإلحصائية النظم 1.1
 

، فقد اتخذت لديهااألدلة والمنهجيات اإلحصائية تطبيق في  الدول العربية إلى تباينتُشير الردود الواردة من 

وهو  حدثة من قبل المؤسسات الدولية،المنهجيات المُ األدلة واالنتقال إلى  علىعدتها العديد منها إجراءات سا

في هذا السياق  .بها في إطار هذه المنهجياتلتصنيفات اإلحصائية الموصي ا اعتمادمن  بالتالي ما مكنها

 نظام الحسابات القومية إلى نتقالما بين الدول العربية فيما يتعلق باال التقدم درجةأشارت النتائج إلى تباين 

واإلحصاءات  ،، وإحصاءات ميزان المدفوعات الطبعة السادسة2014، وإحصاءات مالية الحكومة 2008

في الدول  ول التالي األدلة والمنهجيات المطبقة حاليا  لخص الجديُ  ،بناء  عليه. 2008النقدية والمالية لعام 

 (.1االقتصادية الموضحة في الجدول رقم ) القطاعاتالعربية وذلك حسب 

 طبقة في الدول العربيةاألدلة والمنهجيات المُ  (:1جدول رقم )

 الحسابات القوميةنظام  الدول العربية
 إحصاءات مالية الحكومة

 )لعام(

ميزان إحصاءات 

 )الطبعة( المدفوعات

دليل اإلحصاءات 

 النقدية والمالية

 2008 السادسة 2014 2008  األردن

 2000 السادسة 2014 1993/2008 اإلمارات

 2000 السادسة 2014 1993 البحرين

 2000 الخامسة 2001 1993 تونس

 2000 السادسة 2001 1993 الجزائر

 2008 .. 2014 2008 جيبوتي

 2000 السادسة 2014 2008 السعودية

 2000 السادسة 2001 1968 السودان

 2008 السادسة 2014 2008 /1968 العراق

 1986 الخامسة 1986 1993 عُمان

 2000 السادسةالخامسة/ 2001 2008 فلسطين

 2008 الخامسة 2014 1993 قطر

 2000 السادسة 2001 1993 الكويت

 2000 الخامسة 2001 1993 لبنان

 2000 السادسة 2001 1993 ليبيا

 2000 الخامسة 2001 1993/2008 مصر

 2008 السادسة 2001 2008 المغرب

 2000 الخامسة 2001 1993/2008 اليمن
  المصدر:

 في الدول العربية.اإلحصائية  اتاستبيان التصنيف (.2019) صندوق النقد العربي،

 االجتماع الخامس لمبادرة عربستات.، "تقرير استبيان األدلة والمنهجيات اإلحصائية في الدول العربية (. "2018)صندوق النقد العربي، 
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إلى  العربية شارت الدول، فقد أبشكل عام األدلة والمنهجيات اإلحصائيةبتبني تعلقة فيما يتعلق بالتحديات المُ 

 حين في ،والمادية البشريةقدرات باليتعلق بعضها تبين أن  حيث تواجها، التي التحديات طبيعةفي  اختالف

 اإلحصائية الهياكل بقية مع التنسيق طرقتعلق بتلك التي ت تواجهها التي التحديات أهم بين من أن البعض أشار

 .(1) لإلحصاءات الجغرافية التغطية ومجاالت األخرى

التي تواجهها األجهزة اإلحصائية  التحدياتأهم أن إلى  العربية ، أشارت الدوللحسابات القوميةبالنسبة ل

  :مثل فيتت

 نقص في التمويل والكوادر العاملة.  ▪

 لبيانات.ازودة للتنسيق مع الجهات مُ  ةعدم وجود آلية واضح ▪

 بعض الدول العربية.التي تمر بها الجغرافية بسبب التطورات التغطية شمولية نطاق  ▪

 المنظم في مجال الصناعة والخدمات عدا النقل.تغطية القطاع غير عدم  ▪

 .في بعض الدول العربية عدم توفر رقم قياسي للواردات والصادرات ▪

بعض القطاعات وكذلك ضعف االستجابة للمسوحات بنقص البيانات اإلحصائية الخاصة  ▪

 مما يتسبب في تأخر إصدار المؤشرات اإلحصائية. ،االقتصادية

وفقا لتوصيات نظام القومية الحسابات  إلعدادشمولية ودقة البيانات ومستوى التفصيل المطلوب  ▪

 وكذلك مدى توفرها في الوقت المناسب. ،2008

، تواجهها تحديات عدة إلىأشارت وزارات المالية في الدول العربية  فيما يتعلق بإحصاءات مالية الحكومة،

 التالية:بالجوانب تعلق هذه التحديات حيث ت

 .االعتماد على المسوح الميدانية في ظل ضعف بعض السجالت اإلدارية ▪

 .مستوى التفصيل المطلوب لبعض السلع والخدماتعدم شمولية البيانات وفقا  ل ▪

 بنود األبواب.لبعض لبنود الفرعية مختلف لتصنيف  حاجة بعض البلدان إلى اعتماد ▪

 على مستوى البنود والفروع.بيانات إجمالية وليست مفصلة توفر بعض اإلحصاءات بصورة  ▪

 إلى تحديث األنظمة الحالية لتسهيل اصدار التقارير التفصيلية للجهات الحكومية.الحاجة  ▪

 تسجيل المعامالت المحاسبيةالمفاهيم المستخدمة وطرق والمالية والمبادئ المحاسبية لنظم اختالف ا ▪

للموائمة  لدى الجهات والحكومات المختلقة مما يتطلب جهدا   االستحقاق( سأساالنقدي واألساس )

 . بينهم

ب التدريعلى مستوى الدولة مما يتطلب المسئول عن تجهيز البيانات تغير أعضاء الفريق الفني  ▪

 . للعاملينالمتواصل 

تمتة جمع واعداد البيانات لدى الجهات المشمولة في التغطية مما يؤخر أوجود مشاكل في عملية  ▪

 .اصدار التقارير

 عدم التمكن من تقديم بيانات ربع سنوية منفصلة لدى بعض الجهات. ▪

                                                                 
 (. "تقرير استبيان األدلة والمنهجيات اإلحصائية في الدول العربية"، االجتماع الخامس لمبادرة عربستات.2018صندوق النقد العربي، )  1
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 .و التغير في المخزونأمثل تقديرات الواردات من الخدمات لبعض البنود االعتماد على التقدير  ▪

البنوك والمصارف أشارت ، فيما يتعلق بإحصاءات ميزان المدفوعات واإلحصاءات النقدية والمالية

ميزان المدفوعات إحصاءات  إعدادتتعلق بفي الدول العربية إلى عدة تحديات ومؤسسات النقد  المركزية

 التحديات:هذه ، فيما يلي أهم اليةواإلحصاءات النقدية والم

 وجود أنظمة وتشريعات لدى بعض المؤسسات تحول دون انتقال البيانات اإلحصائية بسهولة ويسر. ▪

 .ةك المركزيوال تتوفر لدى البن قد حاجة إلى كوادر إحصائية متخصصةال ▪

 الالزمة والبرمجيات بالتطبيقات والتزود والمالية االقتصادية المعطيات قواعد أهم في االشتراك ▪

 .اإلحصاءات مجال في التطور لمواكبة

من  والنظم المعلوماتية )التطبيقات( لدى البنوك المركزية اإلحصائي العمل إعادة صياغة قواعد ▪

 (.BPM6) المدفوعات دليل ميزان من مع توصيات الطبعة السادسةئمتها مواضمان ل تحديثهاخالل 

 االنفاق االستهالكي الفرديوتصنيف  ،لألنشطة االقتصادية الصناعي الدولي الموحدالتصنيف  2.1

 حسب الغرض

 Industrial Standard International Classification) الموحد الدولي الصناعي التصنيفالعمل بتم 

(ISIC)) المرجع يعتبر، و1948 عام المتحدة في لألمم واالجتماعي االقتصادي المجلس عن الصادر 

 مجموعة بهدف توفير الدول عتمدة في الحسابات القومية ويُستخدم في غالبيةالمُ  اإلنتاجية والصناعية لألنشطة

لألنشطة  وفق ا اإلحصاءات ونشر لجمع استخدامها يمكن التي يةالفرعالبنود و والمجموعات األقسام من

 . االقتصادية

 االقتصادية األنشطة حول اإلحصائية البيانات لمقارنة مهمة   أداة  الموحد  الدولي الصناعيف التصني يُعتبر

 واالجتماعية المتعلقة االقتصادية اإلحصاءات مجاالت في واسع نطاق ويستخدم على ،الدولي المستوى على

 واألرباح ،الرأسمالية واألصول ،واألجور ،والعمالة والعمل ،اإلنتاجإحصاءات و ،القومية بالحسابات

 . وغيرها من اإلحصاءات والخسائر

وعليه تم اصدار  ،2000و 1979و 1965و 1956 األعوام في الموحد الدولي الصناعي التصنيفتم مراجعة 

بحيث تتماشى  االقتصادية، لألنشطة الموحد الدولي الصناعي التصنيف من نسخ منقحة للتصنيفات السابقة

عتمدة خرى المُ ألاإلحصائية ا التصنيفاتاالعتبار مع األخذ ب ةمع نظم الحسابات القومية الُمحدث التعديالتهذه 

 وميزان المدفوعات واإلحصاءات النقدية والمالية.  ،كإحصاءات مالية الحكومة

به في  ىالموصاإلصدار  بمثابة( ISIC Rev 4) اإلصدار الرابع الموحد الدولي يعتبر التصنيف الصناعي

 السابعة دورتها اإلحصائية لألمم المتحدة في تم اعتماده من قبل اللجنةفقد ، 2008نظام الحسابات القومية 

 الذي كان قيدالتصنيف الثالث  محل دوليا  ليحل المقبول المعيار باعتباره 2006 شهر مارس والثالثين في

 .2002 عامحتى و 1989 عام منذ االستخدام
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 Classification of Individual)حسب الغرض  بتصنيف االنفاق االستهالكي الفرديفيما يتعلق 

)(COICOP) Consumption According to Purpose  تصنيفات من مجموعة من ء  جزيعتبر 

 التصنيف تقديم تم .1968 عام منذ القومية الحسابات نظام منهما  م جزءتشكل  التي ،الوظيفية اإلنفاق

 هذا يتكون ، حيثوالخدمات السلع تصنيف عليه يطلق وكان 1968 من هذا التصنيف عام (األول)اإلصدار 

 :، وهيالستهالكل ةلرئيسياألقسام ا يحدد ا  قسم 15 من التصنيف

 .المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ▪

 .والتبغ المشروبات ▪

 .واألحذية المالبس ▪

 .والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرىالسكن، والمياه  ▪

 .والتشغيل المنزلية والمعدات والمفروشات األثاث ▪

 .الصحية والنفقات الطبية الرعاية ▪

 .النقل ▪

 .المعلومات واالتصاالت ▪

 .الترفيه والرياضة والثقافة ▪

 .خدمات التعليم  ▪

 .المطاعم وخدمات اإلقامة ▪

 .التأمين والخدمات المالية ▪

 .الشخصية والحماية االجتماعية والسلع والخدمات المتنوعةالعناية  ▪

 .اإلنفاق االستهالكي الفردي للمؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر ▪

 .اإلنفاق االستهالكي الفردي للحكومة العامة ▪

 ميزي كما ،الخدماتو سلعلمن احسب الغرض االنفاق االستهالكي الفردي  تصنيففصل يُ في هذا اإلطار، 

 الصيغة المتحدة لألمم التابعة اإلحصاء لجنة اعتمدت .المعمرة وغير المعمرة وشبه ،المعمرة السلع بينأيضا  

 الثالثة الوظيفية التصنيفات مع 2001 عام فيه نشرتم و 1999 مارس في( COICOP) لتصنيف النهائية

 Classification of the)األسر تخدم التي الربحية غير المؤسسات أغراض تصنيف. 1بما يشمل  األخرى

)((COPNI Purposes of Non-Profit Institutions، تصنيف وظائف . 2و

 نفقات تصنيف. 3و  ، (Classification of the functions of government (COFOG))الحكومة

 مافي .(Classification of outlays of producers by purpose (COPP)الغرض حسب المنتجين

 في COICOP لتصنيف كاملة مراجعةبالبدء  الدولية اإلحصائية بالتصنيفات المعني الخبراء فريقأوصى 

 .2018 عام المنقحة النسخةتم إصدار وعليه ، 2015عام 

 13 إلى 1 من األقسام تتضمن، قسما 15 إلى حسب الغرض فرديتصنيف االنفاق االستهالكي الينقسم 

 غير للمؤسسات الفردي اإلنفاق 14 القسم شمل، بينما يلألسرالفردي والخدمات  االستهالك نفقاتتصنيف 

نبذة فيما يلي  .العامة للحكومة الفردي االستهالكي اإلنفاق غطىيف 15 القسم، أما األسر تخدم التي الربحية
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في الدول حسب الغرض الفردي الموحد وتصنيف االنفاق االستهالكي الدولي التصنيف الصناعي حول تبني 

 العربية:

تعديل تم  حيث، (ISIC Rev 4) الدولي الموحد طبق االصدار الرابع من التصنيف الصناعي، يُ في األردن

ساس من ألتغيير سنة اكذلك و ،االقتصادية والزراعية لتتوافق مع النظام اتاالستمارات الخاصة بالمسوح

وذلك حسب الوحدات بشكل كامل  2008العمل على تطبيق نظام  يجريكما  .2016لى سنة إ 2010سنة 

لبعض السنوات، إضافة إلى بناء جداول العرض  للسياحةالمؤسسية. كذلك تم تقدير الحسابات التابعة 

يُشار في هذا الصدد إلى أن الجهات اإلحصائية . لبعض السنوات( Supply and Use Table)واالستخدام 

 .الحسابات القومية الربعية إعدادب 1992تقوم منذ عام 

ُ ، في اإلمارات  االصدار الرابع من التصنيف الصناعيطبق اشارت الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء بانها ت

توزيع تقوم بومن هذا التصنيف اإلصدار الرابع الهيئة  حيث تستخدم، (ISIC Rev 4) الدولي الموحد

عداد الحسابات البدء بإ 2018منذ عام فيما تم  .المالية المحتسبة على القطاعات واألنشطة االقتصادية اتالخدم

حيث يتم تطبيق تصنيف االنفاق  ،اإلجمالي باالعتماد على منهجية اإلنتاج واالنفاقالربعية للناتج المحلي 

 .حسب الغرض االستهالكي الفردي

( في تصنيف ISIC Rev 4)الدولي الموحد االصدار الرابع من التصنيف الصناعي يتم استخدام  في البحرين،

كخطوة أولى باتجاه العمل على تطبيق نظام األمم المتحدة للحسابات القومية لعام ، واألنشطة االقتصادية

بتوزيع خدمات الوساطة المالية التي تقاس بطريقة غير مباشرة على األنشطة  الجهات المعنية، قامت 2008

يم والتعاريف تحديث المفاهتم إضافة إلى ذلك والقطاعات المستفيدة، بما يتوافق مع توصيات النظام الجديد. 

والمنهجية المستخدمة وتصنيف بعض األصول في نظام الحسابات القومية لمواكبة التغييرات الجديدة لنظام 

 . 2008الحسابات القومية 

( في تصنيف المنشآت صلب ISIC Rev 4يُطبق االصدار الرابع من التصنيف الصناعي )، في تونس

وكذلك في مختلف المسوحات الهيكلية والظرفية الخاصة  2008السجل الوطني للمؤسسات بداية من سنة 

( الذي يتناسق مع تصنيف األنشطة لالتحاد األوروبي NAT 2009التصنيف لألنشطة )يُطبق  ، كمابالمنشآت

NACE Rev 2  الذي يتناسق بدوره مع التصنيف الدولي الصناعيISIC Rev 4الوطني المعهد شرع . كما 

 منذ 2008 القومية الحسابات نظاممن  المائة في 40لنحو  جزئي وتطبيق األساس سنة تغيير في لإلحصاء

، 2015 لسنة االقتصادية المسوحات جميعتنفيذ بلإلحصاء  الوطني المعهدقام  الصدد هذا في. 2016 سنة بداية

 عام منذ الربعية البيانات بنشر الوطني لإلحصاء المعهد يقومإضافة إلى ذلك . أساس كسنة اعتمادهاحيث تم 

 .والدخل واالنفاق اإلنتاج، منهجية حسب المحلي الناتج واحتساب 1997

في  (ISIC Rev 4) الدولي الموحد االصدار الرابع من التصنيف الصناعيحاليا  ستخدم ، يُ الجزائر في

مسح حول دخل وإنفاق واستهالك  عدادبإالديوان الوطني لإلحصاء  قامكما  نشطة االقتصادية.ألتصنيف ا

. 2008 الحسابات القومية عتمد في نظامالمُ  حسب الغرضالفردي ي ستهالكالا االنفاق األسر باستخدام وظائف



 تصنيفات اإلحصائية في الدول العربية:ال
 المنهجيات والتطبيق

 
7 

 
  

 

لالنتقال  تمهيدا   ، وذلكمؤسسات التأمين والبنوكتضمن للمؤسسات المالية  مسحإجراء تم  ،ذلكإضافة إلى 

، 2004منذ عام فيتم اعدادها لحسابات الربعية أما بالنسبة ل. 2008الحسابات القومية  نظام إلىبشكل كامل 

  .2016عام ها نشربء بدتم القد أنه  الإ

يُستخدم لذلك ، و2008أشار المعهد الوطني لإلحصاء بأنه يطبق نظام الحسابات القومية  في جيبوتي،

 .(ISIC Rev 4)االصدار الرابع من التصنيف الصناعي الدولي الموحد 

في  (ISIC Rev 4) الدولي الموحد االصدار الرابع من التصنيف الصناعيحاليا  ستخدم يُ ، في السعودية

 على الجارية الحسابات تطبيقتتعلق ب مرحلتين منيتكون  برنامج عدادإ تموقد  االقتصادية.تصنيف األنشطة 

 النتقالبهدف ا والميزانيات التراكمية الحسابات عدادكما تم إ ،المال رأس وحساب التنظيمي القطاع مستوى

على  الربعية الحسابات عداد، إ2010 عام منذكما تم  بشكل كامل. 2008 الحسابات القومية لعام نظام إلى

 حسب الغرض. تصنيف االنفاق االستهالكي الفردياستخدام  ، إضافة إلىمستوى المملكة

تصنيف في  (ISIC Rev 3) الدولي الموحد االصدار الثالث من التصنيف الصناعيحاليا  يُطبق  السودان،ي ف

 التي والتعدادات المسوحات لتنفيذ عمل خطة بوضع لإلحصاء المركزي الجهاز قاماألنشطة االقتصادية، وقد 

 .الربعية الحسابات عدادإ، كما يتم 2008 لعام القومية الحسابات نظام تطبيق في تساعد

( في ISIC Rev 3.1) الدولي الموحد االصدار الثالث من التصنيف الصناعي ستخدميُ  ،في سلطنة عُمان

 تنفيذ مسح اقتصادي تمهيدا  بوالمعلومات لإلحصاء المركز الوطني ويقوم تصنيف األنشطة االقتصادية، 

نظام حاليا  والمعلومات لإلحصاء المركز الوطني  طبق. يُ التصنيف اإلصدار الرابع من هذاإلى لالنتقال 

 40حوالي وقد بلغت نسبة التقدم  2008نظام ، وجاري العمل على االنتقال إلى 1993 مالحسابات القومية لعا

 الحسابات القومية الربعية منذ بإعدادلإلحصاء والمعلومات يقوم المركز الوطني إضافة إلى ذلك  .في المائة

 .2007 عام

 ISIC Rev 3) الدولي الموحد من التصنيف الصناعي والثاني يُطبق حاليا  االصدار الثالث في العراق،

and 2،)  الرابع إضافة إلى التصنيف(ISIC Rev 4) قام الجهاز المركزي لإلحصاء بتطوير . وقد

بلغت حيث ، 2008 الحسابات القومية لعام مع نظام تتالءمالتي وتنفيذ المسوحات  ،االستمارات اإلحصائية

الحسابات القومية  بإعداديقوم الجهاز اإلحصائي وفي المائة.  60 حوالي 2008نسبة التقدم في تطبيق دليل 

 على منهجية اإلنتاج، واالنفاق والدخل عند احتساب الناتج المحلي اإلجمالي. في ذلك الربعية ويعتمد 

( في تصنيف األنشطة ISIC Rev 4الصناعي )يستخدم حاليا  االصدار الرابع من التصنيف  في فلسطين،

في  .2000يتم اعداد الحسابات الربعية منذ عام كذلك . 2008 الحسابات القومية نظامويطبق  االقتصادية،

تصنيف االنفاق يستخدم و حين يعتمد الجهاز على منهجية اإلنتاج واالنفاق في اعداد الناتج المحلي اإلجمالي

كما يتم العمل على توفير بيانات حسابات السياحة الفرعية )جانب الطلب(  .غرضحسب الاالستهالكي الفردي 

 .نظام الحسابات القوميةيتالءم مع حسابات الصحية الوطنية بما الإلى  إضافةعوام، ألالبعض 
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( في تصنيف األنشطة ISIC Rev 4يستخدم حاليا  االصدار الرابع من التصنيف الصناعي )في قطر، 

، وجاري العمل لالنتقال إلى نظام 1993تطبق نظام الحسابات القومية لعام  يشار إلى أن قطر االقتصادية،

عداد الحسابات القومية الربعية إفي قطر في المائة. كما شرعت  40حوالي لغت نسبة التقدم ب، حيث 2008

 عداد الناتج المحلي اإلجمالي.إعند منهجية االنفاق واإلنتاج على ذلك في عتمد ت، و2000منذ عام 

( في تصنيف األنشطة ISIC Rev 3من التصنيف الصناعي ) لثالثيستخدم حاليا  االصدار ا في الكويت،

وجاري اإلدارية السجالت لإلصدار الرابع باستخدام  ا  االقتصادية وفق آتتم تصنيف المنشيكما  ،االقتصادية

ويُشار في هذا الصدد إلى أن الكويت تعتمد استخدامه في المسوحات االقتصادية. في للبدء ة التصنيف مراجع

احتساب الحسابات القومية الربعية بالمركزية لإلحصاء تقوم اإلدارة  .1993نظام الحسابات القومية لعام 

صدار العدد األول إت في للناتج المحلي اإلجمالي حسب منهجيات اإلنتاج، واالنفاق والدخل، حيث شرع

اإلدارة المركزية لإلحصاء ستخدم تكما  .2017إلى الربع الثالث من عام  2010للفترة الربعية من عام 

 .حسب الغرضتصنيف االنفاق االستهالكي الفردي 

ذلك ، إضافة إلى 1993نها تطبق نظام الحسابات القومية لعام أمصلحة اإلحصاء والتعداد بأشارت  في ليبيا،

وكذلك  ،االقتصاديةفي تصنيف األنشطة  الدولي الموحد من التصنيف الصناعي الرابعستخدم االصدار ت

جاري العمل على تحديث قواعد البيانات لالنتقال كما  .حسب الغرض االستهالكي الفردياالنفاق تصنيف 

  .إلى أحدث التصنيفات المتعلقة بالتصنيف اإلحصائي

في تصنيف ( ISIC Rev 4) الدولي الموحد حاليا  االصدار الرابع من التصنيف الصناعيستخدم يُ  في مصر،

الحسابات  أن مصر تطبق نظامإلى أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء . األنشطة االقتصادية

التقدم في تطبيق نظام بلغت نسبة حيث ، 2008 الحسابات القومية لعام بالتوازي مع نظام 1993 القومية لعام

في المائة. كما يتم اعداد الناتج المحلي اإلجمالي حسب جميع المنهجيات المعتمدة )اإلنتاج،  40ي حوال 2008

من قبل الجهاز وإنما يتم إعدادها من قبل وزارة التخطيط  عداد الحسابات الربعيةإال يتم واالنفاق والدخل(، 

ستخدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تصنيف يإلى ذلك إضافة  .والمتابعة واإلصالح اإلداري

 .حسب الغرضاالنفاق االستهالكي الفردي 

االصدار الرابع من التصنيف لذلك ستخدم ، ويُ 2008، يطبق المغرب نظام الحسابات القومية لعام في المغرب

التصنيف المركزي . كما يطبق االقتصاديةفي تصنيف األنشطة ( ISIC Rev 4) الدولي الموحد الصناعي

 (.CPC 2.0اإلصدار )للُمنتجات المطبق 

 المركزي للمنتجات التصنيف  3.1

، حيث  CPC (Central Product Classification))( للمنتجات المركزياإلحصائي التصنيف يُصنف 

لتجميع وجدولة جميع أنواع البيانات  ا  دولي را  مل على جميع السلع والخدمات واألصول باعتباره بمثابة معياتيش

 ،وتجارة السلع المحلية واألجنبية ،، بما في ذلك إحصاءات اإلنتاج الصناعياتالتي تتطلب تفاصيل المنتج

وغيرها. يوفر التصنيف  ،وإحصاءات االستهالك ،وميزان المدفوعات ،والتجارة الدولية في الخدمات
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ا للمقارنة الدولية، حيث يعزز  للمنتجات اإلحصائي المركزي مختلف أنواع اإلحصاءات بين تنسيق الإطار 

  .المتعلقة بالسلع والخدمات

 CPCدار )ــداله باإلصــــتم استب 1998وفي عام ، 1991ام ع( CPCالتصنيف المركزي للمنتجات ) صدر

 2002عام  ما تم فيجزء من التصنيف. فيك (، حيث تم األخذ في االعتبار الجزء الخاص بالخدمات1.0

بما يعكس التغيرات االقتصادية الدولية، تعديالت البعض  علىالتي اشتملت (، CPC 1.1إصدار النسخة )

، فقد تم 2008أما في عام  (. CPC 1.0) إصدار النسخةالتقدم التكنولوجي المستمر منذ  بما يعكسوكذلك 

والحاجة إلى  ،الخدماتقطاع المتعلقة بطورات السريعة لتل(، نتيجة CPC 2.0ة )ـــة الثانيـــالنسخر اصدإ

اإلصدار أما لتصنيف المركزي للمنتجات الزراعية تعدل التصنيف بما يعكس التفاصيل المتضمنة في ا

(CPC 2.1)،  مالءمة تصنيفاستهدفت ضمان  المراجعات المستفيضة التيتم إصداره على ضوء فقد 

تفاصيل أكثر دقة حول . حيث شملت التغييرات في هذا اإلصدار لتطورات المستجدةمع االمنتجات الحالية 

الخدمات نتجات قطاع وم (،والمدخالت الزراعية ،والغابات ،د األسماكئلمنتجات الزراعية )بما في ذلك مصاا

أجريت في النظام التغييرات التي بما يتوافق مع ، إضافة إلى تعديالت أخرى ومنتجات الطاقة ،المختارة

إلى  0من  للمنتجات تتراوح رموز األقسام في التصنيف المركزي ( لوصف السلع وترميزها.HSالمنسق )

، فهي أما األقسام الرئيسية .فئة فرعية 2887وحوالي  ،فصال   1299إلى ضافة إمجموعة،  329تشمل و 9

 التالي:مقسمة على النحو 

 .السمكيةالزراعة والغابات والمنتجات  .0

 .والغاز والمياه والكهرباء الخامات والمعادن .1

 .المنسوجات والمالبس والمنتجات الجلديةو المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ .2

 .باستثناء المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات األخرى،البضائع المنقولة  .3

 .المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات .4

 .البناءاالنشاءات وخدمات  .5

الكهرباء خدمات و ،خدمات النقلو والشراب،الطعام  اإلقامة،خدمات ، والتوزيعخدمات تجارة  .6

 .والغاز وخدمات توزيع المياه

 .وخدمات التأجير والتأجير، الخدمات العقارية ،الصلةالخدمات المالية والخدمات ذات  .7

 .مات األعمال واإلنتاجخد .8

 االجتماعية والشخصية.لمجتمع والخدمات اخدمات  .9

أن أغلب الدول العربية تعتــمد التصـــنيف إلى األجهزة اإلحصائية، المراكز و أشارتعلى ضوء ما سبق، 

 ( التصنيف المركزي للمنتجات المطبق2يوضح جدول رقم )و(، CPC 2.0) اإلصدار للمنتجات المركزي

 الدول العربية.في 
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 المركزي للمنتجات المطبق في الدول العربيةالتصنيف  (:2جدول رقم )

 CPC 1.0 CPC 1.1 CPC 2.0 CPC 2.1 الدول العربية

 √    األردن

  √   اإلمارات

 تونس
الذي و CPA 2008( الذي يتناسق مع تصنيف المنتجات لالتحاد األوروبي CTP 2009) يطبق التصنيف

 CPC 2.0، وكذلك CPC Ver. 2يتناسق بدوره مع التصنيف المركزي للمنتجات 

  √   الجزائر

  √   جيبوتي

  √   السعودية

   √  السودان

 (ICCيطبق التصنيف الخاص بالسلع الزراعية ) العراق

   √  عُمان

  √   فلسطين

 تصنيف المركزي للمنتجاتالال تستخدم  الكويت

  √   ليبيا

   √  مصر

  √   المغرب

   √  اليمن

 ."العربيةالمطبقة في الدول  اإلحصائية اتاستبيان التصنيف"(، 2019النقد العربي، ) لمصدر: صندوقا

المركزي االعتماد على التصنيف أنها تعمل حاليا  على إلى ، أشارت الهيئة العامة لإلحصاء، في السعودية

 والنظام ،(ISIC 4وربطه بالتصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية ) ،(CPC 2.1)اإلصدار  تللمنتجا

البدء باستخدامه بعد أن يتم اعتماده بشكل نهائي في عام  ع(، حيث يتوقHS 2017المنسق للتجارة الخارجية )

2020. 

تبنيه أن اإلصدار المستخدم حاليا  يفي بالغرض، وقد تم إلى الجهاز المركزي لإلحصاء ، أشار في فلسطين

في عام  وقد تم اعتماده بشكل نهائي الفلسطينية المنتجات بعد مراعاته لخصوصية 2013من قبل الجهاز عام 

دث ــاستخدام التصنيف المركزي للمنتجات األحاالنتقال إلى إمكانية دراسة جري العمل على وي ،2018

(CPC 2.1.) 

أشارت مصلحة اإلحصاءات والتعداد بأنه جاري العمل على تحديث قواعد البيانات لالنتقال إلى  في ليبيا،

 .(CPC 2.0تصنيف اإلحصائي المركزي للمنتجات، حيث تطبق ليبيا اإلصدار الثاني )إصدار للأحدث 

 (.CPC 2.0( إضافة إلى )CPA 2008أشارت المندوبة السامية تطبيق التصنيف ) في المغرب،
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 الحكومية لوظائف لاإلحصائي التصنيف  4.1

  Classification of functions of) باسموالمعروف  الحكومةتم تطوير تصنيف وظائف 

government (COFOG)) من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)  وقد  ،1999عام

يحتوي التصنيف  .كمعيار يصنف أغراض األنشطة الحكومية هنشربالشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة قامت 

 :على ثالثة مستويات من التفاصيل

 .األقسام ▪

 .مجموعاتال ▪

 .الفئات ▪

الوسائل التي يمكن والفئات بينما تحدد المجموعات  للحكومة،األهداف العامة  توصيفاألقسام إطار يتم في 

 أقسام وهي كما يلي: 10العامة للحكومة فموزعة على الرئيسية أما األقسام ، تحقيق هذه األهداف العامةبها 

الشؤون المالية والمالية، واألجهزة التنفيذية والتشريعية، أنشطة تشمل  ،العامة العموميةالخدمات  .1

البحث والتطوير المتعلق ، وعامةالخدمات وال ،المساعدات االقتصادية الخارجيةو ،الشؤون الخارجيةو

 .تحويالت ذات طابع عام بين مختلف مستويات الحكومةو العاممعامالت الدين ، والعموميةبالخدمات 

 

إلى إضافة  المساعدات العسكرية األجنبية،، والدفاع العسكري الدفاع المدني، تتضمن أنشطة الدفاع .2

 الدفاع.قطاع بوالتطوير المتعلقة  البحثالوظائف المرتبطة ب

 

، خدمات الحماية من الحرائقو ،خدمات الشرطةأنشطة تتضمن ، العامة السالمةشؤون النظام العام و .3

السالمة شؤون والعام البحث والتطوير المتعلق بالنظام إضافة إلى  ،السجونو المحاكم القضائيةو

 .العامة

 

، الغاباتوالزراعة و ،االقتصادية والتجارية والعمالية العامةالشؤون تشمل ة، الشؤون االقتصادي .4

، االتصاالتو المواصالتإضافة إلى التعدين والتصنيع والبناء. و الوقود والطاقةو ،الصيد والقنصو

 االقتصادية.بالشؤون لمرتبط البحث والتطوير ا، وكل ما يتعلق بالصناعات األخرىو

 

حماية التنوع و ،الحد من التلوث، وإدارة نفايات المياه، وإدارة المخلفات تشمل أنشطة، حماية البيئة .5

 .حماية البيئةلمرتبط بالبحث والتطوير اوكل ما يتعلق بالبيولوجي والمناظر الطبيعية 

 

إنارة ، وإمدادات المياه، وتطوير المجتمع، وتنمية اإلسكانتشمل أنشطة ، اإلسكان والمرافق المجتمعية .6

 .البحث والتطوير المتعلق باإلسكان والمرافق المجتمعية، والشوارع

، خدمات العيادات الخارجية، والمنتجات الطبية واألجهزة والمعداتنشطة الخاصة باألتتضمن  ،الصحة .7

 .البحث والتطوير المتعلقة بالصحةو خدمات الصحة العامةيات وخدمات المستشفو
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ثقافية خدمات البث الخدمات الو ،الخدمات الترفيهية والرياضية تشمل أنشطة، الترفيه والثقافة والدين .8

الخدمات الدينية وغيرها من الخدمات المجتمعية والبحث والتطوير المتعلقين بالترفيه والثقافة و ،والنشر

 .والدين

والتعليم ما بعد الثانوي غير التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي والثانوي أنشطة ، يشمل التعليم .9

 .التعليم العالي والخدمات الفرعية للتعليم والبحث والتطوير

 

ُ ، الحماية االجتماعية .10 ، كبار السنو ىلمرضتقديم الخدمات ل لىركز عتشمل جميع األنشطة التي ت

الحماية االجتماعية المتعلق ب والتطويروالبحث  اإلسكانو البطالة، واألسرة واألطفال، والناجينو

 .واالستبعاد االجتماعي

 

، الجزائرووتونس،  ،اإلمارات، واألردن :التالية الدول العربيةاألجهزة والمراكز اإلحصائية في أشارت 

ُ إلى  ،اليمنو المغرب، ومصر، والكويت، وعُمان، والسودان، والسعوديةووجيبوتي،  طبق التصنيف أنها ت

يتم استخدام التصنيف القطاعي كبديل حيث باستثناء فلسطين،  ،(COFOGلوظائف الحكومية )لاإلحصائي 

عن التصنيف الوظيفي وهو يعتمد على الهيكل الوزاري للوحدات الحكومية.  إضافة إلى التصنيف االقتصادي 

 .لعمليات الحكومة المركزية
 

 بالتجارة الخارجية ةالخاص ةاإلحصائي اتالتصنيف 5.1

قامت الهيئة  1960، وفي عام 1938لسلع عام لصدرت األمم المتحدة أول نسخة من التصنيف التجاري أ

تصنيف الدولي الموحد المن اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة بتعديل التصنيف وإصدار أول نسخة خاصة 

التجارة  أوضاع لتغيرات التي طرأت فيل، ونتيجة 1970ي عام ف  (SITC Rev 1) .الدوليةللتجارة 

 SITC Rev)ف يـــالتصنة من ــــــة الثانيــــالنسخ رصدابإدة ــــاألمم المتحقامت  ،ةــالدولية ــالخارجي

 1985في األعوام  الدوليةتصنيف الدولي الموحد للتجارة للالتنقيح الثالث والرابع . في حين تم إصدار (2.0

الخارجية  التجارةالتطورات في  مع ءمتاليبحيث  اقتصادية أسس علىكز التصنيف تير على التوالي. 2004و

يشمل دليل  .الدولية المقارنة تسهيلمن أجل  ، وذلكواالقتصادي التجاري لتحليلويخدم أغراض ا دوليةال

 :التاليالموحد للتجارة الدولية عشرة أبواب، موزعة على النحو الدولي التصنيف 

 

 .مجموعة 36مل على ت"، يتعلق باألغذية والحيوانات الحية، ويش0الباب " ▪

 مجموعات. 4على  ملتيش، والمشروبات والتبغيتعلق ب "،1الباب " ▪

 مجموعة. 36على  ملتيشو، الوقودصالحة لألكل، باستثناء الخام غير المواد "، يتعلق بال2الباب " ▪

 مجموعة. 11على  ملتيشو ،"، يتعلق بالوقود المعدني3الباب " ▪

 مجموعات. 4على  ملتيشو ،نباتيةالحيوانية والشموع الدهون والزيوت و"، يتعلق بال4الباب " ▪

 مجموعة. 34مل على تشيو ،بهامتصلة المنتجات الكيميائية وبالمواد ال "، يتعلق5الباب " ▪

 مجموعة. 52مل على تشيو ،بالسلع المصنعة "، يتعلق6الباب " ▪

 مجموعة. 50مل على تشيو ،نات ومعدات النقليكاالمب "، يتعلق7الباب " ▪

 مجموعة. 31مل على تشيالمصنوعات المتنوعة األخرى، و "، يتعلق8الباب " ▪

 مجموعات. 4مل على تشي، ورآخ مكانمصنفة في ال سلع غيربال "، يتعلق9الباب " ▪
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 السلعية لمنتجاتلمعتمد دولي  تصنيفبمثابة فيعتبر ( Harmonized Systemلنظام المنسق )لبالنسبة أما 

 مشترك أساس علىو العالمي المستوى على المتداولة البضائع تصنيفبيسمح بحيث  ،في المنافذ الجمركية

 نمكووبالدرجة األولى  السلعية لمنتجاتجمركي ل تصنيف (HS) المنسق النظام عديُ . الجمركية ألغراضل

 1988 عام في المنسق نظامبال العمل تم . فصال 99 على ةموزع قسما   21 على يشملو، أرقام ستة من

 التعديالت من العديد عليه مر قد المنسق النظام أن يذكر. العالم أنحاء جميع في البلدان معظم قبل من وتبنيه

  .2017و 2012و 2007و 2002و 1996 األعوام في التنفيذ حيز دخلت البضائع السلعية تصنيفتتعلق ب
 

 على التعديالت بعضتم إدخال  وقد ،من هذا التصنيف منقحة نسخةأحدث  2017 لعام المنسق النظام يعتبر

 مراعاةبما يعكس  2015و 2014في عامي  الجمركي التعاون مجلس من توصيات على بناء   2012 نظام

بداية  المنسق النظاممن  2017فيما تم اعتماد إصدار  الفرعية البنود بعض يتعلق فيما الالزمة التصحيحات

 .2018 عام

 

 الخارجيةالتجارة بإحصاءات المتعلقة التصنيفات في تطبيق األجهزة اإلحصائية في الدول العربية تباينت 

 موحددولي الال على التصنيف بعض الدول العربيةتعتمد حيث . HSو SITCخاصة فيما يتعلق بالتصنيفات 

( 3على النظام المنسق للبضائع السلعية. يوضح جدول رقم ) األخر البعضيعتمد ، في حين الدولية للتجارة

 لتجارة الخارجية في الدول العربية.اموقف تطبيق تصنيفات إحصاءات 
 
 

  في الدول العربيةالُمطبقة التجارة الخارجية إحصاءات ات تصنيف (:3جدول رقم )

 أخرى HS 2012 HS 2017 SITC Rev 4 الدول العربية

  √  األردن
SITC Rev 4   يستخدم من قبل

البنك المركزي ألغراض التحليل 

 االقتصادي والتجاري

    √ اإلمارات

 تونس
ز السلع الذي يتناسق NSHيعتمد النظام السلعي ) ي لتوصيف وترمي  ( الذي يتناسق مع التصنيف األوروب 

 HS 2017، وكذلك (HS 2017بدوره مع النظام الدولي المنّسق لتصنيف وتبويب السلع )

 BEC Rev 4 √   الجزائر

    √ جيبوتي

   √  السعودية

   √  السودان

 HS 2002    العراق

  √ √  عُمان

 BEC Rev 4 √  √ فلسطين

   √  الكويت

 HS2002/SITC Rev 3.0    ليبيا

    √ مصر

  √ √  المغرب

    √ اليمن

 ."اإلحصائية اتاستبيان التصنيف"(، 2019صندوق النقد العربي، ) لمصدر:ا
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 SITCباإلضافة إلى تصنيف  نستعمل أنها الجزائر فيإلحصائيات لالديوان الوطني  أشارفي هذا السياق، 

Rev 4،  المتحدة  ألممالصادر عن ا حسب الفئات االقتصادية الواسعةتصنيفClassification by 

Broad Economic Categories (BEC Rev 4.) في الجزائر كما أشارت مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 (.HSمن التصنيف المنسق ) 2002انها تطبق إصدار 

 

 
 استبيان التصنيف اإلحصائية(، 2019صندوق النقد العربي، ) لمصدر:ا

 

ها تطبيقعند جهزة والمراكز اإلحصائية في الدول العربية ألالتحديات التي تواجه ايلي، نستعرض  فيما

 تجارة الخارجية.لا ءاتحصابإ ةالخاص تصنيفاتلل

 

مختلف التصنيفات  مالئمةأن أهم التحديات تتعلق بمدى  إلى لإلحصائيات ، أشار الديوان الوطنيفي الجزائر

أرقام،  10التعريفة الجمركية في الجزائر من يتكون نظام جزائر فمثال خارجية في المع خصائص التجارة ال

عن التصنيف الوطني المتبع األربعة االخيرة رقام ألامنها النظام المنسق، فيما تعبر رقام أيمثل أول ستة 

الربط بين التصنيف  إعداد جداولكيفية تحديات أخرى ترتبط بإضافة إلى  الجزائر.للتجارة الخارجية في 

والتصنيفات األخرى على غرار التصنيف  ،(ISIC 4ولي الموحد لألنشطة االقتصادية )الصناعي الد

عادة تصنيف السالسل الزمنية لمختلف إكما يواجه الديوان تحديات في كيفية (. HS( و )SITCالمعياري )

  .عند تغيير التصنيف إلى تصنيف أخراإلحصاءات التي تم اعدادها بالطبعات السابقة خاصة 
 

أبرزها أن التصنيفات المعتمدة من قبل الهياكل والتي فنية الشكاليات حول اإل التحديات تتعلقفي تونس، 

الوطني. كما  تختلف على مستوى الهيكلة والمفاهيم عن التصنيفات الرسمية التي يعتمدها المعهد ئيةإلحصاا

اج إلى دعم فني في تطبيق تانها تح أشار في هذا الجنب أن قدرات الكادر الفني في هذا الجانب جيدة، إال

 أيضا   أشار المعهد الوطني لإلحصاءكما  لتصنيفات اإلحصائية خاصة في اعتماد التصنيفات لغايات إدارية.

0

1

2

3

4

5

6

2002التصنيف المنسق لعام  2012التصنيف المنسق لعام  2017التصنيف المنسق لعام  التصنيف الموحد للتجارة الدولية 
اإلصدار الرابع

العربيةتصنيفات إحصاءات التجارة الخارجية الُمطبقة في الدول ( : 1)شكل رقم 
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وأن أهم التحديات تتعلق بكيفية إعداد جداول الربط بين النظام  2017إلى أنه يعتمد النظام المنسق لعام 

وتصنيف حسب الفئات االقتصادية الواسعة الصادر  SITC Rev 4وكل من تصنيف  2017المنسق لعام 

 .Classification by Broad Economic Categories (BEC Rev 4)عن األمم المتحدة 

 

أشار المعهد الوطني لإلحصاء أن أهم التحديات تتعلق بالكوادر العاملة في التصنيفات في جيبوتي، 

 اإلحصائية.

 

الجمارك بين هيئة ما التنسيق بأن أهم التحديات تتعلق إلى ، أشار الجهاز المركزي لإلحصاء في السودان

تطبيق يتطلبه ذلك من والجهاز المركزي لإلحصاء في مجال إحصاءات التجارة الخارجية بما  ،السودانية

 تصنيفات التجارة الخارجية.

 

ال يتالءم مع ، حيث التصنيف المطبق حالياأشار الجهاز اإلحصائي أن أهم التحديات تتعلق بفي العراق، 

يضطر الفنيين أخذ رمز السلع ألقرب سلعة مشابهة. إضافة الى عدم  مما طبيعة السلع التي ظهرت مؤخرا

وجود تفصيل كامل للبضائع المستوردة، وكذلك اعتماد بعض الدوائر على االساليب التقليدية والقديمة في 

عملية جمع وتبويب البيانات وعدم استخدامها لألنظمة االلكترونية المتطورة مما يؤدي الى تأخر ورود 

  ت.البيانا

 

أشار الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن أهم التحديات تتعلق بالتعديالت على بعض رموز في فلسطين، 

( ألسباب تتعلق باستخدام HSالتصنيف على مستوى االرقام الستة األولى وبما يتسق مع النسخة الدولية )

ائم. إضافة إلى تأخر صدور التعريفة الخاصة باالحتالل االسرائيلي بسبب اختالف التصنيف الجمركي الق

 .أدلة الربط بين التصنيفات مما يؤثر في وقت االنتقال ألحدث نسخة من التصنيف المعني

 

اإلحصائية أن أهم التحديات تتعلق بتحديث التصنيفات إلى أشار الجهاز المركزي لإلحصاء في الكويت، 

 .التجارة الخارجيةالنسخ األحدث من تصنيفات إحصاءات وكيفية االنتقال إلى 

أن أهم التحديات تتعلق بكيفية الربط بين مختلف أدلة التجارة إلى  أشارت مصلحة اإلحصاء في ليبيا،

 الخارجية.

، أشارت المندوبة السامية لإلحصاء أن أهم التحديات تتعلق بتهيئة جداول الربط، حيث تحتاج إلى في المغرب

 وقت طويل.

توفير الدعم  تتمثل فيأن أهم التحديات التي تواجه الجهاز  إلى المركزي لإلحصاءأشار الجهاز في اليمن، 

، وكذلك الحاجة 2017لعام إلى التصنيف المنسق  2012الفني الذي يساهم في االنتقال من التصنيف المنسق 

 متطلبات االستخدام المحلي. بما يتالءم مع( HSلنظام المنسق )لإلعداد المستوى التفصيلي 
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 ً  لتطبيق التصنيفات اإلحصائية التنسيق بين الهياكل اإلحصائية المنتجة للبيانات داخل الدولة: ثانيا

 داخل الدولة في عملية التنسيق بين الهياكل اإلحصائية المنتجة للبيانات ا  كبير ا  دور األجهزة اإلحصائيةعب تل

اختالف المنهجيات اإلحصائية المطبقة في بعض في ظل خاصة التحديات  وتواجه في هذا الصدد بعدد من

 فيما يلي نبذة في هذا الصدد: الجهات المنتجة للبيانات والمؤشرات اإلحصائية.

 

جيدة في التعامل مع ديه خبرة أن الكادر الفني ل إلى ءئة العامة للتنافسية واإلحصاالهي أشارت، اإلماراتفي 

مركز اإلحصائي ، منها الالتصنيفات اإلحصائية الدولية، حيث يتم االستعانة بالمؤسسات االقليمية والدولية

 الدولي.صندوق النقد الدعم المقدم من قبل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و

 

يضطلع المعهد الوطني لإلحصاء حسب القانون المنظم للمنظومة الوطنية لإلحصاء بمهمة في تونس، 

التنسيق الفني اإلحصائي وذلك بإرساء آليات فنية موحدة كالمفاهيم والمنهجيات والتصانيف المعتمدة في 

ولي. في هذا اإلطار يقوم المعهد العمل اإلحصائي وضمان تناسقها مع مثيالتها المعتمدة على المستوى الد

بتقديم الدعم الفني الالزم لكافة الهياكل العمومية لإلحصاء والوزارات وكافة المستعملين في اعتماد هذه 

األليات الفنية وذلك لما توفره من إطار موحد لترتيب المعلومة االقتصادية واالجتماعية من ناحية وتسهيل 

والدولي من ناحية أخرى. ويعتبر توحيد التصانيف الرسمية بين كافة  مقارنتها على المستويين الوطني

المتدخلين أبرز التحديات التي يعمل عليها المعهد بالتعاون مع كافة شركاء المنظومة الوطنية لإلحصاء وذلك 

الوطني لإلحصاء المعهد كما أشار  لالستغالل األمثل لجميع المصادر اإلدارية المتاحة في العمل اإلحصائي.

بما أنه الجهاز المركزي المسئول عن جمع ومعالجة ونشر احصائيات التجارة الخارجية إلى عدم وجود 

اختالف التصنيفات بين الجهات الُمنتجة لإلحصاءات، أما أهم التحديات فتتعلق بنقص الموارد البشرية إلعداد 

 SITC Rev 4صنيفات اإلحصائية على غرار ( وبقية التHSجداول ربط بين التصنيف الدولي للتجارة )

 .BEC  Rev 4و

 

جود اختالف بين الهياكل اإلحصائية فيما يتعلق إلى و ئيات، أشار الديوان الوطني لإلحصائرفي الجزا

، فعلى للبيانات القطاعات التي تعمل بها الجهات المنتجةفي بالتصنيفات اإلحصائية. تتركز هذه االختالفات 

( للتجارة الخارجية، بينما يستعمل الديوان HSنظام المنسق )السبيل المثال تعمل المديرية العامة للجمارك ب

 (. إضافة إلى ذلك يستخدم الديوان الوطنيSITCية )للإلحصائيات التصنيف الموحد للتجارة الدوالوطني 

 ةالثالث نسخةبعض القطاعات تستخدم الال تزال ( بينما ISIC Rev 4التصنيف الصناعي الدولي الموحد )

 .الموحد من التصنيف الصناعي الدولي

  
وأنه يعمل على صياغة  ،الجيدة في التعامل مع التصنيفات اإلحصائيةأكد الديوان على خبرة كوادره كما 

المدونة الجزائرية لألنشطة والمنتجات المنبثقة من يعمل على إصدار  كما، القوانين الخاصة بالتصنيفات

ة ـــة في طبعته الرابعـــة االقتصاديـــجميع االنشطوبحيث تتضمن  الدولي الموحد التصنيف الصناعي

(ISIC 4)، ( وكذلك التصنيف المركزي للمنتجاتCPC 2 كما يعمل الديوان الوطني .) مساعدة على

نفس  متنسيق بين مختلف القطاعات من أجل توحيد المنهجيات واستخدالا المجلس الوطني لإلحصاء
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الدعم  تقديمكذلك سهل عملية المقارنة سواء  على المستوى الداخلي أو االقليمي والدولي. وبما يالتصنيفات 

 المساعدة لبقية الهياكل اإلحصائية في مجال صياغة وتطبيق المنهجيات اإلحصائية.و

 

تنسيق العمل االحصائي بين الجهاز المركزي آلية لتطوير يقوم المعهد الوطني لإلحصاء بعملية ، في جيبوتي

في  ساندة االخرىموالجهات الحصاء في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة إلا وإداراتلإلحصاء 

داخل الدولة، وذلك اعتمادا على القانون الصادر من الحكومة والذي يشير حول مسؤولية كل البيانات الوطنية 

 إلى المعهد الوطني لإلحصاء. أما طرق التنسيق، فهي:

 .تواالجتماعا المؤتمرات ▪

 الندوات والدورات الوطنية. ▪

 وزارة وهيئةيتطلب توفير قواعد بيانات في كل حيث (. تاالنترن)المواقع االلكترونية و االتصاالت ▪

 .الوزاراتالدوائر اإلحصائية في مطلب رئيس لعملية التنسيق بين الجهاز و وهذا

  .الوسائل االخرى الممكنة ▪

 

يتعلق نتجة للبيانات فيما ين الجهات المُ اختالفات ب دال توجئة العامة لإلحصاء أنه أشارت الهي في السعودية،

عملية التنسيق بين جميع االجهزة،  يا  فكبير ا  تلعب الهيئة العامة دورإضافة إلى ذلك . بالتصنيفات اإلحصائية

األدلة والمنهجيات اإلحصائية الوطنية وفقا  للمعايير الدولية، وتطبيقها والعمل على تحديثها  بإعدادحيث تقوم 

 وتطويرها متى ما دعت الحاجة لذلك وحث الجهات على استخدامها. 

 

كدت الهيئة أن أكبر تحدي يتعلق بعدم وجود نسخ مترجمة باللغة العربية لبعض التصنيفات أفي حين 

 عضدعم فني يتعلق بتوفير ترجمة لبالحصول على بحاجة إلى  أنهاحيث أشارت الهيئة  اإلحصائية الدولية.

في التعامل مع البشري الكادر على صعيد تعزيز وتقديم الدعم  ،باللغة العربية اإلحصائيةالتصنيفات 

 التصنيفات اإلحصائية.
 

الهياكل اإلحصائية في تطبيق عدم وجود اختالف بين إلى  صاءحأشار الجهاز المركزي لإلفي السودان، 

بين االجهزة في السودان، يلعب الجهاز دور كبير في عملية التنسيق و. التصنيفات اإلحصائية داخل السودان

حيث يقوم الجهاز المركزي بعملية التنسيق اإلحصائي بين مكونات النظام اإلحصائي من وزارات ووكاالت 

 ومؤسسات وهيئات.

الكوادر الفنية التي تحتاج للدعم الفني في استخدام المركزي أن هناك تحديات تتعلق بفي حين أكد الجهاز 

ن االستعانة آلمن خالل ورش العمل والبعثات الفنية، حيث يتم اراتها التصنيفات اإلحصائية وتنمية قد

 االنتقال إلى التصنيفات الحديثة. لتسهيل عملية بالمؤسسات االقليمية والدولية 

 

يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء على التنسيق مع الجهات المزودة للبيانات من خالل لجنة  ق،في العرا

 التباحثاالجتماع خالل يتم ، حيث تضم أعضاء من كل تلك الجهاتو ،مشتركة )لجنة تطوير االحصاءات(

كما أكد . البياناتالمشاكل والمعوقات التي تعترض عملية تزويد ألهم بشكل مستمر واستعراض مع اللجنة 
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ن عدم الشمول أخبرات لدى العاملين فضال عن نقص الكادر الفنية العاملة كما في ال نقصبالجهاز المركزي 

 .تطبيق التصنيفات االحصائية المحدثة التحديات في أبرزوالدقة ودرجة التفصيل تعد من 

 

اختالفات بين الجهات المنتجة  وجود، أشار المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات إلى عدم عُمانفي 

للبيانات، حيث تم توحيد التصنيفات على مستوى البلد. كما أشار أن المركز لديه شراكة وتنسيق مع مختلف 

العالية على الفني الجهات المنتجة للبيانات والتي تنشر وفقا  العتماد المركز بنشرها. إضافة إلى قدرة الكادر 

 دولية.التعامل مع التصنيفات ال

 

 تطبيق في اإلحصائية الهياكل بين اختالف وجود عدم إلى لإلحصاء أشار الجهاز المركزيفي فلسطين، 

نتجة في التنسيق بين الجهات المُ  ا  كبير ا  يلعب الجهاز المركزي دورو. الدولة داخل اإلحصائية التصنيفات

وذلك من  الوزارات والمؤسسات الحكومية في ةاإلحصائي االقسامللبيانات، حيث يقوم بالمتابعة الحثيثة داخل 

مع الجهات من خالل التنسيق قائم أو تحديث دليل  ،صدار دليل تصنيف جديدإفي حالة اميم صدار تعإخالل 

يفات المستخدمة داخل النظام اإلحصاء الوطني وكذلك القيام بدراسات حول التصننتجة للبيانات، المختلفة المُ 

كما أشار الجهاز  للتأكد من االستخدام الصحيح واألمثل للتصنيفات بما يضمن االلتزام بالمعايير الدولية.

عدة محاور مثل النظام اإلحصائي الوطني، والمجلس االستشاري لإلحصاءات المركزي أن الجهاز يعمل من 

 .د من اللجان وفرق العمل الوطنية المتخصصةالرسمية، إضافة إلى العدي

 

الُمستحدثة  الكادر الفني في التعامل مع التصنيفات اإلحصائيةضرورة تعزيز قدرات تركز التحديات في ت

على سبيل المثال يتم داخليا وبشكل دوري تسجيل الوارد من  ،لواقع الفلسطينيوضرورة موائمتها مع ا

على تجارب  االطالعمر ألسنويا  بما يالئم الواقع الفلسطيني. كما يتطلب ا تحديثهليتم  يةالميدانالمسوحات 

عن قرب خاصة فيما يتعلق بهيكلية التصنيف وآلية الترميز في مطابقة النص مع الترميز وكذلك  الدول

هيكلية التصنيف سواء كان بإضافة إلى تحديات تتعلق  على القواعد واألنظمة الخاصة بالتصنيفات. االطالع

 مع التصنيف للواقع الفلسطيني. يتالءمبما  ا  أو مستحدث ا  جديد ا  تصنيف

 

فيما يتعلق للبيانات نتجة جود اختالف بين الجهات المُ إلى و زي لإلحصاءك، أشار الجهاز المريتفي الكو

نتجة للبيانات من خالل توحيد تنسيق بين جميع الجهات المُ اليقوم الجهاز المركزي بو ،بالتصنيفات اإلحصائية

 لالنتقالالتصنيفات واالشراف على التدريب، حيث أكد الجهاز أن الكادر الفني بحاجه إلى تطوير قدراته 

إلى الحصول على إلى الحاجة إضافة إلى ذلك أشار الجهاز  .حدثةالمُ  اإلحصائية والتعامل مع التصنيفات

 الجديدة.التعديالت االنتقال إلى اإلحصائية ونيفات دعم فني في تحديث التص

 

 تطبيق في اإلحصائية الهياكل بين اختالف وجود عدمإلى ت مصلحة اإلحصاء والتعداد أشارفي ليبيا، 

مستمر مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة الالتنسيق إلى أن الدولة. كما أشارت  داخل اإلحصائية التصنيفات

. وتواجه المصلحة تحديات تتعلق بمتابعة التحديثات بمختلف في إنتاج اإلحصاءات الزراعةاالقتصاد ووزارة 

إلى والمنهجيات االقتصادية والربط بين مختلف األدلة. إضافة إلى ذلك أشارت مصلحة اإلحصاءات  ،األدلة

لف التصنيفات لتصنيفات اإلحصائية خاصة فيما يتعلق بالربط بين مختحاجتها إلى دعم فني للتعامل مع ا

 اإلحصائية.
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بين الجهات في التصنيفات اختالف وجود عدم إلى  إلحصاءللتعبئة وا زيكأشار الجهاز المرفي مصر، 

في عملية التنسيق بين الجهات، حيث يعتبر الجهاز المنسق الرئيسي  ا  يلعب الجهاز دوروإلحصائية. لنتجة المُ 

لزم جميع ي الذي 1964نتجة للبيانات، وذلك بمقتضى القرار الجمهوري الصادر في عام بين الجهات المُ 

عمال التخطيط والتطوير والتقييم أمداد الجهاز بالبيانات واإلحصاءات والتقارير التي تساعد في بإالجهات 

 .عداد الدراسات لهذه الجهات أو اعداد المسوحات إذا طلب منهاإو

 

( من أكبر HS( والتصنيف الدولي للتجارة )CPC 1.1يعتبر الربط بين تصنيف المنتجات المركزي )

إلى دعم فني في مجال ربط  ةالعامة بحاجأن االدارة  إلى جانب أشار الجهاز المركزيالتحديات. وفي هذا ال

 الدولي والتصنيف( CPC 1.1) المركزي المنتجاتتصنيف و التصنيف المركزي التصنيفات اإلحصائية

 (Supply and Use Table) في جداول العرض واالستخداممن أجل استخدامها وذلك  (HS) للتجارة

 .بإعدادهاالتي تقوم اإلدارة 

 

. لإلحصائية المنتجة الجهات بين التصنيفات اختالف عدمإلى  لإلحصاء ، أشارت المندوبة الساميةفي المغرب

تقوم المندوبة السامية بالتنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات من خالل االشراف على تطبيق التصنيف حيث 

نجاز البحوث إالمتبعة في  بالمنهجيات االلتزامالمعتمد لكل االدارات والمؤسسات العمومية، وكذلك 

أن إلى المندوبة السامية  البيانات بصفة عامة. أما فيما يتعلق بالتحديات، فقد أشارت أو انتاج ،اإلحصائية

السالسل الزمنية خاصة عند االنتقال للتصنيفات تسلسل التحديات تكمن في حرصها على استمرارية 

 حدثة في الحسابات القومية.االقتصادية المُ 

 

، ءاتنتجة لإلحصاعدم اختالف التصنيفات بين الجهات المُ  إلى لإلحصاء المركزي أشار الجهازفي اليمن، 

الجهاز المركزي الجهة المسئولة عن جمع ومعالجة ونشر وإصدار البيانات اإلحصائية، وبالتالي  ويعتبر

 يقوم الجهاز بالتنسيق والمشاركة في معظم الجهات األخرى المنتجة للبيانات.

 

الكوادر الفنية على استخدام وتطوير قدرات تدريب في الواجه الجهاز تأهم التحديات التي  تتمثلفي حين 

 ألحدثاعد البيانات وفقا  وتحديث قفيما يتعلق بفني الدعم حاجتهم إلى ال. وكذلك التصنيفات اإلحصائية

ئية في قطاع دعم فني حول استخدام التصنيفات اإلحصاإلى الحصول على إضافة  ،التصنيفات اإلحصائية

 الطاقة.

 

 ً  االستنتاجات : ثالثا

المطبقة  االقتصادية للقطاعات اإلحصائية التصنيفاتردود الدول العربية على استبيان  واقع من التقرير خلص

 ما أهم يلي وفيما ،مستويات تطبيق الدول العربية ألحدث المنهجيات والتصنيفات اإلحصائيةفي  تباين إلى

  التقرير:إليه  توصل
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في تطبيق األدلة والمنهجيات اإلحصائية المطبقة في الدول العربية، حيث  التقدم اختالف درجة .1

ألدلة إلى أحدث ا النتقاللوجاري العمل  ،طبق المنهجيات القديمةت العربية بعض الدول تلاماز

 والمنهجيات المحدثة. 

 في اختالفوكذلك  ،في التصنيفات االحصائية لألنشطة االقتصادية المطبقة في البلدان تباين .2

 داخل الدولة الواحدة. ءاتلإلحصا المنتجة الجهات بين التصنيفات

 اإلحصائية منتجي البيانات بين التنسيق عملية في ا  كبير ا  دوراإلحصائية والمراكز تلعب األجهزة  .3

 .الدولة داخل

 اتتطوير قدراتها في التعامل مع التصنيفإلى الكوادر العاملة في بعض االجهزة اإلحصائية تحتاج  .4

 .الحديثةاإلحصائية 

 

 ً  التصنيفات اإلحصائية في مجال التوصيات: رابعا

الدول  مقترحات وتجاربنستعرض التصنيفات اإلحصائية، تطبيق على  القائمينمن واقع خبرة الفنيين 

التصنيفات. أحدث التحديات التي تحول دون تطبيق واجهة لمفي مجال التصنيفات اإلحصائية الدولية العربية 

عدة مقترحات تساهم في تعزيز تطبيق التصنيفات اإلحصائية في البلدان إلى  أشارت األجهزة اإلحصائيةفقد 

 من بينها: العربية

تعالج قضايا متخصصة لمساعدة األجهزة اإلحصائية على تطبيق التصنيفات أهمية عقد ورش عمل  .1

 تصنيف الوظائف الحكوميةالربط بين اإلحصائية الحديثة ومن بينها على سبيل المثال كيفية 

(COFOG)،  لتعريف المستخدم من قبل صندوق النقد الدولي إحصاءات مالية الحكومة وبين دليل

 بعض المؤشرات المرتبطة بالتنمية المستدامة. واحتسابالوظائف الحكومية 

االنتقال  عمليةالتصانيف الحديثة وما تحتاجه  إلىلية االنتقال آعقد ورش تدريبية متخصصة لتوضيح  .2

تخصصة كالمسح االقتصادي جراء بعض المسوح المإمن توفير بيانات تفصيلية والتي تتطلب 

فضال عن استعراض التحديات التي تعترض عملية االنتقال  .الشامل والتعداد الزراعي وغيرها

دلة والتصنيفات ألويفضل القيام بتجربة عملية باالعتماد على البيانات المتاحة وكيفية تبويبها وفق ا

 الحديثة.

موجود بين بلدان االتحاد األوروبي  وما هاعداد تصنيف موحد للبلدان العربية على غرار العمل على  .3

من أجل تسهيل عملية المقارنة البيانات اإلحصائية بين  فيما يخص تصنيفي االنشطة والمنتجات

 .الدول العربية

رات على تبادل الخببما يساعد ، اإلحصائية التصنيفات يمتخصصة ف ةتكوين فرق عمل عربي .4

 .الدعم على صعيد تطبيق التصنيفات اإلحصائية المحدثة وتوفير

التي لم تترجم  اإلحصائية بالتصنيفات قتتعلاالشراف على تطوير ترجمة موحدة إلى اللغة العربية  .5

 .بعد للعربية
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بأول لمواكبة التطورات  لإلصدارات الدولية واستخدامها ومنهجية تحديثها أولالمتابعة المستمرة  .6

 مع القطاعات واألنشطة االقتصادية في الدول. يتالءمالدولية وبما 

األجهزة اإلحصائية ومختلف الجهات المنتجة للبيانات اإلحصائية والمؤسسات  التنسيق بينتعزيز  .7

 العمومية.

العمليات اإلحصائية التي تقوم في مختلف التصنيفات اإلحصائية تدريب الكوادر العاملة في مجال  .8

 بها األجهزة اإلحصائية.

 ،يتطلب تنفيذ االنتقال إلى التصنيفات الدولية توفر جملة من الظروف الفنية والقانونية لعل من أبرزها .9

تحديث األطر القانونية والتنظيمية لألنظمة اإلحصائية حتى تضطلع بدورها على مستوى التنسيق 

 ة مكونات المنظومة الوطنية لإلحصاء وتدعيمها باإلمكانيات الماديةالفني اإلحصائي بين كاف

 والبشرية الالزمة.

بإرساء األدوات الفنية وتكليفها  اإلحصائيةكافة الهياكل من إرساء فريق فني عالي المستوى يضم  .10

ومتابعة تنفيذ االنتقال التدريب في مجال التصنيفات،( والمعايير المعتمدة، والالزمة )جداول الترابط، 

 .إلى التصانيف الدولية وفقا لجدول زمني مفصل
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 استبيان التصنيفات اإلحصائية واالقتصادية في الدول العربية

 أوالً: التصنيفات اإلحصائية المطبقة في الدول العربية

 
  

 القطاعات؟المنهجيات واألدلة اإلحصائية المطبقة حاليا لديكم حسب ما  .1

 

 الحسابات القومية
إحصاءات مالية 

 الحكومة

إحصاءات ميزان 

 المدفوعات

اإلحصاءات النقدية 

 والمالية

  1968نظام            

   

   1993نظام            
    

    2008نظام           

 

 1986دليل         
 

  2001دليل         

 
 2014دليل         

 

 الطبعة الرابعة          
 

 الطبعة الخامسة         

 
 الطبعة السادسة         

 

      1986  
 

      2000      

 
      2008    

   

 ما التصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية المطبق حالياَ لديكم؟ .2

 

     ISIC Rev 3.0                       ISIC Rev 3.1                   SIC Rev. 4.0 

 

 -----------------------------------------------------أخرى، يرجى ذكرها:      

 

في حالة عدم تطبيق أحدث تصنيف صناعي، يرجى ذكر أهم اإلجراءات المتخذة لالنتقال إليه 

 تتوقعون االنتقال؟في المستقبل. ومتى 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ؟(COICOP)الفردي  ياالستهالكتصنيف اإلنفاق هل تطبقون  .3

 ال      نعم

 ؟ما التصنيف المطبق لديكم حاليا  ، بالالجواب في حالة 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 ما التصنيف المركزي للُمنتجات المطبق لديكم حالياَ؟ .4

 

     CPC 1.1                           CPC 2.0                               CPC 2.1 

 

 -----------------------------------------------------أخرى، يرجى ذكرها:      

 

في حالة عدم تطبيق أحدث تصنيف، يرجى ذكر أهم اإلجراءات المتخذة لالنتقال إليه في 

 المستقبل. ومتى تتوقعون االنتقال؟ 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

المطور من قبل  (COFOG)هل تعتمدون التصنيف اإلحصائي الخاص بالوظائف الحكومية  .5

 ؟  (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 

 ال       نعم

 ؟يرجى ذكر طبيعة التصنيف المعتمد لديكم، بالإذا كان الجواب 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اإلحصائي المستخدم حاليا  في التجارة الخارجية؟ التصنيفما  .6

 

     HS 2012                              HS 2017                        SITC Ver 4 

 

تصنيفات إحصائية مختلفة عن التصنيفات الدولية في التجارة الخارجيـة، يرجى  اعتمادفي حالة  

   تها.توضيح طبيع

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 تصنيف التجارة الخارجية؟ تطبيقأهم التحديات التي واجهتكم عند ما  .7

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 اإلحصائية التصنيفات: أسئلة عامة حول نياً ثا

 

 اإلحصائية فيما يتعلق بالتصنيفاتالدولة  الهياكل اإلحصائية داخلهل هناك اختالف بين   .8

   المعتمدة لديها؟

  ال     نعم 

 

وكيفية مقارنة البيانات الصادرة عن تلك  إذا كان الجواب بنعم، يرجى توضيح طبيعة االختالفات

 ؟الهياكل

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

في عملية التنسيق بين الهياكل اإلحصائية المنتجة للبيانات  ءإلحصاالمركزي ل الجهازما دور  .9

 ؟داخل الدولة

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المحدثة؟عند تطبيق التصنيفات اإلحصائية  تواجهكمالتي فنية الصعوبات ما ال  .10

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الدولية؟على التعامل مع التصنيفات اإلحصائية لديكم الكادر الفني  ما مدى قدرة  .11

  

   تحتاج إلى دعم   جيدة  جيدة جدا  

 

 ؟ دعم فني في تطبيق التصنيفات اإلحصائية هل تحتاجون إلى .12

 ال    نعم    

 

 توضيح طبيعة ومجال الدعم الفني؟ يرجىإذا كان الجواب بنعم، 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------- 

الدولية لالنتقال إلى التصنيفات اإلحصائية  وو/ أاالستعانة بالمؤسسات اإلقليمية حاليا  تم يهل   .13

      المطبقة؟

 ال    نعم   

 الدولية؟اإلقليمية و/أو توضيح طبيعة الدعم الفني المقدم من المؤسسات  يرجىإذا كان الجواب بنعم، 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ثالثاً: تجربة دولة
 

ادة بأية مقترحات بغرض تبادل األفكار والمقترحات والتجارب بين الدول العربية، يرجى اإلف  .14

ومالحظات حول تطبيق التصنيفات الدولية الحديثة والتحديات التي تحول دون ذلك والمقترحات 

 لتجاوز تلك التحديات.

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 مع خالص الشكر والتقدير على حسن تعاونكم في تعبئة االستبيان،    

 صندوق النقد العربي.


