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    اخلدمات إحصاءات للعلم: بنود
 اخلدمات إبحصاءات املعين فوربورغ فريق تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

 األمني يتشــــر  الســــا ق   وللممارســــا  2019/210 واالجتماعي االقتصــــاد  اجمللس ملقرر وفقا 
 للعلم. اإلحصــــــــا ي  اللجن  إىل يقدَّم الذ  اخلدما  إبحصــــــــا ا  املعين فور ورغ فريق تقرير حييل أبن العام

 يف اإلحصــــــــــــــا ي  اللجن  إىل ُقدم الذ  الســــــــــــــا ق تقريره منذ تقدم من أحرزه ما تقريره يف الفريق ويصــــــــــــــ 
 اخلدما  قطاعا   شــــــــ ن ممارســــــــات  وأفضــــــــل جديدة مخســــــــي  اســــــــ اتيجي  خط  ذلك يف مبا  2017 عام

 اخلدما  جتميع قبيل من قطاعا   لعدة شــــــــامل  مســــــــا ل جلمل  املســــــــتمرة ومناقشــــــــت  املشــــــــمول  اجلديدة
 قطاعي  ورق  إعداد وســـيجر  الصـــناعا   عض دراســـ  الفريق أعاد  2017 عام ومنذ اإللك وني . والتجارة
 وضع  2017-2016 الف ة ويف .2020 عام اجتماع أثنا  عرضها أجل من اإلعالان  قطاع  ش ن منقح 
  قياس وتتعلق حمددة صـــــــــــــــناعا  ختص ورقا  إعداد عند يســـــــــــــــت دم احملتوى لتطوير جديدا إطارا الفريق
 املوحد الدويل الصـــــناعي التصـــــني  يف احملددة اخلدما  قطاعا  من 85 من أكثر يف األســـــعار أو النواتج
 على امللموســــــــ  ونواجت  الفريق عمل نتا ج على االطالع وميكن .4 التنقيح االقتصــــــــادي   األنشــــــــط  جلميع
 2017 عام يف أجنز والذ  (/https://voorburggroup.org) مؤخرا تصــــميم  أعيد الذ  الشــــبكي موقع 

 الف ة يف األخرى املســـــــا ل  شـــــــ ن أيضـــــــا  نشـــــــا  الفريق وتعاون  لدان. عدة  ني تعاون مشـــــــروع إطار يف
 ابلتقرير. علما حتيط أن إىل مدعوة واللجن  .2019 و 2017 عامي يف املعقودين االجتماعني  ني الفاصل 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://voorburggroup.org/
https://voorburggroup.org/
https://undocs.org/en/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/en/E/CN.3/2020/1
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 اخلدمات إبحصاءات املعين فوربورغ فريق تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
  نا  العشــــــــرين القرن من الثمانينا  أواخر يف اخلدما  إبحصــــــــا ا  املعين فور ورغ فريق أُنشــــــــ  - 1

 ُعقد وقد .اخلدما  إحصـــــــا ا  تطوير يف املســـــــاعدة على للحصـــــــول اإلحصـــــــا ي  اللجن  من طلب على
 يف 1987 الثاين/يناير كانون  يف اهلولند   اإلحصــــــا ا  مكتب اســــــتضــــــاف  الذ  للفريق  األول االجتماع
  امس . الفريق منها يستمد اليت املدين  وهي هبولندا  فور ورغ 

 أريد    ل املعلوما   لتبادل آخر منتدى جمرد يكون أن فور ورغ فريق إنشـــــــــــا  من اهلد  يكن ومل - 2
 واليت وأثنا ها  االجتماعا   ني التطوير أبعمال ابالضــطالع املهتم  البلدان من يت ل  فريقا يكون أن ل 

 من الغرض متثَّل الواقع  ويف .واضــــــــــــــح زمين وجدول راســــــــــــــ   لقواعد وفقا لذلك  الالزم  القدرا  لديها
 اخلدما  منتجا  نواتج ذلك يف مبا اخلدما   إحصـــــــــــــــا ا  إبنتاج تتعلق مســـــــــــــــا ل معاجل  يف الفريق

 منتجا  ألســـــــــــــعار القياســـــــــــــي  األرقام وحتديد اخلدما   ألنشـــــــــــــط  الفعلي  املنتجا  وتقدير ومدخالهتا 
 والقطاعا  املنتجا  تصـــــــــــــني  يف آاثر من املســـــــــــــا ل تلك على ي تب مبا وكذلك اخلدما   وقطاعا 
 (.االقتصادي  األنشط  جلميع املوّحد الدويل الصناعي والتصني  للمنتجا  املركز  )التصني 

 منوذجي   واستقصا ا  والقطاعا  للمنتجا  تصني  وضع يف السنوا  مر على الفريق وجنح - 3
 والتجارة األجل القصـــــ ة واملؤشـــــرا  املعلوما  جمتمع قبيل من املواضـــــيع  من واســـــع  طا ف  مناقشـــــ  ويف

 أعمال جدول ابتســـاع املتعلق  الشـــوا ل  عض على وردا .احلصـــر ال املثال ســـبيل على لل دما   الدولي 
 وطرا ق الفريق تركيز جماال  ابستعراض 2005 عام يف فور ورغ فريق مكتب قام في   املشارك  ونطاق الفريق
 ُعرضــــت وقد املســــتقبل. يف عمل  وخط  ودوره واليت  تصــــ  االســــ اتيجي  الرؤي   شــــ ن ورق  وأعدّ  عمل  
 حيث  2005 آذار/مارس يف عقد  اليت اإلحصا ي  للجن  والثالثني السادس  الدورة على هذه الرؤي  ورق 

  اخلدما . إنتاج ألسعار القياسي  األرقام حتديد على ال كيز مع فور ورغ فريق والي  ُجدد 
 مستكمل  اس اتيجي  رؤي  فور ورغ فريق قدم اإلحصا ي   للجن  والثالثني السادس  الدورة وخالل - 4

 تداوهلا حجم ومقاييس ومنتجاهتا اخلدما  قطاعا  حتديد على تركز املقبل  األعمال يف هبا لالســــــــ شــــــــاد
 ُتســـت دم اإلنتاج ألســـعار قياســـي  أرقام وضـــع إىل منســـق   صـــورة الســـعي مع الســـليم  النحو على وتعريفها

 وابلتايل  .اث ت  أبســـــــعار اإلمجايل احمللي الناتج يف اخلدما  عناصـــــــر قياس لتحســـــــني انكماش كمعامال 
 .لألسعار القياسي  واألرقام النواتج ومقاييس التصني  مسا ل على أعمال  الفريق ركز

 الرؤي  تلك على أعمال  تركيز لكفال  احملتوى لتطوير إطارا فور ورغ فريق اعتمد  2006 عام ويف - 5
 لألوســا  معلوما  توفر أن شــ  ا من اليت امللموســ  النواتج من جمموع  خالل من وعرضــها االســ اتيجي 

 .العموم وج  على الرمسي  ابإلحصا ا  املعني 
 املتغ ة االحتياجا  تعكس جديدة اســـــــــــــ اتيجي  خط  فور ورغ فريق عمم  2017 عام أوا ل ويف - 6

 على املقبل  اخلمس السنوا  مدى على الفريق جهود لتوجي  اجلديدة اخلط  ُصممت وقد .الفريق ألعضا 
 الفريق مهم  زالت وما .التفصــــيلي  عمل  وخط  اخلمســــي  وأهداف  ورؤيت  الفريق مهم  تصــــ  وهي .األقل

 على وذلك أكرب   شـــكل األهدا  حمددة اآلن ولكنها اإلحصـــا ي   اللجن     أانطتها اليت الوالي  تعكس
  التايل: النحو
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 قا ل  منهجي  وضــــــع يف اخلدما  إبحصــــــا ا  املعين فور ورغ فريق مهم  تتمثل :املهم  )أ( 
 تلك على واحلفاظ إنتاجها  ألســــــــــــــعار القياســــــــــــــي  واألرقام اخلدما  قطاعا  نواتج لقياس دوليا للمقارن 

 احتياجا  وحتديد املمارســـــا   أفضـــــل تبادل وعلى والطرا ق  املفاهيم وضـــــع على الفريق ويركز املنهجي .
 أمهي  على ال كيز وســــــيواصــــــل أعضــــــا    احتياجا  تباين اعتباره يف الفريق ســــــي خذ و ذلك  .التصــــــني 

 منتجاهتا؛ أو/و اخلدما  قطاعا  جماال  يف السريع والتغي  يتماشى مبا معارف  قاعدة توسيع
  وضع يتعلق فيما املمارسا  وألفضل للتوجي  الر يسي املصدر هو فور ورغ فريق :الرؤي  )ب( 
  إنتاجها. ألسعار القياسي  واألرقام اخلدما  قطاعا  نواتج مقاييس

 أفضل مس ل  معاجل  يف الفريق أحرزه الذ  التقدم عن مستكمل  معلوما  فيقدم التقرير هذا أما - 7
 اخلدما   قطاعا  أســــــــــعار وإحصــــــــــا ا  اخلدما   قطاعا  نواتج إحصــــــــــا ا  جمال يف املمارســــــــــا 
 املســــــــــــتقبل  يف الفريق عمليا  يف التغي ا  أيضــــــــــــا ويعرض اخلدما . ومنتجا  قطاعا  وتصــــــــــــنيفا 

 .2021-2017 للف ة االس اتيجي  خطت  يف املبني النحو على
  

 2017 عام منذ احملرز التقدم - اثنيا 
 يف اعُتمد الذ  احملتوى لتطوير إطاره االســـــــــــــــتعراض  قيد الف ة معظم يف فور ورغ  فريق اتَّبع قد - 8

 للفريق احلالي  االحتياجا  مع أفضل  شكل يتال م حبيث اإلطار ذلك تنقيح على العمل مع  2006 عام
 النواتج من جمموع  عن يســــــــفر أن شــــــــ ن  ومن الفريق  عمل تركيز ذلك كفل  وقد االســــــــ اتيجي. وتوجه 
  العموم. وج  على الرمسي  ابإلحصا ا  املعني  لألوسا  املعلوما  توفر أن إبمكا ا اليت امللموس 

 جتميع مثل قطاعا  لعدة الشـــــــــــــــامل  القضـــــــــــــــاا معاجل  على ف كثر أكثر فور ورغ فريق ويعمل - 9
  (“اخلدما   يع إعادة” ابسم السا ق يف تُعر  كانت  )اليت اخلدما  معامال  يف والوساط  اخلدما  
 يف كب ة  حتدا  تشـــــــكل اليت البديل  البياان  مصـــــــادر واســـــــت دام الرقمي  واالقتصـــــــاد اجلودة  وتكيي 

 يتم عملي   حلول إىل التوصــل تســى وكلما .االقتصــادا  من اقتصــاد داخل املنتج  اخلدما  حجم قياس
 خســــــــران عدم لضــــــــمان حتليلي  ورقا  يف تل يصــــــــها األقل على أو توجيهي  ورقا  يف احللول هذه توثيق

 أفرق  مع فور ورغ فريق ويعمل الوقت. مرور مع القضاا من قضي   ش ن مجاعي  معرف  من الفريق يراكم  ما
 لورقا ا يف واالحتياجا  واألطر املفاهيم مراعاة كفال   مع اجلهود  تكرار لتفاد  أخرى دولي  ومنظما 
 .والتوجيهي  القطاعي 

 العروض من ســـــلســـــل  املســـــتجدة  املواضـــــيع أو للقطاعا  تناول  لدى فور ورغ  فريق اعتمد وقد - 10
 توجيهي  ورق  يف أو (ابلقطاعا  )يتعلق قطاعي عرض يف تل يصها يتم اليت الوطني  التجارب عن املصغرة
ل  شــــكل املمارســــا  أفضــــل توضــــح (قطاعا  لعدة شــــامل   قضــــاا )تتعلق  املواضــــيع تناول ويتم .مفصــــَّ

 إىل وابإلضــاف  .موجز تقرير يليها اليت للملصــقا   امل صــصــ  اجللســا  يف أيضــا قطاعا  لعدة الشــامل 
 موجز أدانه ويرد .واالحتياج االهتمام جملاال  اســــــــتعراضــــــــ  فور ورغ فريق يواصــــــــل املواضــــــــيع  تلك معاجل 

 السا ق. املرحلي التقرير صدور منذ السن  حسب لألنشط 
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 :روما  2018 عام )أ( 
 االســـتثماري   املصـــرفي  لألعمال قطاعي  ورق  واعتماد عرض 2018 عام اجتماع تضـــمن ‘1’ 

 حتليلي  مناقشــــــ  ورق  ونوقشــــــت وُعرضــــــت  عد. عن لالتصــــــاال  منقح  قطاعي  وورق 
 اإلنتاج  عد ما وأنشــــــــــــــط  التلفزيوني  والربامج والفيديو األفالم إنتاج أنشــــــــــــــط   شــــــــــــــ ن

 جتهيز عن مصــــّغرة عروض ونُّظمت (.5912 و 5911 الدويل الصــــناعي التصــــني  )رمزا
 أنشط ؛ من  ذلك يتصل وما الشبك  على املواقع واستضاف  البياان 

 القضــاا  شــ ن قطاعا  لعدة شــامل  مواضــيعي  مناقشــا  أيضــا 2018 عام يف أجريت ‘2’ 
 اخلدما   وتصــدير الرقمي  االقتصــاد يف القياس ا  تحد املتعلق  املمارســا  وأفضــل

 الفريق وعقد .الرقمي االقتصـــــــــــــــاد يف اجلودة وتكيي  اخلدما   تقدمي يف والوســـــــــــــــطا 
 إحصا ي  مكاتب أر ع  خالهلا عرضت جيد  شكل منّظم  للملصقا  خمصص  جلس 
 ومعقدة؛ كب ة  مؤسسا   ش ن ومجعها البياان  لتنميط العملي  اجلوانب وطني 

 احملتوى  لتطوير اجلديد اإلطار مناقشــــــــــــ  يف الوقت  عض فور ورغ فريق أمضــــــــــــى أخ ا  ‘3’ 
 املسرد؛ وحتديث اإلن نت  شبك  على وموقع 

  ابريس:  2019 عام )ب( 
 واهلندســي  املعماري  لألنشـــط  املنقح  القطاعي  للورق  عرضـــا 2019 عام اجتماع تضـــمن ‘1’ 

 اجتماع قبل الورق  إعداد وســـــــــــــيكتمل هبا. ملتصـــــــــــــل ا الفني  االســـــــــــــتشـــــــــــــاري  واخلدما 
ر 2020 عام  ورقا  ثالث أيضــــــا الفريق وانقش للفريق. الشــــــبكي املوقع على وســــــُتنشــــــ 

 من  ذلك يتصــــــل وما الشــــــبك  على املواقع واســــــتضــــــاف  البياان   تجهيز تتعلق حتليلي 
 وضعر  وُقدمت اخلدما . وتصـــــــــــدير اخلدما   تقدمي جمال يف والوســـــــــــاط  أنشـــــــــــط  
 التصـــــــني  )رمزا والنشـــــــر األجل القصـــــــ ة واإلقام  اإلعالان   شـــــــ ن يدةجد مصـــــــّغرة
  ؛(5813 و 5812 الدويل الصناعي

 حتديد  شـــــ ن قطاعا  لعدة شـــــامل  مواضـــــيعي  جلســـــا  أيضـــــا 2019 عام يف أجريت ‘2’ 
 ان لإلعال وأنشط  املستهلكني  قطاع حبسب اخلدما  إنتاج ألسعار القياسي  األرقام
 )القاعدة اخلدما   شــــــــــــ ن األجل قصــــــــــــ ة جديدة ومؤشــــــــــــرا  اخلدما   يف الرقمي 

 لالحتاد اإلحصـــــــــــــــا ي املكتب وضـــــــــــــــعها اليت التجاري  اإلحصـــــــــــــــا ا  لتكامل اإلطاري 
 جلســـ  الفريق وعقد .اإلحصـــا ا  إنتاج يف املســـت دم  احلديث  واألســـاليب ( األورويب
 إحصـــــا ي  اتبمك أر ع  خالهلا عرضـــــت للملصـــــقا  خمصـــــصـــــ  أخرى انجح  منّظم 
لي  التجارب  شـــــــ ن ملصـــــــقا  وطني   اثلث  أطرا   ياان  مصـــــــادر اســـــــت دام يف العم 
 والضريبي (. اإلداري  البياان  )  

 حجم إحصـــــــــــــــا ا  تطوير جمال يف الوطني  اخلربا  تضـــــــــــــــم هام  مكتب  فور ورغ فريق أعد وقد - 11
 الفريق وتناول احملتوى. تطوير إطار اســــــــــــــتحداث منذ اخلدما   قطاعا  يتعلق فيما واألســــــــــــــعار التداول
 األنشط  جلميع املوحَّد الدويل الصناعي التصني  يف احملدد النحو على اخلدما  قطاعا  من 114 إمجاال

 يف أن   إىل اإلشــــــــــــارة وجتدر .القطاعا   كامل قا م  التقرير هذا مرفق يف وترد  4 التنقيح االقتصــــــــــــادي  
 ذلك ويعزى التداول  حجم إحصـــــا ا  ســـــوى القطاعا   بعض يتعلق فيما يُدرس مل األخ ة  الســـــنوا 

  األسعار. إحصا ا  توافر عدم إىل
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 األخرى املواد من و  هــا القطــاعيــ  ورقــاتــ  مجيع يتضـــــــــــــــمن شـــــــــــــــبكي موقع فور ورغ فريق ولــدى - 12
 وتســــــتضــــــي  (.www.voorburggroup.org) إليها الرجوع من املهتم  األطرا  تتمكن كي  الصــــــل  ذا 
 حبث إمكانيا  إلاتح  2017 عام يف تصــــــــميم  أعيد وقد الكندي   اإلحصــــــــا  هيئ ُ  الشــــــــبكي املوقع هذا

 واســـــتعمال . الشـــــبكي املوقع عمل حتســـــني على فور ورغ فريق مندويب عمل أفرق  إحدى وتعاونت حمســـــنَّ .
  .املقبل  الف ة خالل الشبكي موقع  حتسني زادة إىل الفريق وسيسعى

 تنســــــــيق إىل حاج  فثم  قطاعا   لعدة الشــــــــامل  القضــــــــاا من املزيد يعاجل فور ورغ فريق أن ومبا - 13
 يعين وهذا .عملها الفريق يكرر أال ضمان مع أخرى  دولي  أفرق  وضعتها اليت واملفاهيم لألطر وفقا العمل
 املفــاهيم على الطــار ــ  التغ ا  اخلــدمــا  قطــاع لقيــاس دوليــا للمقــارنــ  القــا لــ  الطرا ق تعكس أن كفــالــ 

  ني ومن .الرقمن  على املرتب واألثر العومل  قضـــيتا ذلك يف مبا نطاقا  األوســـع ابلقضـــاا املتصـــل  واألنشـــط 
 يتشــــــاور نطاقا  األوســــــع القضــــــاا معاجل  إطار ويف .األخرى الدولي  ابألفرق  صــــــالت  تعزيز الفريق أهدا 
 االقتصادي  الشؤون إلدارة التا ع  اإلحصا ا  شعب  ذلك يف مبا دولي   منظما  مع فور ورغ فريق مكتب

 االقتصـــــاد   امليدان يف والتنمي  التعاون ومنظم  الدويل  النقد صـــــندوق ومع العام   ابألمان  واالجتماعي 
  األورويب. لالحتاد اإلحصا ي واملكتب

  
 املقبل األعمال جدول - اثلثا 

 تتعلق قطاعي  ورقا  فور ورغ لفريق والثالثني اخلامس لالجتماع املؤقت األعمال جدول يتضــــمن - 14
 األخرى واملعدا  اآلال  وأتج   (7710 )الرمز الشـــرا  خيار مع وإجارهتا احملركا  ذا  املركبا   ت ج 

 املتعلق  املسا ل الورقا ُ  وتغطي  (5210 )الرمز واحلفظ والت زين  (7730 )الرمز الشرا  خيار مع وإجارهتا
 وســيقوم (.7310 )الرمز ابإلعالان  املتعلق  القطاعي  الورق  الفريق وســيســتعرض واألســعار. النواتج  قياس
  شــــــــ ن والثالثني الرا ع االجتماع أثنا  أث   اليت األســــــــئل  على تركز حتليلي  ورق  ومناقشــــــــ  إبعداد الفريق
 يف ســـــــتناقش اليت قطاعا  لعدة الشـــــــامل  املواضـــــــيع وســـــــتتضـــــــمن (.5510 )الرمز األجل القصـــــــ ة اإلقام 

 القياســــــي  األرقام لتحديد املســــــت دم  العينا  ومصــــــادر العينا  أخذ أســــــاليب موضــــــوع املقبل االجتماع
 اخلدما  ورســــــــوم دولي (  منظم  تطوّع على ســــــــتعتمد )اليت التحويل وأســــــــعار ا  اخلدم إنتاج ألســــــــعار
 وســـــيعرض .اخلدما  تقدمي منط حســـــب اخلدما  يف الدولي  والتجارة اجلديدة  والتكنولوجيا  ابلســـــاع 

 جلس  خالل “لالست دام مال متها لتقييم املمارسا  أفضل - البديل  البياان ” موضوع ويناقش الفريق
 .للملصقا  خمصص  منّظم 

 البياان  مصـــــــــــادر مجيع عن موجزا  2020 عام اجتماع قبل تعد  لكي عمل فرق  أنشـــــــــــئت وقد - 15
 .2015 عام اجتماع منذ فور ورغ فريق على ُعرضت اليت البديل 

 املوحدة التصـــــــــــنيفا  وهيكل مبحتوى املتعلق  املشـــــــــــورة لتقدمي نوع  من فريد مورد فور ورغ وفريق - 16
 األعمال يف النظر إعادة على الفريق عمل خط  وتنطو  أعضـــــــــــــــا  . لدى املتاح  العملي  اخلربة  ســـــــــــــــبب

 .وتطورات  السوق تغّ ا  فيها تدمج حبيث واستكماهلا املاضي 
  

 اختاذه اإلحصائية اللجنة من املطلوب اإلجراء - رابعا 
  اخلدما . إبحصا ا  املعين فور ورغ فريق  تقرير علما حتيط أن إىل مدعوة اللجن  - 17

http://www.voorburggroup.org/
http://www.voorburggroup.org/
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 املرفق

 اخلاااادمااااات  إبحصاااااااااااااااءات املعين فوربورغ فريق يغطيهااااا اليت القطاااااعااااات  
  2019-2006 الفرتة

  القطاع اسم  الدويل الصناعي التصني  رمز
  

  اآلال  إصالح 3312
  والبصري  اإللك وني  املعدا  إصالح 3313
  الكهراب ي  املعدا  إصالح 3314
  احملركا ( ذا  املركبا  عدا )فيما النقل معدا  إصالح 3315
  األخرى املعدا  إصالح 3319
  وتوصيلها ومعاجلتها املياه جتميع 3600
  الصحي الصر  3700
  اخلطرة    النفاا  مجع 3811
  اخلطرة النفاا  مجع 3812
  وتصريفها اخلطرة    النفاا  معاجل  3821
  وتصريفها اخلطرة النفاا  معاجل  3822
  املواد اس جاع 3830
  األخرى النفاا  إدارة وخدما  املعاجل  أنشط  3900
  احملركا  ذا  املركبا  وإصالح صيان  4520

  اجلمل  جتارة 469–462
  املدن  ني فيما احلديدي  ابلسكك الركاب نقل 4911
  احلديدي  ابلسكك البضا ع نقل 4912
  للبضا ع الرب  النقل 4923
  للركاب والساحلي البحر  املا ي النقل 5011
  للبضا ع والساحلي البحر  املا ي النقل 5012
  للركاب الداخلي املا ي النقل 5021
  للبضا ع الداخلي املا ي النقل 5022
  للركاب اجلو  النقل 5110
  للبضا ع اجلو  النقل 5120
  واحلفظ الت زين 5210
  الرب  ابلنقل املتصل  اخلدما  أنشط  5221
  املا ي ابلنقل املتصل  اخلدما  أنشط  5222
  اجلو  ابلنقل املتصل  اخلدما  أنشط  5223
  البضا ع مناول  5224
  األخرى النقل دعم أنشط  5229
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  القطاع اسم  الدويل الصناعي التصني  رمز
  

  الربيد أنشط  5310
  اخلاص  الربيد نقل شركا  أنشط  5320
  األجل القص ة اإلقام  أنشط  5510
 تتيح اليت واملنتزها  للســـــيارا  مكاان تتيح اليت ال فيهي  واملنتزها  امل يما  أماكن 5520

  للمقطورا  مكاان
  األخرى اإلقام  مرافق 5590
  املتنقل  األطعم  وخدما  املطاعم أنشط  5610
  املناسبا  يف الطعام وجبا  تقدمي 5621
  األخرى الطعام خدما  أنشط  5629
  املشرواب  تقدمي أنشط  5630
  الكتب نشر 5811
  اإللك وني  العناوين وقوا م األدل  نشر 5812
  والدورا  واجملال  الصح  نشر 5813
  األخرى النشر أنشط  5819
  الربجميا  نشر 5820
 التلفزيوني  والربامج والفيديو األفالم إنتاج أنشط  5910
 واملوسيقى الصوتي  التسجيال  نشر أنشط  5920
 الصوتي  اإلذاع  6010
  والتلفزيون واإلذاع  الربجم  أنشط  6020
  السلكي  االتصاال  أنشط  6110
  الالسلكي  االتصاال  أنشط  6120
  الساتلي  االتصاال  أنشط  6130
  األخرى االتصاال  أنشط  6190
  احلاسو ي  الربجم  أنشط  6201
  احلاسو ي  املرافق وإدارة احلاسو ي  االستشاري  اخلربة خدما  6202
  األخرى واحلاسوب املعلوما  تكنولوجيا خدما  أنشط  6209
  أنشط  من  ذلك يتصل وما الشبك  على املواقع واستضاف  البياان  جتهيز أنشط  6311
  الشبك   وااب  6312
  املركزي  املصار  6411
  األخرى املالي  الوساط  أنواع 6419
  األخرى القروض منح أشكال 6492

6499 
    التقاعدي   املعاشــــــــا  ومتويل الت مني ابســــــــتثنا  األخرى املالي  اخلدما  أنشــــــــط 
 آخر موضع يف املصّنف 

  احلياة على الت مني خبال  الت مني 6512
  الت مني إعادة 6520
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  القطاع اسم  الدويل الصناعي التصني  رمز
  

 التقاعدي  واملعاشا  الت مني متويل عدا فيما املالي  لل دما  املساعدة األنشط  6610
 املؤجَّرة أو اململوك  املمتلكا  يف العقاري  األنشط  6810
  عقود أو رسوم أساس على العقاري  األنشط  6820
  القانوني  األنشط  6910
  الضريبي  واالستشارا  احلسااب   ومراجع  الدفاتر مسك وأنشط  احملاسبي  األنشط  6920
  اإلدارة جمال يف االستشاري  اخلربة أنشط  7020
  هبا املتصل  الفني  االستشاري  واخلدما  واهلندسي  املعماري  األنشط  7110
  التقني  والتحاليل االختبارا  7120
  واهلندس  الطبيعي  العلوم جمايل يف التجرييب والتطوير البحث 7210
  واإلنساني  االجتماعي  العلوم جمال يف التجرييب والتطوير البحث 7220
  اإلعالن 7310
  الرأ  واستطالعا  السوق أحباث 7320
 املت صص  التصميم أنشط  7410
 البيطري  األنشط  7500
  الشرا  خيار مع وإجارهتا احملركا  ذا  املركبا  أتج  7710
  الشرا  خيار مع وإجارهتا والراضي  ال فيهي  السلع أتج  7721
  الفيديو وأقراص شرا ط أتج  7722
  الشرا  خيار مع وإجارهتا األخرى واملنزلي  الش صي  السلع أتج  7729
  الشرا  خيار مع وإجارهتا األخرى امللموس  والسلع واملعدا  اآلال  أتج  7730
  النشر حبقوق احملمي  األعمال عدا فيما شاهبها  وما الفكري  امللكي  منتجا  أتج  7740
  التشغيل وكاال  أنشط  7810
  املؤقت التشغيل وكاال  أنشط  7820
  أخرى  شري  موارد تقدمي 7830
  السفر وكاال  أنشط  7911
 هبا املتصل  واألنشط  األخرى احلجز خدما  7999
 اخلاص  األمن أنشط  8010
  األمن نظم خدما  أنشط  8020
  التحقيقا  أنشط  8030
  املرافق لدعم متكامل  أنشط  8110
  للمباين العام التنظي  8121
  األخرى الصناعي والتنظي  املباين تنظي  أنشط  8129
  وصيانتها الطبيعي  ابملناظر االعتنا  خبدما  املتعلق  األنشط  8130
 املكاتب دعم وأنشط  اإلداري  األنشط  8210
 الندا  مراكز أنشط  8220
 التجاري  واملعارض املؤمترا  تنظيم 8230
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  القطاع اسم  الدويل الصناعي التصني  رمز
  

 املستشفيا  أنشط  8610
  األسنان وعيادا  الطبي  العيادا  أنشط  8620
  اإلنسان صح  جمال يف األخرى األنشط  8690
  ال في  وأنشط  والفنون اإل داعي  األنشط  9000
  واحملفوظا  املكتبا  أنشط  9101
  التارخيي  واملباين املواقع وتشغيل املتاح  أنشط  9102
  الطبيعي  واحملميا  احليوان وحدا ق النباات  حدا ق أنشط  9103
  الراضي  املرافق تشغيل 9311
  الراضي  النواد  أنشط  9312
  األخرى الراضي  األنشط  9319
  االستهالكي  اإللك وني  األجهزة إصالح 9521
  احلدا ق ومعدا  املنزلي  واملعدا  املنزلي  األجهزة إصالح 9522
  اجللدي  واملنتجا  األحذي  إصالح 9523
  املنزلي  واملفروشا  األاثث إصالح 9524
  األخرى واملنزلي  الش صي  السلع إصالح 9529

 


