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 لثة والخمسون الدورة الثا 

 2022آذار/مارس  4–1
 * من جدول األعمال المؤقت  )و( 4البند 

 بنود للعلم: إحصاءات الخدمات 
   

 تقرير فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات   
  

 مذكرة من األمين العام  
 

والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224 وفقا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع  
ــ    العام ألأن يح ل تقرير فريق فوربرغ المعن  ألإحصــــــــاماب اللدمابن العت يعرل عل  اللجني للعلم  ويصــــــ

ــامق المقدم عام   ــترات ج ي  االطي  لالن ألما ف  ذلك 2019الفريق ف  تقريره التقدم العت أحرزه منع تقريره ال ــــــ ســــــ
ل ث ملعدة قطاعاب  جد دةن وتحد ث الورقاب القطاع ي لصــناعاب محدجةن ومناق ــي مواشــ ة  ــاملي اللم ــ ي  ال

الملك ي االقتصـــــــاجيي وال ـــــــرلاب المتعدجة الجن ـــــــ ابن والتجارة الدول ي ف  اللدماب ح ـــــــ  النم   وقد أمد  
ل  النظر ف  مواممي المنهج ي والنطاق م ن  ن مما أفضـــــ   2021 و  2019الفريق تعاونه من ـــــا  م ن عام   

ــ ي أل ــعار  األرقام الق اسـ ــ ي ألاللدماب و  نتاج  سـ ــعار  األرقام الق اسـ ــته  سـ ــتلدام  عه االسـ ــة   ار السـ ن ووشـ
ــاد ي عن الب اناب البد لي  وقد أعاج الفريق النظر ف  ألع   ــتقصـ ــي اسـ ــاأل األول ن ونتادر جراسـ األخ رة ف  ح ـ

مما يعن  أن ورقي قطاع ي منقحي ســــتعد أل ــــأن تأج ر اعالب والمعداب وال ــــلة  ن2019الصــــناعاب منع عام 
  وف  عام 2022الملموســـــــــي األخر  وعجارتها مة خ ار ال ـــــــــرامن ل تم عرشـــــــــها ف  اجتما  الفريق ف  عام  

ن وشــة الفريق   ارا جد دا لتطوير المحتو ن و و ال  لال يت ــتلدم عند  عداج ورقاب تلا اــناعاب 2017
قطــاعــا من قطــاعــاب اللــدمــاب المحــدجة ف     113ة وتتعلق ألق ــاس النواتر أو األســــــــــــــعــار ف  أ ثر من  محــدج

  ويمكن اال    عل  ثمرة عمل 4التصــن ا الصــناع  الدول  الموحد لجم ة األن ــطي االقتصــاجيين التنق   
ــ ك  ) ــي عل  موقعه ال ــــ واللجني مدعوة  ل  أن (   /https://voorburggroup.orgالفريق ونواتجه الملموســــ

 تح   علما ألالتقرير 
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 تقرير فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات   
  

 مة مقد  -   أوال  
المعن  ألإحصــاماب اللدماب ف  أواخر الثمان ناب من القرن الع ــرين منام عل   أتن ــف فريق فوربرغ - 1

ــاماب اللدماب  وقد عتقد االجتما   ــاعدة ف  تطوير  حصـــ ــول عل  الم ـــ ــاد ي للحصـــ  ل  من اللجني اإلحصـــ
ف  فوربرغن   1987األول للفريقن العت اســــــــــتضــــــــــافه مكت  اإلحصــــــــــاماب الهولندتن ف  لانون الثان / نا ر  

 ن و   المد ني الت  ي تمد منها الفريق اسمه مهولندا

ولم يكن الهد  من  ن ـــــــــام فريق فوربرغ أن يكون مجرج منتد  آخر لت اجل المعلوماب  مل أريد  له   - 2
مــدال من ذلــك أن يكون فريقــا  تــأل  من البلــدان المهتمــي ألــاالشــــــــــــــط   ألــأعمــال التطوير م ن االجتمــاعــاب 

ال زمـي ـلعـلكن وفقـا لقواعـد راســــــــــــــلـي وجـدول زمن  واشــــــــــــــ   وف  الواقةن تمـث ل وأثـنام ـان والت  ـلد هـا القـدراب  
الغرل من الفريق ف  معـالجـي م ــــــــــــــادـل تتعلق ألـإنتـاج  حصــــــــــــــاماب اللـدمـابن ألمـا ف  ذلـك نواتر منتجـاب 
ــعار منتجاب  ــ ي ألســـ ــطي اللدمابن وتحد د األرقام الق اســـ اللدماب ومدخ تهان وتقد ر المنتجاب الفعل ي ألن ـــ

اب اللـدمـابن ولـعلـك ألمـا  ترـت  عل  تلـك الم ــــــــــــــاـدل من آـثار ف  تصــــــــــــــن ا المنتجـاب والقطـاعـاب  وقطـاعـ 
 )التصن ا المرللت للمنتجاب والتصن ا الصناع  الدول  الموّحد لجم ة األن طي االقتصاجيي( 

ونج  فريق فوربرغ عل  مر ال ـنواب ف  وشـة تصـن ا للمنتجاب والقطاعاب وجراسـاب اسـتقصـاد ي  - 3
ــ رة األجل  نموذج ــراب القصـ ــ ةن من قب ل مجتمة المعلوماب والمؤ ـ ــعي من المواشـ ــي  ادفي واسـ  ين وف  مناق ـ

والتجارة الدول ي لللدمابن عل  ســـــب ل المثال ال الحصـــــر  ورجا عل  ألع  ال ـــــواسل المتعلقي ألات ـــــا  جدول  
مجاالب ترل ل الفريق  ألاستعرال  2005أعمال الفريق ونطاق الم ارلي ف هن قام مكت  فريق فوربرغ ف  عام 

ــتقبل  وقد   ــترات ج ي تصــــــــ  وال ته وجوره وخطي عمله ف  الم ــــــ ــأن الرريي االســــــ و رادق عملهن وأعّد ورقي أل ــــــ
ن  2005 عترشـــــت ورقي الرريي ف  الدورة ال ـــــاجســـــي والث ث ن للجني اإلحصـــــاد ين الت  عقدب ف  آذار/مارس

 م الق اس ي ألسعار  نتاج اللدماب ح ث جتدجب واليي الفريق مة الترل ل عل  تحد د األرقا

وخ ل الدورة ال ــــــاجســــــي والث ث ن للجني اإلحصــــــاد ين قدم فريق فوربرغ رريي اســــــترات ج ي م ــــــتكملي  - 4
ل ســــــــــــتر ــــــــــــاج مها ف  األعمال المقبلي ترلل عل  تحد د قطاعاب اللدماب ومنتجاتها ومقا  س حجم تداولها 

ورة من ـــــقي  ل  وشـــــة أرقام ا اســـــ ي ألســـــعار اإلنتاج تت ـــــتلدم  وتعريفها عل  النحو ال ـــــل من مة ال ـــــع  ألصـــــ 
 معام ب انكماش لتح ـــــــ ن ا اس عنااـــــــر اللدماب ف  الناتر المحل  اإلجمال  ألأســـــــعار ثامتي  وبالتال ن  

 رلل الفريق أعماله عل  م ادل التصن ا ومقا  س النواتر واألرقام الق اس ي لألسعار 

ربرغ   ـارا لتطوير المحتو  لكفـالـي ترل ل أعمـالـه عل  تلـك الرريـي ن اعتمـد فريق فو 2006وف  عـام   - 5
ــأنها أن توفر معلوماب لألوســـا    ــترات ج ي وعرشـــها من خ ل مجموعي من النواتر الملموســـي الت  من  ـ االسـ

 المعن ي ألاإلحصاماب الرسم ي عل  وجه العموم 

ــتكم2021وف  عام  - 6 ــترات ج ي م ــــــ ــة خطي اســــــ لي تب ن االحت اجاب المتغ رة ن قام فريق فوربرغ موشــــــ
وســت ــتر ــد جهوج الفريق مهعه اللطي عل  مد  ال ــنواب اللمس المقبلي عل  األقل  ونظرا    ألعضــام الفريق 

ــا ألالضـــرورة نطاق ا تمامه ف    ار   ــة الفريق أيضـ ــلي ألالرقمني والعولمين وسـ للحقادق والتحدياب الرا ني المتصـ
ارســاب فضــل  قاملي للمقارني عل  الصــع د الدول  لوشــة المقا  سن وال ته الحال ي ل  ــمل وشــة منهج ي ومم

لألرقام الق اســــــ ي للنواتر وأســــــعار اإلنتاج ف  اــــــناعاب اللدماب فح ــــــ ن ولكن أيضــــــا لألرقام الق اســــــ ي   ال
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ــعار التجارة الدول ي ف  اللدماب ــ ة  ألســ ــلة  وال  لال الفريق  رلل عل  أ م ي توســ ــلي ألال ــ ــناعاتها المتصــ واــ
 معارفه ألما  تما   مة التغ ر ال رية ف   عه المجاالب الصناع ي واإلنتاج ي قاعدة 

ويقدم  عا التقرير معلوماب م ــتكملي عن التقدم العت أحرزه فريق فوربرغ ف  معالجي م ــألي أفضــل   - 7
الممارساب ف  مجال  حصاماب نواتر قطاعاب اللدمابن وعحصاماب أسعار قطاعاب اللدمابن وتصن فاب 

اب ومنتجاب اللدماب  و و يعرل أيضـــــــــــــا التغ  راب ف  عمل اب الفريق ف  الم ـــــــــــــتقبلن عل  النحو  قطاع
  2026-2022المب ن ف  خطته االسترات ج ي للفترة 

  
 2019التقدم المحرز منذ عام   - ثانيا  

  وب ـــــــــب  جادحي  2021ن واعخر ف  عام 2020ن أحد ما ف  عام 2019عقد اجتماعان منع عام   - 8
ــورت العت لان 19- روس لورونا ) وف دمرل ف ــطر فريق فوربرغ  ل  تغ  ر ترت  اب االجتما  الحضــ (ن اشــ

لمدة أسـبو   وتمت االسـتعاشـي عن ذلك ألاجتما  افتراشـ     2020مقررا عقده ف   ل ـنك  ف  أ لول/سـبتمبر  
ــ   وم  و  ــي منهما نصـ ــتغرقت لل جل ـ ــت نن اسـ ــاد ي الفنلنديي ف  جل ـ ــافته اله صي اإلحصـ ــتضـ لما تععر عقد اسـ

ن اســـــــــــــتضـــــــــــــا  مكت  الوالياب المتحدة إلحصـــــــــــــاماب العمل ف  نهايي 2021اجتما  حضـــــــــــــورت ف  عام 
 أ لول/سبتمبر اجتماعا افتراش ا ف  أربة جل ابن استغرقت لل جل ي منها نص   وم 

  وقد لفل ذلك ترل ل عمل 2017وات ة فريق فوربرغ   ار تطوير المحتو  العت وشـــــــــــعه ف  عام  - 9
ــأنه أن ي ــــفر عن مجموعي من النواتر الملموســــي الت  ألإمكانها أن توفر المعلوماب لألوســــا   الف ريقن ومن  ــ

 المعن ي ألاإلحصاماب الرسم ي عل  وجه العموم 

ويعمل فريق فوربرغ أ ثر فأ ثر عل  معالجي القضـــــايا ال ـــــاملي لعدة قطاعابن مثل م ـــــادل الق اس   - 10
 طين وتقن اب تعلم اعلي الم ـــتلدمي ف  تك  ا الجوجةن واســـتلدام مصـــاجر  المتعلقي ألالمنصـــاب ال ـــ ك ي الوســـ 

الب اناب البد لي الت  تطرح تحدياب لب رة ف  ا اس حجم اللدماب المنتجي شــــمن اقتصــــاج من االقتصــــاجاب   
وللما ت ـــــن  التواـــــل  ل  حلول عمل ين  تم توث ق  عه الحلول ف  ورقاب توج ه ي أو عل  األقل تلل صـــــها 

ورقاب للمناق ــــــين من أجل شــــــمان عدم شــــــ ا  ما  را مه الفريق من معرفي جماع ي أل ــــــأن قضــــــ ي من ف  
ــاـيا مة مرور الوقـت  ويعمـل الفريق مة أفرقـي ومنظمـاب جولـ ي أخر  لتفـاجت تكرار الجهوجن مة لفـاـلي   القضــــــــــــ

ان الم ارلان اعن أيضا مراعاة المفاه م واأل ر واالحت اجاب ف  الورقاب القطاع ي والتوج ه ي  ويؤجت الرد  
 مهام شمن لجني اللبرام المعن ي ألإحصاماب األعمال والتجارة 

وقد اعتمد فريق فوربرغن لد  تناوله للقطاعاب أو المواشـــــ ةن ســـــل ـــــلي من العرول المصـــــغرة عن  - 11
توج ه ـي )تتعلق التجـارأل الو ن ـي الت   تم تلل صــــــــــــــهـا ف  عرل قطـاع  ) تعلق ألـالقطـاعـاب( أو ف  ورقـي 

ل  وتتم تغط ي المواشــ ة ال ــاملي لعدة  ألقضــايا  ــاملي لعدة قطاعاب( توشــ  أفضــل الممارســاب أل ــكل مفصــ 
قطاعاب أيضــــا من خ ل جوراب عرل الملصــــقاب )جل ــــاب األفرقي الفرع ي/الصــــغر ( وفرق العمل )أفرقي  

كن  وااــــل الفريق اســــتعراشــــه لمجاالب  فرع ي لتناول قضــــايا محدجة(ن  ل ها تقرير موجل  وباإلشــــافي  ل  ذل
 اال تمام واالحت اجاب  ويرج أجناه موجل لألن طي ح   ال ني منع ادور التقرير المرحل  ال امق 

 ه الهيئة اإلحصائية الفنلندية:ت، اجتماع افتراضي استضاف2020 )أ( 

 اإلع نتضــــــــــــــمن االجتمــا  عرل واعتمــاج ورقــاب قطــاع ــي منقحــي أل ــــــــــــــــأن قطــاع    ‘1’ 
(ISIC 73.10( والن ـــــــــــر )ISIC 58.12   وISIC 58.13 ن والموافقي عل  ورقي قطاع ي منقحي)
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(  وعترشــت  ISIC 71.1)  اســت ــاراب تقن يأل ــأن األن ــطي المعماريي والهندســ ي وما  تصــل مها من  
 ( وتمت مناق ـتها  وقتدمت عرولISIC 55.1ورقي مناق ـي تتعلق ألمرافق اإلقامي القصـ رة األجل )

( والتللين  ISIC 77.10مصـغرة أل ـأن تأج ر المرل اب ذاب المحرلاب وعجارتها مة خ ار ال ـرام )
 (؛ISIC 52.10والحفظ )

تضــــمن االجتما  أيضــــا مناق ــــي مواشــــ ة  ــــاملي لعدة قطاعاب أل ــــأن القضــــايا وأفضــــل   ‘2’ 
ــاب   ــ ــــــ ــاجيي والمؤســــــ ــلي ألالملك ي االقتصــــــ ــاب ف ما  تعلق متحدياب الق اس المتصــــــ المتعدجة الممارســــــ

الجن ـــــــــ اب وأســـــــــال   أخع الع ناب ومصـــــــــاجر ا  وعرشـــــــــت نتادر أعمال فرقي عمل تللا جم ة 
  وأعدب فرقي العمل 2015مصـــــــــــــاجر الب اناب البد لي المقدمي ف  اجتماعاب فريق فوربرغ منع عام 

قبل  أيضـــا جراســـي اســـتقصـــاد ي عن الب اناب البد لي الت   تع ن عل  البلدان الم ـــارلي أن ت ـــتكملها  
 ؛2021عقد االجتما  ف  عام 

ــتاريكا ل قوم فريق فوربرغ  ‘3’  ــاألاب القوم ي ف  لوسـ قتدمت ورقي تتضـــمن لمحي عامي عن الح ـ
 ألاستعراشها والتعل ق عل ها؛

 اجتماع افتراضي استضافه مكتب الواليات المتحدة إلحصاءات العمل: ،2021 )أل( 

أن تأج ر المرل اب ذاب المحرلاب  تضـــــــــمن االجتما  عرل ورقاب قطاع ي منقحي أل ـــــــــ  ‘1’ 
(ن لما تضــمن الموافقي  ISIC 52.10( والتللين والحفظ )ISIC 77.10وعجارتها مة خ ار ال ــرام )

عل  تلك األوراق  وقدمت عرول مصـــغرة جد دة أل ـــأن تأج ر اعالب والمعداب وال ـــلة الملموســـي  
 (؛ISIC 77.30األخر  وعجارتها مة خ ار ال رام )

جتما  أيضـا مناق ـاب مواشـ   ي  ـاملي لعدة قطاعاب حول الدروس الم ـتفاجة تضـمن اال ‘2’ 
ف  التعامل مة الصـــــــدماب االقتصـــــــاجيين والتجارة الدول ي ف  اللدماب ح ـــــــ  النم ن واألســـــــال    
ــ ام س ر الملموســـــي  وعترشـــــت  المبتكرة ف  ت ـــــج ل تغ ر الجوجةن والتقن اب الجد دة ف  ا اس األ ـــ

متعلقـي ألكوســـــــــــــــتاريكـا ونظـام مواأـلي معـام ب االنكمـاش الم ــــــــــــــتلـدم ف  المملكـي  التطوراب الجـدـ دة ال
المتحدة لبريطان ا العظم  وأ رلندا ال ـمال ي ف  جل ـي  ـاملي أل ـأن اسـتلدام األرقام الق اسـ ي ألسـعار  
 نتاج اللدماب ف  تجم ة الح ـــــــاألاب القوم ي  وعقد فريق فوربرغ جل ـــــــي افتراشـــــــ ي ناجحي لعرل 

تلدام فرق العمل الفرع ين عرشـــت خ لها ث ثي مكات   حصـــاد ي و ن ي ملصـــقاب  الملصـــقاب ألاســـ 
 تتعلق ألأفضل الممارساب ف  تق  م مد  ا ح ي الب اناب البد لي ل ستلدام؛

عترشـت لعلك النتادر األول ي الت  تواـلت  ل ها فرقتان من فرق العملن وتمت مناق ـتها   ‘3’ 
ــأن مقارني ا مي الوحداب    العمل معن ي ألات ولانت  حد  فرق ــندوق النقد الدول  أل ــــــــ لتعاون مة اــــــــ

وت ــــــــــــــع ر المعـام ب ف  خـدمـاب اإلقـامـين ولـانـت األخر  معن ـي ألمواممـي المنهج ـي والنطـاق م ن 
ــة   ار   ــته  ن وبوشــــ ــعار االســــ ــ ي ألســــ ــعار  نتاج اللدماب واألرقام الق اســــ ــ ي ألســــ األرقام الق اســــ

  ؛الستلدام  عه األخ رة ف  ح األ األخر 

 قدم م رو  خطي استرات ج ي جد دة وجمعت التعل قاب  ‘4’ 

مكت ي  امي تضــم اللبراب عل  الصــع د الو ن  ف  مجال تطوير  حصــاماب   وقد أعد فريق فوربرغ - 12
حجم التداول واألســـــعار ف ما  تعلق ألقطاعاب اللدماب منع اســـــتحداي   ار تطوير المحتو   وعجماالن تناول 
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التصـــــــــــن ا الصـــــــــــناع  الدول  الموحد لجم ة قطاعا من قطاعاب اللدماب الوارجة تعاريفها ف     113الفريق 
   وترج قادمي تضم جم ة القطاعاب ف  مرفق  عا التقرير 4ي االقتصاجيين التنق   األن ط

ولــد  فريق فوربرغ موقة  ــــــــــــــ ك   تضــــــــــــــمن جم ة ورقــاتــه القطــاع ــي وس ر ــا من المواج األخر    - 13
(  وت ـــــتضـــــ ا  www.voorburggroup.orgالصـــــلي ل  تتمكن األ را  المهتمي من الرجو   ل ها ) ذاب

 الكنديي ذلك الموقة ال  ك ن ويتم  جخال تح  ناب تدريج ي عل ه لل عام  د يه صي اإلحصاال

وبما أن فريق فوربرغ يعالر المليد من القضايا ال املي لعدة قطاعابن فثمي حاجي  ل  تن  ق العمل  - 14
أخر ن مة تفاجت التكرار  و عا يعن  لفالي أن تعكس الطرادق  وفقا لأل ر والمفاه م الت  وشعتها أفرقي جول ي  

القاملي للمقارني جول ا لق اس قطا  اللدماب التغ راب الطاردي عل  المفاه م واألن ـــــــــطي المتصـــــــــلي ألالقضـــــــــايا 
األوسـة نطاقان ألما ف  ذلك قضـ تا العولمي واألثر المرت  عل  الرقمني  ومن م ن أ دا  الفريق تعليل اـ ته  

فرقي الدول ي األخر   وف    ار معالجي القضــــايا األوســــة نطاقان تعاون مكت  الفريق مة منظماب جول ين ألاأل
منها  ـــ  ي اإلحصـــاماب التاألعي إلجارة ال ـــؤون االقتصـــاجيي واالجتماع ي ألاألماني العامين ومة اـــندوق النقد 

ــاد   الدول ن ومنظمي التجارة العالم ين ومنظمي التعاون والتنم ي ف  الم  دان االقتصــــــــــــاجتن والمكت  اإلحصــــــــــ
مواشــــــ ة تتعلق ألالتجارة الدول ي ف  اللدماب وتحد د أســــــعار    2021ل تحاج األوروب   و ــــــمل اجتما  عام 

 خدماب اإلقامين سا م ف ها اندوق النقد الدول  ومنظمي التجارة العالم ي 
  

 جدول األعمال المقبل  - ثالثا  
ل جتما  ال األة والث ث ن لفريق فوربرغن المقرر حال ا عقده موافه    تضمن جدول األعمال المؤقت - 15

اجتماعا افتراشـــ ان ورقي قطاع ي أل ـــأن تأج ر اعالب والمعداب وال ـــلة الملموســـي األخر  وعجارتها مة خ ار 
(ن تغط  م ـــــــــــادل الق اس المتعلقي ألالنواتر واألســـــــــــعار  ومن المقرر تقديم عرول ISIC 77.30ال ـــــــــــرام )

ــتها تجارأل ا اس    مصــــغرة ــتتم مناق ــ ــاملي لعدة قطاعاب الت  ســ ــ ة ال ــ أل ــــأن قطا  التعل م  ومن م ن المواشــ
التجارة اإللكترون ين والتعاون أل ـــــــأن ا اس اللدماب المال ين واســـــــتلدام الب اناب البد لي ف  ا اس نقل الرلاأل 

وس طين ومنتجاب األسعار المبتكرة جوان والفجواب ف  الب اناب وم ادل الق اس المتصلي ألالمنصاب ال  ك ي ال
الت  تدمر األســــعار المحل ي وأســــعار الوارجاب مجتمعي ف  الب اناب المن ــــورةن وموااــــلي النقاش أل ــــأن ا اس  

 الصدماب االقتصاجيي  ومن المقرر عقد جل ي لعرل الملصقاب أل أن تجارأل تحد ث نظم اإلنتاج 

أل ــــــــأن معا  ر  2021ل الملصــــــــقاب ف  عام وقد أن ــــــــصت فرقي عمل لت ــــــــل ر نتادر جل ــــــــي عر  - 16
ومن   ا ح ي الب اناب البد لي ل ستلدام لص اسي وث قي للم اجئ التوج ه ي العالم ي الستلدام الب اناب البد لي 

ــاف ي لتعليل جهوج التوع ي والتعاون  ــام فرق عمل  شــــــ ــل فرقي العمل المت ق ي عملها منع   المقرر  ن ــــــ وتوااــــــ
ن وسـت ـتكمل وشـة   ار السـتلدام األرقام الق اسـ ي ألسـعار االسـته   ف   2021ام االجتما  المعقوج ف  ع

ــ اسي موجلاب قبل االجتما  العت  ــعار  نتاج اللدماب  ومن المقرر أن تتم اـــ ــ ي ألســـ ــاأل األرقام الق اســـ ح ـــ
  2022س عقد ف  عام 

ــن فاب الموحدة أل ــــب   وفريق فوربرغ مورج فريد من نوعه لتقديم الم ــــورة المتعلقي ألمحتو  وه ك  -   17 ل التصــ
موشــــــو  التصــــــن ا المتعلق   2022اللبرة العمل ي المتاحي لد  أعضــــــاده  ومن المقرر أن ي ــــــمل اجتما  عام 

 متجارة الجملي  وس قوم الفريق ألإعاجة النظر ف  أعماله ال األقي وباستكمالها ل دمر ف ها تغّ راب ال وق وتطوراتها  

http://www.voorburggroup.org/
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 جنة اإلحصائية اتخاذه اإلجراء المطلوب من الل  -  رابعا  
ــإحصــــــــــــــــــــاماب   - 18 ألـــــ الــمـــعـــنـــ   فــوربــرغ  فــريــق  مــتـــقـــريــر  ــا  عــلـــمـــــ تــحـــ ـــ   أن  ــدعــوة  لــ   مـــــ ــي  الــلـــجـــنـــــ

  اللدماب 
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 المرفق
 2021-2006القطاعات التي يغطيها فريق فوربرغ المعني بإحصاءات الخدمات، الفترة    

 
 اسم القطا  رمل التصن ا الصناع  الدول  الموحد

  
 اعالب ا ح  3312

  ا ح المعداب اإللكترون ي وال صريي 3313

  ا ح المعداب الكهرباد ي 3314

  ا ح معداب النقل )ألاستثنام المرل اب ذاب المحرلاب( 3315

  ا ح المعداب األخر   3319

 تجم ة الم اه ومعالجتها وتوا لها 3600

 الصر  الصح  3700

 جمة النفاياب س ر اللطرة 3811

 جمة النفاياب اللطرة 3812

 معالجي النفاياب س ر اللطرة وتصريفها 3821

 معالجي النفاياب اللطرة وتصريفها 3822

 استرجا  المواج 3830

 أن طي المعالجي وخدماب  جارة النفاياب األخر   3900

 ا اني وعا ح المرل اب ذاب المحرلاب 4520

 تجارة الجملي 469-462

 الرلاأل ألال كك الحد ديي ف ما م ن المدننقل  4911

 نقل ال ضادة ألال كك الحد ديي 4912

 النقل البرت لل ضادة 4923

 النقل الماد  ال حرت وال احل  للرلاأل 5011

 النقل الماد  ال حرت وال احل  لل ضادة 5012

 النقل الماد  الداخل  للرلاأل 5021

 لل ضادةالنقل الماد  الداخل   5022

 النقل الجوت للرلاأل 5110

 النقل الجوت لل ضادة 5120

 التللين والحفظ 5210

 أن طي اللدماب المتصلي ألالنقل البرت  5221

 أن طي اللدماب المتصلي ألالنقل الماد  5222

 أن طي اللدماب المتصلي ألالنقل الجوت  5223

 مناولي ال حناب 5224

 األخر  أن طي جعم النقل  5229

 أن طي البريد 5310
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 اسم القطا  رمل التصن ا الصناع  الدول  الموحد

  
 أن طي  رلاب نقل البريد اللااي 5320

 أن طي اإلقامي القص رة األجل 5510

 لمقطورابالل  اراب و أما ن والمنتل اب الترف ه ي الت  تت    التل  مأما ن  5520

 مرافق اإلقامي األخر   5590

 أن طي المطاعم وخدماب األ عمي المتنقلي 5610

 تقديم وج اب الطعام ف  المناس اب 5621

 أن طي خدماب الطعام األخر   5629

 أن طي تقديم الم روباب 5630

 ن ر الكت  5811

 ن ر األجلي والقوادم البريديي 5812

 ن ر الصح  والمج ب والدورياب 5813

 أن طي الن ر األخر   5819

 ن ر البرمج اب 5820

 والف د و والبرامر التلفليون يأن طي  نتاج األف م  5910

 أن طي ن ر الت ج  ب الصوت ي والموس ق  5920
 البث اإلذاع  6010
 التلفليون  التلفليون ي والبثأن طي البرمجي  6020

 أن طي االتصاالب ال لك ي 6110

 أن طي االتصاالب ال سلك ي 6120

 أن طي االتصاالب ال اتل ي 6130

 االتصاالب األخر  أن طي  6190

 أن طي البرمجي الحاسوب ي 6201

 خدماب اللبرة االست اريي الحاسوب ي وعجارة المرافق الحاسوب ي 6202

 أن طي خدماب تكنولوج ا المعلوماب والحاسوأل األخر   6209

 أن طي تجه ل الب اناب واستضافي المواقة ال  ك ي وما  تصل معلك من أن طي 6311

 البواألاب ال  ك ي 6312

 المصار  المرلليي 6411

 أنوا  الوسا ي المال ي األخر   6419

 أ كال من  القرول األخر   6492

أن ــــطي اللدماب المال ي األخر ن ألاســــتثنام أن ــــطي التأم ن وتمويل المعا ــــاب التقاعديين   6499
 س ر المصّنفي ف  موشة آخر

 الح اةالتأم ن ألل   التأم ن عل   6512

  عاجة التأم ن 6520

 األن طي الم اعدة لللدماب المال ين ألاستثنام التأم ن وتمويل المعا اب التقاعديي 6610

 األن طي العقاريي ف  الممتلكاب المملولي أو المؤج رة 6810
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 اسم القطا  رمل التصن ا الصناع  الدول  الموحد

  
 األن طي العقاريي عل  أساس رسوم أو عقوج 6820

 األن طي القانون ي 6910

 األن طي المحاسب ي وأن طي م ك الدفاتر ومراجعي الح األابن واالست اراب الضريب ي 6920

 أن طي اللبرة االست اريي ف  مجال اإلجارة 7020

 األن طي المعماريي والهندس ي واللدماب االست اريي التقن ي المتصلي مها 7110

 االخت اراب والتحال ل التقن ي 7120

 والتطوير التجريب  ف  مجال  العلوم الطب   ي والهندسيال حث  7210

 ال حث والتطوير التجريب  ف  مجال العلوم االجتماع ي واإلن ان ي 7220

 اإلع ن 7310

 أألحاي ال وق واستط عاب الرأت 7320

 أن طي التصم م المتلصصي 7410

 األن طي الب طريي 7500
 المحرلاب وعجارتها مة خ ار ال رامتأج ر المرل اب ذاب  7710

 تأج ر ال لة الترف ه ي والرياش ي وعجارتها مة خ ار ال رام  7721

 تأج ر  راد  وأقراص الف د و 7722

 تأج ر ال لة ال لص ي والمنلل ي األخر  وعجارتها مة خ ار ال رام 7729

 وعجارتها مة خ ار ال رامتأج ر اعالب والمعداب وال لة الملموسي األخر   7730

 تأج ر منتجاب الملك ي الفكريي وما  امههان ف ما عدا األعمال المحم ي ألحقوق الن ر 7740

 أن طي ولاالب استقدام الموظف ن 7810

 أن طي ولاالب استقدام الموظف ن المؤقت ن 7820

 تقديم موارج أل ريي أخر   7830

 أن طي ولاالب ال فر 7911

 خدماب الحجل األخر  واألن طي المتصلي مها 7999

 أن طي األمن اللاص 8010
 أن طي خدماب نظم األمن 8020

 أن طي التحق ق 8030

 األن طي المتكاملي لدعم المرافق 8110

 التنظ ا العام للم ان  8121

 أن طي تنظ ا الم ان  والتنظ ا الصناع  األخر   8129

 المتعلقي أللدماب االعتنام ألالمناظر الطب   ي وا انتهااألن طي  8130

 األن طي اإلجاريي وأن طي جعم المكات  8210

 أن طي مرا ل االتصال الهاتف  8220
 تنظ م المؤتمراب والمعارل التجاريي 8230

 أن طي الم ت ف اب 8610
 أن طي ال  اجاب الطب ي وع اجاب األسنان 8620
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 اسم القطا  رمل التصن ا الصناع  الدول  الموحد

  
 األخر  ف  مجال احي اإلن اناألن طي  8690

 األن طي اإلمداع ي والفنون وأن طي الترف ه 9000

 أن طي المكت اب والمحفوظاب 9101

 أن طي المتاح  وت غ ل المواقة والم ان  التاريل ي 9102

 أن طي حدادق الن اتاب وحدادق الح وان والمحم اب الطب   ي 9103

 الرياش يت غ ل المرافق  9311

 أن طي النواجت الرياش ي 9312

 األن طي الرياش ي األخر   9319

  ا ح األجهلة اإللكترون ي االسته   ي 9521

  ا ح األجهلة المنلل ي والمعداب المنلل ي ومعداب الحدادق 9522

  ا ح األحعيي والمنتجاب الجلديي 9523

 المنلل ي ا ح األثاي والمفرو اب  9524

  ا ح ال لة ال لص ي والمنلل ي األخر   9529

 
 


