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مقدمة:
يتطلب التعامل مع السلعة المنتجة الفهم الكافي لطبيعة ىذه السلع ،حيث يرتبط التعامل معها على طبيعة
النشاط اإلقتصادي وفهمو .فهناك الكثير من السلع ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع نوعية النشاط ،لذلك كان من
الضرورة بمكان ان يتم اعطاء ىذه السلع الوصف الدقيق والشامل لمعرفة اماكن تواجدىا ضمن ما يسمى
بجداول المدخالت والمخرجات والتي تمثل ىذه الجداول كميزان للتوافق ما بين السلع واستهالكها ضمن
النشاط الواحد.
يعتمد ترميز ىذه السلع على طبيعة دليل النشاط االقتصادي من خالل المستويات التي يمثلها خالل
السنوات المتالحقة ،حيث يرتبط كل مستوى من مستويات التصنيف المركزي للسلع مع مستويات التصنيف
او الدليل الموحد للنشاط االقتصادي
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معلومات اساسية:

3

.1

نشأ التصنيف المركزي في اوائل السبعينات ،حيث تم اعتبار وضع اطار موحد عنصر اساسي ورئيسي.

.2

في عام  1976تم االتفاق على وضع تصنيف يفطي السلع والخدمات والذي يدعى .CPC

.3

في عام  1989تم االتفاق على تجربة استخدام  CPCالمؤقت الكتساب الخبرة.

.4

في عام  1991تم نشره مع االخذ بعين االعتبار خبرة المستخدمين والمتعاملين بو لتنقيحو فيما بعد

.5

تم اقرار ال  CPCفي عام .1998

.6

تم استكمال االصدار  CPC1في عام .2002

.7

تقديم مساىمات من الفريق الفرعي التقني لتنقيح  CPC1حيث ظهر بصورة جديدة  .CPC1.1حيث تم
ادراج جميع التغييرات الالزمة المدرجة على .CPC1
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مبادئ التصنيف:
 .1يشكل ال  CPCتصنيفا شامال لجميع السلع والخدمات.
 .2يتضمن ال  CPCجميع المنتجات المتعامل معها محليا او دوليا او يمكن ادراجها في
المحزونات.

 .3عبارة عن اداة لتجميع وتبويب جميع انواع االحصاءات التي تتطلب تفاصيل لهذه
المنتجات.
 .4يتسم بالشمولية
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الدليل الموحد للنشاط االقتصادي والتصنيف المركزي للمنتجات:
•

•

•
•

5

رمز
تم استخدام دليل النشاط االقتصادي ( )ISIC2في اعطاء ووصف كل نشاط اقتصادي على حدة ،حيث كان النشاط يُ َ
ويوصف على مستوى  4حدود ( ،)ISIC2 _4digitوتُعطى السلعة المنتجة رمزا ودليال مشابها لدليل النشاط ولكن على 6
حدود وذلك لتمييز السلعة المختلفة المنتجة ضمن النشاط الواحد وتختلف االرقام في اخر رقمين الختالف مسمى السلعة
المنتجة وكان الوصف او الترميز يختلف من بلد الخر.
الزالة الفروق والتشوىات ما بين البلدان في عملة تصنيف وترميز السلع المنتجة تم تحديث دليل النشاط االقتصادي من
المستوى الثاني ( )ISIC2الى المستوى الثالث ( )ISIC3مع فصل ترميز السلع المنتجة ضمن كتيب مستقل يُسمى ب
التصنيف المركزي للمنتجات ( ،)CPCحيث كان اول مستوى ىو ( )CPC1والذي ىو مرتبط مع دليل النشاط االقتصادي
الموحد ( .)ISIC3لقد توحدت مفاىيم السلع المنتجة من خالل توحيد دليلها في دليل التصنيف المركزي للمنتجات حيث
تم اعطاء السلع المنتجة ضمن النشاط الواحد نفس الدليل وعلى  5ارقام ( )5 digitويتم الفريق ما بين ىذه السلع ضمن
المجموعة الواحد بزيادة رقمين على اليمين
والذي ىو شان داخلي في البلدان المختلفة ،لكن في النهاية يكون الدليل نفسو في جميع البلدان ولكن على مستوى 5
حدود.
نتيجة لتغير الظروف المحيطة باالقتصاديات المختلفة ولمحاولة التعرف على اىم االنشطة المؤثرة على الناتج القومي فقد تم
تنقيح دليل النشاط الموحد من ( )ISIC3الى ()ISIC3.1والذي ال يختلف اختالفا جوىريا عن سابقو ،حيث تم تعديل
التصنيف المركزي للمنتجات من ( )CPC1الى (.)CPC1.1
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•

•
•

•

لقد توسع التعامل مع االنشطة االقتصادية وتمت دراسة مدى تأثيرىا على الناتج القومي ،حيث تم تنقيح دليل النشاط
االقتصادي الموحد من المستوى الثالث ( )ISIC3.1الى المستوى الرابع ( )ISIC4والذي توسع فيو عدد االنشطة
نتيجة لفصل بعض االنشطة عن بعضها البعض .على سبيل المثال ،فقد تم فصل نشاط الصيانة واالصالح لالالت
والمعدات عن نشاط الصناعة حيث كان النشاطان مرتبطان ببعضهما البعض في دليل النشاط االقتصادي الموحد
المستوى الثالث ،وعليو فقد تم االتفاق على تنقيح دليل التصنيف المركزي للمنتجات من ( )CPC1.1الى
( )CPC2والذي ىو مرتبط مع دليل النشاط االقتصادي الموحد المستوى الرابع.
ال يوجد نسخة باللغة العربية للتصنيف المركزي للمنتجات المستوى الثاني ،حيث تم تنقيح ىذه النسخة لتصبح أكثر
مالئمة مع االنشطة والسلع المنتجة من ( )CPC2إلى ( )CPC2.1والتي ىي أيضاً باللغة االنجليزية.
الغرض من التصنيف المركزي للمنتجات توفير اطار للمقارنة على مستوى النطاق الدولي بين االحصاءات المتعلقة
بالبضائع والخدمات واالصول.
طريقة التصنيف كما يلي:

المجموعة الفئة الفئة الفرعية العنوان (الوصف) النظام المنسق التصنيف المقابل  1.1التصنيف الدولي الصناعي
تحت المجموعة الباب من خانة واحدة
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وتحت الباب القسم من خانتين
اما الفئة والتي ىي ضمن الباب والقسم  4خانات
والفئة الفرعية  5خانات والتي تحوي على اكثر من سلعة يتم اعطائها نفس الرمز
النظام المنسق  4خانات يقابلو التصنيف المركزي  1.1على  5خانات مرتبط مع التصنيف الدولي الصناعي المستوى الرابع
على  4خانات.
على سبيل المثال:
الباب رقم  :2المنتجات الغذائية ،المشروبات ،التبغ ،المنسوجات ،والمنتجات الجلدية
القسم رقم  :21اللحوم ،االسماك ،الفواكو ،الخضروات ،الزيوت والدىون
المجموعة رقم  :211اللحوم ومنتجاتها
الفئة رقم  :2111لحوم حمراء طازجة او مبردة
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الفئة الفرعية رقم  :21111لحوم الماشية طازجة او مبردة
 :21112لحوم الجواميس طازجة او مبردة
 :21113لحوم خنازير طازجة او مبردة
 :21114لحوم االرانب طازجة او مبردة
 :21115لحوم الضأن (الخراف) طازجة او مبردة
 :21116لحوم ماعز طازجة او مبردة
 :21117لحوم جمال طازجة ومبردة
 :21118لحوم الخيول طازجة او مبردة
 :21119لحوم حمراء اخرى طازجة او مبردة

فيما يتعلق بالباب والقسم والمجموعة والفئة فهي ثابتة ضمن التصنيف المركزي  ،CPC1.1اما االختالف فهو يتعلق برمز الفئة
الفرعية والتي قد تأخذ نفس الرمز او تختلف:
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الفئة الفرعية  21111يقابلها
الفئة الفرعية  21112يقابلها 21111
الفئة الفرعية  21113يقابلها 21113
الفئة الفرعية  21114يقابلها 21129
الفئة الفرعية  21115يقابلها 21115
الفئة الفرعية  21116يقابلها 21129
الفئة الفرعية  21117يقابلها 21117
الفئة الفرعية  21118يقابلها 21118
الفئة الفرعية  21119يقابلها 21129
الفئة  2112حتت نفس اجملموعة  211فهي حلوم املساخل طازجة او مربدة ومنها
الفئة الفرعية رقم 21121 :حلوم الدجاج طازجة او مربدة
 21122حلوم البط طازجة او مربدة
 21123حلوم االوز طازجة او مربدة
 21124حلوم ديك احلبش طازجة او مربدة
 21125حلوم الطيور الداجنة طازجة او مربدة
21111
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حيث يقابل كل ىذه الفئات الفرعية رقم  21121من  CPC1.1وىو لحوم وفضالت صالحة لألكل من الطيور الداجنة طازجة
او مبردة .ويتم القياس على باقي المجموعة والتي تتكون من الفئات الباقية،2118 ،2117 ،2116 ،2115 ،2114 ،2113 ،
 .2119حيث تشترك جميعها بنشاط " 1010تجهيز وحفظ اللحوم" من دليل التصنيف الصناعي الموحد  .ISIC4باستثناء
الفئة الفرعية  21175خالصات وعصائر اللحوم او االسماك او القشريات او الرخويات فإنو يقابلها نشاط " 1079صناعة
منتجات غذائية أخرى غير مصنفة في مكان اخر" ،اما الفئة الفرعية  21176اطباق ووجبات طعام محضرة تعتمد على اللحوم
فإنها تقع ضمن نشاط " 1075صنع وجبات وأطباق جاىزة".
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