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المنظومة الوطنية لتصانيف 
2009األنشطة والمنتجات لسنة 

الحجة،   ذو 13الجمعة، 
1439

:األنشطة •

 اإلقتصاد�ةالتصنیف الدولي الصناعي لألنشطة(CITI) ) لجنة اإلحصاء

 تصنیف مرجعي(1989) ):المتحدة �الألمم

 تصنیف األنشطة لبلدان اإلتحاد األورو'ي(NACE) ) اللجنة اإلحصائ�ة

    ) EUROSTAT) ((1990)لإلتحاد األورو'ي

 :المواد   •

التصنیف المر8ز6 للمواد(CPC)) الألمملجنة اإلحصاء�(1990))المتحدة   

 األنشطة االقتصاد�ة لبلدان اإلتحاد األور�و'ي تصنیف المواد المتصلة 

(CPA) اللجنة اإلحصائ�ة لإلتحاد األورو'يEUROSTAT)((1996)  
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 :التجارة الخارج�ة •

للدیوانةالمنظومة المتناسقة :على المستو> الدولي  (SH) ) المنظمة

 )للدیوانةالعالم�ة 

للدیوانةالمنظومة المندمجة  :على المستو> األورو'ي (NC) ) اللجنة

 )األورو'ي لإلتحاداإلحصائ�ة 

02 المنظومة الدول�ة لتصانیف األنشطة والمنتجات

 المنظومة الدول�ة لتصانیف األنشطة والمنتجات

 ومعمقة ةشامل مراجعة والمنتجات األنشطة لتصانیف المنسC الدولي النظام شهد•
:2000/2007  الفترة خالل استمرت

 لماذا؟•

 نظام في لمي؛الع التكنولوجي؛ المجال في تطور : اإلقتصاد6 النسیج في تغییرات 
        ..التصن�ع

   للتغییرات التصانیف مواك�ة وجوب                  

   "یف؟ •

المتحدة لألمم اإلحصائ�ة اللجنة( تقن�ة ولجان خبراء لجنة(

المنظماتواإلقل�م�ة؛ الدول�ة المنظمات الوزارات؛ اإلحصاء؛ معاهد مشار8ة 
 ...المهن�ة

)EUROSTAT(على المستو> األورو'ي ت�عتها مراجعة التصانیف ... 
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 اتالمنظومة الدول�ة لتصانیف األنشطة والمنتج

 :النتائج•

 CITI Rév.4, CPC Ver.2 األمم اإلحصاء لجنة قبل من إعتمادهما تم� 
  2006 مارس في المتحدة

النظام اعتماد Cالمنس SH للدیوانة العالم�ة المنظمة قبل من 2007  سنة 

NACE Rév.2, CPA 2008, NC  اللجنة قبل من اعتمادهما تم : 2008
 2008 جانفي في األورو'�ة

 النظام يف االندماج اختارت التي لبلدانا في التصانیف مراجعة ت�عتها ...
 والمنتجات األنشطة لتصانیف المنسC الدولي

2009 لسنة لألنشطة التونسي التصنیف )NAT  التونسي التصنیف و)2009
CTP( 2009 لسنة للمواد 2009(
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04 اتالمنظومة الدول�ة لتصانیف األنشطة والمنتج

الجديدة لألنشطـة والمنتجـات التصـانيفهيكلة 
األنشطـة تصـانيف المنتجـــات تصانيف

NAT 1996نظام الترميز

(وطني)

CITI Rév4 

(دولي)

NACE Rév2 

(أوروبي)
NAT 2009 

(وطني)

CTP 2002

(وطني)

CPA 2008

(أوروبي)
CTP 2009 

(وطني)

17 21 21 21 17 21 21
قطاع

(حرف)

31 مستوى غير موجود هذا المستوى الغاء تم 31 هذا المستوى الغاء تم
قطاع نحتي

(حرفان)

60 88 88 88 60 88 88
فروع

(رقمان)

221 238 272 274 221 261 261
مجموعات
( أرقام 3 )

501 419 615 662 497 575 609
أقسام

( أرقام 4 )

595 مستوى غير موجود
هذا  الغاء تم

المستوى
مستوى غير موجود

أقسام تحتية
( أرقام 5 )

األنشطة تصانيف موجودة صلب مستويات غير
)المنتجات بتصانيفخاصة (

767 1342 1377
أصناف

( أرقام 5 )

2347 3142 3237
أصناف تحتية

( أرقام 6 )
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شكـــرا


