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 تصنيف الفئات االقتصادية الموسع

Classification by Board Economic Categories 



الفئة المقابلة في  BECالفئة الرئيسية في  الرمز
نظام الحسابات 
 SNAالقومية 

 SNA BEC CODE 

 Food and beverages     1       المواد الغذائية والمشروبات     1

تدخل في تصنيع )ية مواد أول   11  
(المواد الغذائية والمشروبات  

     Primary   11   

مواد أولية بشكل أساسي  111    
لصناعة المواد الغذائية 

 والمشروبات

     Intermediate goods Mainly for industry                  111   السلع الوسيطة

مواد أولية مخصصة بشكل  112    
ك المنزليأساسي لالستهال  

 Consumption goods Mainly for household   السلع االستهالكية

consumption      

112     

غذائية )مواد معالجة    12  
(ومشروبات  

      Processed   12   

مواد معالجة مخصصة أساسا  121    
لتصنيع المواد الغذائية 

 والمشروبات

     Intermediate goods Mainly for industry                   121   السلع الوسيطة

مواد معالجة مخصصة أساسا  122    
 لالستهالك المنزلي

 Consumption goods Mainly for household   السلع االستهالكية

consumption 

122     

 Industrial supplies not      مواد صناعية غير مصنفة في      2

elsewhere specified 

    2 



 مكان آخر

   Intermediate goods Primary   21   السلع الوسيطة مواد أولية   21  

   Intermediate goods Processed   22   السلع الوسيطة مواد معالجة   22  

 Fuels and lubricants     3       الوقود وزيوت التشحيم     3

   Intermediate goods Primary   31   السلع الوسيطة مواد أولية   31  

   Processed   32       مواد معالجة   32  

     Motor spirit                          321       وقود محركات 321    

     Intermediate goods Other 322   السلع الوسيطة أخرى 322    

باستثناء )السلع الرأسمالية      4
، وأجزاؤها (معدات النقل

 ولوازمها

      Capital goods (except 

transport equipment), and parts 

and accessories thereof 

    4 

باستثناء )السلع الرأسمالية    41  
(معدات النقل  

 Capital goods Capital goods (except   سلع رأسمالية

transport equipment)  

  41   

   Intermediate goods Parts and accessories                         42   السلع الوسيطة قطع الغيار واللوازم والكماليات   42  

 Transport equipment, and parts       معدات النقل وقطعها ولوازمها     5

and accessories thereof 

    5 

مركبات نقل الركاب ذات    51  
 المحرك

      Passenger motor cars                          51   



   Other   52       أخرى   52  

     Capital goods Industrial                            521   سلع رأسمالية صناعية 521    

     Consumption goods Non-industrial                        522   السلع االستهالكية غير صناعية 522    

   Intermediate goods Parts and accessories                         53   السلع الوسيطة قطع الغيار واللوازم والكماليات   53  

السلع االستهالكية غير مصنفة      6
 في مكان آخر

      Consumer goods not 

elsewhere specified 

    6 

   Consumption goods Durable                                       61   السلع االستهالكية سلع معمرة   61  

   Consumption goods Semi-durable                                  62   السلع االستهالكية سلع معمرة نوعا ما   62  

ع غير معمرةسل   63      Consumption goods Non-durable                                   63   السلع االستهالكية 

سلع غير مصنفة في مكان      7
 آخر

      Goods not elsewhere specified                        7 

   Other goods N.E.S 999    سلع أخرى 999  

 


