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 BECالفئة الرئيسية في  الرمز
الفئة المقابلة في نظام 

الحسابات القومية 
SNA 

SNA BEC CODE 

 Food and beverages     1     األغذية والمشروبات     1
   أولية   11  

 
Primary   11   

 Intermediate السلع الوسيطة لألغراض الصناعية أساسا   111    
goods 

Mainly for industry                  111     

 Consumption السلع االستهالكية لالستهالك المنزلي أساسا   112    
goods 

Mainly for household 
consumption      112     

   Processed   12     مجهزة   12  

 Intermediate السلع الوسيطة لألغراض الصناعية أساسا   121    
goods 

Mainly for industry                   121     

 Consumption السلع االستهالكية لالستهالك المنزلي أساسا   122    
goods 

Mainly for household 
consumption 122     

2     
 Industrial supplies not     لوازم صناعية غير مذكورة في موضع أخر

elsewhere specified     2 

 Intermediate السلع الوسيطة أولية    21  
goods 

Primary   21   

 Intermediate السلع الوسيطة مجهزة   22  
goods 

Processed   22   

 Fuels and lubricants     3     وقود وزيوت التشحيم     3

 Intermediate السلع الوسيطة أولية    31  
goods 

Primary   31   

   Processed   32     مجهزة   32  



 BECالفئة الرئيسية في  الرمز
الفئة المقابلة في نظام 

الحسابات القومية 
SNA 

SNA BEC CODE 

     Motor spirit                          321     بنزين سيارات 321    

 Intermediate السلع الوسيطة أنواع أخرى  322    
goods 

Other 322     

4     
النقل(، وأجزاؤها سلع إنتاجية )عدا معدات 

 وملحقاتها
    Capital goods (except 

transport equipment), 
and parts and 
accessories thereof 

    4 

 Capital goods Capital goods (except سلع رأسمالية سلع إنتاجية )عدا معدات النقل(   41  
transport equipment)    41   

 Intermediate السلع الوسيطة أجزاء وملحقات   42  
goods 

Parts and accessories                         42   

5     
 معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها

  

  Transport equipment, 
and parts and 
accessories thereof 

    5 

   Passenger motor cars                          51     سيارات ركاب   51  
   Other   52     غيرها   52  
     Capital goods Industrial                            521 سلع رأسمالية صناعية 521    

 Consumption السلع االستهالكية غير صناعية 522    
goods 

Non-industrial                        522     

 Intermediate الوسيطةالسلع  أجزاء وملحقات   53  
goods 

Parts and accessories                         53   



 BECالفئة الرئيسية في  الرمز
الفئة المقابلة في نظام 

الحسابات القومية 
SNA 

SNA BEC CODE 

6     
سلع  استهالكية غير مذكورة في موضع 

 آخر
  

  Consumer goods not 
elsewhere specified     6 

 Consumption السلع االستهالكية معمرة   61  
goods 

Durable                                       61   

 Consumption السلع االستهالكية شبه معمرة   62  
goods 

Semi-durable                                  62   

 Consumption السلع االستهالكية غير معمرة   63  
goods 

Non-durable                                   63   

 سلع غير مذكورة في موضع آخر     7
  

  Goods not elsewhere 
specified                        7 

 

 


