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المنتج واسم الرئيسية المجموعة ICP رمز

100000 اإلجمالي المحلي الناتج

110000 المعيشية األسر في الفردي االستهالكي اإلنفاق

110100 الكحولية غير والمشروبات األطعمة

110110 أطعمة

وحبوب خبز 110111

أرز 110111.1

110111.2  أخرى ومنتجات طحين أخرى، حبوب

خبز 110111.3

أخرى مخابز منتجات 110111.4

الباستا منتجات 110111.5

لحم 110112

وعجل بقر 110112.1

خنزير 110112.2

110112.3  وماعز خروف ضأن،

دجاج 110112.4

110112.5 باللحم أخرى وتحضيرات أخرى لحوم

بحر وثمار سمك 110113

110113.1 مثلجة أو مبّردة أو طازجة بحر وثمار سمك

110113.2 معالجة أو محفوظة بحر وثمار سمك

وبيض وجبن حليب 110114

طازج حليب 110114.1

110114.2 محفوظة أخرى حليب ومنتجات حليب

جبن 110114.3

البيض من ومنتجات بيض 110114.4

ودهون زيوت 110115

وسمنة زبدة 110115.1

لألكل قابلة أخرى ودهون زيوت 110115.3

فواكه 110116

مبّردة أو طازجة فواكه 110116.1

معالجة أو محفوظة أو مثلجة الفواكه من ومنتجات فواكه 110116.2

خضار 110117

البطاطس غير مبّردة أو طازجة خضار 110117.1

مبّردة أو طازجة بطاطس 110117.2

110117.3 معالجة أو محفوظة أو مثلجة الخضار من ومنتجات خضار

وحلوى وشوكوال وعسل ومربى سكر 110118

سكر 110118.1

وعسل ومرمالد مربى 110118.2

110118.3 ومثلجات وشوكوال حلوى

آخر مكان في مصنفة غير غذائية منتجات 110119

آخر مكان في مصنفة غير غذائية منتجات 110119.1

كحولية غير مشروبات 110120

وكاكاو وشاي قهوة 110121

وكاكاو وشاي قهوة 110121.1

وخضار فواكه وعصير غازية ومشروبات معدنية مياه 110122

وخضار فواكه وعصير غازية ومشروبات معدنية مياه 110122.1

ومخدر وتبغ كحولية مشروبات 110200

كحولية مشروبات 110210

روحية مشروبات 110211

روحية مشروبات 110211.1

نبيذ 110212

نبيذ 110212.1

بيرة 110213

بيرة 110213.1

تبغ 110220

تبغ 110221

تبغ 110221.1

مخدر 110230

مخدر 110231

مخدر 110231.1

قدم وألبسة مالبس 110300

110310 مالبس

مالبس وأكسسوارات أخرى مالبس وقطع مالبس لوازم 110311

مالبس وأكسسوارات أخرى مالبس وقطع مالبس لوازم 110311.1



ألبسة 110312

ألبسة 110312.1

المالبس وتأجير وتصليح تنظيف 110314

المالبس وتأجير وتصليح تنظيف 110314.1

قدم ألبسة 110320

أخرى قدم وألبسة أحذية 110321

أخرى قدم وألبسة أحذية 110321.1

القدم ألبسة وتأجير تصليح 110322

القدم ألبسة وتأجير تصليح 110322.1

110400 أخرى ووقود وغاز وكهرباء ومياه سكن

110410 للسكن ومحتسبة فعلية إيجارات

للسكن ومحتسبة فعلية إيجارات 110411

110411.1 للسكن ومحتسبة فعلية إيجارات

المسكن وتصليح صيانة 110430

المسكن وتصليح صيانة 110431

المسكن وتصليح صيانة 110431.1

بالمسكن مرتبطة متفرقة وخدمات المياه إمدادات 110440

المياه إمدادات 110441

المياه إمدادات 110441.1

بالمسكن مرتبطة متفرقة خدمات 110442

بالمسكن مرتبطة متفرقة خدمات 110442.1

أخرى ووقود وغاز كهرباء 110450

كهرباء 110451

كهرباء 110451.1

غاز 110452

غاز 110452.1

أخرى وقود 110453

أخرى وقود 110453.1

للمنزل روتينية وصيانة منزلية معدات مفروشات، 110500

أخرى أرضية وتغطيات سجاد وأثاث، مفروشات 110510

وأثاث مفروشات 110511

وأثاث مفروشات 110511.1

أخرى أرضية وتغطيات سجاد 110512

أخرى أرضية وتغطيات سجاد 110512.1

األرضية وتغطيات واألثاث المفروشات تصليح 110513

األرضية وتغطيات واألثاث المفروشات تصليح 110513.1

منزلية أنسجة 110520

منزلية أنسجة 110521

منزلية أنسجة 110521.1

منزلية أدوات 110530

ال أم كهربائية أكانت سواء رئيسية منزلية أدوات 110531

ال أم كهربائية أكانت سواء رئيسية منزلية أدوات 110531.1

صغيرة كهربائية منزلية أدوات 110532

صغيرة كهربائية منزلية أدوات 110532.1

المنزلية األدوات تصليح 110533

المنزلية األدوات تصليح 110533.1

110540 منزلية وآنية المائدة وأدوات زجاجية آنية

منزلية وآنية المائدة وأدوات زجاجية آنية 110541

منزلية وآنية المائدة وأدوات زجاجية آنية 110541.1

والحديقة للمنزل ومعدات أدوات 110550

رئيسية ومعدات أدوات 110551

رئيسية ومعدات أدوات 110551.1

متفرقة وأكسسوارات صغيرة أدوات 110552

متفرقة وأكسسوارات صغيرة أدوات 110552.1

110560 الروتينية المنزلية للصيانة وخدمات سلع

معمرة غير منزلية سلع 110561

معمرة غير منزلية سلع 110561.1

أسرية وخدمات منزلية خدمات 110562

منزلية خدمات 110562.1

أسرية خدمات 110562.2

الصحة 110600

110610 طبية ومعدات وأدوات منتجات

صيدلية منتجات 110611

صيدلية منتجات 110611.1

أخرى طبية منتجات 110612



أخرى طبية منتجات 110612.1

عالجية ومعدات أدوات 110613

عالجية ومعدات أدوات 110613.1

الخارجيين المرضى خدمات 110620

طبية خدمات 110621

طبية خدمات 110621.1

األسنان طب خدمات 110622

األسنان طب خدمات 110622.1

صيدلية خدمات 110623

صيدلية خدمات 110623.1

المستشفيات خدمات 110630

المستشفيات خدمات 110631

المستشفيات خدمات 110631.1

النقل 110700

عربات شراء 110710

بمحرك سيارات 110711

بمحرك سيارات 110711.1

نارية دراجات 110712

نارية دراجات 110712.1

هوائية دراجات 110713

هوائية دراجات 110713.1

حيوانات تجرها عربات 110714

حيوانات تجرها عربات 110714.1

الشخصية النقل معدات تشغيل 110720

الشخصية النقل لمعدات وزيوت وقود 110722

الشخصية النقل لمعدات وزيوت وقود 110722.1

الشخصية النقل معدات وتصليح صيانة 110723

الشخصية النقل معدات وتصليح صيانة 110723.1

الشخصية النقل بمعدات متعلقة أخرى خدمات 110724

الشخصية النقل بمعدات متعلقة أخرى خدمات 110724.1

النقل خدمات 110730

الحديدية السكك بواسطة ركاب نقل 110731

الحديدية السكك بواسطة ركاب نقل 110731.1

الطرق على ركاب نقل 110732

الطرق على ركاب نقل 110732.1

ً ركاب نقل جوا 110733

ً ركاب نقل جوا 110733.1

ً ركاب نقل الداخلية المائية المجاري وبواسطة بحرا 110734

ً ركاب نقل الداخلية المائية المجاري وبواسطة بحرا 110734.1

مختلطة بوسائل ركاب نقل 110735

مختلطة بوسائل ركاب نقل 110735.1

مدفوعة أخرى نقل خدمات 110736

مدفوعة أخرى نقل خدمات 110736.1

االتصاالت 110800

البريد خدمات 110810

البريد خدمات 110811

البريد خدمات 110811.1

والفاكس الهاتف معدات 110820

والفاكس الهاتف معدات 110821

والفاكس الهاتف معدات 110821.1

والفاكس الهاتف خدمات 110830

والفاكس الهاتف خدمات 110831

والفاكس الهاتف خدمات 110831.1

والثقافة الترفيه 110900

المعلومات ومعالجة وتصويرية بصرية سمعية معدات 110910

المعلومات ومعالجة وتصويرية بصرية سمعية معدات 110911

المعلومات ومعالجة وتصويرية بصرية سمعية معدات 110911.1

التسجيل وسائط 110914

التسجيل وسائط 110914.1

المعلومات ومعالجة والتصويرية البصرية السمعية المعدات تصليح 110915

المعلومات ومعالجة والتصويرية البصرية السمعية المعدات تصليح 110915.1

وثقافية ترفيهية أخرى معّمرة منتجات 110920

والخارجي الداخلي للترفيه أساسية معّمرة منتجات 110921

والخارجي الداخلي للترفيه أساسية معّمرة منتجات 110921.1

وثقافية ترفيهية أخرى أساسية معّمرة منتجات وتصليح صيانة 110923



وثقافية ترفيهية أخرى أساسية معّمرة منتجات وتصليح صيانة 110923.1

110930 أليفة وحيوانات حدائق أخرى، ترفيهية ومعدات بنود

أخرى ترفيهية ومعدات بنود 110931

أخرى ترفيهية ومعدات بنود 110931.1

110933 أليفة وحيوانات حدائق

110933.1 أليفة وحيوانات حدائق

األليفة للحيوانات أخرى وخدمات بيطرية خدمات 110935

األليفة للحيوانات أخرى وخدمات بيطرية خدمات 110935.1

وثقافية ترفيهية خدمات 110940

ورياضية ترفيهية خدمات 110941

ورياضية ترفيهية خدمات 110941.1

ثقافية خدمات 110942

ثقافية خدمات 110942.1

الحظ ألعاب 110943

الحظ ألعاب 110943.1

110950 مكتبية ولوازم وكتب صحف

110951 مكتبية ولوازم وكتب صحف

110951.1 مكتبية ولوازم وكتب صحف

بالعطل خاصة سفر عروض 110960

بالعطل خاصة سفر عروض 110961

بالعطل خاصة سفر عروض 110961.1

التعليم 111000

التعليم 111010

التعليم 111011

التعليم 111011.1

وفنادق مطاعم 111100

الطعام تعهد خدمات 111110

الطعام تعهد خدمات 111111

الطعام تعهد خدمات 111111.1

اإليواء خدمات 111120

اإليواء خدمات 111121

اإليواء خدمات 111121.1

متفرقة وخدمات سلع 111200

شخصية عناية 111210

الشخصية التزيين ومؤسسات الحالقة صالونات 111211

الشخصية التزيين ومؤسسات الحالقة صالونات 111211.1

الشخصية العناية ومنتجات وأدوات أجهزة 111212

الشخصية العناية ومنتجات وأدوات أجهزة 111212.1

دعارة 111220

دعارة 111221

دعارة 111221.1

شخصية أغراض 111230

يد وساعات وساعات مجوهرات 111231

يد وساعات وساعات مجوهرات 111231.1

أخرى شخصية أغراض 111232

أخرى شخصية أغراض 111232.1

اجتماعية حماية 111240

اجتماعية حماية 111241

اجتماعية حماية 111241.1

تأمين 111250

تأمين 111251

تأمين 111251.1

مالية خدمات 111260

(FISIM) مباشر غير نحو على المحتسبة المالية الوساطة خدمات 111261

(FISIM) مباشر غير نحو على المحتسبة المالية الوساطة خدمات 111261.1

أخرى مالية خدمات 111262

أخرى مالية خدمات 111262.1

أخرى خدمات 111270

آخر مكان في مصنفة غير أخرى خدمات 111271

آخر مكان في مصنفة غير أخرى خدمات 111271.1

111300 االقتصادي اإلقليم في المقيمين غير وإنفاق المغتربين إنفاق موازنة

111310 االقتصادي اإلقليم في المقيمين غير وإنفاق المغتربين إنفاق موازنة

االقتصادي اإلقليم في المقيمين غير وإنفاق المغتربين إنفاق موازنة 111311

111311.1 العالم بقية في المقيمة المعيشية لألسر النهائي االستهالك إنفاق

111311.2 االقتصادي اإلقليم في المقيمة غير المعيشية لألسر النهائي االستهالك إنفاق



NPISHS المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير للمؤسسات الفردي االستهالك إنفاق 120000

120100 المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير للمؤسسات الفردي االستهالك إنفاق

120110 المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير للمؤسسات الفردي االستهالك إنفاق

المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير للمؤسسات الفردي االستهالك إنفاق 120111

120111.1  المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير للمؤسسات الفردي االستهالك إنفاق

للحكومة الفردي االستهالك إنفاق 130000

السكن 130100

السكن 130110

السكن 130111

السكن 130111.1

الصحة 130200

الصحية التكاليف وتسديد صحية إعانات 130210

طبية ومعدات وأدوات منتجات 130211

صيدلية منتجات 130211.1

أخرى طبية منتجات 130211.2

عالجية ومعدات أدوات 130211.3

طبية خدمات 130212

الخارجيين للمرضى طبية خدمات 130212.1

الخارجيين للمرضى األسنان طب خدمات 130212.2

الخارجيين للمرضى صيدلية خدمات 130212.3

المستشفيات خدمات 130212.4

الصحية الخدمات إنتاج 130220

الموظفين تعويض 130221

الموظفين تعويض 130221.1

الوسيط االستهالك 130222

الوسيط االستهالك 130222.1

التشغيلي الفائض إجمالي 130223

التشغيلي الفائض إجمالي 130223.1

اإلنتاج على الضرائب صافي 130224

اإلنتاج على الضرائب صافي 130224.1

المبيعات إيصاالت 130225

المبيعات إيصاالت 130225.1

والثقافة الترفيه 130300

والثقافة الترفيه 130310

والثقافة الترفيه 130311

والثقافة الترفيه 130311.1

التعليم 130400

التربوية التكاليف وتسديد تربوية إعانات 130410

التربوية التكاليف وتسديد تربوية إعانات 130411

التربوية التكاليف وتسديد تربوية إعانات 130411.1

التربوية الخدمات إنتاج 130420

الموظفين تعويض 130421

الموظفين تعويض 130421.1

الوسيط االستهالك 130422

الوسيط االستهالك 130422.1

التشغيلي الفائض إجمالي 130423

التشغيلي الفائض إجمالي 130423.1

اإلنتاج على الضرائب صافي 130424

اإلنتاج على الضرائب صافي 130424.1

المبيعات إيصاالت 130425

المبيعات إيصاالت 130425.1

اجتماعية حماية 130500

اجتماعية حماية 130510

اجتماعية حماية 130511

اجتماعية حماية 130511.1

140000 للحكومة الجماعي االستهالك إنفاق

جماعية خدمات 140100

جماعية خدمات 140110

الموظفين تعويض 140111

الموظفين تعويض 140111.1

الوسيط االستهالك 140112

الوسيط االستهالك 140112.1

التشغيلي الفائض إجمالي 140113

التشغيلي الفائض إجمالي 140113.1

اإلنتاج على الضرائب صافي 140114



اإلنتاج على الضرائب صافي 140114.1

المبيعات إيصاالت 140115

المبيعات إيصاالت 140115.1

150000 الثابت الرأسمالي التكوين إجمالي

والمعدات اآلالت 150100

150110 معدنية ومعدات منتجات

والمعدات اآلالت باستثناء مصنعة معدنية منتجات 150111

والمعدات اآلالت باستثناء مصنعة معدنية منتجات 150111.1

العام لالستخدام آالت 150112

العام لالستخدام آالت 150112.1

الخاص لالستخدام آالت 150113

الخاص لالستخدام آالت 150113.1

وبصرية كهربائية معدات 150114

وبصرية كهربائية معدات 150114.1

آخر مكان في مصنّفة غير مصنَعة أخرى سلع 150115

آخر مكان في مصنّفة غير مصنَعة أخرى سلع 150115.1

نقل معدات 150120

الطرق على نقل معدات 150121

بمحرك مقطورات ونصف ومقطورات عربات 150121.1

الطرق على آخر نقل 150121.2

أخرى نقل معدات 150122

أخرى نقل معدات 150122.1

تشييد 150200

سكنية مباني 150210

سكنية مباني 150211

سكنية مباني 150211.1

سكنية غير مباني 150220

سكنية غير مباني 150221

سكنية غير مباني 150221.1

150230 المدنية الهندسة أعمال

المدنية الهندسة أعمال 150231

150231.1 المدنية الهندسة أعمال

أخرى منتجات 150300

أخرى منتجات 150310

أخرى منتجات 150311

أخرى منتجات 150311.1

الثمينة الممتلكات من التخلص ناقص والحيازات الجردات في التغييرات 160000

الجردات في التغييرات 160100

الجردات في التغييرات 160110

الجردات في التغييرات 160111

للجردات االفتتاحية القيمة 160111.1

للجردات الختامية القيمة 160111.2

الثمينة الممتلكات من التخلص ناقص الحيازات 160200

الثمينة الممتلكات من التخلص ناقص الحيازات 160210

الثمينة الممتلكات من التخلص ناقص الحيازات 160211

الثمينة الممتلكات حيازات 160211.1

الثمينة الممتلكات من التخلص  160211.2

والواردات الصادرات موازنة 170000

والواردات الصادرات موازنة 170100

والواردات الصادرات موازنة 170110

والواردات الصادرات موازنة 170111

والخدمات السلع صادرات 170111.1

والخدمات السلع واردات 170111.2


