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السلع والخدمات1.1

1.1Goods and Services
Good / Service

Food and non- alcoholic beverages
Food
Bread and cereals

القسم
Division
1

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

1
1

Lebanese bread

11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110

Toast (Slice, French, etc.)

11111

Rolls (samun)

11112
11113

Indian Basmati rice
Pakistani rice
American rice
Egyptian rice
Other Types of rice
Wheat (Harees grains)
Wheat flour (flour)
Corn flour (starch)
Tanori bread

Other Types of Bread

 الخدمة/ السلعة
األغذية واملشروبات غير
الكحولية
األغذية
الخبز والحبوب
أرز بسمتي هندي
أرز باكستاني
أرز أمريكي
أرز مصري
أنواع أخرى من األرز
)القمح (حب الهريس
)دقيق القمح (الطحين
)دقيق الذرة (النشا
خبز تن ــوري
خبز لبناني
، فرنس ي،خبز أفرنجي (توست
.)إلخ
خبز صمون
أنواع أخرى من الخبز
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السلعة  /الخدمة
بالليط(شعيرية)
معكرونة بأنواعها
الكيك بأنواعه
البسكويت بأنواعه
الكعك بأنواعه
عجين الفطير (بف باستري)
عجينة حلويات
بقسماط
عجينة سمبوسة
سميد
منتجات املخابز األخرى
(املعجنات ،لحم ،جبن،
مناقيش ،إلخ).
كورن فليكس بأنواعه
كاستر
منتجات األطفال (سيريالك،
فارليز ،إلخ).
الشوفان
البرغل
أنواع أخرى من منتجات
الحبوب
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الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

القسم
Division

تفصيل الفرع
Sub - Class
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123

Semolina

11124

Other bakery products

11125
11126

Cornflakes - various types
Custard

11127

)Children's products (Cerelac, Farley’s, etc.

11128
11129

Oats
Bulgur

11190

Other types of grain products

Good / Service

Noodles
Pasta- various types
Cakes - various types
Biscuits - various types
Cookies- various types
Puff pastry
Kunafa pastry
Zwieback
Samosa pastry

Good / Service

Meat

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class
2

تفصيل الفرع
Sub - Class

Fresh or cooled sheep and goat meat

11201

Frozen sheep and goat meat

Mortadella - various types

11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216

Meat processing expenses (Butcher's costs and others)

11217

Fresh or cooled beef
Frozen beef
Camel meat
Fresh poultry
Frozen poultry
Lamb liver
Beef liver
Chicken liver/wings
Fresh minced meat
Frozen minced meat
Sausage
Hamburger - various types
Canned meat

 الخدمة/ السلعة
اللح ــوم
لحوم أغنام وماعز طازجة أو
مبردة
لحوم أغنام وماعز مجمدة
لحم بقري طازج أو مبردة
لحم بقري مجمد
لحوم إبل
دواجن طازجة
دواجن مجمدة
كبدة غنم
كبدة بقر
 جوانح دجاج/ كبدة
لحم مفروم طازج
لحم مفروم مجمد
نقانق
همبرجر بأنواعه
لحوم معلبة
مرتديال بأنواعها
نفقات تجهيز اللحوم
)(مصاريف الجزار وغيرها
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

11290

Other types of meat and poultry

Fish and seafood
Shrimp - fresh
Scyllarid lobster
Yellow fin tuna - fresh
Squid - fresh
Kanad (Kingfish) - fresh
Hamour (Grouper) - fresh
Shaari (Emperor) - fresh
Safi (Rabbit fish) - fresh
Badah (Biddy)
Sultan Ibrahim (Threadfin Bream) - fresh
Jesh white (Trevally) - fresh
Biah (Mullet) - fresh
Jesh Zuraidi (Trevally) - fresh
Copia (Sejel) - fresh
Seabream - fresh
Naiser (Snapper)

تفصيل الفرع
Sub - Class

3
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316

 الخدمة/ السلعة
أنواع أخرى من اللحوم
والدواجن (تشمل أغذية
وشوربة/ األطفال الجاهزة
)اللحم والدجاج
األسماك واألغذية البحرية
روبيان طازج
أم الروبيان طازجة
قباقب طازجة
حبار طازج
كنعد طازج
هامور طازج
شعري طازج
صافي طازج
بدح طازج
سلطان ابراهيم طازج
جش أبيض طازج
بياح طازج
جش زريدي طازج
سجل طازج
سبريم طازج
نيسر طازج
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السلعة  /الخدمة
زبيدي
براكودا
سمك فيلية طازج
سلمون طازج
كابوريا طازجة
محار طازج
تونة طازجة
أنواع أخرى من األسماك
الطازجة
أنواع أخرى من املنتجات
البحرية الطازجة
روبيان مجمد
روبيان مجفف
أسماك مجمدة
منتجات بحرية مجمدة
أسماك مجففة
أسماك مملحة
أسماك معلبـ ــة بأنواعها
املنتجات البحرية األخرى
املجففة
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الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

القسم
Division

تفصيل الفرع
Sub - Class
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323

Tuna - fresh

11324

Other types of fresh fish

11325

Other types of fresh sea products

11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332

Frozen shrimp

Canned fish - all types

11333

Dried marine products

Good / Service

)Zubaidi (Pomfret
Baracuda
Fish fillet - fresh
Salmon - fresh
Crab - fresh
Oysters - fresh

Dried shrimp
Frozen fish
Frozen marine products
Dried fish
Salted fish

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Salted marine products

11334

Canned marine products - various types

11335

Fish and marine products processing costs

11336

Milk, cheese and eggs

4

Fresh milk- all types

11401

(UHT) Milk (long life)- all types

11402

Liquid condensed milk - all types

11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412

Dry milk - all types
Baby milk powder
Yogurt- all types
Buttermilk - all types
Labneh
Cream - all types
Butter - all types
Local eggs
Imported eggs

 الخدمة/ السلعة
املنتجات البحرية األخرى
اململحة
املنتجات البحرية املعلبة
بأنواعها
نفقات تجهيز األسماك
واملنتجات البحرية
اللب ــن والجب ــن والبيض
حليب طازج بأنواعه
حليب سائل معلب بأنواعه
)(طويل األجل
حليب مركز سائل بأنواعه
حليب مجفف بأنواعه
حليب مجفف لألطفال
روب بأنواعه
شراب اللبن بأنواعه
لبنة
قشطة بأنواعها
زبدة بأنواعها
بيض محلي
بيض مستورد
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الرمز
الفرع
Class

Canned cheese - all types

تفصيل الفرع
Sub - Class
11413

Un-canned Cheese (While cheese, Nabulsi cheese,
etc.)

11414

Other types of cheese (including triangle and sliced
cheese, etc.)

11415

Other dairy products (including ice cream and baby
ready-made food, etc.)

11490

Good / Service

Oils and Fats

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

5

Local ghee

11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509

Other types of oils and fats

11590

Olive oil
Corn oil
Sesame oil
Sunflower oil
Palm oil
Coconut oil
Animal Ghee
Margarine

Fruit
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 الخدمة/ السلعة
جبن معل ــب بأنواعه
جبن غير معلب بأنواعه (جبن
.) إلخ،جبن نابلس ي، أبيض
أنواع أخرى من الجبن (يشمل
.) إلخ،املثلثات والشرائح
أنواع أخرى من منتجات
األلبان (تشمل األغذية
.)إلخ، الجاهزة لألطفال
الزيوت والدهون
زيت الزيتون
زي ــت ال ــذرة
زيت السمسم
زيت دوار الشمس
زيت النخيل
زيت جوز الهند
سمن حيوان ـ ــي
سمن نبات ـ ــي
سمن بل ــدي
أنواع أخرى من الزيوت
والدهون
الفواك ـ ـ ـ ــه
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Good / Service

Dates
Orange
Lemon
Grapefruit
Mandarin
Banana
Apple
Grape
Water melon
Melon
Apricot
Mango
Peaches
Plums
Cherries
Pears
Kiwi
Guava
Figs
Pineapples- fresh
Strawberry

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class
11601
00102
00103
00104
00105
00106
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621

 الخدمة/ السلعة
البلح والرط ــب
برتق ـ ــال
ليمـ ــون
جريب فروت
)يوسفي (سنترة
موز
تفاح
عنب
)بطيخ (جح
شمام
مشمش
مانجو
)خوخ (دراق
برقوق
كرز
)كمثرى (أجاص
كيوي
جوافة
تين
)أناناس (طازج
فراولة
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الرمز
الفرع
Class

 الخدمة/ السلعة

Avocado

تفصيل الفرع
Sub - Class
11622
11623
11624
11625

Canned fruits (pineapple, Mixed
Fruit, Cherry, Canned children .etc.)

11626

Dried Dates

Pine

11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636

رمان
)باباي (فيفاه
)ثمرة النارجيل (جوز الهند
أفوكادو
 فواكه،فواكه معلبة (أناناس
، معلبات أطفال،كرز، مشكلة
.)إلخ
تمر
بندق
لوز
فستق
كاجو
جوز
)حمص (نخي محمص
فول سوداني
)لب (حب بأنواعه
صنوبر

Chestnut

11637

كستنة

Nuts mixed

11638
11639
11641

مكسرات مشكلة
أنواع أخرى من املكسرات
زبيب مجفف

Good / Service

Pomegranate
Papaya
Coconuts

Hazel
Almond
Pistachio
Cashew nuts
walnut
Chick peas - roasted
Peanut
Nuts all types

Other types of nuts
Dried raisins

القسم
Division

Code
املجموعة
Group
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الرمز
الفرع
Class

Dried coconut

تفصيل الفرع
Sub - Class
11642
11643

Other types of dried fruits

11644

Other types of fresh fruit
(rambutan, mangostin, chico)

11690

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

Dried figs

Pulses

7

Tomatoes

11701

Dried onion (white onions, red onions)

11702

Green onions

11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712

Potato
Sweet potato
Beet root
Cucumber
Zucchini
Carrot
Eggplant
Okra
Green beans - fresh

 الخدمة/ السلعة
تين مجفف
جوز الهند مجفف
أنوع أخرى من الفواكه
املجففة
أنواع أخرى من الفواكه
،الطازجة (رمبوتان
) جيكو،منجستين
البقول
طماطم
بصل جاف بأنواعه (بصل
)أحمر، أبيض
)بصل ورقي (أخضر
بطاطا
)بطاطا حلوة (فندال
)بنجر (شمندر
خيار
كوسة
جزر
باذنجان
بامية
فاصولياء خضراء طازجة
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الرمز
الفرع
Class

Grape/Vine leaves

تفصيل الفرع
Sub - Class
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11729
11730

Radish -various types (red and white)

11731

Chilli pepper

11732
11733

Good / Service

Green peas - fresh
Jew's mallow - fresh
Spinach
Cabbage
Pumpkin - All types
Green peppers
Parsley
Cauliflower
Watercress
Leek
Corn - fresh
Celery
Ginger - fresh
Turnip
Dill
Lettuce

Mint

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

 الخدمة/ السلعة
بازالء خضراء طازجة
ملوخية خضراء طازجة
سبانخ
ملفوف
)قرع (يقطين بأنواعه
)فلفل أخضر (حلو
بقدونس
)زهرة (قرنبيط
جرجير
كراث
ذرة طازجة
كرفس
زنجبيل طازج
لفت
شبت
خ ــس
ورق عنب
فجــل بأنواعه األحمر
)واألبيض(الرويد
فلفل حار
نعناع
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الرمز
الفرع
Class

Olives (green and black)

تفصيل الفرع
Sub - Class
11734
11735

Other types of fresh vegetables

11736

Other types of fresh vegetables

11737

Tomatoes (canned whole tomatoes, tomato paste)

Chick peas - canned

11738
11739
11740
11741
11742
11743

Other types of canned vegetables and legumes

11744

Green peas - frozen

11745
11746
11747
11748
11749
11750

Good / Service

Garlic

Green peas - canned
Green beans - canned
Mixed vegetables - canned
Broad beans - canned

Green beans - frozen
Jew’s mallow - frozen
Mixed vegetables - frozen
Corn - frozen
Potato-frozen

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

 الخدمة/ السلعة
ثوم
)الزيتون (األخضر واألسود
أنواع أخرى من الخضراوات
الطازجة
طماطم (طماطم كاملة معلبة
)أو معجون، حبات
بازالء خضراء معلبة
فاصوليا خضراء معلبة
خضروات مشكلة معلبة
فول معلب
حمص معلب
فطر (مشروم) معلب
أنواع أخرى من الخضروات
والبقوليات املعلبة
بازالء خضراء مجمدة
فاصوليا خضراء مجمدة
ملوخية خضراء مجمدة
خضروات مشكلة مجمدة
ذرة مجمدة
بطاطا مجمدة
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Other types of frozen vegetables

11751

Potato products (chips)

11752

Other types of tubers (other than potatoes)

11753

Dry broad beans

Lupines

11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760

Other types of dry legumes and vegetables

11761

Dry lentil– various types
Dry Chick peas
Dry haricots - Cowpeas
Dry Lima beans
Dry Corn (popcorn)

Sugar, Jam, Honey, Chocolate and Confectionary
Different kinds of sugar
Treacle
Honey - various kinds
Jam – various kinds
Halwa

8
11801
11802
11803
11804
11805

 الخدمة/ السلعة
أنواع أخرى من الخضراوات
املجمدة
)منتجات من البطاطا (شبس
أنواع أخرى من الدرنيات غير
البطاطا
فول جاف
عدس جاف بأنواعه
حمص جاف
لوبيا جافة
فاصوليا جافة
) بوبكورن،ذرة جافة (فشار
ترمس
أنواع أخرى من البقول
والخضروات املجففة
السكر واملربي والعسل
والشكوالتة والحلوى
السكر بأنواعه
)دبس (عسل أسود
العسل بأنواعه
مربى بأنواعها
حالوة طحينية
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الرمز
الفرع
Class

Assorted sweets

تفصيل الفرع
Sub - Class
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819

Candy, toffee, lollypop, etc.

11820

Ice cream

11821

Good / Service

Omani halwa
Asseeda
Khabeesa
Other local sweets
Assorted Maamul
Basbousa
Petit four
Baklawa
Kunafa
Other Arabic and Oriental sweets
Chocolate –various types
and Turkish delight Confectionary
Chewing gum

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

 الخدمة/ السلعة
حلوى عمانية
)حلوة الشيوخ (عصيدة
خبيصة
حلويات أخرى محلية
معمول مشكل
بسبوسة
بيتفور
بقالوة
كنافة
حلويات أخرى عربية وشرقية
الشوكوالتة بأنواعها
امللبس وامللبن
علكة
حلويات مشكلة
 إلخ، مصاص، توفي،حوامض
.
)اآليس كريم (بوظة
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Other sugar foods and materials (cream caramel/
Dream Whip cream/ sweets /jelly/ Khanfaroosh/
Bitheeth/ etc)

Food products not elsewhere classified

تفصيل الفرع
Sub - Class
11890

9

Assorted spices

11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912

Readymade spice mixes for meals and salads – all
types (Knorr, etc.)

11913

Black pepper (whole peppercorns or ground)
Chilli (whole or ground)
Coriander
Cumin
Curcuma
cardamom
Saffron
Ginger
Cinnamon
Curry
Dried lemon

 الخدمة/ السلعة
أطعمة ومواد سكرية أخرى
دريم ويب/ )كريم كرامل
/خنفروش/ الجلي/ العلوك/
.) إلخ/بثيث
منتجات األغذية غير املصنفة
تحت بند آخر
)فلفل أسود (حب أو مسحون
)فلفل أحمر (حب أو مسحون
كزبرة
كمون
كركـ ــم
هيل
زعفران
زنجبيل
قرفة
كاري
)ليمون (مجفف
)بهارات مشكلة (بزار مخلوط
التوابل الجاهزة للوجبات
،والسلطة بأنواعها (كنور
.)إلخ
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الرمز
الفرع
Class

Sesame

تفصيل الفرع
Sub - Class
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931

Spices grinding services

11932

Thyme

11933

Good / Service

Pickles - various types
Vinegar - various types
Stock cubes (Maggie, etc.)
Rose and orange blossom water
Vanilla
Yeast
Baking powder
Sodium bicarbonate
Ketchup - various kinds
Mayonnaise - various kinds
Chilli
Mustard
Soy Sauce
Tahina (Sesame paste)
Table salt
Black Cumin
Fenugreek

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

 الخدمة/ السلعة
)مخلالت بأنواعها (طرش ي
الخل بأنواعه
.) إلخ،مكعبات مرق (ماجي
ماء ورد وزهر
فانيال
خميرة
بكينج بودر
بيكربونات الصوديوم
الكاتشب بأنواعه
مايونيز بأنواعه
)شطة (داقوس
)خردل (مستردة
صويا صوص
طحينية
ملح الطعام
الحبة السوداء
الحلبة
سمسم
خدمات طحن التوابل
والبهارات
زعتر
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Other
beverages
Coffee, tea and cocoa

تفصيل الفرع
Sub - Class
11990

2
1

Loose tea – various types

12101

Tea bags – various types

12102

Fresh coffee bean

12103

Roasted coffee

12104

Ground coffee

12105

Cocoa powder

12106

Cappuccino

12107

Nescafe

12108

Anise

12109

Miramiya

12110

Hibiscus flower - Karkade

12111

Mint

12113

Tisane

12114

Other herbs

12115

Grinding services

12116

 الخدمة/ السلعة
أخرى
املشروبات
الشاي والبن والكاكاو
الشاي السائب بأنواعه
شاي أكياس بأنواعه
بن أخضر )قهوة خضراء غير
(محمصة
(بن محمص )قهوة محمصة
(بن مطحون )قهوة مطحونة
كاكاو بودرة
كابتشينو
نسكافية
يانسون
ميرامية
كركديه
نعناع
زهورات
أعشاب أخرى
خدمات الطحن
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Other kinds of tea, cocoa and coffee

تفصيل الفرع
Sub - Class
12190

2

Mineral water, soft drinks, fruit and vegetable juices

Mineral water

12201

Soda water

12202

Soft drinks – various types

12203

Fresh Juices

12204

Canned Juices

12205

Juice powder (Tang, etc.)

12206

Artificially flavoured beverages - various types
(Vimto, Sunquick, etc.)

12208

Other types of juices and drinks

12290

Tobacco
Tobacco

2
1
1

Tobacco

21101

Tobacco
Tobacco and Cigarettes

2

 الخدمة/ السلعة
أنواع أخرى من الشاي والبن
والكاكاو
املياه املعدنية واملشروبات
املرطبة وأنواع عصير
الفواكه والبقوليات
مياه معدنية
مياه غازية
املشروبات الغازية بأنواعها
عصائر طازجة
عصائر معلبة
.) إلخ،عصائر بودرة (تانج
مشروبات بنكهات صناعية
، سن كويك،بأنواعها (فمتو
.)إلخ
أنواع أخرى من املشروبات
والعصائر
التبغ
التبغ
التبغ
التبغ
التبغ والسجائر

23

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

2

Tobacco and Cigarettes
Cigars - various kinds

22101

Cigarette - various kinds

22102

Industrialized tobacco - various kinds

22103

Tobacco

22104

Other kinds of tobacco and tobacco products

22190

Clothing and Footwear
Clothes
Men's ready-made garments

3
1
1

Head cord (Oqal)

31101

Head scarf (Ghutra)

31102

Skull cap

31103

Garment (dishdasha/kandura)

31104

Cloak (Besht)

31105

Wrapper/Lungies (Wizar)

31106

Men's suit

31107

Jacket or Sweater

31108

Trousers

31109

Cap

31110

Shirt

31111

 الخدمة/ السلعة
التبغ والسجائر
السيجار بأنواعه
السجائر بأنواعها
معسل
التبغ
أنواع أخرى من التبغ
ومنتجاته
املالبس واألحذية
املالبس
مالبس رجالية جاهزة
عقال
الغترة
الطاقية
)الدشداشة (كندورة
البشت
الوزار
بدلة رجالية
جاكيت أو سترة
بنطلون
)غطاء للرأس(كاب
قميص
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

T- shirt

31112

Night gown/night dress

31113

Pyjamas

31114

Sportswear

31115

Underwear

31116

Men's socks - all types

31117

Tie

31118

Waist belt

31119

Other types of men's ready-made garments

31190

)فانلة (تى شيرت
)جالبية (نوم
بيجامة
مالبس رياضية
مالبس داخلية
جوارب رجالية بأنواعها
ربطة العنق
حزام
أنواع أخرى من املالبس
الرجالية الجاهزة
مالبس نسائية جاهزة
ثوب نسائي
شيلة
شال
سروال
عباية
نقــاب
حج ــاب
بدلة نسائية
فستـ ــان ستاتي
تنــورة

Good / Service

Women's ready-made garments

القسم
Division

2

Petticoat

31201

Lady's head scarf

31202

Shoulder shawl

31203

Panties

31204

Lady's dress (Abbaya)

31205

Veil (Niqab)

31206

Yashmak

31207

Lady's suit

31208

Ladies Dress

31209

Skirt

31210

25

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Jellabiya for women

31211

Lady's trousers

31212

Shirts

31213

Lady's jacket or sweater

31214

Pyjamas

31215

Night gown

31216

Lady's underwear (Lingerie)

31217

Lady's sportswear

31218

Lady's stockings - various types

31221

Other types of women's readymade garments

31290

جالبيــة نسائية
بنطلون نسائي
قميص نسائي
جاكيت أو سترة نسائية
بيجاما
قميص نوم
مالبس داخلية نسائية
مالبس رياضية نسائية
جوارب نسائية بأنواعها
أنواع أخرى من املالبس
النسائية الجاهزة
األقمشة ومصاريف
التفصيل وتنظيف املالبس
وإصالحها
)أقمشة للتفصيل (رجالية
)أقمشة للتفصيل(نسائية
)أقمشة للتفصيل (أطفال
أقمشة لتفصيل املالبس
املدرسية
أقمشة أخرى

Good / Service

Tailoring expenses, laundry and repair of garments

القسم
Division

3

Textiles for tailoring - men

31301

Textiles for tailoring - women

31302

Textiles for tailoring - children

31303

Textiles for tailoring school uniforms

31304

Other textiles

31305

26

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Cost of tailoring men's wear

31306

Cost of tailoring and embroidering women's wear

31307

Cost of tailoring children's wear

31308

Cost of tailoring school uniforms

31309

Various clothes repair expenses

31310

Cost of embroidering women's wear

31311

Cost of embroidering children's wear

31312

Accessories and Buttons

31313

Cotton, woolen and silk threads

31314

Cost of Clothes rental

31315

Laundry and ironing costs

31316

Other tailoring accessories (scissors, needles, etc.)

31390

أجرة تفصيل مالبس رجالية
أجرة تفصيل وتطريز مالبس
نسائية
أجرة تفصيل مالبس أطفال
أجرة تفصيل املالبس
املدرسية
مصاريف إصالح املالبس
بأنواعها
مصاريف تطريز مالبس
نسائية
مصاريف تطريز مالبس
اطفال
كلف وأزرار
خيوط قطنية وصوفية
وحريرية
أجور تأجير مالبس
أجور تنظيف وكوي املالبس
لوازم أخرى للخياطة
– والتفصيل (مقص – إبر
)إلخ

Good / Service

القسم
Division

27

Good / Service

Boys, girls and children's wear

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

4

Boys and girls trousers

31401

Boys and girls Shirt

31402

Children's suit

31403

Children's jacket or sweater

31404

T-Shirt

31405

Girls skirt

31406

Girls dress

31407

Boys and girls underwear

31408

Children's sportswear

31409

Children's School uniforms

31410

Children's dishdasha/kandura

31411

Children's head scarf (ghutra)

31412

Children's pyjamas

31413

Children's socks - various types

31414

Children's shawl

31415

Children's belt

31416

Other kinds of children's readymade garments

31490

 الخدمة/ السلعة
 البناتية،املالبس الوالدية
بنطلون والدي وبناتي
قمي ــص والدي وبناتي
بدلة والدية
جاكيت او سترة والدية وبناتية
)فانلة (تي شيرت
تن ــوره بناتية
فستان بناتي
مالبس داخلية والدية وبناتية
مالبس رياضية والدية وبناتية
أزياء مدرسية والدية وبناتية
)دشداشة (كندورة
) كاب،غترة (غطاء رأس
بيجاما والدية وبناتية
الجوارب بأنواعها والدية
وبناتية
شال والدية وبناتية
حزام والدية
أنواع أخرى من املالبس
الجاهزة والدية وبناتية
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Good / Service

Shoes, sandals and footwear

Men's Shoes

القسم
Division
3

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

2
1

Men's shoes

32101

Men's slippers

32102

Men's Sandals

32103

Ladies shoes

32104

Ladies slippers

32105

Ladies sandals

32106

Children's shoes

32107

Children's slippers

32108

Children's sandals

32109

Sports shoes

32110

Other types of shoes, slippers and sandals

32190

Shoe repair and rental
Repairs of shoes, slippers and sandals

2
32201

 الخدمة/ السلعة
األحذية والنعال وأغطية
القدم
األحذية والنعال وأغطية
القدم
حذاء رجالي
نعال رجالي
صندل رجالي
حذاء نسائي
نعال نسائي
صندل نسائي
حذاء أطفال
نعال أطفال
صندل أطفال
األحذية الرياضية
أنواع أخرى من األحذية
والنعال والصنادل
اصالح االحذية واستئجارها
إصالح األحذية والنعال
والصنادل
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Good / Service

Housing, water, electricity, gas and other fuels
Actual rentals for housing

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

4
1
1

Rental actually paid

41101

Rental actually paid
Imputed rental for housing

2
1

Imputed rental for housing

42101

Estimated rental for property
2

Other imputed rents (granted for work)

42201

Other imputed rents (granted for work)

Maintenance and repair of household dwelling

Materials needed for house maintenance and repair

3
1
43101

Cost of house maintenance
Special services for housing maintenance and repair

تفصيل الفرع
Sub - Class

2

 الخدمة/ السلعة
 واملياه والكهرباء،السكن
والغازوأنواع الوقود األخرى
إيجارات السكن الفعلية
إيجارات السكن الفعلية
اإليجار املدفوع فعال
إيجاراملسكن املحتسب
إيجاراملسكن املحتسب
اإليجار املقدر للملك
اإليجارات املحتسبة
)األخرى(املمنوح مقابل عمل
اإليجارات املحتسبة األخرى
)(املمنوح مقابل عمل
اعمال صيانة املسكن
واصالحها
املواد الالزمة ألعمال صيانة
املساكن وإصالحها
قيمة صيانة املسكن
خدمات خاصة لصيانة
املساكن واصالحها
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Minor repairs (faucet - lock - power point, etc.)

43301

Other housing services costs

43390

Water supply and miscellaneous services relating to
dwelling

4

Water supply and miscellaneous services relating to
dwelling

1
44101

Value of water consumption
Electricity, gas and other fuels

Electricity, gas and other fuels

5
1
45101

Value of Electricity consumption
Gas

2

Empty gas cylinder

45201

Consumed gas cylinders

45202

Value of natural gas consumption (network)

45203

 الخدمة/ السلعة
- تصليحات ثانوية (حنفية
.) نقطة كهرباء – إلخ- قفل
نفقات خدمات أخرى على
املسكن
إمدادات املياه والخدمات
املتنوعة املتصلة باملسكن
إمدادات املياه والخدمات
املتنوعة املتصلة باملسكن
قيمة استهالك املياه
الكهرباء والغازوأنواع
الوقود األخرى
الكهرباء والغازوأنواع
الوقود األخرى
قيمة استهالك الكهرباء
الغاز
اسطوانة غاز فارغة
اسطوانات الغاز املستهلكة
قيمة استهالك الغاز الطبيعي
)(شبكة
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

3

Liquid fuels
Liquid fuel (kerosene, gasoline, etc.)

45301

Diesel (for heating)

45302
4

Solid fuels

Dry or solid fuel )matches / wood / coal/ etc.(

45401

Dry battery

45402

Fixtures and fittings, household equipment, and
routine household maintenance
Furniture and fittings, carpets and other floor
coverings
Furniture and fixtures

5

1
1

Bedroom

51101

Sitting room

51102

Complete dining room

51103

Beds - wooden and metal

51104

Tables - various kinds

51105

Chairs - various kinds

51106

 الخدمة/ السلعة
أنواع الوقود السائل
/ الوقود السائل (كيروسين
.) إلخ/جاز
)الديزل(للتدفئة
أنواع الوقود الصلب
الوقود الجاف أو الصلب
خشب/ قداحة/ (كبريت
.) إلخ... فحم/
بطارية جافة
التجهيزات واملعدات املنزلية
واعمال الصيانة االعتيادية
للبيوت
األثاث والتجهيزات والسجاد
وغيرها من مفروشات األرض
األثاث والتجهيزات
غرفة نوم
غرفة جلوس
غرفة طعام كاملة
)األسرة (خشبية ومعدنية
طاوالت بأنواعها
كراس ي بأنواعها
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Wardrobes

51107

Chandeliers and mirrors

51108

Showpieces and sculptures

51109

Pictures and paintings

51110

Metal or wooden blinds and accessories

51111

Cloth curtains and accessories

51112

Other kinds of furniture, carpets and floor covers
(book shelves /
T.V. table / sofa etc.)

51190

خزانات
النجف والثريات واملرايا
التحف والتماثيل
الصور واللوحات
ستائر معدنية او خشبية
ولوازمها
الستائر من القماش ولوازمها
أنواع أخرى من االثاث
والتجهيزات (مكتبة
/ كنبة/طاولة تليفزيون/كتب
.)إلخ
السجاد وغيره من أغطية
األرض
سجاد
موكيت
أغطية األرضيات أخرى
إصالح األثاث والتجهيزات
وأغطية األرض
قيمة تركيب وإصالح األثاث
والسجاد وأغطية األرضيات

Good / Service

Carpet and Other Floor Coverings

القسم
Division

2

Carpet

51201

Moquette (carpeting)

51202

Floor covers

51203

Repair of furniture , carpets and floor coverings
Cost of fitting and repair of furniture , carpets and
floor
coverings

3
51301
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Good / Service

Household textiles

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

2
1

Household textiles
Mattresses (cotton, sponge, spring, etc.)

52101

Blankets and bed covers (quilts)

52102

Pillows and cushions

52103

Bed sheets and tablecloth

52104

Towels

52105

Household textile repairs

52106

Tents and garden sets

52107

Other types of household textiles

52190

Household appliances
Major household appliances whether electric or
nonelectric

3
1

Electric refrigerator and freezer

53101

Electric water coolers

53102

Electric washing machines and clothes dryers

53103

Electric dish washer

53104

 الخدمة/ السلعة
املنسوجات البيتية
املنسوجات البيتية
 سبرنج- اسفنج-مراتب (قطن
.) إلخ)البطانيات واألغطية (لحف
مخدات ومساند
شراشف وأغطية للطاوالت
)مناشف (فوط
إصالح املنسوجات البيتية
الخيم والجلسات املنزلية
أنواع أخرى من املنسوجات
البيتية
األجهزة املنزلية
األجهزة املنزلية الرئيسية
سواء كهربائية او غير
كهربائية
ثالجة كهربائية ومجمدة
)(فريزر
برادات مياه كهربائية
غسالة ونشافة مالبس
غسالة صحون كهربائية
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Clothes dryer

53105

Air conditioners - various kinds

53106

Sewing and tricot machines

53107

Electric fans

53108

Electric Iron - various kinds

53109

Cookers and ovens - various kinds

53110

Microwave oven

53111

Vacuum cleaners

53112

Water heaters

53113

Electric cooker

53114

Electric grill - various types

53115

Water filter

53116

Fire extinguisher

53117

Electric Heater

53118

Water coolers

53119

نشافة مالبس
أجهزة تكييف الهواء
)(بأنواعها
ماكينات خياطة وتريكو
مراوح كهربائية
)مكواة كهربائية (بأنواعها
مواقد وأفران بأنواعها
فرن مايكرويف
مكانس كهربائية
سخانات مياه
طنجرة كهربائية
شواية كهربائية بأنواعها
فلتر مياه
طفاية حريق
دفاية كهربائية
أجهزة تبريد املياه
األجهزة املنزلية الكهربائية
الصغيرة
 ماكينة إعداد،مطحنة البن
القهوة

Good / Service

Small household electrical appliances

Coffee grinder, coffee maker

القسم
Division

2
53201
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Mixers and Juicers

53202

Other electrical devices (Toaster / Dinamo / knives,
meat grills, etc.)

53290

خالطات وعصارات
/أجهزة كهربائية أخرى (توستر
) إلخ/شوايات اللحوم/ دينمو
إصالح األجهزة املنزلية
قطع الغيار وأجور اصالح
أجهزة التسخين والطبخ
والثالجات
صيانة املكيفات
استئجار أثاث ومعدات منزلية
رئيسية
صيانة وإصالح األجهزة املنزلية
األخرى
األدوات الزجاجية وادوات
املائدة واألدوات املنزلية
األدوات الزجاجية وادوات
املائدة واألدوات املنزلية

Good / Service

القسم
Division

3

Maintenance and repair of household appliances
Spare parts and cost of repairing heating and cooking
appliances and refrigerators

53301

Air conditioners maintenance

53302

Furniture and equipment rental major appliances

53303

Maintenance and repair of other household appliances

53304

Glassware, tableware and household utensils

Glassware, tableware and household utensils

China, crockery and porcelain housewares

4
1

54101

أواني منزلية بأنواعها من
الصيني والخزف والبورسالن

36

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Metal house utensils - aluminum, tefal, stainless steel

54102

Glass household utensils

54103

Aluminum household utensils

54104

Melamine and plastic household utensils

54105

Thermos flasks, ice boxes and metal food preservation
boxes

54106

Cutlery / knives, forks and spoons

54107

Wash and waste baskets

54108

Other types of household utensils

54109

Spare parts, repair cost of utensils
and table ware and other household utensils

54190

 الخدمة/ السلعة
أواني منزلية معدنية بأنواعها
– (تيفال – استنلس ستيل
.)ضغط – إلخ
أواني وأدوات منزلية من
الزجاج
أواني وأدوات منزلية من
االملنيوم
أواني منزلية من امليالمين
والبالستيك
املطارة وترمس املاء
والصناديق املعدنية لحفظ
األكل
سكاكين وشوك ومالعق
سالت الغسيل وسالت
املهمالت
أنواع أخرى من االواني املنزلية
قطع الغيار وأجور اإلصالح
لألواني وأدوات املائدة
واألدوات املنزلية األخرى

37

Good / Service

Main tools and equipment
Main tools and equipment

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

5
1

Electric transformers

55101

Water pump

55102

Ladders (wooden and metal)

55103

Hand lamps

55104

Home garden tools (garden wheel cart, lawnmower,
etc.)

55105

Rental, maintenance and repair gardening tools

55106

Miscellaneous small tools and accessories

2

Electric lamps

55201

Hand tools (pliers, hammer, saw, screwdrivers, etc.)

55202

Lamps, florescent lamps and flash lights

55203

 الخدمة/ السلعة
األدوات واملعدات الرئيسية
األدوات واملعدات الرئيسية
محوالت كهربائية
مضخة مياه
)ساللم(خشبية أو معدنية
مصابيح يدوية
أدوات حديقة املنزل (جرار
، آلة تسوية العشب،حديقة
)إلخ
استئجار وصيانة وإصالح
أدوات الحديقة
األدوات الصغيرة واللواحق
املتنوعة
مصابيح كهربائية
، مطرقة،عدة يدوية (كماشة
.) إلخ،مفكات، منشار
 وأنابيب االضاءة،ملبات
والكشافات، الفلورسنت
واملصابيح الومضية

38

السلعة  /الخدمة
أخرى(املوازين املنزلية
/الحصاالت/الخزائن
الحديدية /كوالين/أقفال /
إلخ)
السلع والخدمات املستعملة
في عمليات الصيانة املنزلية
االعتيادية
السلع املنزلية غيراملعمرة
صابون ومسحوق الغسيل
بأنواعه
ملطفات غسيل املالبس
بأنواعها
معطرات وملطفات الجو
مبيدات حشرية ومطهرات
مواد تنظيف وتلميع األحذية
مواد تنظيف األثاث
واملفروشات
ليف جلي بأنواعه(سلك أو
نايلون ،إلخ)

39

تفصيل الفرع
Sub - Class

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

القسم
Division

Good / Service

Other (domestic scales, saving boxes, safes, locks,
)etc.

55290

6
1

Goods and services for routine household
maintenance
Non- durable Household Goods

56101

Detergent - various types

56102

Fabric softener - various types

56103

Air fresheners

56104

Insecticides

56105

Shoe polishing materials

56106

Furniture and upholstery cleaning materials

56107

)Cleaning pads - various types (wire, nylon, etc.

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Hand brooms and mops, and brushes

56108

Plastic bags - plastic table cover roll - wrapping
plastic rolls

56109

Aluminum foil

56110

Waste bags

56111

Tissues and kitchen towels

56112

Kitchen paper

56113

Candles

56114

Other

56190

Domestic services

2

Full time servants and nannies wages

56201

Part time servants and nannies wages

56202

Full time cooks and waiters wages

56203

Part time cooks and waiters wages

56204

Drivers wages

56205

 الخدمة/ السلعة
مكانس ومماسح يدوية
وفراش ي
 روالت نايلون- اكياس نايلون
روالت نايلون- للسفرة
للتغليف
)ورق معدني للتغليف (املنيوم
أكياس قمامة
محارم وفوط للمطبخ
ورق املطابخ
شموع لإلضاءة
أخرى
الخدمات املنزلية
أجور الخدم واملربيات بصفة
ثابتة
أجور الخدم واملربيات بصورة
مؤقتة
أجور الطهاة والسفرجية
بصورة دائمة
أجور الطهاة والسفرجية
بصورة مؤقتة
أجور السائقين
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Wages of guards and farmers

56206

Costs of insect and rodent control

56207

Other such as house cleaning costs

56208

labour recruitment costs

56209

Other workers

56210

أجور الحراس واملزارعين
تكاليف مكافحة الحشرات
والقوارض
أخرى مثل نفقات تنظيف
املنزل
تكاليف جلب العمالة
عاملون آخرون
الصـ ــحة
املنتجات واألجهزة واملعدات
الطبية
املنتجات الصيدالنية
أدوية وفيتامينات
منتجات صيدالنية أخرى
 بالستر – شاش- (قطن طبي
)– إلخ
األدوية األعشاب الطبية
املستخدمة للعالج
منتجات طبية أخرى
منتجات طبية أخرى (دعامات
 معدات،عكازات، الركب
) إلخ،التدليك الطبي

Good / Service

Health
Medical products, appliances and equipment
Pharmaceutical products

القسم
Division

6
1
1

Medicines and vitamins

61101

Other Pharmaceutical products (Cotton - plaster –
gauze - etc.)

61102

Medicines and medicinal herbs

61103

Medical devices and instruments
Other medical products (knees braces, crutches,
medical massage equipment, etc.)

2
61201
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Bandages

61202

First aid kits

61203

الضمادات
حقائب إسعاف أولية
األجهزة الطبية واملعدات
العالجية
النظارات الطبية
العدسات الالصقة طبية
، الضغط،أجهزة )السمع
 ميزان،الكلسترول، السكري
.( إلخ،الربو،  الوزن،الحرارة
األطراف الصناعية
الكراس ي املتحركة
إصالح األجهزة واملعدات
الطبية
أجهزة ومعدات طبية أخرى
خدمات املرض ي الخارجيين
الخدمات الطبية
مصاريف االطباء
مصاريف تمريض
مصاريف عالج طبيعي

Good / Service

القسم
Division

3

Medical devices and therapeutic equipment
Medical glasses

61301

Contact lenses

61302

Devices ( hearing aid, blood pressure, diabetes and
cholesterol monitoring devices, thermometers, scales,
asthma, etc.)

61303

Prosthetics

61304

Wheelchairs

61305

Repair of medical devices and appliances

61306

Other medical devices and appliances

61390

Outpatient services
Medical Services

2
1

Doctors expenses

62101

Nursing expenses

62102

Physiotherapy expenses

62103

42

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Traditional medicine treatment expenses (hijamah cupping- , acupuncture, massage, etc.)

62104

All kinds of medical massage

62105

Nutrition and fitness

62106

Plastic surgery

62107

Other medical treatment expenses

62190

Dental Services

2

 الخدمة/ السلعة
مصاريف العالج بالطب
 اإلبر،التقليدي )الحجامة
.(إلخ،  املساج،الصينية
عالجات العناية بالجسم
والتجميل األخرى
التغذية والرشاقة
جراحة تجميلية
مصاريف عالج أخرى
خدمات طب األسنان

Dentures

62201

تركيب األسنان

Orthodontic care

62202

تقويم األسنان

Dental Implants

62203

زراعة السن

Teeth cleaning

62204

تنظيف األسنان

Dental expenses (extraction, filling, surgical
extraction, etc.)

62290

مصاريف األسنان (خلع
) إلخ،جراحة،  حشو،السن

Paramedical services

الخدمات شبه الطبية

3

Cost of medical tests

62301

مصاريف التحاليل الطبية

Costs of X-rays

62302

مصاريف تصوير اشعة

Endoscopy (sophagoscopy, gastroscopy)

62303

 معدة/ منظار مرئ
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Therapeutic equipment rental

62304

Cost of other medical services (circumcision,
osteopathy, childbirth, etc.)

62390

استئجار املعدات العالجية
مصاريف خدمات طبية أخرى
/والدة/تجبير/  ختان/ (طهور
)إلخ
خدمات املستشفيات
خدمات املستشفيات
تكاليف اإلقامة والعالج
باملستشفيات الحكومية
تكاليف اإلقامة والعالج
باملستشفيات الخاصة
واملصحات
مصاريف العالج بعيادة
خاصة
مصاريف العالج في اإلمارات
األخرى
تكاليف العالج خارج الدولة
عدا النقل
أنواع أخرى من الخدمات
الطبية

Good / Service

Hospital services
Hospital services

القسم
Division

3
1

Cost of stay and treatment at government hospitals

63101

Cost of stay and treatment at government at private
hospitals and clinics

63102

Cost of treatment at private clinics

63103

Cost of treatment in the other emirates

63104

Costs of treatment outside the country, excluding
transport expenses

63105

Other types of medical services

63190

44

السلعة  /الخدمة
النقل
شراء املركبات
السيارات الخاصة
السيارات الخاصة

تفصيل الفرع
Sub - Class

45

القسم
Division
7

1
1

Good / Service

Transportation
Purchase of vehicles
Private cars

71101

الدراجات النارية
الدراجات النارية
الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
املركبات التي تجرها
الحيوانات
املركبات التي تجرها
الحيوانات
تشغيل معدات النقل
الشخص ي
قطع الغيارواللواحق ملعدات
النقل الشخص ي
اإلطارات
تيوبات االطارات
قطع الغيار

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

Private cars
2

Motor bikes

71201

Motor bikes
3

Bicycles

71301

Bicycles
4

Animal-drawn vehicles

71401

Animal-drawn vehicles
2
1

Operation of transport equipment
Spare Parts and Accessories for Personal Transport
Equipment

72101

Tyres

72102

Tyre tubes

72103

Spare parts

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Batteries
Oils and Lubricants for
Personal Transport
Equipment

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

72104

بطاريات
الوقود والزيوت وشحوم
التزليق ملعدات النقل
الشخص ي
)البنزين (جازولين
الديزل
زيوت املحرك
أنواع أخرى من الوقود
) إلخ،والزيوت (زيت الفرامل
صيانة واصالح معدات
النقل الشخص ي
خدمات صيانة وتصليح
، غيار زيت والغسيل،(تشحيم
.)إلخ
خدمات تركيب قطع الغيار
الخدمات األخرى املتعلقة
بمعدات النقل الشخص ي
نفقات تعليم قيادة السيارات
واختبارات القيادة ورخص
القيادة

2

Petrol (Gasoline)

72201

Diesel

72202

Motor oils/lubricants

72203

Other types of fuel and lubricants

72290

Maintenance and repair services (lubricating, etc.)

3

Maintenance and repair services (lubrication, oil
change & washing, etc.)

72301

Cost of spare parts fitting services

72302

Other Services for Personal Transport Equipment

Expenses of driving lessons, driving tests and driving
licences

4

72401

46

47

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

السلعة  /الخدمة

تفصيل الفرع
Sub - Class

أجرة مواقف سيارات
بطاقة سالك لعبور املنشآت
الخاضعة لرسم املرور
استئجار معدات النقل
الشخصية
مصاريف أخرى على وسائل
النقل الشخصية(زينة
للسيارة ،إلخ)
خدمات النقل
النقل البري الداخلي
بالوسائل العامة
النقل بالحافالت(النقل العام)
النقل بالتاكس ي
النقل الجوي
النقل الجوي (تذاكر سفر
بالطائرة داخل الدولة)
النقل البحري
النقل البحري

72402

Car park fees

72403

SALIK cards fees

72404

Rental of personal transport equipment

72490

Other expenses of personal transportation equipment
(fines,
)car accessories, etc.
3
2

القسم
Division

Good / Service

Transportation Services
Road transport

73201

Public transport by buses

73202

Transport by taxi
Air transport

73301

Air transport (Air tickets inside the
)UAE
Sea transport

73401

Sea transport

Good / Service

Costs of external transport via public means

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

5

Cost of road transport for treatment abroad

73501

Cost of road transport for education

73502

Cost of road transport for tourism

73503

Cost of air transport for treatment abroad

73504

Cost of air transport for education

73505

Cost of air transport for tourism

73506

Cost of sea transport for treatment abroad

73507

Cost of sea transport for education

73508

Cost of sea transport for tourism

73509

Cost of other types of external transport

73590

 الخدمة/ السلعة
تكاليف النقل الخارجي
بالوسائل العامة
تكاليف النقل البري للعالج
بالخارج
تكاليف النقل البري للتعليم
تكاليف النقل البري للسفر
والسياحة
تكاليف النقل الجوي للعالج
بالخارج
تكاليف النقل الجوي للتعليم
تكاليف النقل الجوي للسفر
والسياحة
تكاليف النقل البحري للعالج
بالخارج
تكاليف النقل البحري للتعليم
تكاليف النقل البحري للسفر
والسياحة
أنواع أخرى من تكاليف النقل
الخارجي

48

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

6

Cost of other paid transport services
Cost of transportation of household belongings and
furniture, including insurance

73601

Cost of transit pass

73602

Cost of porterage and baggage transfer

73603

Cost of transport by other modes

73690

Communication
Postal services

8
1
1

Postal services charges
Postal services fee

81101

Telegraph/cable fees

81102

Telex fees

81103

Other postal fees

81190

Telephone and telefax equipment
Telephone and telefax equipment
Purchase of fixed phones

2
1
82101

 الخدمة/ السلعة
خدمات النقل األخرى
املدفوعة التكلفة
أجور نقل األمتعة واألثاث
املنزلي شاملة التأمين عليها
اشتراك في وسيلة النقل
خدمات الحمالين ونقل
األمتعة
أجرة النقل بالوسائل األخرى
االتصاالت
خدمات البريد
خدمات البريد
رس ــوم خدم ــات بريديـ ــة
رس ــوم البرقي ـ ـ ـ ــات
رس ــوم التلـك ـ ـ ـ ــس
رسوم بريديــة أخرى
معدات الهاتف والفاكس
معدات الهاتف والفاكس
شراء الهواتف الثابتة
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Purchase of mobile phones (BlackBerry - iPhone - a
regular mobile phone, etc.)

82102

Supplies and accessories of mobile phones (headset,
charger, cover, etc.)

82103

Purchase of personal fax machines

82104

Other types of wired and wireless communication
devices

82190

Telephone and fax services
Telephone and fax services

3
1

E-LIFE service expenses (Dialup)

83101

Expenses of comprehensive internet services (ADSL)

83102

Postpaid mobile phone cards(GSM)

83103

 الخدمة/ السلعة
شراء أجهزة الهواتف النقالة
-  آي فون- (هاتف بالك بيري
).  إلخ- هاتف نقال عادي
مستلزمات وإكسسوارات
،الهواتف النقال ــة (سماعة
)إلخ،  كفر،شاحن
شراء أجهزة الفاكس
الشخصية
أنواع أخرى من أجهزة
االتصاالت السلكية
والالسلكية
خدمات الهاتف والفاكس
خدمات الهاتف والفاكس
نفقات خدمةE-LIFE
(اشتراك انترنت من خالل
)الخط األرض ي
نفقات خدمة الشامل
) لإلنترنتADSL(
بطاقة هاتف متحرك الحق
) الدفعGSM(
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Prepaid mobile phone cards (Wasel)

83104

Cost of fixed phones

83105

Cost of mobile phones

83106

Cost of fax services

83107

My Data Plan (Free USB +1 GB)

83108

Modem USB 42 megabyte\ second 372

83109

Repair and maintenance of telecommunications
equipment

83110

Cost of other communications services

83190

 الخدمة/ السلعة
بطاقة هاتف متحرك مسبق
.)الدفع (واصل
نفقات خدمات الهواتف
.) إلخ،الثابتة (التركيب
نفقات خدمات الهواتف
النقال ــة
نفقات خدمات أجهزة
الفاكس
خدمة باقة بيانتي
)USB+ مجاني0GB(
مودمUSB42 ميجابيت
- ثانية/E372
إصالح وصيانة أجهزة
االتصاالت
مصاريف خدمات اتصاالت
أخرى
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Good / Service

Recreation and culture
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
Sound and video recording and reproducing
equipment

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

9
1

1

Televisions sets

91101

Video players/recorders

91102

DVD players

91103

Radio-broadcast receivers and sound recorders

91104

Receiving equipment (satellite dish, receiver, etc.(

91105

Home theatre

91106

MP3 Player

91107

MP4 player

91108

Photographic,
cinematographic and optical equipment

2

Cameras and projectors

91201

Video Cameras

91202

 الخدمة/ السلعة
الترويح والثقافة
املعدات السمعية والبصرية
ومعدات التصويروتجهيز
املعلومات
معدات استقبال وتسجيل
واستعادة االصوات والصور
أجهــزة التلفزيـ ـ ــون
أجهزة الفيديـ ـ ـ ـ ــو
) قارئة أق ـراصD.V.D(
أجهزة الراديو والتسجيل
الصوتـي
،أجهزة االستقبـ ـ ــال (دش
)إلخ، رسيفر
املسرح املنزلي
مشغل ام بي ثري
ام بي فور
معدات التصويروالتصوير
السينمائي واألجهزة الضوئية
كاميرات وآالت عرض الصور
كاميرات الفيديـ ـ ــو
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Maintenance and repair of photography/videography
equipment

91203

Rental of audio and visual equipment

91204

Accessories and parts of audio and visual equipment

91205

Maintenance and repair of audio and visual equipment

91206

Information processing equipment

3

Portable computers and accessories

91301

Desktop computers and accessories

91302

Printer and accessories (toner, etc.)

91303

Scanner

91304

Projector

91305

IPad

91306

Other types of data processing equipment

91390

 الخدمة/ السلعة
صيانة وإصالح أجهزة
التصوير
استئجار أجهزة سمعية
وبصرية
مستلزمات وقطع غيار األجهزة
السمعية والبصرية
صيانة وإصالح األجهزة
السمعية والبصرية
معدات معالجة املعلومات
حاسب آلي محمول وملحقاته
حاسب آلي وملحقاته
– طابعة وملحقاتها (أحبار
.)إلخ
ماسح ضوئي
)كشاف ضوئي (بروجكتر
آي باد
أنواع أخرى من معدات
معالجة البيانات

53

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

4

Recording media
Blank tapes and compact discs

91401

Memory chips, films and photography/videography
supplies

91402

Pre-recorded tapes and compact discs

91403

Major durables for recreation and culture

Major durables for outdoor recreation

2

1

Equipment, fixtures and fittings for camping

92101

Boats and lynchs

92102

Musical instruments for indoor recreation

2

Musical Instruments (piano / organ/ lute, etc.)

92201

Sports equipment (not including sports clothing and
sports footwear )

92202

 الخدمة/ السلعة
وسائل التسجيل
األشرطة واألقراص املدمجة
الغير مسجلة
شرائح الذاكرة وأفالم
ومستلزمات التصوي ــر
األشرطة واألقراص املدمجة
املسجلة مسبق اا
السلع املعمرة الرئيسية
األخرى املعدة للترويح
والثقافة
السلع املعمرة الرئيسية
للترويح في الهواء الطلق
تجهيزات ومعدات املخيمات
قــوارب ولنشـ ـ ــات
اآلالت املوسيقية للترويح
داخل املباني
/  أورغ/ آالت موسيقية (بيانو
.) إلخ/ عود
أدوات وأجهزة رياضي ــة (ال
تشمل األلبسة واألحذية
)الرياضية
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Good / Service

Games , toys and gifts
Games , toys and gifts

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

3
1

Entertainment sets (Chess / Domino / playing cards /
etc.)

93101

Entertainment devices and accessories (Play Station,
Nintendo, Xbox, etc.)

93102

Lottery tickets

93103

Commemorative postage stamps

93104

Toys

93105

Photo albums

93106

Spare parts and repair of recreational goods

93107

Other types of recreational goods

93190

 الخدمة/ السلعة
األلعاب واللعب والهدايا
األلعاب واللعب والهدايا
/ أدوات التسلي ــة (شطرن ــج
.) إلخ/  ورق لعب/ دومينو
اجهزة تسلي ــة وملحقاتها (بلي
 اكس، نينـتـنـدو،ستيشن
.)إلخ، بوكس
أوراق يانصيب
طوابع بريد تذكاري ـ ــة
ألع ــاب األطفال
ألبومات الصور
أجزاء وقطع غيار وإصالح
السلع الترفيهية
أنواع أخرى من السلع
الترفيهية
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

2

Sports, camping and recreation equipment

Equipment for open-air sports
(golf clubs, swords, javelins, etc.)

93201

Fishing rods and fishing tackle

93202
3

Gardens, plants and flowers
Flowers and indoor decorative plants -natural

93301

Flowers and indoor decorative plants -artificial

93302

Birds and pets and the expenses thereof (treatment,
food, etc. )

93303

Recreational and cultural services

Recreational and sporting services

4
1

 الخدمة/ السلعة
معدات الرياضة والتخييم
والترويح
معدات الرياضة التي تمارس
في الهواء الطلق (مضارب
،السيوف الرمح، الغولف
)إلخ
سنارات صيد االسماك
ومعدات صيد االسماك
الحدائق والنباتات والزهور
الزهور والنباتات الداخلية
للزينة طبيعية
الزهور والنباتات الداخلية
للزينة صناعية
الطيور والحيوانات املنزلية
، غذاء،واإلنفاق عليها (عالج
)إلخ
الخدمات الترويحية
والثقافية
الخدمات الترويحية
والرياضية
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Cost of subscription in sports, social , cultural and
recreational clubs

Cultural services

تفصيل الفرع
Sub - Class

94101

2

Photography services: film developing, print
processing

94201

Expenditure on theaters, cinemas and concerts

94202

Expenditure on museums, zoos and parks

94203

Rental of video tapes, DVD's, etc.

94204

Cost of photography/ videography (e.g. of parties)

94205

Subscribe to satellite channels

94206

Participation in cultural courses

94207

Expenditure on land and sea cruises

94208

 الخدمة/ السلعة
اإلنفاق على اشتراكات
النوادي الرياضية
واالجتماعية والثقافية
والترفيهية
الخدمات الثقافية
تحميض أفالم واستخراج
الصــور
اإلنفاق على املسارح ودور
السينما والحفالت
اإلنفاق على املتاحف وحدائق
الحيوان والحدائق العامة
تأجير أشرطة الفيديو ودي في
)ديD.V.D( وما إليها
اإلنفاق على التصوير
)بالفيديــو (تصوير الحفـالت
االشتراك في القنوات
الفضائي ــة
االشتراك في الدورات الثقافية
اإلنفاق على الرحالت البرية
والبحرية الداخلية
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

Expenditure on domestic trips

94209

Costs of wedding and funeral services

94210

Costs of services for other types of events (birthdays,
feasts, etc.)

94211

Other types of services and activities for
entertainment and recreation and culture

94290

Newspapers and stationery and drawing materials

Newspapers and stationery and drawing materials

5
1

Expenditure on cultural and educational books (other
than textbooks)
Expenditure on newspapers

95101
2

Expenditure on newspapers

95201

Spending on magazines

95202

 الخدمة/ السلعة
مصاريف أخرى على الرحالت
الداخلية
تكاليف خدمات األفراح
واملأتم
تكاليف خدمات ألنواع األخرى
،من املناسبات(أعياد امليالد
.)إلخ، العزائم
أنواع أخرى من خدمات
ونشاطات التسلية والترفيه
والثقافة
الصحف والكتب
والقرطاسية
اإلنفاق على الكت ــب الثقافية
)والتعليمية (عدا املدرسية
اإلنفاق على الكت ــب الثقافية
)والتعليمية (عدا املدرسية
اإلنفاق على الصحف
اإلنفاق على الصحف
اإلنفاق على املجـ ــالت
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

4

Stationery and drawing material
Pencils, fountain pens and ball pens

95401

Coloring pencils - various kinds

95402

Rulers , sharpeners, erasers, punches, carbon paper,
staplers, etc.

95403

Ink, paper, writing pads and folders

95404

Paint brush and drawing tools

95405

Other types of writing and drawing tools

95406

Other

95490

Travel and Tourism
Travel and Tourism

6
1

Expenditure of travel, tourism and recreational trips
(excluding fare)

96101

Expenditure of Hajj and Umrah

96102

 الخدمة/ السلعة
القرطاسية ومواد الرسم
أقالم الرصاص والحبر السائل
والجاف
أقالم ألوان بأنواعها
املساطر والبرايات واملحايات
والخرامات والختامات وأوراق
.  إلخ،الكربون والدباسات
الحبر والورق والدفاتر
وامللفات
فرشاة الرسم وأدوات الرسم
أنواع أخرى من أدوات الكتابة
والرسم
أخرى
السفروالسياحة
السفروالسياحة
نفقات السفر والسياحة
والرحالت الترفيهية (عدا أجور
)النقل
النفقات الخاصة بالحج
والعمرة
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Good / Service

Education
Education and training

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

10
1
1

Education and training
Expenditure on overseas education

101101

Tuition fees in other emirates

101102

Fees of training courses
(languages, secretarial, computer, etc.)

101103

Private tuition

101104

Kindergarten fees

101105

Private primary schools fees

101106

Private preparatory schools fees

101107

Private secondary schools fees

2
1

Private secondary schools fees

102101

Private secondary schools fees
Institute fees

3

 الخدمة/ السلعة
التعليم
التعليم والتدريب
التعليم والتدريب
رسوم التعليم خارج الدولة
رسوم التعليم في االمارات
األخرى
رسوم دورات تدريبية (لغات
). إلخ، كمبيوتر،سكرتارية،
دروس خصوصية
رسوم رياض أطفال
رسوم التعليم باملدارس
الخاصة االبتدائية
رسوم التعليم املدارس
الخاصة اإلعدادية
رسوم تعليم باملدارس
الخاصة الثانوية
رسوم تعليم باملدارس
الخاصة الثانوية
رسوم تعليم باملدارس
الخاصة الثانوية
رسوم معاهد
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Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

1

Institute fees
Institute fees

103101

College fee

103102

University fees

103103

Vocational education
Vocational education

5
1

Vocational education

105101

Expenditure on distance education (online)

105102

Government school fees

105103

Other expenditures on education

105190

Learning tools and apparatuses

2

Microscope and telescope

105201

Typewriters and calculators

105202

Repair of learning tools and apparatuses

105203

Other types of learning tools and apparatuses

105290

 الخدمة/ السلعة
رسوم معاهد
رسوم معاهد
رسوم كليات
رسوم جامعات
نفقات التعليم املنهي
نفقات التعليم املنهي
نفقات التعليم املنهي
نفقات التعليم عن بعد (عن
)طريق االنترنيت
رسوم التعليم باملدارس
الحكومية
نفقات أخرى على التعليم
أجهزة وأدوات تعليمية
مجهر وتلسكوب
اآلالت الكاتبة والحاسبة
إصالح أجهزة وأدوات التعليم
أنواع أخرى من األجهزة
وادوات التعليم
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Good / Service

Restaurants and hotels

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

11
1

Catering Services

1

Restaurants and cafes and the like
Meals in restaurants

111101

Deliveries (external orders and meals)

111102

Spending on fresh juices

111103

Spending on hot and cold beverages

000004

Spending on narghile (hookah)

111105

Other expenses of prepared food

111190

Accommodation Services

2
1

Hotels Services
Expenses for hotels
Miscellaneous goods and services
Personal Care
Electrical appliances for personal care

003001
12
1
1

 الخدمة/ السلعة
املطاعم والفنادق
خدمات تقديم الوجبات
املطاعم واملقاهي وما شابهها
وجبات داخل املطاعم
وجبات وطلبات خارجية من
املطاعم
اإلنفاق على العصائر
الطازجة
اإلنفاق على املشروبات
الساخنة والباردة
اإلنفاق على النارجيلة
()الشيشة
نفقات أخرى على األطعمة
الجاهزة
خدمات اإلقامة
خدمات الفنادق
نفقات خاصة بالفنادق
سلع وخدمات متنوعة
العناية الشخصية
محالت تصفيف الشعر
والعناية باملظهرالشخص ي
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63

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

السلعة  /الخدمة

تفصيل الفرع
Sub - Class

الحالقة الرجالي ــة
خدمات الصالونات الرجالي ــة
خدمات الصالونات النسائي ــة
خدمات التدليك للراحة
واملساج والحمامات
إزالة الشعر بالليزر
األجهزة الكهربائية الخاصة
بالعناية الشخصية
آالت تجفيف وحالقة الشعر
الكهربائية
إصالح األدوات الخاصة
بالعناية الشخصية
أجهزة كهربائية للعناية
الشخصية أخرى
أجهزة أخرى ،اصناف
ومنتجات معدة للعناية
الشخصية
العطـ ـ ــور
العود والبخور
ب ــودرة
الحن ـ ــاء

121101

Male barber shops

121102

Male salon services

121103

Female salon services

121104

Massage for relax and baths services

121105

Laser hair removal
2

القسم
Division

Good / Service

Electrical appliances for personal care

121201

Hair trimmers and dryers

121202

Repair of personal care equipment

121290

Other personal care appliances

2

Other appliances, Items and products for personal care

121301

Perfumes

121302

Oud and incense

121303

Powder

121304

Henna

64

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

السلعة  /الخدمة

تفصيل الفرع
Sub - Class

أصباغ الشع ــر
أدوات ومواد التجمي ـ ــل أخرى
أدوات ومواد الحالقة )ماكينة
حالقة غير كهربائية ،شفرات
حالقة ،رغوة ومعجون
الحالقة ،إلخ)
معطرات الجسم ومزيل
الرائح ــة
زيوت وكريمات الشعر
زيوت وكريمات الجسم
فــرش ومعجــون األسنان
شامبو وملطف للشعر
منظف أذن
صابون استحمام بأنواعه
فوط صحية نسائية
حفاضات األطفال
املحارم الورقية
محارم ورق مبللة لتنظيف
االطفال
محارم التواليت

121305

Hair dyes

121306

Other cosmetic tools and products

121307

Shaving tools and materials (razors /non-electric
)shavers, razor blades, shaving foam and cream, etc.

121308

Body freshener and deodorants

121309

Hair oils and creams

121310

Body oils and creams

121311

Toothbrushes and tooth paste

121312

Hair shampoo and conditioner

121313

Cotton buds

121314

Bath soap - various types

121315

Female towels

121316

Diapers

121317

Tissues

121318

Wet wipes

121319

Toilet tissues

القسم
Division

Good / Service

السلعة  /الخدمة
محارم ورق مبللة لتنظيف
الوجه
إكسسوارات
أنواع أخرى من مواد العناية
الشخصية
األمتعة الشخصية غير
املصنفة تحت بند آخر
املجوهرات والساعات
األحجار الكريمة واملصوغات
(الخواتم ،العقود ،إلخ)
ساعات اليد
ساعات الحائط واملكتب
واملنبهات
تصليح الحلي واملجوهرات
تصليح الساعات
األمتعة الشخصية األخرى
حقائب اليد وما شابهها
حقائب املالبس (حقائب
السفر)
حقائب مدرسية

65

تفصيل الفرع
Sub - Class

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

القسم
Division

Good / Service

121320

facial wet wipes

121321

Accessories

121390

Other types of personal care products
3
1

Personal effects not elsewhere classified
Jewelry and Watches

123101

)Gems and jewelry (rings, necklaces, etc.

123102

Watches

123103

Wall, desk and alarm clocks

123104

Jewelry repair

123105

Watch/clock repair
2

Other personal effects

123201

Handbags and the like

123202

Suitcases

123203

School bags

66

الرمز
الفرع
Class

Code
املجموعة
Group

السلعة  /الخدمة

تفصيل الفرع
Sub - Class

محافظ النقود والبطاقات
عص ي املش ي والخيزران وما
شابهها
الغليون والبايب واملدواخ
)وأدوات التدخين األخرى)
بطاريات اإلضاءة
النظارات الشمسية
عربات األطفال ،كرس ي أطفال
للسيارة
عدسات ملونة
أنواع أخرى من األمتعة
الشخصية
الحماية االجتماعية
الحماية االجتماعية
تأمينات اجتماعية
التأمين
التأمين
التأمين على الحياة
تأمين على املسكن
تأمين على املسكن
التأمين الصحي

123204

Wallets and card holders

123205

Walking sticks, bamboo walking sticks and the like

123206

)Pipes and Midwakhs (other smoking tools

123207

Flash lights

123208

Sunglasses

123209

Strollers, car seat

123210

Coloured contact lenses

123290

Other types of personal effects
4
1

القسم
Division

Good / Service

Social Protection
Social Protection
Social security

124101
5
1
125101

Insurance
Insurance
Life insurance

2
125201

House Insurance
House insurance

3

Health insurance

Good / Service

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

Health insurance
Cost of insurance connected with transport (vehicles motorcycles, etc.)

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

125301

التأمين الصحي
تكلفة خدمات التأمين املتصل
 دراجات- بالنقل (سيارات
.)نارية – إلخ
تكلفة خدمات التأمين املتصل
 دراجات- بالنقل (سيارات
.)نارية – إلخ
تكاليف خدمات التأمين
األخرى (عدا الصحي والتأمين
)على وسائل النقل كالسيارة
خدمات مالية أخرى غير
مصنفة في مكان آخر
خدمات مالية أخرى غير
مصنفة في مكان آخر
الخدمات املصرفية(رسوم
.) إلخ،تحويل أموال
)السمسرة (العمولة
أنواع أخرى من الخدمات
املالية واالدارية والقانونية

4

Cost of insurance connected with transport (vehicles motorcycles, etc.)

125401

Cost of other insurance services (except health
insurance, and insurance on means of transport, e.g.
car)

125490

Other financial services not elsewhere classified

Other financial services not elsewhere classified

6
2

Banking services (money transfer fees, etc.)

126201

Brokerage (commissions)

126202

Other types of financial, administrative and legal
services

126203

67

Good / Service

Other services that are not elsewhere classified

Other services that are not elsewhere classified

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

7
1

Registration fees for means of personal transport
(issuance and renewal of vehicle/motorcycle licence
or ownership transfer)

127101

Vehicle/motorcycle ownership transfer fees

127102

Passport issuance and renewal fees

127103

ID card issuance and renewal fees

127104

Issuance and renewal fees for visas, residence permits
and sponsorship transfer

127105

Processing fees for various applications

127106

Health card issuance fees

127107

Labour card issuance/renewal fees

127108

 الخدمة/ السلعة
الخدمات األخرى غير
املصنفة تحت بند آخر
الخدمات األخرى غير
املصنفة تحت بند آخر
مصاريف تسجيل وسائل
النقل الشخصية )استخراج
/ أو تجديد ملكية السيارة
(الدراجة النارية
/ رسوم نقل ملكية السيارة
الدراجة النارية
رسوم استخراج وتجديد جواز
السفر
رسوم استخراج وتجديد
بطاقة الهوية
رسوم اإلقامة والتأشيرات
ونقل الكفالة
رسوم تصديق ملعامالت
رسوم استخراج البطاقات
الصحية
 تجديد/ رسوم استخراج
بطاقة العمل
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Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

 الخدمة/ السلعة

Visas and travel permits fees

127109

Official attestation fees

127110

Marriage and divorce fees

127112

Legal and judicial service fees

127113

Clearing Services

127115

Professional associations membership fees

127116

Consulting and labour offices fees

127117

Cost of newspapers and magazine announcements

127118

Issuance fees of birth and death certificates

127119

Personal photography services

127120

Xeroxing services

127121

Printing and translation services

127122

Other expenses ( greeting cards - porters)

127124

Fines (blood money)

127126

رسوم تأشيرات وتصاريح سفر
رسوم التوثيقات الرسمية
رسوم الزواج والطالق
خدمات قانونية ورسوم
قضائية
خدمات تخليص املعامالت
رسوم العضوية في املنظمات
املهنية
رسوم االستشارات ومكاتب
العمل
تكاليف اإلعالن بالصحف
واملجالت
رسوم استخراج شهادات
امليالد والوفاة
خدمات تصوير شخصية
خدمات تصوير مستندات
خدمات طباعة وترجمة
-نفقات أخرى (كروت املعايدة
)حمالين
غرامات فدية

Good / Service

القسم
Division

69

Good / Service

Transferred payments and property incomes

Transferred payments and property incomes

Transferred payments and property incomes

القسم
Division

Code
املجموعة
Group

الرمز
الفرع
Class

تفصيل الفرع
Sub - Class

13
1
1

Zakat (alms), charity and donations

131101

Cash wedding gift

131102

Cash gifts

131104

Eid cash gifts

131105

Dowry

131106

Cash transfers (to family members who are nonhousehold residents)

131107

Durable goods transferred abroad

131108

Non -durable goods transferred abroad

131109

Traffic violation fines

131110

Other transferred payments

131190

Interests on loans

2

Interests on consumption loans

131201

Interests on home construction loans

131202

 الخدمة/ السلعة
املدفوعات التحويلية
ودخول امللكية
املدفوعات التحويلية
ودخول امللكية
املدفوعات التحويلية
ودخول امللكية
زكاة وصدقات وتبرعات
نقوط
هدايا نقدية
عيديات
املهر
تحويالت نقدية (لغير أفراد
)األسرة املقيمين باملسكن
سلع معمرة محولة للخارج
سلع غير معمرة محولة للخارج
مخالفات سير
مدفوعات تحويلية أخرى
الفوائد على القروض
الفوائد على القروض
االستهالكية
الفوائد على قرض بناء
املسكن
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