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مقدمة

يعــّد الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك أحــد المؤشــرات اإلحصائيــة التــي تشــّكل مدخــًا مهمــً فــي التخطيــط والبحــوث فــي مختلــف المجــاالت، وتحــرص مراكــز 
اإلحصــاء واإلدارات اإلحصائيــة فــي مختلــف دول العالــم علــى تركيــب هــذه األرقــام، التــي تعتمــد علــى أســعار ســلة مــن الســلع والخدمــات التــي يســتهلكها القطــاع 

العائلــي، وتشــّكل األرقــام المحتســبة سلســلة زمنيــة لقيــاس التغّيــر الــذي يطــرأ علــى تكاليــف المعيشــة عبــر الزمــن.

مــن هــذا المنطلــق، دأب مركــز اإلحصــاء -أبــو ظبــي علــى جمــع أســعار تلــك الســلع والخدمــات بصــورة منتظمــة ونشــر المؤشــرات المســتخلصة منهــا، مّتبعــً 
المنهجيــات المعتمــدة دوليــً فــي هــذا المجــال. وقــد طــّور قســم الدخــل واألســعار فــي مركــز اإلحصــاء -أبــو ظبــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بحيــث 
ُيحســب حســب مســتويات رفــاه األســرة وحســب نــوع األســرة. وبالنســبة إلــى مســتوى رفــاه األســرة، فقــد ُقّســم المجتمــع إلــى خمس شــرائح تمّثل خمســة مســتويات 

معيشــية، وذلــك باالعتمــاد علــى متوســط اإلنفــاق الســنوي للفــرد. 

أمــا بالنســبة إلــى نــوع األســرة، فقــد ُقّســمت أســر المجتمــع إلــى ثاثــة أنــواع، كمــا وردت فــي مســح إنفــاق األســرة ودخلهــا 2007/2008: األســر المواطنــة واألســر غيــر 
المواطنــة واألســر الجماعيــة.

وقــد اختيــرت عّينــة البنــود الداخلــة فــي ســّلة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن واقــع بيانــات مســح إنفــاق األســرة ودخلهــا 2007/2008، بحيــث تمّثــل 
مناطــق اإلمــارة جميعهــا، أمــا بالنســبة إلــى عّينــة المصــادر التــي تجمــع منهــا األســعار فلقــد روعــي عنــد اختيارهــا أن تكــون مصــادر تمثيليــة، أي أنهــا تمّثــل نقطــة 

شــراء لشــريحة كبيــرة مــن المســتهلكين فــي إمــارة أبــو ظبــي، مــع األخــذ فــي االعتبــار التوزيــع الجغرافــي للمصــادر داخــل اإلمــارة.

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام



7 الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 2013 6

الرقم القياسي ألسعار المستهلك

مفهوم الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ــر فــي أســعار مجموعــة مــن الســلع والخدمــات بيــن فترتيــن زمنيتيــن، وتســّمى الفتــرة التــي  الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو عبــارة عــن أداة لقيــاس معــّدل التغّي

ــة”. ننســب إليهــا األســعار “فتــرة األســاس” والفتــرة التــي نقــارن أســعارها “فتــرة المقارن

أهمّية الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ــر فــي ســلة أســعار المســتهلكين فــي إمــارة أبــو ظبــي، ومــن االســتخدامات المهّمــة للرقــم  يقــّدم الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك تقديــرات شــهرية حــول نســب التغّي

القياســي ألســعار المســتهلك:

ــات  ــن المؤسس ــر م ــً للكثي ــًا مهم ــم مدخ ــّدل التضخ ــّد مع ــم. ويع ــّدالت التضخ ــاب مع ــم لحس ــادي مه ــر اقتص ــتهلك كمؤش ــعار المس ــي ألس ــم القياس ــتخدم الرق يس  •
االقتصاديــة يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد صياغــة السياســات النقديــة والخطــط االقتصاديــة.

ُيعّدل سّلم الرواتب واألجور من قبل الجهات الدولية والشركات الكبرى ومن قبل بعض الحكومات بناًء على التغّير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك.  •

كما يستخدم الرقم القياسي ألسعار المستهلك كمثبط في إعداد الحسابات القومية باألسعار الثابتة.  •

تحديث الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ــات الازمــة لعمليــة التحديــث، وعــادة ُيحــّدث الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بعــد صــدور  ُيحــّدث الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بشــكل دوري كلمــا توافــرت البيان
نتائــج مســح إنفــاق األســرة ودخلهــا الــذي ينّفــذ دوريــً كل خمــس ســنوات علــى األكثــر فــي معظــم دول العالــم. وتكمــن أهمّيــة التحديــث فــي أوزان ســلع وخدمــات ســلة الرقــم 

القياســي ألســعار المســتهلك فــي أن هــذه األوزان يجــب أن تمّثــل قــدر المســتطاع النمــط االســتهاكي الحالــي لألســرة.

وقــد كان آخــر تحديــث للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي إمــارة أبــو ظبــي فــي عــام 2008، حيــث أصبحــت ســنة 2007 هــي ســنة األســاس الجديــدة للرقــم القياســي مــن 
حيــث األوزان واألســعار. 

1. الرقم القياسي ألسعار المستهلك لعام 2013 )2007=100( 

الملخص التنفيذي:
بلــغ معــّدل التضخــم فــي عــام 2013 مــا نســبته 1.3% مقارنــة بـــ )1.1%( فــي عــام 2012، وقــد نتــج ذلــك مــن ارتفــاع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك مــن 122.9 نقطــة   •

فــي عــام 2012 إلــى 124.5 نقطــة فــي عــام 2013.

أســهمت مجموعــة “األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة” بنســبة 25.9% مــن مجمــل معــّدل االرتفــاع الــذي تحقــق خــال عــام 2013 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2012.   •
وقــد جــاء هــذا اإلســهام نتيجــة الرتفــاع معــّدل أســعار هــذه المجموعــة بنســبة %1.8. 

أمــا مجموعــة “النقــل” فقــد أســهمت بنســبة 21.0% مــن مجمــل معــّدل االرتفــاع الــذي تحقــق خــال عــام 2013، مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2012، نتيجــة ارتفــاع أســعار   •
هــذه المجموعــة بنســبة %2.8. 

كما أسهمت مجموعة “المطاعم والفنادق” في االرتفاع الذي تحقق خال عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 بنسبة %15.6.  •

ومــن أهــم المجموعــات التــي أســهمت فــي تخفيــض معــّدل تغّيــر أســعار المســتهلك خــال عــام 2013 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2012 مجموعــة “الســكن والميــاه   •
والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى” التــي أســهمت بنســبة )-3.0%(، حيــث انخفضــت أســعار هــذه المجموعــة بنســبة %0.1.
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شكل رقم )1(: الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل شهور عامي 2012 و2013 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي 

األرقام القياسية الشهرية لمجموعات اإلنفاق مقارنة بالرقم القياسي العام 
يظهــر فــي الشــكل رقــم )2( أن الرقــم القياســي لمجموعــة “األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة” أعلــى مــن الرقــم القياســي العــام خــال شــهور عــام 2013 جميعهــا، وهــذا 
يعنــي أن مجموعــة “األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة” ســاهمت فــي رفــع الرقــم القياســي العــام خــال عــام 2013. وقــد بلــغ متوســط الرقــم القياســي لمجموعــة “األغذيــة 

والمشــروبات غيــر الكحوليــة” 140.9 نقطــة، بينمــا بلــغ الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة خــال عــام 2013.

 شكل رقم )2(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة األغذية والمشروبات غير الكحولية

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي 
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يظهــر فــي الشــكل رقــم )3( أن مســتوى التغّيــر فــي أســعار مجموعــة “المشــروبات الكحوليــة والتبــغ” خــال عــام 2013 أعلــى مــن الرقــم القياســي العــام، حيــث ســاهمت هــذه 
المجموعــة فــي ارتفــاع الرقــم القياســي العــام، فقــد بلــغ الرقــم القياســي لمجموعــة “المشــروبات الكحوليــة والتبــغ” 142.0 نقطــة، بينمــا الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة.

شكل رقم )3(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة المشروبات الكحولية والتبغ

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.

لقــد ســاهمت مجموعــة “المابــس واألحذيــة” بانخفــاض المســتوى العــام لألســعار خــال عــام 2013، حيــث يّتضــح مــن الشــكل رقــم )4( أن مســتوى األســعار لمجموعــة “المابــس 
ــم  ــا الرق ــة، بينم ــة” 101.4 نقط ــس واألحذي ــة “الماب ــعار مجموع ــي ألس ــم القياس ــغ الرق ــث بل ــا. حي ــام 2013 جميعه ــهور ع ــعار لش ــام لألس ــتوى الع ــن المس ــل م ــة” أق واألحذي

القياســي 124.5 نقطــة.

شكل رقم )4(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة المالبس واألحذية

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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ــواع الوقــود األخــرى” أقــل مــن المســتوى العــام لألســعار خــال عــام 2013، مــا  ــاء والغــاز وأن يظهــر الشــكل رقــم )5( أن مســتوى األســعار لمجموعــة “الســكن والميــاه والكهرب
يعنــي أن هــذه المجموعــة التــي يشــّكل وزنهــا نحــو 38% ســاهمت فــي انخفــاض الرقــم القياســي، حيــث بلــغ الرقــم القياســي ألســعار هــذه المجموعــة 123.4 نقطــة، بينمــا الرقــم 

القياســي العــام 124.5 نقطــة.

شكل رقم )5(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة السكن 

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.

ويظهــر الشــكل رقــم )6( اتجــاه الرقــم القياســي لمجموعــة “التجهيــزات والمعــدات المنزليــة وأعمــال الصيانــة االعتياديــة للبيــوت” مقارنــة بالرقــم القياســي العــام خــال شــهور 
عــام 2013، وقــد ســاهمت هــذه المجموعــة فــي ارتفــاع المســتوى العــام لألســعار، حيــث بلــغ الرقــم القياســي ألســعار مجموعــة “التجهيــزات والمعــّدات المنزليــة وأعمــال الصيانــة 

االعتياديــة للبيــوت” 127.8 نقطــة، فــي حيــن بلــغ الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة.

شكل رقم )6(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة التجهيزات والمعّدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

 المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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ــة بالرقــم القياســي العــام خــال شــهور عــام 2013، وقــد ســاهمت هــذه المجموعــة فــي انخفــاض  يظهــر الشــكل رقــم )7( اتجــاه الرقــم القياســي لمجموعــة “الصحــة” مقارن
ــغ الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة. ــغ الرقــم القياســي ألســعار هــذه المجموعــة 115.2 نقطــة، فــي حيــن بل المســتوى العــام لألســعار، حيــث بل

 شكل رقم )7(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة الصحة 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.

يظهــر الشــكل رقــم )8( اتجــاه الرقــم القياســي لمجموعــة “النقــل” مقارنــة بالرقــم القياســي العــام خــال شــهور عــام 2013، وقــد ســاهمت هــذه المجموعــة فــي ارتفــاع المســتوى 
العــام لألســعار، حيــث بلــغ الرقــم القياســي ألســعار هــذه المجموعــة 126.3 نقطــة، فــي حيــن بلــغ الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة.

شكل رقم )8(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة النقل

 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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لقــد ســاهمت مجموعــة “االتصــاالت” فــي انخفــاض المســتوى العــام لألســعار خــال عــام 2013، حيــث يّتضــح مــن الشــكل رقــم )9( أن مســتوى األســعار لمجموعــة “االتصــاالت” أقــل 
مــن المســتوى العــام لألســعار لشــهور عــام 2013 جميعهــا.

شكل رقم )9(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة االتصاالت

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.

ويبّيــن الشــكل رقــم )10( اتجــاه الرقــم القياســي لمجموعــة “الترويــح والثقافــة” مقارنــة بالرقــم القياســي العــام خــال شــهور عــام 2013. حيــث يّتضــح أن هــذه المجموعة ســاهمت 
بانخفــاض المســتوى العــام لألســعار خــال عــام 2013، حيــث بلــغ الرقــم القياســي ألســعار هــذه المجموعــة 108.0 نقطــة، فــي حيــن بلــغ الرقــم القياســي العــام 124.5 نقطــة.

شكل رقم )10(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة الترويح والثقافة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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أمــا مجموعتــا التعليــم والمطاعــم والفنــادق فقــد ســاهمت مســتويات أســعارهما فــي رفــع المســتوى العــام لألســعار خــال شــهور عــام 2013 جميعهــا، وكمــا يظهرهــا الشــكان 
رقمــا )11( و)12(.

شكل رقم )11(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة التعليم

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.

شكل رقم )12(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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أمــا مجموعــة “ســلع وخدمــات متنوعــة” فيظهــر الشــكل رقــم )13( أن مســتويات أســعارها عــام 2013 أقــل مــن مســتوى األســعار العــام، لــذا فقــد ســاهمت أســعار هــذه المجموعــة 
بتخفيــض مســتوى األســعار العــام عــام 2013. 

شكل رقم )13(: العالقة بين الرقم القياسي العام والرقم القياسي لمجموعة سلع وخدمات متنوعة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.

2. األرقام القياسية الشهرية خالل عامي 2012 و2013 

يوّضــح الشــكل رقــم )14( ارتفــاع األســعار عــام 2013 مقارنــة بعــام 2012، حيــث إن حركــة األســعار خــال شــهور عامــي 2012 و2013 تؤثــر مباشــرة فــي معــّدالت التضخــم الســنوية 
لشــهور عام 2013.

 شكل رقم )14(: الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك خالل شهور عامي 2012 و2013 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي.
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ويظهر الشكل رقم )15( معّدالت التضخم السنوية لشهور عام 2013. 

 شكل رقم )15(: معّدالت التضخم السنوية لشهور عام 2013

 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي

أما بالنسبة إلى معّدالت التضخم خال الفترة الزمنية 1996 -2013، فإن الشكل رقم )16( يبّين معّدالت التضخم السنوية للفترة من عام 1996 إلى عام 2013.

شكل رقم )16(: معّدالت التضخم السنوية لألعوام من 1996 إلى 2013 

المصدر: مركز اإلحصاء – أبو ظبي
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األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب مستوى رفاه األسرة لعام 2013

أّدى ارتفــاع أســعار المســتهلك خــال عــام 2013 بنســبة 1.3% مقارنــة بأســعارها للفتــرة نفســها مــن عــام 2012 إلــى ارتفــاع معــّدالت أســعار المســتهلك لألســر فــي شــريحة 
الرفــاه “الدنيــا” بنســبة 1.6% لفتــرة المقارنــة نفســها، كمــا ارتفعــت أســعار المســتهلك لشــريحتي األســر ذات مســتوى الرفــاه “المتوســطة” واألســر ذات مســتوى الرفــاه “العليــا 

“بنســبة %1.2.

جدول رقم )1(: متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك خالل عامي 2012 و2013 حسب مستوى رفاه األسرة

السنة
شريحة األسر ذات مستوى الرفاه

األسر جميعها
العليافوق المتوسطةالمتوسطةتحت المتوسطةالدنيا

123.5124.2123.9123.3121.9122.9عام 2012

125.5126.0125.5124.9123.4124.5عام 2013

1.61.41.21.21.21.3التغّير النسبي

                             المصدر: مركز اإلحصاء -أبو ظبي.

ويظهر الشكل رقم )17( حركة األسعار الشهرية حسب مستويات رفاه األسرة خال عامي 2012 و2013.

 شكل رقم )17(: الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الفترة من يناير 2012 إلى ديسمبر 2013 حسب مستوى رفاه األسرة 2013

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب نوع األسرة لعام 2013

أّثــر ارتفــاع أســعار المســتهلك خــال عــام 2013 بنســبة 1.3% مقارنــة بأســعارها للفتــرة نفســها مــن عــام 2012 فــي معــّدالت أســعار المســتهلك لألســر المواطنــة واألســر غيــر 
المواطنــة، مــا أّدى إلــى ارتفاعهــا بنســبة 1.2% لفتــرة المقارنــة نفســها، بينمــا ارتفعــت أســعار المســتهلك لألســر الجماعيــة بنســبة %1.7. 

جدول رقم )2(: متوسط األرقام القياسية ألسعار المستهلك خالل عامي 2012 و2013 حسب مستوى نوع األسرة

السنة
األســـــــــر

األسر جميعها
الجماعيةغير المواطنةالمواطنة

122.5123.5123.3122.9عام 2012

124.0125.0125.4124.5عام 2013

1.21.21.71.3التغّير النسبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي.

 شكل رقم )18(: الرقم القياسي ألسعار المستهلك خالل الفترة من يناير 2012 إلى ديسمبر 2013 حسب نوع األسرة

المصدر: مركز اإلحصاء – أبوظبي.
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منهجية الرقم القياسي ألسعار المستهلك

مقّدمة
ُيعــّد مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي فــي إمــارة أبوظبــي الجهــة الرســمية المســؤولة عــن حســاب تقديــرات الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك وإصدارهــا فــي اإلمــارة. وقــد حــّدث 
المركــز مؤخــرًا ســنة األســاس للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك باعتمــاد ســنة 2007 كأســاس لألســعار واألوزان. وقــد ُحســبت األوزان المســتخدمة فــي الرقــم القياســي الجديــد 

مــن خــال نتائــج مســح إنفــاق األســرة ودخلهــا 2007، الــذي ُنّفــذ فــي إمــارة أبوظبــي خــال عــام 2007. 

إن المنهجية التي استخدمت في حساب الرقم القياسي تتسق مع أفضل الممارسات والتوصيات الدولية في هذا المجال.

أوالً: تركيب الرقم القياسي ألسعار المستهلك

ُيحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب الصيغة الرياضية لاسبير    •

ُتجمــع أســعار ســلع ســلة الرقــم القياســي وخدماتهــا ألســعار المســتهلك بشــكل دوري شــهريً، باســتثناء مجموعــة الخضــراوات والفواكــه واللحــوم واألســماك والدجــاج   •
فتجمــع بشــكل أســبوعي وذلــك للتغّيــر المســتمر الــذي يطــرأ علــى أســعارها، كمــا أن إيجــارات المســاكن ُتجمــع أســعارها بشــكل ربــع ســنوي وأخيــرًا أســعار رســوم التعليــم 

ُتجمــع بشــكل نصــف ســنوي. 

ُيحســب الرقــم القياســي الحالــي بأســاس عــام 2007 علــى مســتوى منطقــة أبوظبــي. وتتكــّون ســلة الرقــم القياســي الحالــي مــن 334 ســلعة وخدمــة، بينمــا تتكــّون ســلة   •
المســتهلك مــن 760 ســلعة وخدمــة. كمــا تضّمــن الرقــم القياســي الجديــد احتســاب الرقــم القياســي للمســاكن المشــغولة مــن أصحابهــا، وذلــك بإضافــة وزن هــذا البنــد 

إلــى وزن المســاكن المســتأجرة وحســاب رقــم قياســي واحــد لإليجــارات يتضّمــن المســاكن المســتأجرة والمســاكن المشــغولة مــن أصحابهــا. 

ُيحســب متوســط ســعر الســلعة علــى مســتوى المجموعــة االبتدائيــة )المجموعــة االبتدائيــة هــي أدنــى مســتوى للســلعة يتوافــر لــه وزن( باســتخدام الوســط الهندســي. أمــا   •
المنســوب الســعري والــوزن الجديــد، فُيحســب المنســوب الســعري بقســمة ســعر المقارنــة علــى ســعر األســاس، وللحصــول علــى الــوزن الجديــد للســلعة ُيضــرب المنســوب 

الســعري بــوزن األســاس للســلعة.

لحســاب الرقــم القياســي علــى مســتوى المجموعــات الفرعيــة، ُيجمــع الــوزن الجديــد للســلع والخدمــات جميعهــا التــي تنتمــي إلــى المجموعــة الفرعيــة ومــن ثــم ُيقســم   •
الــوزن الجديــد للمجموعــة الفرعيــة علــى وزن األســاس للمجموعــة نفســها. وباألســلوب نفســه ُيحســب الرقــم القياســي للمجموعــات الرئيســة وأخيــرًا للرقــم القياســي العــام.

ثانيًا: األوزان
إن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك هــو عبــارة عــن متوســط مرّجــح للتغّيــر الســعري لســلع ســلة الرقــم القياســي وخدماتهــا. إن وزن الســلعة/الخدمة يعكــس األهمّيــة 
النســبية للســلعة. وُيحســب وزن الســلعة )C( بقســمة )مجمــوع إنفــاق األســر جميعهــا علــى الســلعة )C علــى )مجمــوع إنفــاق األســر جميعهــا علــى الســلع والخدمــات كافــة(.

ــن 0.002% أو  ــر م ــا أكب ــون أهمّيته ــي تك ــلعة/الخدمة الت ــات. الس ــلع والخدم ــبية للس ــات1 النس ــبت األهمي ــا 2008/2007 ُحس ــرة ودخله ــاق األس ــح إنف ــج مس ــال نتائ ــن خ م
تســاويها ُأدرجــت ضمــن ســلة ســلع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك وخدماتــه. أمــا الســلع التــي كانــت أهمّيتهــا أقــل مــن ذلــك فقــد ُوّزعــت أوزانهــا علــى باقــي الســلع ضمــن 

المجموعــة نفســها بأســلوب التناســب مــع الحجــم.

ثالثًا: سلة الرقم القياسي وسلة المستهلك
 بعــد عمليــة حســاب األوزان وتحديــد الســلع والخدمــات الممّثلــة للرقــم القياســي، التــي بلــغ عددهــا 334 ســلعة وخدمــة، ُحــّددت ســلة المســتهلك، حيــث تحــّدد لــكل ســلعة 
ضمــن ســلة الرقــم القياســي ســلعة/خدمة أو أكثــر لتكــون ممّثلــة لهــا، وعليــه فــإن ســلة المســتهلك تكــون أكبــر مــن ســلة الرقــم القياســي، وقــد بلــغ حجــم ســلة المســتهلك 

760 ســلعة وخدمــة.

1  األهمّيــة النســبية للســلعة أو وزن الســلعة هــو عبــارة عــن مجمــوع إنفــاق األســر جميعهــا علــى هــذه الســلعة مقســومً علــى إنفــاق األســر جميعهــا علــى الســلع والخدمــات 
جميعهــا.
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رابعًا: التصنيف المستخدم لمجموعات اإلنفاق في الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
التصنيف المســتخدم في الرقم القياســي ألســعار المســتهلك هو Classification of Individual Consumption according to Purpose )COICOP( أي “تصنيف االســتهاك 
الفــردي حســب الغــرض” وهــو تصنيــف صــادر عــن األمــم المتحــدة لألغــراض اإلحصائيــة. وُصّنفــت ســلة ســلع الرقــم القياســي وخدماتــه بنــاًء علــى هــذا التصنيــف إلــى 12 مجموعــة 

رئيســة وإلــى 34 مجموعــة فرعيــة علــى مســتوى حّديــن، و63 مجموعــة فرعيــة علــى مســتوى 3 حــدود. والجــداول التاليــة يبّيــن المجموعــات الرئيســة وأوزانها:

COICOP Classificationالوزنمجموعات السلع والخدمات

100.00الرقم العــــــام 

16.05األغذية والمشروبات غير الكحولية1

0.3المشروبات الكحولية والتبغ2
9.76المابس واألحذية3

37.86السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى4

4.83التجهيزات والمعّدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت5

0.85الصحة6

9.67النقل7

7.72االتصاالت8

2.42الترويح والثقافة9

2.59التعليم10

3.37المطاعم والفنادق11

4.62سلع وخدمات متنّوعة12

األغذيــة والمشــروبات غيــر الكحوليــة: تتمثــل فــي المجموعــات التاليــة الخبــز والحبــوب، اللحــوم، االســماك االغذيــة البحريــة، اللبــن والجبــن والبيــض، الزيــوت والدهــون، الفواكــه، 
البقــول، الســكر والمربــى والعســل والشــوكوالتة والحلــوى، منتجــات االغذيــة غيــر المصنفــة تحــت بنــد اخــر، البــن والشــاي والــكاكاو، الميــاه المعدنيــة والمشــروبات المرطبــة 

وأنــواع عصيــر الفواكــه والبقوليــات.

التجهيــزات والمعــّدات المنزليــة وأعمــال الصيانــة االعتياديــة للبيــوت: تتمثــل فــي االثــاث والتجهيــزات، الســجاد وغيــره مــن أغطيــة االرض، المنســوجات البيتيــة، االجهــزة المنزليــة 
الرئيســية ســواء كهربائيــة أو غيــر كهربائيــة، االجهــزة المنزليــة الكهربائيــة الصغيــرة، االدوات الزجاجيــة وادوات المائــدة واالدوات المنزليــة، االدوات الصغيــرة واللواحــق المتنوعــة، 

الســلع المنزليــة غيــر المعمــرة، الخدمــات المنزليــة وخدمــات المنــازل.

الصحة: المنتجات الصيدالنية، االجهزة والمعدات العاجية، الخدمات الطبية، خدمات طب االسنان، الخدمات شبه الطبية، خدمات المستشفيات.

الترويــج والثقافــة: معــدات اســتقبال وتســجيل واســتعادة االصــوات والصــور، معــدات التصويــر والتصويــر الســنيمائي واالجهــزة الضوئيــة، معــدات معالجــة المعلومــات، وســائل 
التســجيل، االلعــاب واللعــب والهوايــات، الخدمــات الترويجيــة والرياضيــة، الحدائــق والنباتــات والزهــور، الخدمــات الثقافيــة، الكتــب، الصحــف والدوريــات، القرطاســية ومــواد الرســم.

الســلع المتنوعــة: محــات تصفيــف الشــعر ومؤسســات العنايــة بالمظهــر الشــخصي، األجهــزة الكهربائيــة الخاصــة بالعنايــة الشــخصية، اجهــزه اخــرى اصنــاف ومنتجــات معــده 
للعنايــة الشــخصية، المجوهــرات والســاعات الكبيــرة وســاعات اليــد، األمتعــة الشــخصية االخــرى، التاميــن المتصــل بالصحــة، التاميــن المتصــل بالنقــل، الخدمــات االخــرى غيــر 

المصنفــة تحــت بنــد اخــر.

خامسًا: التصنيف المستخدم لشرائح مستوى رفاه األسرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك
وفــق هــذا التصنيــف ُقّســمت األســر إلــى خمــس شــرائح باالعتمــاد علــى متوســط إنفــاق الفــرد فــي عــام 2007 وهــو العــام الــذي ُنّفــذ فيــه آخــر مســح إلنفــاق األســرة ودخلهــا، حيــث 
مّثلــت الشــريحة األولــى “الدنيــا” الشــريحة األقــل دخــًا، بينمــا مّثلــت الشــريحة الخامســة “العليــا” الشــريحة األعلــى دخــًا، ويشــير الجــدول التالــي إلــى متوســط إنفــاق الفــرد حســب 

مســتويات الرفــاه )القيــم بالدرهــم اإلماراتــي(.

المتوسط األعلى األدنى مستويات الرفاه

الدنيا 2,683.3  11,122.0  7,838.7 

تحت المتوسطة 11,125.8  16,887.4  14,069.6 

المتوسطة 16,896.2  23,716.1  20,260.2 

فوق المتوسطة 23,723.4  34,606.9  28,685.6 

العليــا 34,631.6  422,932.4  52,720.3 
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سادسًا: التصنيف المستخدم لنوع األسرة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك:

في هذا التصنيف ُقّسمت األسر إلى ثاثة أصناف: األسر المواطنة، واألسر غير المواطنة، واألسر الجماعية.

األســرة المواطنــة: هــي فــرد أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذيــن يقيمــون بصفــة معتــادة فــي إمــارة أبوظبــي ولهــا رّب أســرة، وقــد تربطهــم صلــة قرابــة 
أو ال تربطهــم، ويشــتركون فــي المســكن والمــأكل.

األســرة غيــر المواطنــة: هــي فــرد أو أكثــر مــن غيــر مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يشــتركون معــً فــي المســكن والمــأكل، وقــد تربطهــم صلــة قرابــة أو ال تربطهــم، 
ويكــون لهــا رّب أســرة، وتعــّد األســرة غيــر مواطنــة إذا كان رّب األســرة غيــر مواطــن والزوجــة غيــر مواطنــة حتــى لــو كان لــدى الزوجــة أبنــاء مواطنــون مــن زواج ســابق.

األســرة الجماعيــة: تعّبــر عــن مجموعــة مــن األفــراد )اثنيــن فأكثــر( بصــرف النظــر عــن جنســياتهم، وال يكــون لهــا رّب أســرة وال تربطهــم صلــة قرابــة، ويشــتركون معــً فــي المســكن، 
وغالبــً ال يشــتركون فــي المــأكل، وهــي مــن نــوع واحــد ذكــورًا أو إناثــً.

 سابعًا: النطاق الجغرافي:
النطاق الحالي لمنهجية مركز اإلحصاء هو جمع األسعار من إمارة أبوظبي. حيث تشمل التقسيمات الجغرافية مستوى مدينة أبوظبي والعين والغربية.

ثامنًا: مصادر السلع والخدمات:
ُحــّددت مصــادر جمــع األســعار مــن خــال زيــارات ميدانيــة قــام بهــا فريــق مــن قســم مؤشــرات األســعار، وهــذه المصــادر فــي تجــّدد مســتمر، حيــث إن الفريــق يبلــغ القســم بشــكل 
ــارة  ــرة مــن المســتهلكين فــي إم ــل نقطــة شــراء لشــريحة كبي ــه يمّث ــً أي أن ــار المصــدر أن يكــون مصــدرًا تمثيلي ــد اختي ــه. ولقــد روعــي عن دوري عــن إغــاق أي مصــدر أو انتقال

أبوظبــي، ويبلــغ عــدد المصــادر التــي تجمــع األســعار منهــا )180( مصــدرًا.

تاسعًا: جمع األسعار )األجهزة الكفّية(:
تعــّد عمليــة جمــع األســعار مــن أهــم المراحــل وأدّقهــا، وتتطّلــب الكثيــر مــن الجهــد والوقــت. وُتجمــع أســعار ســلة الســلع والخدمــات مــن قبــل مجموعــة مــن الموظفيــن الذيــن 
ــة مــن الســلع والخدمــات. فلــكل  ــة لعّين ــة تدقيقي ــارات ميداني ــق أســعار الســلع والخدمــات مــن خــال زي ــة األســعار التــي تجمــع، ُتدّق ــة. ولضمــان دق ــوا لهــذه الغاي ــوا وُأّهل ُدّرب

مجموعــة مــن مجموعــات ســلة الســلع والخدمــات دوريــة لجمعهــا فمنهــا مــا يجمــع بشــكل أســبوعي، ومنهــا الشــهري وربــع الســنوي.

وبهــدف تطويــر آليــة جمــع األســعار ومواكبــة تكنولوجيــا المعلومــات، أعــّد المركــز نظامــً خاصــً باألرقــام القياســية، ويهــدف النظــام المســتحدث لحســاب األرقــام القياســية ألســعار 
المســتهلك باســتخدام “األجهــزة الكفّيــة” إلــى إتمــام اإلجــراءات والعمليــات الخاصــة بتركيــب األرقــام القياســية ألســعار المســتهلك كافــة، باإلضافــة إلــى توفيــر البيانــات والنواتــج 

المطلوبــة، فهــو نظــام شــامل ومتكامــل يغطــي مراحــل بنــاء األرقــام القياســية ألســعار المســتهلك كافــة.

ويمكن إجمال أهداف النظام على النحو التالي:

تنفيذ مراحل إعداد األرقام القياسية ألسعار المستهلك واستخراجها كافة.  •

توفيــر البرامــج واألدوات اإللكترونيــة الخاصــة بإعــداد بيانــات األســعار )عمليــة جمــع البيانــات مــن الميــدان( ونقلهــا إلــى األجهــزة الكفّيــة، وكذلــك اســتقبال البيانــات منهــا   •
ونقلهــا إلــى قاعــدة بيانــات األســعار.

التمّكــن مــن فحــص صحــة البيانــات وتكاملهــا واختبارهــا فــي أثنــاء مختلــف مراحــل ســير النظــام، بــدءًا مــن إعــداد ســلة الســلع والخدمــات مــرورًا باألعمــال الميدانيــة وانتهــاًء   •
بحســاب المؤشــر.

إمكانية معالجة األرقام القياسية وحسابها ألي من مناطق اإلمارة )حسب التوزيع الجغرافي(.   •

معالجة الحاالت الخاصة التي قد تنشأ في أثناء جمع البيانات أو إعداد األرقام القياسية مثل اختفاء السلع والمصادر والتغّيرات التي تطرأ على السلع.  •

تحديد سلة السلع والخدمات لسنة األساس مع األوزان النسبية للمجموعات السلعية المرجحة وحساب أسعار سنة األساس للسلع والخدمات كافة وحفظها.  •

مساعدة جامعي البيانات على تدقيق البيانات وذلك بربط قواعد بيانات األسعار الحالية بالسابقة.  •
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والجدول التالي يوضح دورية جمع االسعار حسب المجموعة السلعية:

دورية الجمعالمجموعات الرئيسية

االغذية والمشروبات غير الكحولية

اسبوعيالخضروات، الفواكه، اللحوم، االسماك، الدجاج

شهريباقي سلع المجموعة

شهريالمشروبات الكحولية والتبغ

شهريالمابس واالحذية

السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود االخرى

ربع سنويايجارات المساكن

شهريالمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود االخرى

شهريالتجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية للبيوت

شهريالصحة

شهريالنقل

شهرياالتصاالت

شهريالترويح والثقافة

نصف سنويالتعليم

شهريالمطاعم والفنادق

شهريسلع وخدمات متنوعة

عاشرًا: النشر

يعمــل مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي علــى إصــدار نشــرة أســعار الســلع والخدمــات االســتهاكية بصــورة شــهرية وســنوية. أمــا الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فيصــدر بعــد مــرور 
ســبعة أيــام مــن انتهــاء الشــهر، واألرقــام القياســية ألســعار المســتهلك متاحــة للجميــع بعــد إصدارهــا. كمــا يقــوم المركــز بنشــر دوريــات ســنوية حــول األرقــام القياســية ألســعار 

المســتهلك تضــّم معــّدالت التضخــم. كمــا أنــه يمكــن تزويــد طالبــي البيانــات بمؤشــرات األرقــام القياســية الشــهرية علــى األشــرطة المدمجــة )CD’s( عنــد الطلــب.

أحد عشر: كيف نقرأ الرقم القياسي ألسعار المستهلك؟

إن الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك يعكــس التغّيــر فــي قيمــة التكلفــة لســلة مــن الســلع والخدمــات )محــّددة مســبقً( بيــن فترتيــن زمنيتيــن همــا “فتــرة األســاس” و”فتــرة 
المقارنــة”. علــى ســبيل المثــال، إذا بلــغ الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي فتــرة مقارنــة معّينــة 105.0 فهــذا يعنــي أنــه إذا كانــت قيمــة تكلفــة ســلة الســلع والخدمــات فــي 

فتــرة األســاس 100 وحــدة نقديــة فإنهــا فــي فتــرة المقارنــة أصبحــت تكّلــف 105 وحــدات نقديــة. هــذا يعنــي أن أســعار الســلع والخدمــات قــد ارتفعــت بالمتوســط بمــا نســبته %5. 

كمــا يمكننــا مقارنــة أســعار الفتــرة الحاليــة بالفتــرة الســابقة مــن خــال قســمة الرقــم القياســي الحالــي علــى الرقــم القياســي للفتــرة الســابقة وضــرب الناتــج فــي )100( ومــن 
ثــم طــرح 100 لنحصــل علــى معــّدل التغّيــر فــي األســعار بيــن الفتــرة الحاليــة والفتــرة الســابقة.
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جمع البيانات ميدانيا:

1. الفندي المزروعي        6. عبد اهلل القبيسي           11. عبد اهلل الكثيري

2. سالم المنهالي           7. سالم المنصوري             12. خليفة المهيري

 3. سيف الحميري          8. ماهر فؤاد                      13. عبد اهلل إسماعيل

4.محمد عيضة              9. محمد المزروعي          14.   محمد الغيثي

5. جابر المري                10. سعيد الظاهري             15. أحمد الكبيسي

االعداد والتجهيز

1. سيف الحميري

2. خالد صبح

3. محمد داود البلوشي

مراجعة

حنان المرزوقي 

أسامة الزعبي

خالد صبح

يوهان إراسميث – اللغة اإلنجليزية

محمد داود البلوشي-اللغة اإلنجليزية 

اعتماد
ناصر الديان

االشراف العام
أبوبكر عبد اهلل العمودي
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

Food and non-alcoholic beveragesاألغذية والمشروبات01

Foodاألغذية011

0111)ND( الخبز والحبوبBread and cereals 

34.035.035.035.035.235.235.233.934.434.433.634.1Basmati rice أرز بسمتي هندي011101

37.439.339.339.339.939.939.937.038.038.036.737.5Rozana Rice/ Bag / 5 Kilo / Indiaأرز روزانا / 5 كيلو / الهند 

30.931.131.131.131.131.031.131.131.131.130.831.1Tilda Rice / Bag / 2 Kilo / Indiaأرز تلدا / 2 كيلو / الهند 

19.119.319.319.319.620.520.520.119.619.720.519.6Pakistani rice أرز باكستاني011102

13.913.914.314.314.315.415.414.814.414.415.214.5Momtaz Rice / Bag / 2 Kilo / Pakistanأرز ممتاز / 2 كيلو / باكستان 

26.226.826.226.226.827.327.327.326.827.027.626.5Magal Rice / Bag / 5 Kilo / Pakistanأرز مغل / 5 كيلو / باكستان 

15.415.715.715.715.316.216.016.116.016.116.115.6American Rice أرز أمريكي011103

15.415.715.715.715.316.216.016.116.016.116.115.6Ankle Beans / Bag / 2 Kilo / U.Sأرز أنكل بينز / 2 كيلو / أمريكا 

13.013.112.912.912.912.713.013.112.913.113.112.6Egyptian rice أرز مصري011104

12.712.712.712.712.712.712.712.812.712.712.812.2Pharaohs Rice / Bag / 2 Kilo / Egyptأرز الفراعنة / 2 كيلو / مصر

13.413.413.013.013.013.413.413.013.413.413.0Forenoon Rice / Bag / 2 Kilo / Egyptأرز الضحى / 2 كيلو / مصر 

متوسط أسعار سلة الرقم القياسي ألسعار المستهلك عام 2013 /بالدرهم 
الجداول:
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

 4.54.04.04.54.54.54.54.54.94.64.64.7Wheat القمح )حب الهريس(011105

4.54.04.04.54.54.54.54.54.94.64.64.7U.A.E Wheat / 2 Kilo / U.A.Eهريس اإلمارات / 2 كيلو / اإلمارات 

25.025.225.325.325.424.425.325.325.225.225.025.0Wheat flour (flour) دقيق القمح )الطحين(011106

24.825.325.625.625.724.525.525.525.525.525.525.5Baker Wheat flour / Bag / 10 Kilo / U.A.Eدقيق أو الطحين بيكر / 10 كيلو / اإلمارات

25.125.125.025.025.224.325.125.125.024.924.524.5Baker Wheat flour / Bag / 10 Kilo / U.A.Eدقيق أو الطحين البيكر / 10 كيلو / اإلمارات

  دقيق الذرة )النشا / الخميرة / 011107
5.35.35.25.25.25.45.35.45.35.35.15.1Corn flour (starch / yeast / Bakenj powder / sodium bicarbonate) باكنج بودر / بيكربونات الصوديوم(

5.85.45.45.45.45.75.55.75.55.55.75.5alalali Corn Flour / 450 g / K.S.Aنشا العالي / 450 جرامً / العالي / السعودية

5.85.85.85.85.76.05.75.75.75.95.75.8Foster Clarks / 400 g / Maltaنشا فوستر كاركس 400 جرام / مالطا 

4.64.64.64.64.74.84.74.74.74.64.14.2DCL Yeast / 125 g / European Unionخميرة دي سي إل / 125 جرامً / االتحاد األوروبي 

6.06.57.06.36.65.85.95.86.26.25.96.4Semolina سميد011108

6.06.57.06.36.65.85.95.86.26.25.96.4Semolina / powder / 1 kilo / U.A.Eسميد مطحون / كيلو / اإلمارات

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Bread Tanuri خبز تنــــوري011109

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Pakistani Bread / 1 Piece / U.A.Eخبز باكستاني / مخبز

2.62.52.52.52.62.62.52.52.52.52.52.5Lebanese Bread خبز لبناني011110

2.62.52.52.52.62.62.52.52.52.52.52.5Lebanese bread / 1 bundle / 1 Kilo / U.A.Eالمخبز الحديث 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

3.94.14.24.23.93.93.94.14.14.04.04.0Rolls (Slice) خبز إفرنجي )سايس(011111

4.44.54.54.14.14.14.34.44.24.24.2Slice Bread / New Bakery / 500 g / U.A.E المخبز الحديث / 500 جرام

3.93.93.93.93.73.73.74.03.93.83.83.8Slice Bread / Sunbulah / 500 g / U.A.E السنبلة / 500 جرام

1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1Bread Samun خبز صمون011112

1.21.11.11.11.11.11.11.11.21.21.21.2Bread /Samoon / New Bakery / 6 Pieces / U.A.E المخبز الحديث / 6 حبات / بالكيلو 

1.01.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1Bread /Samoon / Sunbulah / 6 Pieces / U.A.E السنبلة / 6 حبات

3.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.1Noodles باليط )شعيرية(011113

3.53.43.43.43.43.43.43.33.33.33.33.3Noodles / al Emarat / Bag / 400 g / U.A.Eاإلمارات / كيس 400 جرام / اإلمارات

3.03.03.03.03.03.13.13.13.13.13.13.0Noodles / Al Khaleejia/ Bag / 400 g / U.A.E الخليج / كيس 400 جرام / اإلمارات

3.13.03.03.03.13.03.03.03.03.13.03.1Pasta various types معكرونة بأنواعها 011114

3.33.23.23.23.33.03.13.03.23.23.03.2Spaghetti / Al Emarat / Bag / 400 g / U.A.Eاإلمارات كيس 400 جرام / اإلمارات

 2.93.03.02.92.93.03.03.02.93.03.0Spaghetti / Al Khaleejia / Bag / 400 g / U.A.E الخليجية كيس 400 جرام / اإلمارات

8.08.08.08.08.08.07.97.98.08.08.08.0Cakes various types الكيك بأنواعه011115

7.67.67.77.67.67.67.67.67.67.67.67.6Powder cake / alalali / 425 g / K.S.Aالعالي / علبة كرتون 524 جرامً / السعودية 

8.48.48.48.48.48.48.38.38.48.38.48.3Powder cake / Betty Croker / 500 g / U.A.Eبيتي كروكر / علبة كرتون 500 جرام / اإلمارات
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

0.50.50.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6Biscuits various types البسكويت بأنواعه011116

0.50.50.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6Glucose Biscuits / Tifany / 1 Packet / 60 g / U.A.Eجلوكوز / 60 جرامً / اإلمارات 

5.85.85.85.85.96.36.36.36.16.26.36.2Cookies various types الكعك بأنواعه011117

5.85.85.85.85.96.36.36.36.16.26.36.2Fresh Rusks / Americana / 375 g / K.S.Aكعك / كيس 1/2 كيلو تقريبً / صناعة جمعية أبوظبي 

6.15.85.85.85.85.45.55.65.75.66.16.4Smbosp سمبوسة011118

5.45.35.35.35.35.25.45.25.45.46.46.2Switz / Packet / 500 g / K.S.Aسويتز / 500 جرام / السعودية 

6.96.36.36.36.35.65.66.06.05.95.86.5Al karamah/ Packet / 500 g / K.S.Aالكرامة / 500 جرام / السعودية 

17.217.216.916.917.117.116.917.116.916.917.116.9Cornflakes various typesكورن فليكس بأنواعه011119

14.614.513.813.814.414.214.414.314.414.414.314.3Kellogg’s / 500 g / Germany كورن فليكس / 500 جرام / ألمانيا 

19.219.119.119.119.119.119.119.119.119.119.119.2Four Sniz / 500 g / Germanyفور سنيز / 500 جرام / ألمانيا

18.318.318.318.318.318.517.518.217.517.518.217.5All Broun / 500 g / U.Kأول بران / 500 جرام / بريطانيا

17.317.417.417.417.417.317.317.417.417.417.317.5Children’s productsمنتجات األطفال011120

18.718.718.718.718.718.418.418.418.618.618.418.7Cerelac / Nestle / Wheat / 400 g / Iranسيرالك / نستله / القمح / 400 جرام / إيران 

16.116.216.216.216.216.416.316.516.216.216.316.3Farleys Biscuit / 300 g / Omanفارليز بسكويت / 300 جرام / ُعمان 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

0112)ND( اللحومMeat 

34.732.833.233.232.632.632.632.933.734.634.333.7fresh sheep and goat meat لحوم أغنام وماعز طازجة011201

32.933.532.431.734.634.634.634.233.135.033.833.5Sheep meat with bones / 1 Kilo / Australia لحم غنم بالعظم /1 ك / أسترالياا

39.032.234.434.231.731.731.732.835.838.037.335.9Sheep meat with bones / 1 Kilo / New Zealand لحم غنم بالعظم / 1 ك / نيوزيلندا

33.733.233.533.833.333.333.333.033.033.233.333.4Sheep meat with bones / 1 Kilo / India لحم غنم بالعظم / 1 ك / الهند

33.432.332.633.431.231.231.231.732.832.632.932.2Sheep meat with bones / 1 Kilo / Pakistan لحم غنم بالعظم / 1 ك / باكستان

29.928.829.029.729.629.429.229.730.329.229.829.7fresh BEEF لحم بقري طازج011202

42.536.837.038.939.334.935.436.638.037.237.938.7Beef meat without bones / Pieces / 1 Kilo / U.A.Eلحم بقري طازج بالعظم / 1 ك / اإلمارات 

30.430.631.231.829.929.630.230.830.927.630.632.2Beef meat without bones / Pieces / 1 Kilo / Australiaلحم بقري من دون عظم / 1 ك / أسترالياا

26.325.826.026.227.329.326.927.327.829.128.225.8Beef meat without bones / Pieces / 1 Kilo / Brazilلحم بقري قطع من دون عظم / 1 ك / البرازيل

23.523.723.524.124.024.725.525.325.724.424.324.1Beef meat without bones / Pieces / 1 Kilo / Pakistanلحم بقري بالعظم / 1 ك / باكستان

 ,57.449.649.545.442.846.844.045.248.248.948.452.0fresh minced meat لحم مفروم طازج011203

57.449.649.545.442.846.844.045.248.248.948.452.0Exported minced meat / 1 Kilo / Australia لحم مفروم ذبح محلي / كيلو / أسترالياا 

frozen sheep and goat meat 26.327.026.527.527.126.327.026.524.623.024.522.0 لحوم أغنام وماعز مجّمدة011204

26.327.026.527.527.126.327.026.524.623.024.522.0Frozen sheep meat / 1 Kilo / Australia لحم غنم مجّمد / 1 ك / أسترالياا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

8.38.98.58.48.38.68.58.68.68.58.78.6Frozen beef لحم بقري مجّمد011205

8.38.98.58.48.38.68.58.68.68.58.78.6Frozen beef meat / Islamic coop / 400 g / U.A.Eلحم مفروم / 400 جرام / التعاون اإلسامي

6.66.66.66.66.56.66.66.66.56.56.56.6Frozen minced meat لحم مفروم مجّمد011206

6.66.66.66.66.56.66.66.66.56.56.56.6Frozen minced meat / Americana / 400 g / K.S.Aلحم مفروم / 400 جرام / أمريكانا

17.317.317.417.517.317.417.417.417.517.517.717.4Fresh poultry دواجن طازجة011207

17.517.717.917.917.917.718.017.817.817.817.717.7Al Ain / 1 Kilo / U.A.Eدجاج العين / 1200 جرام / اإلمارات 

17.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.517.3Ras Al Khaima / 1 Kilo / U.A.Eدجاج رأس الخيمة / 1200 جرام / اإلمارات

17.317.117.317.517.117.417.317.517.717.817.717.2Al Khazna / 1 Kilo / U.A.Eدجاج الخزنة / 1200 جرام / اإلمارات

13.613.713.714.014.013.814.014.114.112.912.512.9Frozen Poultry دواجن مجّمدة011208

13.013.313.413.813.913.513.913.913.911.310.411.5Sadia / 1 Kilo / Brazilدجاج ساديا / كيلو / البرازيل 

14.815.315.315.715.715.515.915.915.915.915.915.9Al Islami / 1 Kilo / U.A.Eدجاج اإلسامي / كيلو / دبي 

13.012.512.412.512.512.412.312.612.712.011.811.8Seera / 1 Kilo / Brazilدجاج سيرا / كيلو / البرازيل 

5.96.15.95.85.75.75.75.85.85.95.95.9Sausage نقانق 011209

5.25.65.15.15.05.15.05.24.75.15.05.0Sadia / Chicken / 340 g / Brazil نقانق ساديا / 340 جرامً / البرازيل

6.86.76.76.66.66.46.66.57.06.96.96.9Al Islami / Chicken / 400 g / U.A.Eنقانق اإلسامي دجاج / 400 جرام / دبي 
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26.426.826.826.626.226.926.626.827.027.027.027.0Hamburger various types همبرجر بأنواعه011210

22.022.822.721.820.722.722.121.922.221.722.322.1AL Areesh / Chicken / 1200 g / U.A.Eهمبرجر العريش / دجاج / 1200 جرام / اإلمارات 

27.628.228.128.128.028.327.328.328.328.428.328.2Americana / Chicken / 1344 g / K.S.Aهمبرجر أمريكانا دجاج / 1344 جرامً / السعودية 

34.033.933.833.833.833.833.933.934.034.034.034.0Al Islami / Chicken / 1350 g / U.A.Eهمبرجر اإلسامي دجاج / 1350 جرامً / دبي 

23.723.823.924.124.224.124.424.724.725.424.825.0Al Kabeer / Chicken / 1200 g / U.A.Eهمبرجر الكبير دجاج / 1200 جرام / اإلمارات

8.08.18.07.97.58.17.97.68.08.18.17.9Canned meat لحوم معلبة011211

8.07.38.17.38.08.18.17.9Hereford / 340 g / Brazil هيرفورد / 340 جرامً

8.08.18.07.97.87.98.0Bordon / 340 g / Brazilبوردون / 340 جرامً / البرازيل

Kafe / 340 g / Brazilكافي / 340 جرامً / البرازيل

24.925.425.626.126.026.126.026.126.026.026.126.1Mortadella various types مرتديا بأنواعها 011212

24.925.425.626.126.026.126.026.126.026.026.126.1Siniora / Plain meat / 1 Kilo / Jordanسنيورة لحم / كيلو / األردن

0113)ND( األسماك واألغذية البحريةFish and seafood 

57.458.258.460.656.454.154.157.056.961.261.665.0Fresh Shrimp روبيان طازج011301

66.970.070.769.966.067.564.066.465.272.570.184.7Fresh Shrimp / Large 20 * 30 / 1 Kilo / Omanروبيان طازج ُعمان / كيلو / كبيرة حجم 20*30 

49.348.448.352.548.243.345.848.849.751.754.249.9Fresh Shrimp / Medium / 1 Kilo / Omanروبيان طازج ُعمان / كيلو / متوسط
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 100.0110.0120.0120.0100.0100.00.0120.00.00.0100.085.0Scyllarid lobster أم الروبيان طازجة011302

100.0110.0120.0120.0100.0100.0120.0100.085.0Scyllarid lobster / 1 Kilo / Omanأم الروبيان ُعمان / كيلو

36.732.129.450.433.043.631.537.731.845.143.340.4Kabbaqub fresh قباقب طازجة011303

36.732.129.450.433.043.631.537.731.845.143.340.4Kabbaqub / 1 Kilo / Dubaiقباقب طازجة / كيلو / دبي

49.648.150.551.153.665.964.461.360.653.352.262.0Kanad fresh كنعد طازج011304

49.648.150.551.153.665.964.461.360.653.352.262.0Kanad / Pieces / 1 Kilo / Dubaiكنعد / كيلو / دبي

41.441.041.637.949.856.156.262.073.159.468.162.7Hamor fresh هامور طازج011305

41.441.041.637.949.856.156.262.073.159.468.162.7Hamor / 1 Kilo / Dubaiدبي / كيلو 

22.220.417.814.021.023.026.030.036.932.130.729.2Emperor fresh شعري طازج011306

22.220.417.814.021.023.026.030.036.932.130.729.2Emperor fresh/ 1 Kilo/ Dubaiشعري / كيلو / دبي

18.720.018.615.714.220.331.432.126.032.831.828.9rabbit fish Fresh صافي طازج011307

 18.817.216.713.713.514.527.930.928.928.932.027.4rabbit fish Fresh/ 1 kg / Dubaiدبي / كيلو 

18.215.022.432.417.5rabbit fish Fresh/ 1 kg / Omanُعمان / كيلو 

18.623.221.418.914.925.934.233.434.937.231.730.6rabbit fish Fresh/ 1 kg /Abudhabiأبوظبي / كيلو

20.318.719.019.920.924.422.422.721.020.419.719.9Badah fresh بدح طازج011308
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20.318.719.019.920.924.422.422.721.020.419.719.9Badah / 1 kg / Dubaiدبي / كيلو 

31.731.331.526.927.728.532.237.234.430.932.537.7Sultan Ibrahim fresh سلطان إبراهيم طازج011309

31.731.331.526.927.728.532.237.234.430.932.537.7Sultan Ibrahim / 1 kg / Dubaiدبي / كيلو 

27.331.129.733.928.828.033.334.343.633.230.934.6Gish fresh white جش أبيض طازج011310

27.331.129.733.928.828.033.334.343.633.230.934.6Gish white / 1 kg / Dubaiدبي / كيلو 

frozen or dried Shrimp 20.620.720.720.620.520.520.620.820.620.619.621.0 روبيان مجّمد أو مجفف011311

21.922.121.821.121.121.621.421.721.421.321.622.8Al Areesh / Medium / 1 Kilo / U.A.E العريش / كبير / 1000 جرام / اإلمارات

23.323.223.423.923.523.223.623.823.623.423.723.5AL Islami / Medium / 1 Kilo / U.A.E اإلسامي / كبير / 1000 جرام / اإلمارات

17.317.317.317.317.317.317.317.317.317.414.617.3AL Kabeer / Large / 400 g / U.A.E الكبير / كبير / 400 جرام/ اإلمارات

45.845.644.943.643.444.943.645.644.946.944.944.9Frozen fish أسماك مجّمدة 011312

45.845.644.943.643.444.943.645.644.946.944.944.9fish filet / 1 Kilo / Vietnamسبلو سمك فيليه / كيلو / فيتنام

6.36.36.66.66.56.26.26.66.76.87.06.8Canned Fish أسماك معّلبـــــة011313

6.66.66.46.46.26.46.46.56.66.87.16.7Tuna / Al alalali / 185 g / Thailand تونة العالي / علبة 185 جرامً / تايلند 

5.55.55.55.5Sardines / No 555 / 425 g / Philippinesسردين رقم 555 / 425 جرامً / الفلبين 

6.76.76.86.86.76.76.76.76.86.86.96.8Tuna / California / 185 g / Philippinesحدائق كاليفورنيا / عبوة 185 جرامً / تايلند 
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0114)ND( اللبن والجبن والبيضMilk, cheese and eggs 

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Fresh milk all types حليب طازج بأنواعه 011401

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Al Ain / Full Cream / 1 Ltr / U.A.Eالعين كامل الدسم / 1 ليتر / اإلمارات 

5.65.55.65.55.65.55.65.55.55.55.55.6Al Marai / Full Cream / 1 Ltr / K.S.A المراعي كامل الدسم / 1 ليتر / السعودية

1.61.71.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6liquid condense milk حليب مرّكز سائل 011402

1.71.71.71.71.71.71.71.71.81.81.71.7Rainbow / 170 g / Holand رنبو / جرام / 170 جرامً /هولندا 

1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.61.71.7Coop / 170 g / U.A.E التعاون / 170 جرامً / اإلمارات 

1.51.61.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Lona / 170 g / K.S.Aلونا / عبوة 170 جرامً / السعودية 

56.057.257.357.657.657.757.857.857.757.657.557.5Different kinds of milk powder حليب مجّفف بأنواعه011403

64.465.965.965.965.965.965.965.965.965.865.965.9Nido / 2.5 Kilo / Holandعلبة نيدو / عبوة 2.5 ك / هولندا 

47.047.047.247.547.347.647.747.647.647.747.147.0Lona / 2.25 g / K.S.Aعلبة لونا / عبوة 2.25 ك / نيوزيلندا 

64.463.263.464.464.464.564.964.864.564.264.364.4Anchor / 2.5 Kilo / New Zealandعلبة أنكور / عبوة 2.5 ك / نيوزيلندا 

50.454.754.854.854.754.954.954.754.854.754.854.8Rainbow / 2.5 / Holandعلبة رينبو / عبوة 2.5 ك / هولندا 

5.75.75.75.75.75.95.75.85.85.95.85.9Yogurt various types روب بأنواعه011404

5.35.45.45.25.55.85.85.85.85.85.85.8Milco / 1 Ltr / U.A.Eميلكو / عبوة 1 ليتر / اإلمارات 
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5.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.8Al Ain / 1 Ltr / U.A.Eالعين / عبوة 1 ليتر / اإلمارات

5.85.75.75.85.65.95.75.85.86.05.85.9Al Marai / 1 Ltr / K.S.Aالمراعي / عبوة 1 ليتر/ السعودية 

6.06.06.06.06.06.05.76.06.06.06.06.0Marmoom / 1 Ltr / U.A.Eمرموم / عبوة 1 ليتر / اإلمارات 

5.55.65.65.65.65.55.65.65.55.55.65.6Milk various types شراب اللبن بأنواعه011405

5.65.55.65.65.65.55.65.65.55.55.65.6AL Ain / 1 Ltr / U.A.Eالعين / عبوة 1 ليتر / اإلمارات

5.65.75.75.75.85.55.75.65.55.55.65.7Nadec / 1 Ltr / K.S.A نادك / عبوة 1 ليتر / السعودية

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Rawabi / 1 ltr / K.S.A الروابي / عبوة 1 ليتر / السعودية

6.56.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.7Labaneh لبنة011406

6.26.56.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5Milco / 450 g / U.A.Eميلكو / عبوة 450 جرامً / اإلمارات 

6.86.86.96.86.86.96.86.86.96.96.96.8Al Marai / 400 g / K.S.Aالمراعي / عبوة 400 جرام / السعودية

Al Ain / 450 g / U.A.Eالعين / عبوة 450 جرامً / اإلمارات

3.13.23.13.13.13.13.13.23.13.13.13.1Cream قشطة011407

2.92.92.92.92.92.93.02.92.92.92.9Coop / 170 g / European Unionالتعاون / عبوة 170 جرامً

3.13.13.03.03.03.03.03.33.13.13.13.1Puck / 170 g / Denmarkبوك / عبوة 170 جرامً / الدنمارك 

3.23.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3Nestle / 170 g / Denmarkنستله / عبوة 170 جرامً / الدنمارك 

6.16.26.26.36.26.46.36.36.46.46.36.3Canned Cheese جبن معّلـــب011408
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6.76.96.97.17.07.17.07.17.17.17.17.1Kraft / 200 g / Bahrainكرافت / عبوة 200 جرام / أسترالياا 

5.55.65.65.75.55.75.65.75.85.85.75.6Puck / 240 g / Bulgariaبوك / عبوة 240 جرامً / بلغاريا

22.623.022.822.924.522.623.423.222.020.922.021.8White cheese جبن أبيض011409

29.328.629.328.932.628.229.929.227.427.528.927.4Bulgarian Cheese / 1 Kilo / Bulgariaجبنة بلغاري / بلغاريا

29.229.729.830.031.928.730.229.727.627.329.226.9Akkawi cheese / 1 Kilo / Czech Republicجبنة عكاوي / تشيك

13.614.313.713.914.114.214.114.514.212.212.714.1Feta Cheese / 1 Kilo / K.S.Aجبنة فيتا / سعودي

  أنواع أخرى من الجبن011410
.5.15.25.25.15.25.25.25.25.15.15.25.1Other kinds of cheese (including triangles and slides ... Etc )يشمل المثلثات والشرائح ... إلخ(

4.84.94.94.84.84.94.94.94.84.84.84.8Al Marai Cheese / 16 piece / K.S.Aجبنة المراعى / عبوة 16 مربع / السعودية 

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Puck / 16 Piece / Bulgariaبوك / عبوة 16 قطعة / بلغاريا

17.116.716.817.317.017.017.317.317.517.016.917.5Local eggs بيض محلي 011411

17.017.917.717.617.417.418.017.818.017.817.618.0Al Ain Farm / Medium / 30 eggs / U.A.E مزرعة العين / طبق 30 بيضة / العين وسط / 53 - 62 جرامً / اإلمارات

17.015.015.517.016.316.917.017.017.016.317.0Sweihan / medium / 30 eggs / U.A.E سويحان طبق / 30 بيضة / أبوظبي وسط / 53 - 62 جرامً / اإلمارات

17.317.317.317.317.316.617.017.017.016.316.8Al Jazeerah / Medium / 30 eggs / U.A.Eالجزيرة طبق / 30 بيضة / دبي وسط / 53 - 62 جرامً / اإلمارات

17.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.00.0Imported eggs بيض مستورد011412

17.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.0Dana / Medium / 30 eggs / Oman طبق 30 بيضة / وسط / 53 - 62 جرامً / ُعمان 



63 الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 2013 62

 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

0115)ND( الزيوت والدهونOils and fats 

11.611.411.311.211.511.511.111.711.411.411.711.4Butter زبدة011501

12.012.112.112.012.312.312.312.112.312.312.112.3Lurpak / Unsalted / 400 g / Denmark لورباك / 400 جرام / الدنمارك 

11.310.810.510.510.810.810.011.310.510.511.310.5Almarai / Unsalted / 400 g / K.S.A المراعى / 400 جرام / السعودية / من غير ملح 

24.324.425.425.525.024.825.624.724.624.324.925.1Olive oil زيت الزيتون011502

92.893.894.693.890.590.5102.591.090.890.886.592.9R-S / 4 Ltr / Spainار/إس / عبوة 4 ليترات / إسبانيا 

11.411.412.612.812.512.511.812.011.911.513.012.6Al Wazir / 500 ml / Lebanonالوزير / زجاجة 500 مل / لبنان 

13.513.513.813.813.813.513.813.813.813.813.813.6Sergeela / 750 ml / Syriaسيرجيا / 750 مم / سوريا بكر أول

20.420.520.520.620.720.720.720.620.620.620.620.6Corn oil زيــــت الـــذرة 011503

23.123.123.123.323.223.023.223.223.223.223.223.1Afia / 1.8 Ltr / K.S.Aعافية / عبوة 1.8 ليتر/ السعودية 

21.221.221.221.221.521.821.421.521.321.421.521.4Mazola / 1.8 ltr / K.S.Aمازوال / عبوة 1.8 ليتر/ السعودية 

17.417.617.617.817.717.717.917.717.717.717.717.7Alfa / 1.8 ltr / U.A.Eألفا / عبوة 1.8 ليتر / الشارقة 

18.619.118.518.719.519.319.519.419.619.519.419.2Sunflower oil زيت دّوار الشمس011504

20.620.620.620.720.720.520.820.720.720.720.720.8Afia / 1.8 ltr / K.S.Aعافية / عبوة 1.8 ليتر/ السعودية 

16.017.215.915.917.917.917.918.018.317.917.917.2Coop / 2.5 ltr / U.A.Eالتعاون / عبوة 2.5 ليتر / دبي 

19.519.519.519.820.119.520.119.819.919.919.819.8Noor / 1.8 ltr / U.A.Eنور / عبوة 1.8 ليتر / الشارقة 
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10.811.011.010.911.011.011.211.411.111.211.411.2Palm Oil زيت النخيل 011505

10.811.011.010.911.011.011.211.411.111.211.411.2Al haiat / 1.8 ltr / U.A.Eالحياة / عبوة 1.8 ليتر/ الشارقة 

56.656.155.955.256.457.954.455.455.253.454.755.1Ghee سمن حيوانـــــــي011506

56.556.656.656.956.656.653.952.854.551.250.853.9Lurpak / 1.8 Kilo / Denmarkلورباك / عبوة 1.8 كيلو / الدنمارك 

62.160.561.962.462.062.058.158.058.958.158.058.9Q.B.B / 1.6 Kilo / Singaporeكيوبي / عبوة 1.6 كيلو / سنغافورة 

51.851.550.047.551.255.551.455.652.651.455.652.7Aseel / 1.8 Kilo / U.A.Eأصيل / عبوة 1.8 كيلو / اإلمارات 

22.121.822.422.422.522.822.122.122.122.122.121.7Margarine سمن نباتــــــي011507

23.022.323.023.023.024.523.022.923.023.022.822.8Aseel / 2 Kilo / U.A.Eأصيل / عبوة 2 كيلو / اإلمارات 

21.321.321.821.822.121.321.221.321.321.321.320.7Al Hayat / 2 Kilo / U.A.Eحياة / عبوة 2 كيلو / الشارقة

38.038.838.838.838.838.838.838.038.438.438.038.0Local Ghee سمن بلــــدي011508

38.038.838.838.838.838.838.838.038.438.438.038.0Local Ghee / 1 Kilo / U.A.Eسمن بلدي محلي / عبوة زجاجية 1 كيلو / اإلمارات

0116)ND( الفواكهFruit 

 13.115.215.514.215.512.413.19.89.810.013.110.0dates البلح والرطــــب والتمر011601

13.115.215.514.215.512.413.19.89.810.013.110.0Dates / 1 Kilo / U.A.Eبلح / كيلو / اإلمارات 

4.54.14.04.04.04.14.85.14.84.74.54.4Orange برتقــــــال 011602

4.54.03.93.83.83.74.94.74.64.64.54.2Orange / Juice / 1 Kilo / Egypt كيلو / مصر  



67 الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 2013 66

 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

4.54.14.24.34.24.64.65.64.94.74.44.6Orange / Juice / 1 Kilo / South Africaكيلو / جنوب أفريقيا

7.77.77.26.96.46.26.36.06.57.07.07.0Lemon ليمـــــون011603

10.09.08.78.17.37.77.66.26.07.07.07.0Lemon / 1 Kilo / Egyptكيلو / مصر  

6.66.05.55.04.55.06.6Lemon / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

6.06.66.66.86.76.27.37.27.17.17.47.0Lemon / 1 Kilo / Indiaكيلو / الهند  

7.36.86.07.27.68.511.710.710.87.18.57.3Mandarin يوسفي011604

12.011.510.111.010.09.310.29.810.66.08.08.5Mandarin / 1 Kilo / Africaكيلو / أفريقيا 

4.44.13.64.74.95.05.6Mandarin / 1 Kilo / Pakistan كيلو / باكستان 

9.013.313.411.611.08.49.18.2Mandarin / 1 Kilo / Ausraliaكيلو / أستراليا 

4.34.85.85.05.15.15.25.14.64.54.74.3Banana موز011605

4.34.85.85.05.15.15.25.14.64.54.74.3Banana / 1 Kilo / Philippinesكيلو / الفلبين

8.48.48.48.68.07.88.28.57.67.58.37.9Apple تفاح011606

8.57.98.19.08.37.57.47.76.76.68.27.8Apple / 1 Kilo / U.S كيلو / أمريكيا 

8.48.48.48.37.57.78.38.17.88.08.18.0Apple / 1 Kilo / Chileكيلو / تشيلي

8.38.88.88.78.18.48.99.98.58.08.77.9Apple / red / 1 Kilo / Franceكيلو / أحمر/ فرنسي
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

18.517.116.816.716.915.216.316.517.817.316.521.5Grape عنب011607

20.716.616.515.614.715.815.017.017.814.215.116.3Grape / 1 Kilo / Africaكيلو / أفريقيا

17.917.917.318.820.717.821.718.722.522.818.628.5Grape / 1 Kilo / Australia كيلو / أستراليا

17.017.016.616.016.012.513.314.114.016.016.0Grape / 1 Kilo / Egypt كيلو / مصر 

3.23.02.82.72.82.62.02.71.92.32.12.5Water Melon بطيخ )جح(011608

3.73.22.61.92.5Water Melon / Kilo / India 4كيلو / الهند

 44.02.42.73.32.0Water Milon / Kilo / Omanكيلو / ُعمان

44.02.43.03.02.5Water Milon / Kilo / Egyptكيلو/ مصر 

2.52.22.52.82.82.02.52.32.12.4Water Milon / Kilo / Iran 4كيلو/ إيران 

4.85.25.35.24.56.66.65.75.86.46.27.2Melon شمام011609

44.75.65.85.54.97.37.15.05.06.06.26.9Melon / Kilo / Omanكيلو / ُعمان

47.0Melon / Kilo / Syriaكيلو / سوريا

45.05.05.05.04.25.76.16.56.87.07.6Melon / Kilo / Jordanكيلو / األردن 

23.018.718.918.922.916.219.720.224.00.020.70.0Apricot مشمش011610

 23.023.524.024.024.019.524.020.224.024.0Apricot / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

15.015.015.022.013.616.318.0Apricot / 1 Kilo / Lebanonكيلو / لبنان

12.111.215.015.514.511.012.314.015.216.115.712.4Mango مانجو011611

8.08.016.916.913.810.115.216.019.018.912.0Mango / 1 Kilo / Indiaكيلو/ الهند

14.014.013.613.013.07.57.810.912.313.0Mango / 1 Kilo / Pakistanكيلو / باكستان 

16.012.614.617.117.018.015.515.915.216.115.712.9Mango / 1 Kilo / Kenyaكيلو / أفريقيا 

15.015.015.014.015.312.515.012.312.88.014.00.0Peaches خوخ )دراق(011612

15.015.015.014.015.312.515.012.312.88.014.0Peaches / 1 Kilo / Turkeyكيلو / تركيا 

13.013.314.014.014.014.00.00.00.00.014.00.0Cherries كرز011613

13.013.314.014.014.014.014.0Cherries / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران 

13.113.113.112.712.311.111.510.311.411.012.29.6Pears كمثرى )أنجاص(011614

15.014.815.015.015.015.015.015.015.012.8Pears / 1 Kilo / Lebanonكيلو / لبنان 

11.411.611.510.710.18.28.97.18.711.011.69.6Pears / 1 Kilo / U.Sكيلو / أمريكا 

11.010.810.79.09.414.412.512.113.412.612.112.8Kiwi كيوي011615

10.19.89.69.09.411.711.59.911.510.09.210.4Kiwi / 1 Kilo / Chileكيلو / تشيلي 

12.012.012.017.813.714.715.616.015.816.0Kiwi / 1 Kilo / New Zealandكيلو / نيوزيلندا 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

11.711.011.213.310.315.215.112.412.612.010.49.7Guava جوافة011616

11.712.311.213.310.315.215.112.412.612.010.49.7Guava / 1 Kilo / Egyptكيلو / مصر 

10.0Guava / 1 Kilo / Pakistanكيلو / باكستان 

7.57.68.57.57.97.77.17.47.49.28.69.1Pineapple أناناس )طازج(011617

7.57.68.57.57.97.77.17.47.49.28.69.1Pineapple / 1 Kilo / Philippinesكيلو / الفلبين 

21.215.218.419.019.019.019.119.019.00.012.017.6Strawberry فراولة011618

21.215.218.419.019.019.019.119.019.012.017.6Strawberry / 1 Kilo / Egyptكيلو / مصر

16.418.317.816.917.416.918.414.314.116.017.213.3Pomegranate رمان011619

16.418.317.816.917.416.918.414.314.116.017.213.3Pomegranate / 1 Kilo / Indiaكيلو / الهند 

2.11.81.92.11.81.61.71.61.61.51.62.0Coconuts ثمرة النارجيل )جوز الهند(011620

 2.11.81.92.11.81.61.71.61.61.51.62.0Coconuts / 1 Piece / Indiaحّبة / الهند 

.4.84.84.84.84.85.04.84.94.94.94.95.0Canned fruits (pineapple, mixed fruit, cherry, children fruites ... etc فواكه معّلبة )أناناس، فواكه مشّكلة، كرز، معّلبات أطفال.. إلخ( 011621

5.25.35.25.15.15.25.25.25.35.25.35.2Fruit Cocktail / California / 565 g / Thailandمشكل / 565 جرامً / كاليفورنيا / تايلند 

4.44.44.54.54.64.74.54.74.64.74.74.7Pineapple / Dimond / 567 g / Philippinesأناناس دايمون / 567 جرامً / فلبين 

33.232.023.929.830.031.631.234.031.721.227.133.5Dried fruit (raisins, apricots, fig ... etc.) فواكه مجّففة )زبيب، مشمش، تين.. إلخ(011622
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

 18.0Apricot / 1 Kilo / Iranمشمش / كيلو / سائب / إيران 

33.232.031.718.027.133.5Apricot / 1 Kilo / Pakistanمشمش / كيلو/ سائب / باكستان

29.830.031.631.234.031.724.9Apricot / 1 Kilo / Turkeyمشمش / كيلو / سائب / تركيا

35.938.740.241.140.837.940.341.943.642.150.145.7Almonds لوز011723

35.938.740.241.140.837.940.341.943.642.150.145.7Almonds / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران

57.255.056.648.848.453.248.952.952.250.552.051.6Pistachio فستق011724

57.255.056.648.848.453.248.952.952.250.552.051.6Pistachio / 1 Kilo / Iranكيلو / حلب 

49.949.650.950.451.653.151.853.150.348.053.754.6Kajo كاجو011725

49.949.650.950.451.653.151.853.150.348.053.754.6Kajo / 1 Kilo / India كيلو / مملح / الهند

52.551.952.555.055.051.456.065.862.261.764.667.3hickory جوز011726

52.551.952.555.055.051.456.065.862.261.764.667.3hickory / 1 Kilo / China كيلو / الصين

183.0186.7192.2198.5197.2195.6196.9201.0204.7199.1199.1205.9Pine صنوبر011727

208.7216.6230.2240.7239.9238.0239.8256.6258.9260.0263.3270.0Pine / 1 Kilo / Turkeyكيلو / تركيا 

160.5161.0160.5163.6162.2160.8161.6157.5161.9152.5150.5157.0Pine / 1Kilo / Pakistanكيلو / باكستان 

34.431.930.428.729.133.333.333.328.828.128.527.8Assorted Nuts مكسرات مشّكلة011728
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

23.621.419.214.914.919.419.419.416.616.515.415.5Assorted Nuts / 1 Kilo / Thailandكيلو / الصين

50.147.648.055.457.057.057.057.050.148.052.949.9Assorted Nuts / 1 Kilo / Severalكيلو / إيران 

0117)ND( البقولVegetables 

4.34.55.24.54.15.47.07.16.06.97.05.4Tomatoes طماطم 011701

4.34.54.54.54.15.46.15.76.06.97.05.4Tomatoes / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

6.08.08.7Tomatoes / 1 Kilo / Syriaكيلو / سوريا 

Tomatoes / 1 Kilo / Turkeyكيلو / تركيا 

2.32.52.42.22.22.12.33.03.94.13.53.9Onion بصل 011702

2.32.52.42.22.22.12.33.03.94.13.53.9Onion / 1 Kilo / Indiaكيلو / الهند

7.38.88.78.68.57.77.67.56.35.55.85.8Garlic ثوم 011703

7.38.88.78.68.57.77.67.56.35.55.85.8Garlic / 1 Kilo / Chinaكيلو / الصين

4.34.22.62.23.63.44.84.96.66.44.65.6cucumber خيار011704

4.73.22.31.83.33.35.25.26.77.04.55.5Cucumber / 1 Kilo / U.A.Eكيلو / اإلمارات 

5.5Cucumber / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

4.04.23.02.83.93.64.44.76.55.94.85.9Cucumber / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

6.66.45.34.25.06.07.36.98.48.86.67.6marrow كوسا011705

5.97.15.84.04.26.06.06.06.06.07.6Marrow / 1 Kilo / U.A.Eكيلو / اإلمارات 

7.46.54.94.96.06.08.411.012.010.37.57.6Marrow / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

5.64.07.85.07.56.67.5Marrow / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

3.34.03.52.53.63.63.94.34.24.24.03.9eggplant باذنجان 011706

4.04.03.11.52.63.03.65.05.05.03.0Eggplant / 1 Kilo / U.A.Eكيلو / اإلمارات 

3.93.93.93.04.33.94.15.04.5Eggplant / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

3.43.84.03.54.23.34.64.04.34.03.44.0Eggplant / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

2.44.23.22.55.03.53.03.85.0Eggplant / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران

8.17.97.87.07.16.06.65.97.56.96.58.3Okra بامية 011707

7.07.16.07.56.9Okra / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

8.17.97.86.06.65.96.58.3Okra / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

5.76.86.26.26.77.88.59.49.79.58.47.7Green beans فاصولياء خضراء011708

8.09.79.5Green Bbean / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

5.76.86.26.26.77.78.59.48.47.7Green bean / 1 Kilo / Egyptكيلو / مصر 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

5.910.410.88.08.68.08.08.010.50.08.00.0Green peas بازياء خضراء011709

5.910.410.88.08.68.08.08.010.58.0Green peas / 1 Kilo / Egyptبازياء / كيلو / مصر 

9.79.79.79.79.26.88.09.59.09.19.89.5Corchorus ملوخية011710

9.79.79.79.79.26.88.09.59.09.19.89.5Corchorus / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

8.68.99.09.68.98.27.89.59.17.77.67.7Spinach سبانخ011711

8.68.99.09.68.98.27.89.59.17.77.67.7Spanich / 1 Kilo / U.A.Eسبانخ 

3.93.83.43.33.52.72.83.12.93.93.73.3Cabbage ملفوف011712

5.64.94.55.05.14.36.55.44.54.15.14.3Cabbage / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

3.03.03.02.63.02.01.82.22.53.02.9Cabbage / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران

3.43.72.92.82.92.21.92.52.33.83.32.9Cabbage / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

 6.76.67.06.18.29.38.69.39.48.79.47.2cauliflower زهرة )قرنبيط(011713

6.56.76.910.010.010.010.010.010.010.0Cauliflower / 1 Kilo / U.A.Eكيلو / اإلمارات 

7.05.35.65.76.28.18.08.58.47.67.97.2Cauliflower / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

6.68.19.04.09.010.08.09.59.810.010.57.2Cauliflower / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان  

5.76.05.67.37.36.98.18.17.89.310.07.8Green peppers فلفل أخضر )حلو(011714
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

Green peppers / 1 Kilo / Lebanonكيلو / لبنان 

5.76.05.67.37.36.98.18.17.89.310.07.8Green peppers / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

9.18.88.68.88.28.58.26.98.07.17.710.4Chilies فلفل حار011715

9.19.79.49.79.59.89.59.610.19.39.49.9Chilies / 1 Kilo / Indiaكيلو / الهند

8.18.08.07.17.57.25.06.35.56.411.0Chilies / 1 Kilo / Omanكيلو / ُعمان

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Watercress جرجير011716

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Watercress / 1 Kilo / U.A.Eربطة / اإلمارات

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Watercress / 1 Kilo / Omanربطة / ُعمان

8.87.97.66.87.87.97.78.09.19.28.59.0Lettuce خــــس011717

8.08.08.08.08.08.08.09.0Lettuce / 1 Kilo / U.A.Eكيلو / اإلمارات 

8.87.87.35.87.67.97.58.19.29.28.59.0Lettuce / 1 Kilo / Jordanكيلو / األردن

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Mint نعناع011718

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Mint / 1 Bundle / U.A.Eربطة / اإلمارات 

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Mint / 1 Bundle / Omanربطة / ُعمان

4.34.03.33.63.73.43.43.43.94.33.75.1Potato بطاطا011719

4.33.93.54.03.63.64.04.04.03.85.1Potato / 1 Kilo / K.S.Aالسعودية
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

2.93.32.92.92.92.9Potato / 1 Kilo / Jordanاألردن

4.44.03.53.74.93.23.43.63.94.34.55.1Potato / 1 Kilo / Lebanonلبنان

 9.28.49.09.48.27.47.57.07.16.87.06.9Sweet potato بطاطا حلوة011720

9.28.49.09.48.27.47.57.07.16.87.06.9Sweet potato / 1 kg / Egyptمصر

4.14.74.14.34.76.75.24.64.14.84.64.6carrot جزر011721

5.45.04.75.25.47.46.56.15.66.06.05.3Carrot / 1 Kilo / Australiaأستراليا

3.24.43.63.64.16.14.33.53.04.03.64.0Carrot / 1 Kilo / Chinaالصين

 6.16.16.46.06.15.96.26.36.26.16.56.4mushrooms فطر )مشروم(011722

6.16.16.46.06.15.96.26.36.26.16.56.4Mushroom / 1 Kilo / Oman - U.A.Eفطر / طازج

8.77.88.28.68.78.28.18.08.07.98.28.1Lentils عدس011723

8.77.88.28.68.78.28.18.08.07.98.28.1Lentils / 1 Kilo / Indiaعدس أحمر مجروش / كيلو / الهند 

10.510.310.510.410.610.210.410.610.69.810.410.5Dry chick peas حمص جاف011724

11.410.811.311.111.510.711.211.511.59.811.111.3Dry chick peas / 1 Kilo / Maxiccoكيلو / المكسيك

9.89.89.99.89.99.89.79.89.89.89.89.8Dry chick peas / 1 Kilo / Turkeyكيلو/ تركيا 

9.89.79.69.79.79.79.49.49.49.49.99.8Dry beans فاصولياء جافة 011725

9.89.79.69.79.79.79.49.49.49.49.99.8Dry beans / 1 Kilo / Egyptكيلو/ مصر
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

2.32.32.42.52.42.32.42.32.22.22.32.3Canned legumes (beans, chickpeas .... etc.) بقول معّلبة )فول، حمص.. إلخ(011726

2.92.82.92.82.82.82.82.82.82.92.82.9broad bean / California / 450 g / Dubaiفول حدائق كاليفورنيا / عبوة 450 جرامً / دبي 

1.91.91.92.22.11.82.01.91.81.81.81.9Broad Bean / Maling / 397 g / Chinaفول مالينج / عبوة 397 جرامً / الصين 

3.23.23.23.33.33.23.33.23.13.23.23.2Canned vegetables خضراوات معّلبة011727

2.42.32.32.62.62.22.52.32.12.22.22.3Maling / 425 g / Chinaمالينج / عبوة 425 جرامً / الصين 

4.34.44.44.34.34.54.44.54.54.74.5Khazzan / 400 g / Kuwaitخزان / عبوة 400 جرام / لبنان 

4.6California / 425 g / U.Sكاليفورنيا / عبوة 425 جرامً 

5.45.55.45.45.44.84.85.55.55.57.67.4Frozen vegetables خضراوات مجّمدة011728

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0Sondo / 420 g / Egyptسندس / كيس 420 جرامً / مصر 

7.27.27.2Al Dhafraa / 400 g / U.A.Eالظفرة / كيس 400 جرام / اإلمارات 

7.17.27.27.17.17.27.87.77.37.7Ambourj / 400 g / Belgiumامبورج / كيس 450 جرامً / بلجيكا 

7.57.77.57.37.57.87.67.87.9Green Man / 450 g / Spainالرجل األخضر / كيس 450 جرامً / إسبانيا

 6.66.16.26.26.16.56.26.36.25.66.26.2Different kinds of pickles مخلات بأنواعها )طرشي(011729

5.65.65.65.75.55.65.65.85.75.65.65.7Pickles / 1 Kilo / Egyptكيلو / مصر 

7.66.76.96.96.87.66.96.86.86.96.8Pickles / 1 Kilo / Lebanonكيلو / لبنان
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

14.815.215.616.016.215.015.915.214.914.214.415.1Olive زيتون 011730

12.214.013.314.014.714.714.213.413.612.913.413.6Olive / 1 Kilo / Spainكيلو / إسبانيا

14.214.514.815.115.114.314.814.414.114.014.114.4Olive / 1 Kilo / Lebanonكيلو / لبنان

13.913.713.913.613.813.115.213.914.812.713.014.4Olive / 1 Kilo / Syriaكيلو / سوريا

24.025.228.529.629.825.328.127.024.723.723.924.5Olive / 1 Kilo / Greekكيلو / اليونان

12.411.711.912.312.111.111.311.110.610.710.511.5Olive / 1 Kilo / Egypt كيلو / مصر

0118)ND( السكر، والمربى، والعسل، والشوكاته، والحلوىSugar, jam, honey, chocolate and confectionery 

6.05.95.85.96.36.06.05.85.85.95.95.8Different kinds of sugar السكر بأنواعه011801

5.35.65.45.65.76.06.05.65.75.85.85.8Sugar Cubes / SIS / 450 g / Australia مكعبات 

6.86.36.46.16.86.06.06.06.06.06.05.9Bag / 2 Kilo / UAEأوربي / 2 كيلو 

16.216.616.216.216.816.316.915.116.316.615.616.3treacle دبس )عسل أسود(011802

14.214.914.214.214.914.914.412.814.214.913.314.2Al Dhafra / 900 g / U.A.Eالظفرة / عبوة 900 جرام / اإلمارات 

18.718.718.718.719.018.020.018.018.718.718.318.9Jumarah / 1 Kilo / K.S.Aجمارة / عبوة 1 كيلو / السعودية

14.414.314.314.314.314.415.014.814.514.513.814.2Different kinds of honey العسل بأنواعه011803

16.116.016.016.016.016.217.416.916.416.516.717.1Souba / 340 g / U.Sسوبي / عبوة 340 جرامً / أمريكا 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

12.812.912.912.912.812.912.913.012.912.911.411.8Al Shifaa / 340 g / K.S.Aالشفاء/ عبوة 340 جرامً / السعودية

6.26.46.16.36.16.56.36.86.36.06.56.3Jam مربى011804

6.56.26.06.05.95.96.06.15.95.76.06.2al alali / 450 g / K.S.Aالعالي / عبوة 450 جرامً / السعودية

5.96.66.36.66.37.16.67.66.66.27.26.5Halawani Bros / 450 g / K.S.Aحلواني / عبوة 450 جرامً / السعودية

12.413.613.013.012.311.712.513.012.512.512.612.6Halva حاوة طحينية011805

12.413.613.013.012.311.712.513.012.512.512.612.6AlNakhla / 500 g / K.S.Aالنخلة / عبوة 500 جرام / السعودية

49.949.950.952.151.452.052.052.052.050.350.350.9Chocolate and sweet الشوكاته والملبس والملبن011807

49.949.950.952.151.452.052.052.052.050.350.350.9A variety of sourcesمصادر متنّوعة

42.542.242.242.343.545.045.045.045.045.045.045.0Kenafa كنافة011808

42.542.242.242.343.545.045.045.045.045.045.045.0Kenafa / 1 Kilo / U.A.Eمخبز السعاده / كيلو 

60.060.060.057.556.760.060.060.060.060.060.057.5Baklawa بقاوة011809

60.060.060.057.556.760.060.060.060.060.060.057.5Baklava / 1 Kilo / U.A.Eالسعادة / كيلو 

56.156.156.156.154.254.854.854.853.954.854.851.6Arabic Sweets Mix حلويات مشّكلة 011810

 60.057.357.357.356.060.060.060.060.060.060.053.3Arabic Sweet Mix/ Source A / 1 Kilo / U.A.Eحلويات مشّكلة / مخبز السعادة / كيلو

 52.555.055.055.052.550.050.050.048.350.050.050.0Arabic Sweet Mix/ Source B / 1 Kilo / U.A.Eحلويات مشّكلة / مخبز زهرة لبنان / كيلو 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

0119)ND( منتجات األغذية غير المّصنفة تحت بند آخرFood products n.e.c.

134.8131.2129.6131.5134.9129.9129.9129.9133.4136.2136.2136.2Cardamom هيل 011901

134.8131.2129.6131.5134.9129.9129.9129.9133.4136.2136.2136.2Cardamom / Large / U.Sهيل أمريكي كبير

126.4123.3123.3123.3123.7123.7123.7129.3129.3123.7123.7120.8Saffron زعفران 011902

139.0145.5145.5145.5139.0139.0139.0152.0152.0152.0152.0152.0Saffron / 1 Kilo / Iranكيلو / إيران 

115.0104.6104.6104.6110.0110.0110.0110.0110.0100.7100.796.0Saffron / Taj / 4 g / Spainإسبانيا / 4 جرام )زعفران / 4 جرام / إسبانيا(

37.831.833.532.337.837.837.837.837.537.537.431.4Ginger زنجبيل 011903

37.831.833.532.337.837.837.837.837.537.537.431.4Ginger / Powder / 1 Kilo / Chinaكيلو / مطحون / الصين

38.546.844.544.546.243.443.446.844.645.345.046.7Black pepper فلفل أسود011904

38.546.844.544.546.243.443.446.844.645.345.046.7Black pepper / Powder / 1 Kilo / Indiaكيلو / مطحون / الهند

56.856.854.854.854.854.854.854.857.451.451.443.9Spices بزار )بهارات مشّكلة( 011905

56.856.854.854.854.854.854.854.857.451.451.443.9Spices / 1 Kilo / U.A.Eبزار مشّكل / كيلو / بهارات عربية مشّكلة

1.71.71.71.81.71.81.81.81.81.81.81.8Salt ملح 011906

2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5Nezo / 1 Kilo / Holandنيزو / عبوة 1 كيلو / هولندا

1.11.21.21.31.21.31.31.31.31.31.31.3Co op / 750 g / U.A.Eالتعاون / عبوة 750 جرامً / اإلمارات
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

16.816.516.216.816.218.414.915.915.416.815.915.9Chilli شطة 011907

16.816.516.216.816.218.414.915.915.416.815.915.9Chilli / Powder / Indiaشطة / مطحونة / الهند

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Parsley بقدونس011908

1.01.01.01.01.01.01.01.01.0bundle / U.A.Eربطة / اإلمارات

1.01.01.01.01.01.01.0bundle / K.S.Aربطة / السعودية

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0bundle / Omanربطة / ُعمان

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Coriander كـــزبرة011909

1.01.01.01.01.01.01.01.01.0bundle / U.A.Eربطة / اإلمارات

1.01.01.01.0bundle / Egyptربطة / مصر

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0bundle / Omanربطة / ُعمان

13.213.413.313.113.213.313.313.513.313.313.213.2Maggie cubes ماجي مكعبات 011910

13.113.513.313.213.213.013.313.313.313.212.913.1al alali / Chicken / 24 Packet / K.S.A العالي / 24 علبة / السعودية علبة ورقية صفراء اللون

13.213.313.313.013.313.613.413.613.413.413.413.2Maggie / Chicken / 24 Packet / Syria ماجي / 24 علبة / علبة ورقية 

2.72.72.72.82.82.72.72.82.82.82.83.3ketchup الكاتشب بأنواعه011911

4.64.34.34.34.34.14.14.34.34.54.44.4Maggie / 325 g / Malasiyaماجي / زجاجة 325 جرامً / ماليزيا / عبوة زجاجية
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

2.62.72.72.92.92.92.93.03.02.92.92.9kimball / 325 g / Malasiyaكيمبال / زجاجة 325 جرامً / ماليزيا / عبوه زجاجية

1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.72.9Sondos / 340 g / U.A.Eسندس / زجاجة 340 جرامً / اإلمارات

 9.49.49.79.89.710.310.210.110.010.09.89.9mayonnaise مايونيز بأنواعه011912

8.98.99.29.39.39.59.29.59.39.39.59.3Lesieur / 472 g / Franceليسيور / عبوة 475 جرامً / فرنسا / عبوة زجاجية

9.89.810.210.39.811.511.510.610.911.29.710.6Kraft / 473 g / U.A.Eكرافت / عبوة 473 جرامً / اإلمارات عبوة زجاجية

9.79.79.79.710.110.110.110.29.99.710.210.0Knour / 500 g / U.A.Eكنور / عبوة 500 جرام / اإلمارات/ عبوة زجاجية

Non-alcoholic beveragesالمشروبات012

0121)ND( البن والشاي والكاكاوCoffee, tea and cocoa 

14.914.915.115.115.415.415.715.715.215.415.516.6Teaالشاي بأنواعه012101

14.814.815.315.315.815.815.815.814.915.415.417.6Co op / 900 g / U.A.Eالتعاون / عبوة 900 جرام / اإلمارات / عبوة كرتونية صفراء اللون

15.015.015.015.015.115.115.615.615.415.315.615.6Lipton / 100 tea bag / U.A.E ليبتون / أكياس اإلمارات / 100 كيس/ عبوة كرتونية صفراء اللون

37.437.437.037.438.038.038.038.039.939.941.038.7Roasted or crushed coffeeبن محمص أو مطحون 012102

kilo / Brazil 37.437.437.037.438.038.038.038.039.939.941.038.71كيلو / البرازيل

Kilo / Yemen 1كيلو/ اليمن

11.611.612.312.312.312.312.612.512.312.212.612.2Cocoa powderمسحوق الكاكاو012103
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

11.611.612.312.312.312.312.612.512.312.212.612.2Cadbury / 125 g / U.Kكادبوري / عبوة 125 جرامً / بريطانيا

19.819.820.520.620.620.820.820.820.520.420.820.4Nescafe نسكافيه012104

25.825.826.326.526.527.127.127.126.826.627.026.8Nestle / 200 g / Brazilإسبانيا / عبوة 200 جرام 

15.315.316.016.016.016.016.016.015.715.716.015.6Co-Op / 200 g / U.A.Eالتعاون / عبوة 200 جرام / معّبأ في اإلمارات 

المياه المعدنّية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصير الفواكه والبقوليات 0122
)ND(Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices 

1.41.41.41.41.41.41.51.51.51.51.41.4Pure Water المياه المعدنّية012201

1.41.41.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Masafi / 1.5 ltr / RAKمسافي / زجاجة 1.5 ليتر / رأس الخيمة 

1.41.41.41.41.41.51.51.51.51.51.51.5Al Ain / 1.5 ltr / U.A.Eالعين / زجاجة 1.5 ليتر / اإلمارات

1.31.31.31.31.31.31.41.41.41.51.31.3Oasis / 1.5 ltr / Dubaiالواحة / زجاجة 1.5 ليتر / دبي 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Soda Water المياه الغازية012202

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Pepsi / 335 ml / U.A.Eبيبسي / علبة 335 ملي ليتر / اإلمارات 

up / 335 ml / U.A.E 1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.57سفن أب / علبة 335 ملي ليتر / اإلمارات 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Coca Cola / 335 ml / U.A.Eكوكاكوال / علبة 335 ملي ليتر / اإلمارات 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5Mirinda / 335 ml / U.A.Eميرندا / علبة 335 ملي ليتر / اإلمارات 

7.77.77.57.77.77.87.87.87.77.77.77.7Different kinds of juice العصير بأنواعه012203
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8.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.0Al Ain / 2 ltr / U.A.Eعصير العين / عبوة 2 ليتر

8.28.28.08.08.08.08.88.08.08.08.08.0Nadec / 2 ltr / K.S.Aنادك / عبوة 1.8 ليتر

7.07.06.77.37.37.56.87.57.27.07.07.1Nada / 2 Ltr / Dubaiندى / زجاجة 2 ليتر / دبي

11.711.711.811.811.911.811.912.011.911.812.112.0Juice powder بودرة العصير012204

12.112.112.412.512.512.812.612.812.612.412.812.6Tang / Orange / 750 g / U.Sتانج برتقال / عبوة 750 جرامً / أمريكا

11.311.311.211.111.411.011.211.211.211.211.311.4Foster Clarks / Orange / 750 g / Maltaفوستر برتقال / كارس عبوة 750 جرامً / مالطا  

Alcoholic beverages and tobaccoالمشروبات الروحية والتبغ02

Alcoholic beveragesالمشروبات الروحية021

35.135.135.135.135.135.135.135.135.135.135.135.1Alcoholic beverages المشروبات الروحية021101

205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0205.0Belk Abel / L / Scotlandبيلك البيل / ليتر / أسكتلندا

6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0Beer / 330 ml / Netherlandsالبير / 330 ملم / هولندا

tobacco التبغ022

0220)ND( التبغ tobacco

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0Cigar السيجار بأنواعه022001

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0King Edward / 5 cigars / Americaكنج إدوارد / 5 كيلو سيجار أمريكا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

8.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.78.7Different kinds of cigarettes السجائر بأنواعها 022001

/ 9.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0Marlboro / 20 cigarettesمالبورو / 20 سيجارة

/ 8.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.08.0Rothman / 20 cigarettesروثمان / 20 / سيجارة

9.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.09.0Kent/ 20 cigarettesكنت / 20 سيجارة

Clothing and footwearالمابس واألحذية03

Clothingالمابس031

0311)SD( مواد المابسClothing materials (SD)

153.1151.3149.4149.4149.4149.4149.4149.4162.3162.3162.3162.3Sewing textiles (Men) أقمشة للتفصيل )رجالية(31101

 / 140.0135.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0150.0150.0150.0150.0Al Khaznah / 4 metersالخزنة / أربعة أمتار

/ 135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0150.0150.0150.0150.0Polyester / 4 metersبوليستر/ أربعة أمتار 

190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0Al Khatm / 4 metersالختم / أربعة أمتار 

87.787.787.787.787.787.785.285.289.089.089.089.0Sewing textiles (Women) أقمشة للتفصيل )نسائية(31102

75.075.075.075.075.075.075.075.080.080.080.080.0Printed silk chiffon / 150 * 300 meters / Koreaشيفون حرير مشّجر/ عرض عرضين 3 وار / الصنع كوريا 

75.075.075.075.075.075.075.075.080.080.080.080.0Fabric crepe / 150 * 300 meters / Europeقماش كريب / عرض عرضين 3 وار / الصنع أوروبا

120.0120.0120.0120.0120.0120.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0Saudi cotton / 150 * 300 meters / K.S.Aقطن سعودي / عض عرضين 4 وار
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

56.556.356.556.556.556.557.857.858.758.758.758.7Wage of sewing men clothes أجرة تفصيل مابس رجالية31103

70.070.070.070.070.070.075.075.075.075.075.075.0Wage of sewing deshdashaأجرة تفصيل دشداشة

 60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Wage of sewing men shirtأجرة تفصيل قميص

 43.042.543.043.043.043.043.043.045.045.045.045.0Wage of sewing men trousersأجرة تفصيل بنطلون

400.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0Wage of sewing and embroidery women clothes أجرة تفصيل مابس نسائية وتطريزها31104

400.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0390.0Wage of sewing and embroider arabic gownتفصيل جابية تطريز عربي 

0312)SD( الثيابClothes (SD)

179.3179.3209.5209.5209.5209.5209.5209.5209.5209.5209.5209.5Deshdasha الدشداشة )الكندورة(31201

240.0240.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0230.0Deshdasha sewing / with textile / AL Kaznahدشداشة / مع القماش / الخزنة 

200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0Deshdasha sewing / with textile / AL Khatmدشداشة / مع القماش / الختم 

120.0120.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0Deshdasha sewingدشداشة / من غير قماش 

430.0430.0430.0430.0430.0430.0390.0390.0400.0400.0400.0400.0Besht البشت31202

Summer Besht / UAE 430.0430.0430.0430.0430.0430.0390.0390.0400.0400.0400.0400.0البشت الصيفي 

 60.060.060.060.060.060.070.070.070.070.070.070.0Jellabiya جابية )نوم(31203

60.060.060.060.060.060.070.070.070.070.070.070.0Men’s Jellabiya / Sultan / UAEجابية رجالية / السلطان / اإلمارات

26.626.627.627.627.627.627.627.648.348.348.348.3Overalls الوزار31204



107 الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 2013 106

 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

30.030.030.030.030.030.030.030.050.050.050.050.0Overalls / CBS / Indiaوزار / كبس / الهند 

25.025.025.025.025.025.025.025.045.045.045.045.0Overalls / dagger / Indiaوزار / خنجر / الهند

25.025.028.028.028.028.028.028.050.050.050.050.0Overalls / Zein / Indiaوزار الزين / الهند

402.0402.0350.0350.0350.0350.0360.0360.0300.0300.0300.0300.0Men’s suit بدلة رجالية31205

402.0402.0350.0350.0350.0350.0360.0360.0300.0300.0300.0300.0بدلة سادة GUYLAROCH صوف %50 وبولستر %50 / الصين
Suit pillow / 50% wool and 50% polyester / GUYLAROCH / 
China

120.0120.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0Jacket or sweater جاكيت أو سترة31206

جاكيت سادة GUYLAOCHE صوف %60 وبولستمارين 50% / 
120.0120.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0الصين 

Coat pillow / 60% wool and 50% Bwlestmarin / GUYLAOCHE / 
China

32.332.332.332.332.332.336.436.447.247.247.247.2Trousers بنطلون31207

45.045.045.045.045.045.055.055.0120.0120.0120.0120.0Jeans / GNH / Model 11.5 - 103,005 / Chinaجينز GNH / صنع الصين / موديل / 11.5 / 103005

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Jeans / GUYLAROCHE / Chinaجينز GUYLAROCHE / صنع الصين

30.030.030.030.030.030.035.035.035.035.035.035.0جينز / RG 512 / موديل 5051525427792 بريطانيا مقاس 12
Jeans / RG 512 / Model 5051525427792 / size 12 / United 
Kingdom

67.563.267.567.567.567.567.567.565.465.465.465.4Shirts قميص31208

110.090.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0100.0100.0100.0100.0shirt / 100% Cotton / GUYLAROCHE / Chinaقميص /GUYLAROCHE صنع الصين / %100 قطن

70.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.0Shirt / Timberland / Model 72216-383 / size 3XL / Americaقميص Timberland / موديل 72216/383/ مقاس 3XL / أمريكا

40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Shirt / Marks Spencer / househunters classifieds logoقميص ماركس سبنسر / إندونيسيا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

 50.044.444.444.444.444.444.444.444.444.444.444.4T-Shirts فانله )تي شيرت(31209

50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0T-Shirts / GUYLAOROCH / Chinaتي شيرت GUYLAOROCH / صنع الصين 

50.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0T-Shirts / Timberland / Model 59282/703 / Americaتي شيرت Timberland / موديل POLO/ 59282/703/ أمريكا

50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0T-Shirts / Model POLO / Turkey تي شيرت / موديل polo ماركس سبنسر / تركيا

 50.050.050.050.050.050.050.050.095.095.095.095.0pajamas بيجامة31210

50.050.050.050.050.050.050.050.095.095.095.095.0Men’s pajamas / pants and shirt / Indiaبيجامة رجالية / بنطلون وقميص / الهند

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Sportswear مابس رياضية31211

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0sport Trousers and sport shirt / Chinaبنطلون وقميص رياضي / الصين 

44.450.846.446.446.446.448.348.360.060.060.060.0Underwear مابس داخلية31212

35.035.040.040.040.040.045.045.060.060.060.060.0Internal T-shirt / 100% Cotton / aldiwan / half Dersn / UAEفانيلة داخلية / الديوان / %100 قطن / نصف درزن / اإلمارات

50.050.050.050.050.050.050.050.060.060.060.060.0فانيلة داخلية / زين / دبلوملسي / %100 قطن / نصف درزن / اإلمارات
T-shirt, indoor / 100% cotton / Zain / diplomat / half Dersn / 
UAE

50.075.050.050.050.050.050.050.060.060.060.060.0Internal T-shirt / 100% Cotton / Indiaفانيلة داخلية %100 قطن / الهند / نوع عادي

16.516.516.516.516.516.516.516.516.516.516.516.5Men’s Socks / types جوارب رجالية بأنواعها31213

15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0Socks / GUYLAROCHE / Chinaجوارب GUYLAROCHE / صنع الصين

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0Socks / cotton Msarraiz 100% / GUYLAROCHE / Chinaجوارب GUYLAROCHE / صنع الصين / قطن مسارايز 100%
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Socks / 5 pieces / T1010844510808 / Chinaجوارب/ 5 قطع / T1010844510808 / صنع الصين

76.576.576.573.273.273.273.273.276.176.176.176.1Scarves شيلة31214

80.080.080.080.080.080.080.080.090.090.090.090.0Scarves / Emirates borg / UAEشيلة برج اإلمارات

80.080.080.070.070.070.070.070.070.070.070.070.0Scarves / chiffon light / Koreaشيلة شيفون خفيف / صنع كوريا 

70.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.070.0Scarves/ Chiffon heavy / Franceشيلة شيفون ثقيل / صنع فرنسا 

213.1213.1236.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5226.5Abaya عباية31215

220.0220.0230.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0Abaya / crepe SAR / No. (1) / Saudi Arabia عباية كريب سعودي / رقم )1(

200.0200.0250.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0Abaya / Stan / Saudi Arabiaعباية ستان / قماش ستان / سعودية

220.0220.0230.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0Abaya / crepe heavy / Saudi Arabiaعباية كريب / سعودي ثقيل

430.0430.0430.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0Petticoat ثوب نسائي31216

Jellabiya for Women’s Evening / embroidered / India 430.0430.0430.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0ثوب نسائي / جابية للسهرة بشغل يد / الهند 

 30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Women’s suit بدلة نسائية31217

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Women’s suit / trousers and jacket / crepe / Turkeyبدلة نسائية / بنطلون وجاكيت / كريب / تركيا

50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0Dresses فستـــــان31218

50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0Rec dress / chiffon / Model Normalفستان سهرة / سيفون / موديل بسيط 

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Skirts تنــورة31231
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0A long skirt / Stan / Parkway / Turkeyتنورة طويلة / ستان / مشّجر / تركيا

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Women Trousers بنطلون نسائي31220

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Women’s Trousers / pad / crepe / Turkeyبنطلون نسائي / كريب / سادة 

70.070.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Women Shirts قميص نسائي31221

70.070.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Women’s shirt / pillow / crepe / Turkeyقميص نسائي / سادة / كريب / تركيا

,women’s Jacket or sweater 60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0 جاكيت أو سترة نسائية31222

60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Jacket wool / pad / Thailandجاكيت صوف / سادة / تايلند 

90.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.0Jellabiya for Women جابيــة نسائية31223

Jellabiya for Women’s / embroidered / India 90.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.0جابية نسائية / مطّرزة / الهند

35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Nightgown قميص نوم31224

35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Nightgown short / silk / Italyقميص نوم قصير / حرير / إيطاليا 

20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Lingerie مابس داخلية نسائية31225

Lingerie Sets / 2 pieces / Spain 20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0طقم مابس داخلية / قطعتان / إسبانيا

90.090.090.090.090.090.090.090.0110.0110.0110.0110.0Women’s Athletic Wear مابس رياضية نسائية31226

90.090.090.090.090.090.090.090.0110.0110.0110.0110.0Sportswear / cotton / Turkeyمابس رياضية / قطنية / تركيا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

71.172.072.072.072.072.081.281.281.281.281.281.2Children suit بدلة أطفال31227

44.044.544.544.544.544.555.055.055.055.055.055.0Suit for a girl / 4-7 years / Irelandبدلة بناتية / 7-4 سنوات / إيرلندا

115.0116.5116.5116.5116.5116.5120.0120.0120.0120.0120.0120.0Suit for a boy / 4-7 years / Irelandبدلة والدية / 7-4 سنوات/ إيرلندا

150.0150.0140.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0Children jacket جاكيت أطفال31228

150.0150.0140.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0Jacket wool / Marks Spencer / Srilankaجاكيت صوف / ماركس سبنسر / سيريلنكا

 45.045.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.0Trousers بنطلون31229

45.045.044.044.044.044.044.044.044.044.044.044.0Boys Trousers / model sbt-10 / Indiaبنطلون والدي / موديل sbt-10/ الهند 

36.036.036.036.036.036.036.036.040.040.040.040.0Shirts قميـــص31230

36.036.036.036.036.036.036.036.040.040.040.040.0Boys shirt / model 00897 / Indiaقميص والدي / موديل 00897 / الهند 

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0skirt تنـــورة31219

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Short skirt for a girl / Jeans / Chinaتنورة بناتية قصيرة / جينز / الصين

32.032.032.032.032.032.032.032.032.032.032.032.0dress فستان31232

32.032.032.032.032.032.032.032.032.032.032.032.0Girls evening dress / 7 years / Chinaفستان سهرة بناتي / 7 سنوات 

19.019.019.019.020.020.020.020.020.020.020.020.0T-Shirts فانيلة )تي شيرت(31233

19.019.019.019.020.020.020.020.020.020.020.020.0T-Shirts / cotton / Turkeyتي شيرت قطني / تركيا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

16.016.016.016.016.016.016.016.020.020.020.020.0Underwear for children مابس داخلية لألطفال31234

طقم مابس داخلية / جونيور / 2 إلى 5 سنوات / بناتي موديل 
733532/ صنع الصين

16.016.016.016.016.016.016.016.020.020.020.020.0
Sets Underwear / Girls / Junior / 2 to 5 years / 733,532 Model / 
China

45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0Sportswear for Children مابس رياضية لألطفال31235

45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0Set Sportswear / Boys / cotton / Model 749,358 / Indiaطقم مابس رياضية / قطنية / الهند / والدي موديل 749358

62.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.0School uniforms for children أزياء مدرسية لألطفال31236

62.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.0School uniforms / primary / UAEزي مدرسي / ابتدائي 

0313)SD( األصناف األخرى للمابس ولواحق المابسOther types of clothing and clothing accessories (SD)

64.264.265.965.965.965.965.965.959.259.259.259.2Ghutraالغترة031301

20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Ghutra Super-wail / white / Japanغترة سوبر وايل / أبيض / اليابان

110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.080.080.080.080.0Chmagh AlBassam / Saudi Arabiaشماغ البسام / السعودية

120.0120.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0Ghutra Aian / White / Switzerlandغترة أعيان / سويسرا / أبيض

185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0Belt حزام031302

185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0185.0Belt / Classic / black / Turkeyحزام / كاسيك أسود / تركيا 

40.040.040.040.040.040.040.040.050.050.050.050.0muffler نقــاب031303

40.040.040.040.040.040.040.040.050.050.050.050.0muffler/ Crepe with chiffon / UAEنقاب كريب مع شيفون / اإلمارات
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Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
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Dec
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0314)S( تنظيف المابس وإصاحها واستئجارهاCleaning, repair and rental for Clothing(S)

7.47.47.47.47.97.97.97.97.97.97.97.9Paid cleaning and ironing the clothes أجور تنظيف المابس وكويها031401

4.04.04.04.05.05.05.05.05.05.05.05.0Washing and ironing a shirtغسيل وكوي قميص

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0Laundry and ironing deshdashaغسيل وكوي دشداشة

20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Steam laundry and ironing Abaya and Scarvesغسيل بخار وكوي عباية وشيلة

Shoesاألحذية32

321)SD( األحذية وغيرها مما يلبس في القدمShoes, other than wearing foot (SD)

219.8222.8222.8222.8222.8222.8222.8222.8219.6219.6219.6219.6Mens Shoes حذاء رجالي032101

275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0275.0270.0270.0270.0270.0Shoes FOSMEL / Model (316267) / size 39-46 / Italyحذاء FOSMEL / موديل )316267( مقاس 46-39/ إيطاليا

230.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0225.0220.0220.0220.0220.0Shoes COSUEL / Model (316365) / size 39-46 / Italyحذاء COSUEL / موديل )316365( مقاس 46-39/ إيطاليا

295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0295.0290.0290.0290.0290.0Shoes FOLMD / Model (316074) / size 39-46 / Italyحذاء FOLMD / موديل )316074( مقاس 46-39/ إيطاليا

125.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0Shoes / Black leather / Indiaحذاء \ جلد أسود / الهند

451.9447.4447.4451.9451.9451.9451.9451.9466.8466.8466.8466.8Men slippers نعال رجالي032102

493NC7 500.0485.0485.0500.0500.0500.0500.0500.0550.0550.0550.0550.0نعال فارس / موديلFares slippers / Model 493NC7 / Italy

349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0349.0Nawras slippers / Classic / Model 493 / Italyنعال نورس كاسيك / موديل 493 
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Almndos slippers / Classic / Model 3415 / Italy 529.0529.0529.0529.0529.0529.0529.0529.0530.0530.0530.0530.0نعال المندوس كاسيك / موديل 3415

 mens Sandal 145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0 صندل رجالي032103

145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0145.0Sandal / leather / Model 6292206106554 / Chinaصندل رجالي جلد / 6292206106554 / الصين

121.5122.2122.2122.2122.2122.2122.2122.2122.4122.4122.4122.4Women’s shoes حذاء نسائي032104

59.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Shoes COSUEL / Model (627298) / Syriaحذاء COSUEL / موديل )627298(

190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0190.0180.0180.0180.0180.0Shoes / leather / Syriaحذاء / جلد / سوريا

160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0170.0170.0170.0170.0Shoe / Boot / Black / heels 5 cm / Syriaحذاء / بوت / أسود بكعب 5 سم / سوريا

104.0109.7109.7109.7109.7109.7109.7109.7113.2113.2113.2113.2Women’s slippers نعال نسائي032105

 85.085.085.085.085.085.085.085.090.090.090.090.0slippers/leather/size 36-41 / Vietnamنعال / جلد / فيتنام مقاس 36-41

115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0slippers / Model (627379) / size 36-41 / Brazilنعال / موديل )627379( مقاس 36-41

115.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0140.0140.0140.0140.0slippers / Model (627337) / size 36-41 / Brazilنعال/ موديل )627337( مقاس 36-41

 40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Women Sandal صندل نسائي032106

صندل نسائي / موديل 248E-4044- / مقاس 41-36 لون بيج / 
Sandal / Model-248E-4044 / size 36-41 / Beige / Brazil 40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0البرازيل

59.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.659.6Children Shoes حذاء أطفال032107

/ 65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.0Shoes / Model (122998) / size 30-37حذاء/ موديل )122998( مقاس 30-37
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/ 50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0Shoes / Model (123124) / size 30-37حذاء/ موديل )123124( مقاس 30-37

/ 65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.0Shoes / Model (122740) / size 30-37حذاء/ موديل )122740( مقاس 30-37

68.568.268.268.268.268.268.268.268.568.568.568.5Children slippers نعال أطفال032108

 / 65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.0slippers/ Model (123117) / size 30-37نعال / موديل )123117( مقاس 30-37

 / 65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.0slippers/ Model (120926) / size 30-37نعال / موديل )120926( مقاس 30-37

 / 65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.065.0slippers/ Model (120825) / size 30-37نعال / موديل )120825( مقاس 30-37

80.079.079.079.079.079.079.079.080.080.080.080.0Sandal (5-7 years) / Model 6292206057399 / Chinaصندل والدي )7-5 سنوات( موديل 6292206057399 / الصين

75.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.0Sports shoes األحذية الرياضية032109

Reebok /883618145833 75.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.0حذاء رياضي / أبيض /فيتنام / موديل
Sports shoes / Reebok / white / Model 883618145833 / Viet-
nam

Housing, water, electricity, gas and other fuelsالسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى4

126.0126.0126.0126.0126.0126.6126.6126.6127.4127.4127.4128.1Actual housing rents and calculatedإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة (41,42)

Maintenance work on housing and repairأعمال صيانة المسكن وإصاحها43

69.169.169.178.378.378.378.378.378.378.378.378.3Maintenance and repair of housingصيانة المسكن وإصاحه

200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0Dye Room 4 * 4صبغ غرفة 4*4 

30.030.030.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Installation of Hydrant with mixer tapتركيب حنفية مع الخاط 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 
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فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 
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نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

55.055.055.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Installation of water heater verticalتركيب سخان ماء عمودي 

Water supply and miscellaneous services relating to housingإمدادات المياه والخدمات المتنّوعة المتصلة بالمسكن44

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0The value of water consumptionقيمة استهاك المياه 

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Foreign thousand gallonsوافـدون / ألف جالون

Electricity, gas and other fuelsالكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى45

0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1The value of electricity consumptionقيمة استهاك الكهرباء 

0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1Citizens / kilowatt hourمواطنون / ك . و . س

0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2Foreign / kilowatt hourوافـدون / ك . و . س

21.021.021.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Value of gas consumptionقيمة استهاك الغاز 045101

21.021.021.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Capacity of 25 lbs / cylinderسعة 25 رطًا / أسطوانـة

20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Liquid fuel (kerosene / Jazz ... etc.)الوقود السائل )كيروسين / جاز.. إلخ( 045102

.20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0Kerosene - Gold 396 Eckel Gكيروسين - جولد إيكل 396غ

12.112.112.113.613.613.613.613.613.613.613.013.0Dry or solid fuel (sulfur / wood / coal / WAX ... etc.)الوقود الجاف أو الصلب )كبريت / خشب / فحم / شمع.. إلخ( 045103

8.08.08.010.010.010.010.010.010.010.08.08.0Coal Zadgi / 100 pieces / UAEفحم زدجي/ إماراتي 100 حّبة

8.68.68.68.68.68.68.68.68.68.68.68.6Palace of the Desert / 4 km / Oman قصر الصحراء / 4 كيلو / ُعمان
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نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

20.620.620.630.030.030.030.030.030.030.030.030.0Coal Somali / 9 K / Somaliaفحم صومالي / 9 كيلو

18.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.0Coal Gold / circular / 100 pieces / UAEفحم الذهب / شكل دائري / 100 قطعة / اإلمارات

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Kingly coal / coal flammable / 100 pieces / UAEفحم ملوكي / فحم سريع االشتعال / 100 قطعة / اإلمارات

 Equipment and household equipment and routine maintenance ofالتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت5
houses

 Furniture and fixtures, carpets and other furnishings from theاألثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات األرض51
ground

Furniture and fixturesاألثاث والتجهيزات511

6358.96358.96358.96358.96358.96358.96358.96358.96333.26333.26358.96358.9Bedroomغرفة نوم 051101

5500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05600.05600.05500.05500.0Bedroom / double / 6 doors wardrobe + Dresser / Malaysiaغرفة نوم / دبل / 6 أبواب للخزانة / تسريحة / ماليزيا

5500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05400.05400.05500.05500.0غرفة نوم / دبل / 6 أبواب للخزانة / تسريحة وكرسي / ماليزيا 
Bedroom / double / 6 doors wardrobe + Dresser and A chair/ 
Malaysia

8500.08500.08500.08500.08500.08500.08500.08500.08400.08400.08500.08500.0Bedroom / double / 6 doors wardrobe + Dresser / Italyغرفة نوم / دبل / 6 أبواب للخزانة / تسريحة / إيطاليا 

4517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04517.04420.84420.8Living roomغرفة جلوس 051102

4800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.0Sets seating / canvas / Mario / sofa 3 seats + two + seat / UAEطقم جلوس / قماش ماريو / 1+2+3

4800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04800.04500.04500.0Sets seating / canvas / Rimini / sofa 3 seats + two + seat / UAEطقم جلوس / قماش ريميني / 1+2+3

4000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.04000.0Sets seating / leather / Targu / sofa 3 seats + two + seat / UAEطقم جلوس / جلد تارجو / 1+2+3

8000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.07500.07500.0Dining roomغرفة طعام كاملة 051103
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Dec
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8000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.08000.07500.07500.0Set / 6 Chairs + Round table / Malaysia طقم / 6 كراسي + طاولة دائرية / ماليزيا

268.3268.3268.3268.3268.3268.3268.3268.3276.6276.6212.1212.1Beds (wooden and metal)أسّرة )خشبية ومعدنية( 051104

90.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.0Bed / Iron Wood / 150 * 170 cm / one person / UAEسرير خشبي / شخص واحد / اإلمارات

800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0850.0850.0500.0500.0Bed noresund / metal / Double / Chinaسرير noresund /معدني / دبل / الصين

2049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.42049.4Different kinds of tablesطاوالت بأنواعها 051105

 3000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03000.03500.03500.0Desk / personalطاولة مكتب شخصي

 jonas 1400.01400.01400.01400.01400.01400.01400.01400.01400.01400.01200.01200.0طاولة مكتبDesk / jonas

132.3132.3132.3132.3132.3132.3132.3132.3132.3132.3118.3118.3Different kinds of chairsكراٍس بأنواعها 051106

 allak 500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0500.0400.0400.0كرسي / جلد / بعجلOffice chair / leather / wheel

 jerrik 35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0كرسي / قماش / بعجلChair / Plastic / China

2000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.02000.01549.21549.2wardrobeخزانات 051107

1600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01200.01200.0Wooden wardrobe / 2 door / Malaysiaخزانة ثياب خشبي / بابين / ماليزيا 

2500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02000.02000.0Wooden wardrobe / 3 door / Malaysiaخزانة خشب / 3 أبواب / ماليزيا 

38.138.138.138.138.138.138.138.138.138.135.035.0Curtainsالستائر 051108

 35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Curtains / canvas Kawthar / size Mستائر/ قماش الكوثر/ المقاس متر

 35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Curtains / canvas Manchester/ size Mستائر/ قماش مانشستر/ المقاس متر
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 45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.035.035.0Curtains / canvas Kilani / size Mستائر/ قماش الكياني/ المقاس متر

512)D( السجاد وغيره من أغطية األرضCarpet and other ground covers (D)

 442.9442.9442.9442.9442.9442.9442.9442.9442.9442.9416.0416.0Carpetسجاد 051201

699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0600.0600.0Carpets Supernova / Size 1.40 * 2.00 m / Chinaسجاد سوبر نوفا / المقاس 140*200 بالمتر/ الصين 

249.0249.0249.0249.0249.0249.0249.0249.0249.0249.0300.0300.0Atlanta Carpet / Size 1.60 * 2.35 m / Egyptسجاد أتانتا / مقاس 160*235 بالمتر / مصر 

499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0400.0400.0Carpet Leila / size 1.20 1.80 m / Turkeyسجاد ليلى / المقاس 120*180 بالمتر/ تركيا 

Household textilesالمنسوجات البيتية52

520)SD( المنسوجات البيتيةHousehold textiles (SD)

74.974.974.974.974.974.974.974.974.974.972.072.0Household textiles mattresses (cotton / sponge / Spring, etc. ..)مراتب )قطن / أسفنج / سبرنج.. إلخ( 05201

 55.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.055.0mattresse cotton / single / Size 90 * 190 * 8 cm / Pakistanمرتبة قطن / مفرد / - المقاس 90*190*8/ باكستان

 45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.040.040.0mattresse cotton / single / Size 90 * 190 * 9cm / Sharjahمرتبة أسفنج / مفرد / المقاس 90*190*9/الشارقة 

170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0Spring / Prestige single / Size 90 * 190 cm / Sharjahمرتبة إسبرنج / برستيج مفرد /- 90*190/ الشارقة 

127.4127.4127.4127.4127.4127.4127.4127.4127.4127.4124.8124.8Blankets and sheetsالبطانيات واألغطية 05202

90.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.090.0Blanket single / Size 160 * 220 cm / Koreaبطانية مفرد/ المقاس 160*220 / كوريا 

135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0135.0Blanket Double / Size 220 * 240 cm / Koreaبطانية مجوز/ المقاس 220*240 / كوريا 

170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0160.0160.0Blanket Double / Size 220 * 240 cm / Spainبطانية مجوز / المقاس 220*240 / إسبانيا 
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18.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.718.7Pillows and cushionsمخّدات ومساند 05203

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Pillow Fulla / UAEوسادة فلة / اإلمارات

35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Pillow samarai / Americaوسادة سمري / أمريكا

23.623.623.623.623.623.623.623.623.623.625.125.1Bed coverشراشف 05204

 15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0Bed cover sana / single / Size 160 * 220 cm / Brazilشرشف سنا / مفرد/ المقاس 160*220 / صنع البرازيل 

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.030.030.0Bed cover Dream / Double / Size 206 * 250 cm / Brazilشرشف دريم / مجوز/ المقاس 206*250 / صنع البرازيل 

35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Bed cover Gould White / Single / Size 160 * 220 cm / Pakistanشرشف وايت جولد / مفرد/ المقاس 160*220 / صنع باكستان 

Home Appliancesاألجهزة المنزلية53

531)D( األجهزة المنزلية الرئيسية سواء كهربائية أو غير كهربائيةMajor home appliance, whether electrical or non-electric (D)

1498.21498.21498.21498.21498.21498.21498.21498.21498.21498.21474.31474.3Electric refrigerator and freezerثاجة كهربائية وفريزر053101

1549.01549.01549.01549.01549.01549.01549.01549.01549.01549.01500.01500.0ثاجة / LG / السعة 460 ليترًا / عدد األبواب 2 / كوريا 
Refrigerator / LG / capacity of 430 liters / white / number of 
section 2 / Korea

1449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.01449.0ثاجة / 14 قدمً / سامسونج / كوريا 
Refrigerator / 14 feet / Samsung / Model XIODE # RT411MASW 
/ Korea

858.7858.7858.7858.7858.7858.7858.7858.7858.7858.7836.1836.1Washing machine and clothes dryerغسالة ونّشافة مابس053102

1055.01055.01055.01055.01055.01055.01055.01055.01055.01055.01000.01000.0غسالة مابس / سوبر جنرال / 5 كيلو / 600 آر بي إم / كوريا
Washing Machine / Super General / Capacity 5 kg / Model SG - 
W 1000 / Korea

غسالة مابس شبه أوتوماتيكية / سعة 7 كيلو / حوضين / توشيبا / 
699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0699.0كوريا

Semi-automatic Washing Machine / Capacity 7 kg / 2 basins / 
Toshiba / Korea
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1642.31642.31642.31642.31642.31642.31642.31642.31642.31642.31523.21523.2Air conditioning (kinds) أجهزة تكييف الهواء )بأنواعها(053103

1160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.01160.0مكّيف هواء / سامسونج / طن ونصف / كوريا
Air conditioning / Samsung / Model 1198A WT18 / ton and a 
half / Korea

2325.02325.02325.02325.02325.02325.02325.02325.02325.02325.02000.02000.0مكّيف هواء مركزي LG / طن ونصف / كوريا 
Central air conditioning / LG / Sbelt / Model S180GC / ton and a 
half / Korea

1601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11508.11508.1Different kinds of stoves and ovens مواقد وأفران بأنواعها053104

789.0789.0789.0789.0789.0789.0789.0789.0789.0789.0700.0700.0غاز / 4 مواقد / 55*55 / سوير جنرال/ إيطاليا
Stove / 4 stoves / size 55 * 55 cm / Sawyer, general / Model 
SGBH 50605 - 699 DNS / Italy

 / HQ-19651 / SIEMENS/60*90 / غاز/4 مواقد + مكبسين كهرباء
3249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.03249.0إيطاليا 

Stove / stoves, 4 + two new presses, power / size 90 * 60 cm / 
SIEMEN / Model HQ-19651 / Italy

273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9273.9266.9266.9Vacuum Cleaners مكانس كهربائية053105

179.0179.0179.0179.0179.0179.0179.0179.0179.0179.0170.0170.0Vacuum Cleaner / Sharp / effort EC7314 / 1400 watts / Japanمكنسة كهربائية / شارب / 1400 واط / اليابان 

419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0419.0Vacuum Cleaner / Hitachi CV960 / 2000 / W / Japanمكنسة كهربائية / هيتاشي / 2000 واط / اليابان

532)SD( األجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرةSmall electric household appliances (SD)

253.7253.7253.7253.7253.7253.7253.7253.7253.7253.7218.8218.8Mixing and grinding machines, electric آالت خلط وطحن كهربائية 53201

129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0120.0120.0Mixer juice / National / Japanخاط عصير / ناشونال / اليابان 

499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0499.0399.0399.0Food mixer / Moulinex / Full Size / Franceخاط طعام / مولينكس / كامل القطع / فرنسا 

Glassware, tableware and household itemsاألدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات المنزلية54
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540)SD( األدوات الزجاجية وأدوات المائدة واألدوات المنزليةGlassware, tableware and household items (SD)

108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.2108.2123.7123.7Household utensils, metal (aluminum / tefal / Astanlstel) أواٍن منزلية معدنية )ألمنيوم / تيفال / إستانلس ستيل(05401

180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0Cooker / tefal / size 30 cm / Franceطنجرة تيفال / المقاس 30 / صنع فرنسا 

65.065.065.065.065.065.065.065.065.065.085.085.0Aluminum cooker / Sotks / 4 inch size / Indiaطنجرة ألمونيوم سوتكس / المقاس 4 / صنع الهند 

56.156.156.156.156.156.156.156.156.156.161.261.2Utensils and household utensils of glass أواٍن وأدوات منزلية من الزجاج05402

105.0105.0105.0105.0105.0105.0105.0105.0105.0105.0125.0125.0 حرارة دائرية GLASS LOCK المقاس 2500ML HGUV / صنع الهند
Cooker Heating circular / GLASS LOCK / HGUV / Size 2500 ml / 
Chile

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Glass teapot with filter / Size 20200 ml / Chinaإبريق شاي زجاجي مع فلتر/ المقاس 20200ML / صنع الصين

24.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.524.5Household Utensils of melamine and plastic أواٍن منزلية من الميامين والباستيك05403

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Rounded bowl / size 20 cm / Thailandصحن دائري / المقاس 20 سم /صنع تايلند 

أكواب شاي / نصف درزن من الميامين / موديل لومونارك / المقاس 
60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0كبير / تايلند

Tea cups / half Dersn of melamine / model of Omonark / size 
large / Thailand

23.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.223.2Knives, forks and spoons سكاكين وشوك وماعق05404

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0spoon / Steel / 12 grain / Chinaماعق سفرة / ستانلس ستيل / 12 / الصين 

45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0Knives / Steel / 12 grain / Japanسكاكين / ستانلس ستيل / 12 / اليابان 

Accessories houses and gardensأدوات ومعدات المنازل والحدائق55

55201)SD( األدوات الصغيرة واللواحق المتنّوعةSmall tools and miscellaneous accessories (SD)
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1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Lamps مصابيح كهربائية0552

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Classic Lamp / 60 Watt / Indonesiaمصباح كاسيك / 60 وات / إندونيسيا

 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Lamp generalelktreck / 40 Watt / Hungaryمصباح جينرال إلكترك / 40 وات / هولندا

2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3Lighting Batteries بطاريات اإلضاءة 0552

3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5A small battery / Afridi / 4 pills / Singaporeبطارية صغيرة / أفريدي / 4 حبات / سنغافورة 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5A small battery / Type Dorisl / tablets / European Unionبطارية صغيرة / نوع دوريسل / حبتان / االتحاد األوروبي 

Goods and services used in the normal household maintenanceالسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية االعتيادية56

561)ND( السلع المنزلية غير المعّمرةNon-durable household goods (ND)

5.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.75.7Different kinds of laundry soap صابون الغسيل بأنواعه056101

2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8Soap FA / Size Large / 175 g / Saudi Arabiaصابون فا / الحجم الكبير 2.5 كيلو / السعودية 

3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3Lux Soap / Size Large / 175 g / Saudi Arabiaصابون لوكس / الحجم الكبير 175جرامً / السعودية

20.820.820.820.820.820.820.820.820.820.820.820.8Ariel Auto / original / 2 kilo / Saudi Arabiaإيريال أوتوماتيك / أورجينال 2 كيلو / السعودية

,15.115.115.115.115.115.115.115.115.115.114.614.6Disinfectants And pesticides المطّهرات والمبيدات 056102

10.710.710.710.710.710.710.710.710.710.710.010.0Insecticide /Bifbaf of insects creeping / 400 ml / Sharjahمبيد حشرات / بيف باف / 400 مم/ الشارقة 

21.421.421.421.421.421.421.421.421.421.421.421.4Disinfectant / Dettol / 750 ml / bottle / Sharjahمطّهر / ديتول / 750 ملي جرام / زجاجة / دبي 
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8.58.58.58.58.58.58.58.58.58.59.99.9Fresheners and air refreshers معّطرات وملّطفات الجو056103

7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5Air Freshener / Ambi pur / roses / 300 ml / Lebanonمعطر الجو / Ambi pur / رائحة الورد 300 ملي جرام / الشارقة 

9.69.69.69.69.69.69.69.69.69.613.013.0Air Freshener / AIR WICK / 300 ml / Oman  300ملي جرام /AIR WICK / معطر الجو

6.26.26.26.26.26.26.26.26.26.26.16.1Polishes For flooring and footwear مواد تلميع األرضيات واألحذية056104

6.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.06.0Article polishing floors / cooperation / 4 liter / UAEمادة تلميع أرضيات / التعاون / 4 ليترات / اإلمارات 

6.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.3Article polishing unitary / Kiwi / 75 ml / black / liquid / Chinaمادة تلميع أحذية / كيوي / 75 مل / الصين

11.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.0Other (hand brooms ... etc.) أخرى )المكانس اليدوية.. إلخ(056105

TONKITIA BRISKY COLOR 1 12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.01 TONKITIA BRISKY COLOR

KAILA 1 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01 KAILA

562)Sٍ( الخدمات المنزلية وخدمات المنازلDomestic service

748.3748.3748.3748.3748.3748.3748.3748.3748.3748.3785.6785.6The salaries of domestic servants and nannies أجورالخدم والمربيات056201

800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0850.0850.0Philippine Servant Salaryراتب خّدامة فلبينية

700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0800.0800.0Ethiopian Servant Salaryراتب خّدامة إثيوبية

800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0Indonesia Servant Salaryراتب خّدامة إندونيسية

700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0700.0Nepalese Servant Salaryراتب خّدامة نيبالية
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Healthالصحة6

Products and devices and medical equipmentالمنتجات واألجهزة والمعّدات الطبية61

611)ND( المنتجات الصيدالنيةPharmaceutical products (ND)

22.122.122.122.122.122.122.022.022.022.021.921.9Medicines and vitamins أدوية وفيتامينات061101

9.59.59.59.59.59.59.59.59.59.59.59.5Grain anti-colic / Ascoppinal / grain / Galfar Emiratesأسكوبينال حبوب مضادة للمغص حبوب / جلفار اإلمارات 

79.579.579.579.579.579.578.578.578.578.578.578.5Grains of the ulcer / Nikseyoum / 20 g / Swedenنيكسيوم للقرحة 20 جرامً / السويد

7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5Grains of heat / Telinol / 24 grain / Americaتلنول حبوب للحرارة 24 حّبة / أمريكا

106.5106.5106.5106.5106.5106.5105.5105.5106.5106.5106.5106.5Grains for the pressure / Norvsk / 5 g / 30 grain / Americaنورفسك حبوب للضغط - 5 جرامات 30 حّبة / أمريكا

تينرمين للضغط المرتفع 50 جرامً عبوة 28 كبسولة / المملكة 
37.537.537.537.537.537.532.532.532.532.532.532.5المتحدة 

Grains of high pressure / Tinrmin / 50 g / package / 28 capsules 
/ United Kingdom

65.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.065.0Grain Antibiotic / Amoksil / beans 500 grams / United Kingdomأموكسيل مضاد حيوي حبوب 500 / المملكة المتحدة 

12.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.012.0Grain stomach cramps / Baskopan / 10 grams / Germanyباسكوبان تقّلصات المعدة 10 جرامات / ألمانيا

7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.06.56.5Cough syrup / Amdermin / bottle 125 ml / Julfar UAE / UAEأمدرمين شراب للسعال زجاجة 125 ملل / جلفار اإلمارات

16.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.8Grain sedative / Panadol / ml 50 g / Taqi / 96 love / Irelandبنادول حّبة - مسّكن 500 مليجرام عبوة 96 حّبة / إيرلندا

14.514.514.514.514.514.514.014.014.014.014.014.0Grain Diabetes / Jlukovaj / 500 g / Franceجلوكوفاج للسكري 500 جرام / فرنسا

18.018.018.018.018.018.017.017.017.017.017.517.5Antibiotic cream / Phusid / Denmarkفوسيد.. كريم مضاد حيوي / دنمارك
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17.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.017.0أدفايل كولد آند سينياس للجيوب األنفية والترشيح / كندا
Grain for the pockets of nasal and cold / Edvail Cold Land Se-
nias / Canada

31.031.031.031.031.031.038.538.538.538.538.538.5Gel Analgesic / Voltaren Amgel / 50 g / Switzerlandفولتارين امجل جل مسكن لأللم 50ج / سويسرا

 17.617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.617.6other Pharmaceutical products منتجات صيدالنية أخرى 061102

 uk/ 100 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0(Cotton) uk / 100 gltan rollحّبة gltan roll )قطن(

UK/ 250G sensecure13.013.013.013.013.013.013.013.013.013.013.013.0(Cotton) 500G sensecure UK )قطن(

UK /200g /PRIN GLLEN BELLO 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0(Cotton) /200g /PRIN GLLEN BELLO UK )قطن(

pands 80/Bella cootton (Netherlands) (Cotton)13.013.013.013.013.013.013.013.013.013.013.013.0)هولندا(pands 80/Bella cootton )قطن(

pands 40/Bella cootton (Netherlands) (Cotton)7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0)هولندا(pands 40/Bella cootton )قطن(

UK /500G/Absorrbent cotton wool /sensecure20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0(Cotton) /500G/Absorrbent cotton wool /sensecure UK )قطن(

UK /Omron DIGTEL THERMEMETE 25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0 Thermometer /Omron DIGTEL Thermometer UK )الترمومتر(

 UK / MAX DIGTEL 25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Thermometer / MAX DIGTEL / UK )الترمومتر(

UK / MERCRIEL 12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0Thermometer /MERCRIEL /UK )الترمومتر(

UK/ HMS FIRSTAIEL 50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0First Aid Bags / HMS FIRSTAIEL / UK )شنط األسعاف(

ITALY / FIRSTAIEL KT 25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0First Aid Bags / FIRSTAIEL KT /ITALY )شنط األسعاف( 

UK / PRMI FRRSTAID BAG 40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0First Aid Bags / FIRSTAIEL KT /UK )شنط األسعاف(
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613)D( األجهزة والمعدات العاجيةTherapeutic appliances and equipment (D)

579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5579.5Eyeglasses and lenses النظارات الطبية والعدسات الاصقة061301

460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0460.0frame glasses / VOGUE / Italyإطار نظارة طبية / VOGUE / إيطاليا

730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0730.0Glasses / frame + lens / Italyنظارة طبية )إطار + عدسة( إيطاليا

Outpatient servicesخدمات المرضى الخارجيين62

621)S( الخدمات الطبيةMedical services (S)

151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8151.8Doctors fees مصاريف أطباء062101

175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0Gynecologist / first visit to open a fileطبيب نساء / أول زيارة مع فتح ملف كشــف

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0General practitioner / first visit to open a fileطبيب عام / أول زيارة مع فتح ملف كشــف

 200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0A specialist doctor / first visit to open a fileطبيب مختص / أول زيارة مع فتح ملف كشــف

622)S( خدمات طب األسنانDental services (S)

165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0Dental expenses including the costs of dentures مصاريف أطباء األسنان شاملة تكاليف األسنان الصناعية062201

165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0Expenses to take off one tooth أجرة خلع )ضرس - وسن( واحــد

165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0165.0Expenses of one tooth fillings / dental clinics governmentعيادة أسنان حكومية - أجرة حشو الضرس واحــد

623)S( الخدمات شبه الطبيةParamedical services (S)
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90.490.490.490.490.490.490.490.490.490.490.490.4Expenses of medical tests and X-ray مصاريف التحاليل الطبية واألشعة062301

20.520.520.520.520.520.520.520.520.520.520.520.5Routine urine test / check one / private hospital تحليل بول روتيني - مستشفى خاص واحــد

27.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.527.5Diabetes test / check one / private hospitalتحليل سكر- مستشفى خاص واحــد

115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0115.0test of blood HCV / check one / private hospital تحليل دم سى بي سي HCV - مستشفى خاص واحــد

62.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.062.0Ordinary ray imaging/ private hospitalتصوير أشعة عادية - مستشفى خاص صـورة

1500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.01500.0منظار مريء / معدة - شامل الغرفة مرة واحدة
Telescope esophagus / stomach / one time / comprehensive 
room

Hospital Servicesخدمات المستشفيات63

630)S( خدمات المستشفياتHospital Services (S)

990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0Costs of accommodation and treatment at government hospitals تكاليف اإلقامة والعاج في المستشفيات الحكومية063001

990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0990.0Single room / nightغرفه مفردة / ليلة 

1299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.0Costs of Accommodation and treatment / private hospital تكاليف اإلقامة والعاج في لمستشفيات الخاصة063002

675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0675.0Special / single room / one nightخاص/ غرفة مفردة / ليـلة

2500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.0Special / suite / one nightخاص / سويت / ليـلة

Transportالنقل7

Purchase of vehiclesشراء المركبات71
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0711)D( السياراتCars (D)

198991197049196391196957197009197009195670195670199424199176201451201451Private cars السيارات الخاصة 071101

910008800092000880008700087000960009600096000960008800088000Nissan Altima 2.5 / 4 cylinder / No. 2 / Americaنيسان / ألتيما 2.5/ 4 سلندر / رقم 2 / أمريكا

 335000327000317000327000320000320000315000315000315000320000298000298000Nissan Super Safari 4.8 / 8 Cylinder / No. 1 / Japanنيسان / سوبر سفاري 4.8/ 8 سلندر / رقم 1/ اليابان

188000188000180000188000187000187000185000185000185000187000174000174000Nissan Armada 5.6 / 8 Cylinder / No. 1 / Americaنيسان / أرمادا 5.6/ 8 سلندر / رقم 1/ أمريكا

850008600086000860008600086000860008600087000860007600076000Toyota / Camry 2.4 / 4 cylinder / No. 3 / Japanتويوتا / كامري 2.4 / 4 سلندر / رقم 3 / اليابان

725006950069500695006950069500720007200071500695006950069500Toyota / Corolla 1.8 / 4 cylinder / No. 1 / Japanتويوتا / كوروال 1.8 / 4 سلندر / رقم 1 / اليابان

282000282000282000282000282000282000243000243000287000282000287000287000Toyota/ station wagon / 8 Cylinder / No. 1 / Japanتويوتا / استيشن 4.7 / 8 سلندر / رقم 1 / اليابان

540000540000540000540000540000540000540000540000540000540000610000610000Mercedes / S 500 - 5.5 / 8 Cylinder / Germanyمرسيدس / إس 500 - 5.5 / 8 سلندر / ألمانيا

379000379000379000379000370000370000370000370000370000370000500000500000Mercedes / S 350 - 3.5 / 6 Cylinder / Germanyمرسيدس / إس -350 3.5 / 6 سلندر / ألمانيا 

240000240000240000239000255000255000250000250000250000255000259000259000Mercedes /ML 350 -3.5 / 6 Cylinder / Germanyمرسيدس/ إم إل 350 3.5- / 6 سلندر / ألمانيا 

0712)D( الدّراجات الناريةMotorcycles (D)

330003300032000315003150031500310003100031000315002900029000Motorcyclesدّراجة نارية 071201

330003300032000315003150031500310003100031000315002900029000Motorcycle Banchi / 4 Wheels CC / color white and red / Japanدّراجة نارية )بانشي( / 4 عجات سي سي / اللون أسود / اليابان

Run personal transport equipmentتشغيل معدات النقل الشخصي72
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721)SD( قطع الغيار واللواحق لمعدات النقل الشخصيSpare parts and accessories for personal transport equipment (SD)

294.7313.2327.9325.2327.3328.7328.7335.1335.1327.3327.3327.3Wheels اإلطارات 072101

395.0415.0452.5452.5425.0425.0425.0440.0440.0425.0425.0425.0Bridgestone / Model 205-65-15 / Wheelبريجستون / -65-250 15/ إطــــار

190.0200.0205.0190.0220.0220.0220.0225.0225.0220.0220.0220.0Dunlop / Model 175-70-14 / Wheelدنلوب / 14-70-175 / إطــــار

341.0370.0380.0400.0375.0380.0380.0380.0380.0375.0375.0375.0Michelin, Mercedes / Model 15/65/195R - 91H / Wheel ميشان للمرسيدس / 15/65/195R - 91H / إطــــار

79.279.291.493.193.193.196.896.896.893.189.189.1Spare parts قطع الغيار072102

 35.035.030.030.030.030.035.035.035.030.030.030.0Spark plug / car Toyota / 8 Cylinder / value one Spark plugبلكات / سيارة تويوتا / 8 سلندر/ أربعة بلكات

 60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Spark plug / car Toyota / 6 Cylinder / value 4 Spark plugبلكات /سيارة تويوتا / 6 سلندر / أربعة بلكات

Oil Filter / Toyota Camry 15.015.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0فـــــلتر زيــــت / سياره تويوتا كامري 

230.0230.0240.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0Batrol Filter / Toyota Camryفـــــلتر بترول/ سيارة تويوتا كامري 

90.090.080.080.080.080.090.090.090.080.080.080.0Air Filter / Toyota Camryفـــــلتر هواء/ سيارة تويوتا كامري 

200.0200.0240.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0300.0220.0220.0Brakes front / Toyota / set of 4 piecesبريك أمامي / سيارة تويوتا / طقم 4 قطع

150.0150.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0Rear brake / Toyota / set of 4 piecesبريك خلفــي / سيارة تويوتا / طقم 4 قطع

429.3429.3429.3429.3426.6430.7430.7426.6426.6426.6426.6426.6Batteries بطاريات072103

351.0351.0351.0351.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0ACDelco / 12 volt 66 amp / Koreaأي سي دلكو / 12 فولت 66 أمبير /كوريا 
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525.0525.0525.0525.0520.0530.0530.0520.0520.0520.0520.0520.0ACDelco / 12 volt 132 amp / Koreaأي سي دلكو / 12 فولت 132 أمبير /كوريا

722)ND( الوقود وزيوت وشحوم التزليق لمعدات النقل الشخصيFuel and oils and greases for personal transport equipment (ND)

1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7Gasoline البنزين072201

1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8Super / 98 octane / gallonممتاز / 98 أوكتــين / جالون

1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7Special / 95 octane / gallonخصوصي / 95 أوكتـــين / جالون

1.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.6A+ / 95 /gallonإيبلس / 95 / جالون 

2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4Diesel الديزل072202

2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4Gas Oil / Diesel / gallonغاز أويــل / ديــــزل / جالون

19.019.019.019.019.019.019.019.019.019.019.019.0Oils الزيوت072203

50.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.0Patrol engines Oil / Special / gallonزيت محّركات البترول / خصوصي / جالون

63.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.0Diesel engine oil / HPSD / Lulu / gallonزيت محّركات الديزل / اللولو / جالون

11.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.0Oil motorcycles / 2T / Reviks liter / 2 literزيت الدراجات / ريفتكس لتر/2لتر

7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0Brake fluid / they played a quarter liter / UAEزيت الفرامل / عبوة ربع ليتر/ اإلمارات 

14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0Gear oil / automatic / gallon / 1 literزيت الكيــــــر/ األتوماتيكي / جالـون

14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0Gear oil / normal / gallon / 1 literزيت الكيــــــر / العادي / جالـون
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723)S( صيانة معدات النقل الشخصي وإصاحهاMaintenance and repair of personal transport equipment (S)

36.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.736.7Repair and maintenance services (washing / lubrication ... etc.) خدمات صيانة وتصليح )غسيل / تشحيم.. إلخ(072301

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Automatic washing / carغسيل أوتوماتيك / سيارة 

45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0Handwash / car 4 * 4غسيل يدوي / سيارة 

724)S( الخدمات األخرى المتعلقة بمعدات النقل الشخصيOther services related to personal transport equipment (S)

50.050.050.050.050.050.050.050.050.070.070.070.0Expenditures Education Driving نفقات تعليم قيادة السيارات072401

50.050.050.050.050.050.050.050.050.070.070.070.0Emirates Institute / per hourمعهد اإلمارات / بالساعة

141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4Registration expenses of personal transport مصاريف تسجيل وسائل النقل الشخصية072402

200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0200.0Registration fees for light vehicles / Camryرسوم تسجيل مركبة خفيفة كامري / سيارة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Renewal fees for property / carرسوم تجديد ملكية / سيارة

Transport Servicesخدمات النقل73

732)S( نقل الركاب بالطريق البريPassenger transport by road (S)

7.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1Transport By Busالنقل بالحافات073201

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Bus / transportation / Inside Cityالنقل بالحافات / المواصات / داخل المدينة 

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Bus / transportation / outside the cityالنقل بالحافات / المواصات / خارج المدينة 
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4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.0Transport By Taxi النقل بالتاكسي073202

4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5Regular taxi transport / outside the city / Meterالنقل بالتاكسي العادي / خارج المدينة / فتح العداد 

3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5Regular taxi transport / inside the city / Meterالنقل بالتاكسي العادي / داخل المدينة / فتح العداد 

4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5New taxi transport / outside the city / Meterالنقل بالتاكسي الجديد / خارج المدينة / فتح العداد 

3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5New taxi transport / inside the city / Meterالنقل بالتاكسي الجديد / داخل المدينة / فتح العداد

733)S( نقل الركاب جوًاTransfer of passengers by air (S)

3960.04462.73762.83500.04009.94540.74978.04934.65209.54008.14177.04177.0Air transport النقل الجوي 

187028502160165018352350289025302850188518851885Emirates Airways / Dubai - Egypt - Dubai / class go and returnطيران اإلمارات / دبي - مصر - دبي 

142025401860130016752075264522502395155517951795طيران االتحاد / أبوظبي - مصر - أبوظبي 
Etihad Airways / Abu Dhabi - Egypt - Abu Dhabi / class go and 
return

557054004250560057356565575062808250576557905790Emirates Airways / Dubai - London - Dubai / class go and returnطيران اإلمارات / دبي - لندن - دبي 

468047904040438548855700489057806765544555545554طيران االتحاد / أبوظبي - لندن - أبوظبي 
Etihad Airways / Abu Dhabi - London - Abu Dhabi / class go 
and return

733065006500589071007100853078607095688571007100طيران اإلمارات / دبي - نيويورك - دبي 
Emirates Airways / Dubai - New York - Dubai / class go and 
return

760064906330592568006765830088907395654568756875طيران االتحاد / أبوظبي - نيويورك - أبوظبي 
Etihad Airways / Abu Dhabi - New York - Abu Dhabi / class go 
and return
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Communicationsاالتصاالت8

Mail Servicesخدمات البريد81

810)S( خدمات البريدMail Services (S)

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Postal service charges رســـوم خدمـــات بريديـــــة81001

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0The value stamps ordinary letter / 20 g / within the Stateقيمة طابع رسالة عادية / 20 جرامً / داخل الدولة

4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.8The value stamps ordinary letter / 20 g / European countriesقيمة طابع رسالة عادية / 20 جرامً / دول أوروبية 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5قيمة طابع رسالة عادية / 20 جرامً / دول مجلس التعاون
The value stamps ordinary letter / 20 g / Gulf Cooperation 
Council

2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3The value stamps ordinary letter / 20 g / Arab countriesقيمة طابع رسالة عادية / 20 جرامً / دول عربية

Telephone and fax equipmentمعدات الهاتف والفاكس82

820)D( معدات الهاتف والفاكسTelephone and fax equipment (D)

706.4706.4706.4706.41175.6953.9906.7931.7903.5847.9800.3800.3Buy mobile phones شراء أجهزة الهواتف النقالة82001

IPHONE 5 /16GB85085085085027002400240024502450235023002300Nokia/N95, 1 GB Memory, 5 MP Camera

SAMSUNG S3105010501050105019001550150014501430140013501350Nokia/5130, 2 GB Memory, 2 MP Camera

BLACK BERRY BOLD 97908508508508501250100095010501000950900900Nokia/N73, 2 GB Memory, 3.15 MP Camera

NOKIA LUMIA 92085085085085022001750165016501500140011001100Nokia/N70, 2 GB Memory, 2 MP Camera
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NOKIA LUMIA 82055055055055016001000950900850800800800Nokia/6300, 128 MB Memory, 2 MP Camera

NOKIA C5900900900900550480470550550450450450Sony Erricson/K800i, 128 MB Memory, 3.15 MP Camera

NOKIA 206275275275275250230200200200200190190Sony Erricson/W880i, 1 GB Memory, 2 MP Camera

Telephone and fax servicesخدمات الهاتف والفاكس83

830)S( خدمات الهاتف والفاكسTelephone and fax services

3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3The expenses of fixed-line services نفقات خدمات الهواتف الثابتة083001

45.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.045.0Telephone line subscription fee / fixed / 3 monthsرسم االشتراك بخط هاتفي / ثابت / 3 أشهر 

0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2Exact value within the UAE / fixedقيمة الدقيقة داخل اإلمارات / هاتف ثابت / دقيقة

0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3The expenses of mobile services نفقات خدمات الهواتف النقالـــة083002

0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3Exact value within the UAE / mobile phoneقيمة الدقيقة داخل اإلمارات / هاتف متحّرك / دقيقة

1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8Expense Internet at home مصاريف اإلنترنت داخل المنزل083003

1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8Value of the minute / Dell UPديل أب / للدقيقة

Recreation and Cultureالترويح والثقافة9

 Audio-visual equipment and imaging equipment and informationالمعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات91
processing

911)D( معدات استقبال األصوات والصور وتسجيلها واستعادتهاReceiving equipment for recording and restore the voices and 
images (D)
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Dec
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3548.23121.33121.33121.33121.33121.33121.33121.33121.33058.23058.23058.2TVs أجهــزة التلفزيــــــــون091101

TV / Flat / Sony / 52 inch / model klv-52w400 / Japan 8999.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07500.07200.07200.07200.0جهاز تلفزيون / فات / سوني / 52 بوصة / klv-52w400 / اليابان 

TV / Sony Flat / 26 inch / Model KLV-26S400 / Japan 1399.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.01299.0جهاز تلفزيون / سوني فات / 26 بوصة / KLV-26S400 / اليابان 

091102)D.V.D( 175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6175.6 قارئة أقــراصCD-Reader (D.V.D)

D.V.D /P380/SAMSUNG129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0129.0DVD / P390 / CD reader / Samsung

D.V.D /P18/SAMSUNG239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0239.0D.V.D /P191/SAMSUNG

398.7399.0399.0399.0399.0399.0399.0399.0399.0399.0399.0399.0Receivers (satellite dish, receiver ,.... etc.) أجهزة االستقبـال )دش، رسيفر.. إلخ(091103

799.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0800.0Receiver device / EB-999 / EUROSTAR / South Korea جهاز ريسيفر / EVROSTAR/EB-999 / كوريا الجنوبية

199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0199.0Receiver / IF-Free / HUMAX / South Koreaجهاز ريسيفر/ HUMAX / IF-Free// كوريا الجنوبية

912)D( معدات التصوير والتصوير السينمائي واألجهزة الضوئيةPhotographic equipment and film and optical instruments (D)

469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0433.1433.1Cameras and display machines pictures كاميرات وآالت عرض الصور091201

469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0400.0400.0Camera / Sony / Model DSC-W180 / Japanكاميرا DSC- S950 / سوني / اليابان 

469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0469.0Camera / Sony / Model DSC-W220 / Japan كاميرا DSC-W220 /سوني / اليابان 

1533.61533.61533.61533.61533.61533.61533.61533.61533.61533.61499.51499.5Video camera كاميرات الفيديــــــــو091202

1499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.01499.0Sony / Model DCR-5R67E / Japanسوني DCR-5R6SE / اليابان
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1569.01569.01569.01569.01569.01569.01569.01569.01569.01569.01500.01500.0Panasonic / Model VDR-D50 / Japanباناسونيك VDR-D50 / اليابان

Gzms -90/JVC /اليابان   / JVC / Model Gzms -90 / Japan

913)D( معدات معالجة المعلوماتInformation processing equipment (D)

2403.12403.12403.12403.12403.12403.12403.12403.12521.12521.12521.12236.1Computer الحاسوب 091301

in1525bk-aa ” 2ghz,2gb ram , 250 gb h.dc/Dell Laptop1999.01999.01999.01999.01999.01999.01999.01999.02200.02200.02200.02000.0in1545bk-aa “ 2ghz,2gb ram , 250 gb h.dc/Dell Laptop

 gb ram , 256 ati dedicatel , vista program/ Toshiba 12889.02889.02889.02889.02889.02889.02889.02889.02889.02889.02889.02500.02 gb ram , 256 ati dedicatel , vista program/ Toshiba 

914)SD( وسائل التسجيلRecording media (SD)

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Film & Supplies Photography أفام التصويـــرومستلزماته091401

36GOLD 10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0كوداكKodak / Gold / 36 Image

Items and other recreational equipment, gardens and petsاألصناف والمعدات الترويحية األخرى والحدائق والحيوانات األليفة93

931)SD( األلعاب واللعب والهواياتGames, toys and hobbies (SD)

73.973.973.973.973.973.973.973.973.973.973.973.9Toys ألعـــاب األطفال093101

K86 99.099.099.099.099.099.099.099.099.099.099.099.0لعبة باربي Barbie / K86 

CE2508 59.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.059.0لعبة فلة Fella / CE2508 

 69.069.069.069.069.069.069.069.069.069.069.069.0Gemenaلعبة جمينا

933)ND( الحدائق والنباتات والزهورGardens, plants and flowers (ND)
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5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0Flowers and indoor plants for decoration, natural and artificial الزهور والنباتات الداخلية للزينة طبيعية وصناعية093301

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0Rose Gorey / Floridaوردة جوري فلوريدا

Recreational and cultural servicesالخدمات الترويحية والثقافية94

941)S( الخدمات الترويحية والرياضيةRecreational and sporting services (S)

2271.62271.62271.62271.62271.62271.62271.62271.62271.62271.62271.62144.5Spending on sports clubs , social and recreational اإلنفاق على النوادي الرياضية واالجتماعية والترفيهية094101

350035003500350035003500350035003500350035003500اشتراك في ناٍد / أجهزة مع آيروبك / الدولي كمال األجسام / نساء / سنوي
Participate in the club / devices with Aieropek / international body-
building / women / year

180018001800180018001800180018001800180018001800Participate in the Club / International Bodybuilding / Men / yearاشتراك في ناٍد / الدولي لكمال األجسام / رجال / سنوي

300030003000300030003000300030003000300030003000Participate in the Club / Paris Gallery / Women / Monthlyاشتراك في ناٍد / باريس غاليري / نساء / شهري

اشتراك في ناٍد / من غير تخسيس / الحزام األسود لكمال األجسام / رجال / 
400400400400400400400400400400400300شهري

Participate in the club / non-Weight / black belt for bodybuilding / 
Men / Month

vlcc 800080008000800080008000800080008000800080008000vlcc participate in the club / women / number of meetings 16اشتراك في ناٍد / نساء / عدد الجلسات 16

942)S( الخدمات الثقافيةCultural services (S)

112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2112.2Acidification Film and extract images تحميض أفام واستخراج الصــور094201

35.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0Acidification film / 36Image / Normalتحميض فيلم / 36 صورة / عادي 

360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0360.0Acidification film / 36 Image / Photoshopتحميض فيلم / 36 صورة / الفوتوشوب 

42.442.442.445.845.845.845.845.845.845.845.845.8Spending on theaters, cinemas and concerts اإلنفاق على المسارح ودور السينما والحفات094202
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Groups of Commodities & Servicesديسمبر

30.030.030.035.035.035.035.035.035.035.035.035.0City star / Marina Mallسيني استار سيتي سنتر

60.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0Grand City Blixجراند سيتي بلكس جراند سيتي بلكس

6.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.16.1Spending on museums and zoo اإلنفاق على المتاحف وحدائق الحيوان094203

15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0Enter the zoo / Alain of adults over 10 yearsدخول حديقة الحيوان / العين للكبار فوق 10 سنوات

5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0Enter the zoo / Alain for children 6 - 10 yearsدخول حديقة الحيوان / العين لألطفال 6 - 10 سنوات

3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.0Enter the museum / Alain for adultsدخول متحف العين للكبار

2393.62393.62393.62393.62393.62393.62393.62393.62393.62393.62333.32280.1Subscribe to satellite channels االشتراك في القنوات الفضائيـــة094204

4188.04188.04188.04188.04188.04188.04188.04188.04188.04188.04188.03999.0Showtime / Platinum / year with the installationشو تايم / باتينوم / سنة مع التركيب 

1368.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01368.01300.01300.0Showtime / Sports / year with the installationشو تايم / سبورتس/ سنة مع التركيب 

86168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.486168.4Costs of weddings and grief تكاليف األفراح واألحزان094205

165000165000165000165000165000165000165000165000165000165000165000165000قاعة روتانا بيتش / 1000 شخص / بوفيه / 150 درهمً للفرد شامل الخدمة
Wedding Hall A / 1000 persons / buffet / AED 150 per person inclu-
sive of service

صالة المشرف لألفراح / 1000 شخص / بوفيه / 45 درهمً للفرد شامل 
450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000للخدمة

Function hall b / 1000 persons / buffet / 45 dirhams per person 
inclusive of service

Newspapers, books and stationeryالصحف والكتب والقرطاسية95

951)SD( الكتبBooks (SD)

41.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.141.1Spending on books اإلنفاق على الكتـــب095101
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39.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.039.0Biography of the Prophet / religious book / Brother Tariqكتاب السيرة النبوية / كتاب ديني 

15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0Book Riad righteous / religious book 13 +15كتاب رياض الصالحين / كتاب ديني 

119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0119.0Book of scientific / scienceكتاب الموسوعة العلمية / علمي 

486.8486.8486.8486.8486.8486.8486.8486.8486.8486.8432.8432.8Study Book كتب دراسية095102

1170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.01170.0Preschool children, 1 / books / British systemمرحلة رياض أطفال 1 / كتب / نظام بريطاني 

1600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01600.01500.01500.0Preschool children, 2 / books / British systemمرحلة رياض أطفال 2 / كتب / نظام بريطاني 

2500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02500.02000.02000.0An elementary / first grade / British systemمرحلة ابتدائية / الصف األول / نظام بريطاني

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.010.010.0One book / system of governmentكتاب واحد / نظام حكومي

952)ND( الصحف والدورياتNewspapers and periodicals (ND)

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Spending on newspapers اإلنفاق على الصحف095201

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Gulfالخليج

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Al-Etehadاالتحاد

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Emirates Todayاإلمارات اليوم

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0Albayanالبيان

7.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1Spending on magazines اإلنفاق على المجـــــات095202
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5.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.0Majed magazineمجلة ماجد

10.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.0Zahrat Al Khaleejزهرة الخليج

954)ND( القرطاسية ومواد الرسمStationery and drawing materials (ND)

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Pencils and pens Liquid and dry أقام الرصاص والحبر السائل والجاف095401

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Pencil / Stdler / Germany قلم رصاص / ستدلر / ألمانيا 

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Pen / Stdler / Germany 1 +1.5قلم حبر جاف / ستدلر / ألمانيا

  المساطر والبّرايات والمّحايات والخّرامات095402
2.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.62.6 والخّتامات وأوراق الكربون.. إلخ 

A ruler, eraser and sharpener and Punches, seal and carbon papers 
, Etc

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Plastic ruler / 30 cm / Indiaمسطرة باستيكية / 30 سم / الهند

1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8Erasers / Stdler / Germanyممحاه / ألمانيا 

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Plastic ruler / Omega / 40 cm / metal / Indiaمسطرة باستيكية / أوميغا / 50 سم / الهند

11.111.111.111.111.111.111.111.111.111.111.011.0Erasers / Fberi Castell / 30 Pieces / Germanyممحاة / بولنكان / 30 حّبة / ألمانيا 

1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.01.0Sharpener / Stdler / Iron small / Germanyمبراة / ستدلر / حديد صغير / ألمانيا 

5.65.65.65.65.65.65.65.65.65.65.25.2Ink and paper and notebook الحبر والورق والدفاتر095403

12.612.612.612.612.612.612.612.612.612.610.010.0Paper / Size A4 / Indonesiaورق / قياس A4 / إندونيسيا 

5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5ورق / كتابة مسطر فولسكاب / 60 ورقة A4 / إندونيسيا 
Paper / write underlined / Volscab / punch / 60 and paper A4 / 
Indonesia
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2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5Paper / Arabic Book / 200 paper / United Arab Emirates دفتر عربي / ورقة / دفتر عربي 200 / اإلمارات

7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0Brush painting and drawing tools فرشاة الرسم وأدوات الرسم095404

colored dry Pen / Stdler / Germany 7.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.07.0قلم ملون جاف STADLER / ألمانيا

Educationالتعليم10

225542255422554225542255422554225542255423441234412344123441Tuition fees within the State رسوم التعليم داخل الدولة100001

252782527825278252782527825278252782527822074220742207422074Stage was set up fees with transportation / British approachرسوم مرحلة تأسيسية مع المواصات / منهج بريطاني

256302563025630256302563025630256302563028942289422894228942Fees with a preparatory Transportation / British approachرسوم مرحلة إعدادية مع المواصات / منهج بريطاني

277802778027780277802778027780277802778028757287572875728757رسوم مرحلة ثانوية مع المواصات منهج الوزارة / بريطاني
Fees at the secondary school with transportation / curriculum Min-
istry / British

107151071510715107151071510715107151071511361113611136111361Stage was set up fees with transportation / curriculum Ministryرسوم مرحلة تأسيسية مع المواصات / منهج التربية

127451274512745127451274512745127451274514046140461404614046Fees with a preparatory Transportation / curriculum Ministryرسوم مرحلة إعدادية مع المواصات / منهج التربية

160101601016010160101601016010160101601017585175851758517585رسوم مرحلة ثانوية مع المواصات / منهج التربية
Fees at the secondary school with transportation / curriculum 
Ministry

754507545075450754507545075450754507545075450754507545075450Fees Diploma / private college / blanket Booksرسوم دبلوم / كلية خاصة / شاملة الكتب 

109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5109.5Tutorials دروس خصوصية100002

120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0Private lessons to junior high school stage / article / hourدروس خصوصية لمرحلة إعدادية / مادة الساعة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Private lessons to the stage of primaryدروس خصوصية لمرحلة ابتدائية
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Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

Restaurants and hotelsالمطاعم والفنادق11

Catering Servicesخدمات تقديم الوجبات111

 Restaurants and cafesالمطاعم والمقاهي وما شابهها1111

30.630.630.630.630.630.630.630.630.630.631.531.5Meals in restaurants وجبات داخل المطاعم111101

22.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.022.0شيزبرجر / كنتاكي / ساندويش
Meal /1 piece chicken + Berger Zenger + Cole slaw + Pepsi + bread 
+ comprehensive Paljrvi / KFC

25.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.025.0Meal / hamburger sandwich / Borger kingهمبرجر/ بيرغركنغ / ساندويش

40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Dish lunch / (rice and meat)صحن وجبة غداء )عيش ولحم(

40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.045.045.0Dish meal (rice + chicken + salad + Broth)صحن وجبة غداء )عيش + دجاج + سلطة + مرق(

37.937.937.937.937.939.539.539.539.539.539.539.5Meals and foreign orders from restaurants وجبات وطلبات خارجية من المطاعم111102

12.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.012.0Fattoush dish for one personصحن فتوش لشخص واحد

KG Barbecues MIX 120.0120.0120.0120.0120.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.01كيلو مشاوي مشّكلة 

14.014.014.014.014.015.015.015.015.215.215.215.2Expenditure on fresh juices اإلنفاق على العصائر الطازجة111103

14.014.014.014.014.015.015.015.015.515.515.515.5cocktail Juice / restaurantعصير برتقال كوكتيل / مطعم 

orange juice / large / restaurant 14.014.014.014.014.015.015.015.015.015.015.015.0عصير برتقال كبير / مطعم 

3.63.63.63.63.63.93.93.93.93.93.93.9Spending on hot and cold beverages اإلنفاق على المشروبات الساخنة والباردة111104
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

 13.013.013.013.013.015.015.015.015.015.015.015.0Coffee / Star Books كوفي ستاربكس

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Milk tea / restaurantشاي حليب مطعم

188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3188.3179.9179.9Special expenses / hotels نفقات خاصة بالفنادق111105

197.0197.0197.0197.0197.0197.0197.0197.0197.0197.0185.0185.0One person dinner / Hotelالعشاء شخص واحد

180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0175.0175.0One person Lunch / Hotelغداء شخص واحد

Miscellaneous goods and servicesسلع وخدمات متنوعة12

Personal Careالعناية الشخصية121

1211)S( محال تصفيف الشعر ومؤسسات العناية بالمظهر الشخصيhairdressing and personal look care Barbers

38.038.038.038.038.038.038.038.038.038.038.038.0Men’s grooming الحاقة الرجاليـــة121101

33.333.333.333.333.333.333.333.333.333.333.333.3Hair Cutقص الشعر

 43.343.343.343.343.343.343.343.343.343.343.343.3face Shavingحاقة الوجه

208.4208.4208.4208.4220.7220.7220.7220.7220.7220.7214.7214.7Women’s salon services خدمات الصالونات النسائيــــة121102

67.567.567.567.576.576.576.576.576.576.567.567.5Hair removal - full face حف وجه 

210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0210.0full body waxواكس الجسم كامل 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

120.0120.0120.0120.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0120.0120.0Manicure & Pedicureمانكير بوديكير

75.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.075.0Hair cutقص الشعر 

437.0437.0437.0437.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0450.0Special Make upمكياج اسبيشل 

212.5212.5212.5212.5250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0Hair styleتسريحة 

92.592.592.592.595.095.095.095.095.095.090.090.0Hair Straightening (medium length)سشوار / طول الشعر وسط

3250.03250.03250.03250.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.03500.0Bridal Packageمكياج وتجهيز عروس 

1212)D( األجهزة الكهربائية الخاصة بالعناية بالشخصيةElectrical equipment for personal care

 ,231.6231.6231.6231.6231.6231.6185.9185.9185.9185.9231.6231.6electrical Drying & haircutting machines آالت تجفيف وحاقة الشعر الكهربائية1212

Es7115 / 429.0429.0429.0429.0429.0429.0349.0349.0349.0349.0429.0429.0ماكينة حاقة / حاقة / باناسونيكRazor / Shavers / Panasonic / Es7115

125.0125.0125.0125.0125.0125.099.099.099.099.0125.0125.0Hairdryer / with 4 pieces / Blak Decker / Chinaمجفف شعر / مع 4 قطع / Blak Decker / الصين 

1213)ND( أجهزة أخرى، أصناف ومنتجات معّدة للعناية الشخصيةOther devices, items and products designed for personal care (ND) 

309.0309.0309.0292.6299.0299.0299.0292.6292.6292.6292.6292.6Perfumes العطــــــــور121301

 286.0286.0286.0225.0240.0240.0240.0225.0225.0225.0225.0225.0Men’s Perfume / Dunhill / 50 ml / Franceعطر رجالي / دنهل / 50 مل / فرنسا

 344.0344.0344.0365.0365.0365.0365.0365.0365.0365.0365.0365.0Women’s perfume / Coco Chanel / 50 ml / Franceعطر نسائي / كوكو شانيل / 50 مل / فرنسا
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

300.0300.0300.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0305.0Women’s perfume / Lacosta / 90 ml / France الكوست / 90 مل / فرنسا

61.261.261.262.462.462.462.462.462.462.462.462.4Oud & Incense العـــــــود والبخــــــــور121302

125.0125.0125.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0130.0Al Sheioukh Paste / Arabic Oud / 110 g / UAEمعجون الشيوخ + مبثوث الشيوخ / العربية للعود /110جرامات 

30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Perfumed Oud / Rasasi / Tola 12 g / UAEعود معطر / الرصاصي / التولة 12 جرامً

124.8124.8124.8137.8141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4141.4Cosmetics أدوات التجميـــــــل121304

 132.0132.0132.0152.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0160.0lipstick / DIOR / Franceأحمر شفاة DIOR / فرنسا / باريس جاليري

 118.0118.0118.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0125.0nails Colour / Chanel / Franceصبغ أظافر / شانيل/ فرنسا / باريس جاليري

 32.932.933.133.131.831.831.832.532.532.532.932.9shaving Tools and materials أدوات ومواد الحاقة 121305

 19.519.519.519.518.318.318.319.519.519.519.519.5Shaving Gel / Gillette Fusion / 200 ml / Germanyجل حاقة / جيليت / ألمانيا

 40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Gillette Turbo Mac 3 / 4 pieces / Germany جليت توربو / ألمانيا / 4 قطع 

 45.545.546.546.543.943.943.943.943.943.945.545.5Gillette / M3 POWER / four pieces / Germanyجليت M3 POWER / ألمانيا / 4 قطع

10.110.110.510.510.510.510.510.410.410.410.510.5body Fresheners and deodorant معطرات الجسم ومزيل الرائحـــة121307

 9.09.09.89.89.99.99.99.89.89.89.89.8Nivea / 50 ml / Germanyنيفيا / 50 مل / ألمانيا 

 11.511.511.311.311.011.011.011.211.211.211.311.3Rexona / 50 ml / Germanyريكسونا رجالي / 50 مل / ألمانيا 
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
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May
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نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

10.010.010.410.510.510.510.510.410.410.410.410.4Dov / 50 ml / Philippinesدوف / 50 مل / الفلبين 

9.59.59.79.99.89.89.810.110.110.19.69.6Hair & body oils زيوت الشعـــر أو الجســـم121308

ml 300/ vatika /12.012.011.312.011.011.011.012.012.012.011.011.0اإلماراتVatika / Almond / 300 ml / U.A.E

 8.38.38.68.68.68.68.68.68.68.68.68.6ParachuteLight / walnuts / 300 ml / Indiaباراشوت اليت 300 مل/ الهند

8.88.89.69.610.010.010.010.010.010.09.69.6Dabur Amla oil / 300 ml / Indiaزيت دابر أما 300 مل / الهند

 12.512.512.312.312.312.312.312.312.312.312.312.3Different kinds of creams الكريمــــات بأنواعها121310

 17.817.817.817.817.817.817.817.817.817.817.817.8Johnson’s cream / 24 hours / white / 250 ml / Chinaكريم جونسون / 24 ساعة / 250 مل / الصين

 8.88.88.58.58.58.58.58.58.58.58.58.5Nivea cream / 150 ml / Germanyكريم نيفيا / 150 مل / عبوة مزدوجة 150 مل / ألمانيا

15.015.015.015.020.920.920.920.920.920.915.015.0Powder بــــودرة121311

 15.015.015.015.020.920.920.920.920.920.915.015.0Johnson’s / 500 ml / Chinaجونسون / 500 جرام / الصين 

22.022.022.022.022.022.022.021.721.721.722.022.0Hair dyes أصباغ الشعــــر121313

soft 11.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.8صبغة شعر / كوليستون ناتورال / ألوان متنّوعةHair dye / Colistin Natural / 3 / 6 / colored soft

soft-35 41.341.341.341.341.341.341.340.040.040.041.341.3صبغة سعر / لوريال إكسيانس / ألوان متنّوعةDye price / L’Oreal Excellence / 4 / 35 color / variety of soft-35

12.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.812.8Henna الحنـــــــاء121314
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
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نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

 5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5Henna for handحّنة / معصار / هندي 

 30.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.0Henna for hand and feetحّنة رجل ويد / من أي صالون 

 10.410.410.410.010.010.010.010.010.010.010.410.4Toothbrushes and toothpaste فــرش ومعجــون األسنــــان121316

PULSAR -B20.820.820.819.019.019.018.819.019.019.020.820.8Toothbrushes / Oral B / Expert / U.K- أورال/ إيرلندا

ARTICA -B14.514.514.513.513.513.513.513.513.513.514.514.5Toothbrushes / Ural B / 3D white / soft / U.K- أورال / إيرلندا

14.514.514.514.514.514.514.514.314.314.314.514.5Aqua Fresh soft / between the teeth / U.Kأكوا فرش سوفت / المملكة المتحدة

5.35.35.35.25.25.25.25.25.25.25.35.3toothpaste / Colgate / 125 ml / Syriaمعجون كلجيت 125 مل / تونس

5.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.35.3toothpaste / Signal 2 / mint / 120 ml / K.S.Aسيجنال / 120 مل / السعودية

6.56.56.56.56.56.56.56.76.76.76.56.5Shampoo and toilet Soap الشامبو وصابـــون الحمــــام121317

11.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.511.5Shampoo / Panten / for normal hair / 200 ml / K.S.Aبانتين 400 مل / السعودية 200 مل

11.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.811.8Shampoo / Pert Plus / for normal hair / 400 ml / K.S.Aبرت بلس / 400 مل / السعودية 200 مل

14.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.014.0Shampoo / Dove / anti dandruff / for normal hair / 200 ml / U.A.Eدوف ضد القشرة 200 ملم - 400 ملم - 700ملم / اإلمارات 200 مل

/ 2.52.52.52.52.52.52.52.82.82.82.52.5Toilet Soap / Lux / 125 gصابون لوكس 125 جرامً

/ 2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5Toilet Soap / Camay / 125 gكامي 125 جرامً

 36.936.936.936.936.936.936.936.936.936.936.936.9Diaper حفاضات األطفال121319
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Dec
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 23.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.023.0Pampers / Medium / 40 diaper / 3-6 Kilo / K.S.Aبامبرز وسط/  40 حفاضة / 6-3 كلغ / السعودية

 54.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.5Pampers / Large / 58 diaper / 2-11 Kilo / K.S.Aبامبرز كبير / 58 حفاضة / 20-9 كلغ / السعودية 

 40.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.040.0Pampers / X - Large / 38 diaper / 9-20 Kilo / K.S.Aبامبرز إكس الرج/ 38 حفاضة / 25-11 كلغ / السعودية

 3.83.83.83.93.93.93.93.93.93.93.83.8Tissues المحارم الورقية 121320

 3.73.73.74.04.04.04.04.04.04.03.73.7FINE / 150 sheets / 150x5 / U.A.E فاين / 150 ورقة / 150x5/ اإلمارات

 3.93.93.93.93.93.93.93.93.93.93.93.9Masafi / 150 sheets / 150x5 / U.A.Eمسافي / 150 ورقة / 150x5/ اإلمارات

9.79.79.79.59.59.59.59.59.59.59.79.7Women’s Pads الفوط النسائية 121322

14.314.314.313.513.513.513.513.513.513.514.314.3Always / Regular with wings / 30 pads / K.S.Aأولوز عادي 30 فوطة / السعودية 

10.810.810.810.710.710.710.710.710.710.710.810.8Always / Regular with wings / 30 pads / K.S.Aأولوز / 30 فوطة / صفراء / السعودية

6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0Always / Ultra with wings / 30 pads / K.S.Aأولوز ألترا / 10 فوط / باألجنحه/ السعودية 

 12.412.412.412.412.412.412.412.512.512.512.412.4Toilet tissue محارم التواليت 121323

9.39.39.39.39.39.39.39.59.59.59.39.3Kleenex / Roll x 4 / U.A.Eكلينيكس Roll x 4 / اإلمارات 

16.516.516.516.516.516.516.516.516.516.516.516.5Kleenex / Roll x 8 / U.A.Eكلينيكس Roll x 8 / اإلمارات

 17.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.317.3Accessories إكسسوارات121325
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.0Hair clips / Flower style / 3 Pieces / China مشابط شعر )3( على شكل وردة / الصين

20.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.0long Necklace with earrings / Chinaسلسلة طويلة مع حلق / صناعة صينية

Personal Items that are not classified under other sectionاألمتعة الشخصية غير المصّنفة تحت بند آخر123

1231)D( المجوهرات والساعات الكبيرة وساعات اليدJewelry, clocks and watches (D)

 161.7157.9154.0143.6136.8131.9124.4130.2130.5126.9123.4118.5Gems and jewelery األحجار الكريمة والمصوغات 123101

146.2142.9139.3129.9123.7119.3112.5117.8118.1114.8111.6107.2Gold / 18 caratذهب 18

178.7174.6170.3158.7151.2145.8137.5144.0144.3140.3136.4131.0Gold / 22 caratذهب 22

 2316.42316.42316.42357.62360.62360.62360.62357.62357.62357.62157.42157.4Watches ساعات اليد123102

 345034503450334033403340334033403340334033403340Fendi / Male / Model / Switzerland فندي - رجالي / سويسري

275027502750299529952995299529952995299522952295Givenchy / female / Model / Switzerlandجفنشي - نسائي / سويسري

 131013101310131013151315131513101310131013101310Armani / Male / Model / Switzerlandأرمني - رجالي/ سويسري

1232)SD( األمتعة الشخصية األخرىOther personal baggages (SD)

421.0421.0421.0446.2446.2446.2446.2446.2446.2446.2421.0421.0Luggages, hand bags and other bags حقائب المابس واليد وما شابهها 123201

حقيبة مابس / Delsey / موديل )209701( / حامل متحّرك أسود / 20 / 
474474474499499499499499499499474474Luggage / Delsey / Model (209701) / black handle / 20 Kilo / Chinaالصين
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حقيبة مابس / Delsey / موديل )328700( / حامل متحّرك أسود / 18 / 
374374374399399399399399399399374374Luggage / Delsey / Model (328700) / black handle / 20 Kilo / Chinaالصين

169.0169.0169.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0139.0169.0169.0School bags حقائب مدرسية123202

PAX 6 169169169139139139139139139139169169باربيBarbie / 6 PAX / 

913.3913.3913.3913.3958.4958.4958.4958.4958.4958.4958.4958.4Sun Glasses النظارات الشمسية 123203

155515551555155516101610161016101610161016101610BVLGARI / Female / Model / Italyبولجري - نسائية / إيطاليا

690690690690770770770770770770770770Ray-Ban / uni sex / Model / Italyريبان - رجالي ونسائي / إيطاليا

710710710710710710710710710710710710Ray-Ban / uni sex / Model / Italyريبان - رجالي ونسائي / إيطاليا

Insuranceالتأمين125

1253)S( التأمين المتصل بالصحةHealth insurance

600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0Health insurance fees رسوم التأمين الصحي 125301

600600600600600600600600600600600600Local health insurance feesرسوم التأمين الصحي للوافدين

1254)S( التأمين المتصل بالنقلtransport insurance

1227.81227.81227.81200.01200.01200.01200.01255.01255.01255.01227.81227.8Insurance services cost تكلفة خدمات التأمين125401

450450450450450450450450450450450450التأمين ضد الغير على سيارة تويوتا / كامري 
Liability insurance on car / Toyota / Camrey / 2009 / age 25 and 
above
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 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

335033503350320032003200320035003500350033503350التأمين الشامل على سيارة تويوتا / كامري 
Comprehensive insurance on a car / Toyota / Camrey / 2009 / age 
25 and above

Other services not classified under another itemالخدمات األخرى غير المصّنفة تحت بند آخر127

1270)S( الخدمات األخرى غير المصّنفة تحت بند آخرOther services not classified under another item (S)

  رسوم استخراج جواز السفر127001
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Renewing and obtaining new passport and Identity card وبطاقة الهوية وتجديدهما

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Renewing and obtaining new passportرسوم تجديد جواز سفر 

  نفقات أخرى )تصوير مستندات /127002
0.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.70.7 رخصة القيادة / بطاقات المعايدة / حمالين(

“Other expenses (Copiers / driving license / Greeting Cards / por-
ters)”

1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0Copying 10 pages in the Libraryتصوير 10 صفحات في المكتبة 

0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5Copy one page from Passportنسخ صورة واحدة من جواز السفر 

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

5029.75029.75029.75106.55651.35651.35651.35651.35651.35651.35566.35825.9frontier Housemade supplier offices cost تكاليف مكاتب جلب العمالة056202

800080008000850085008500850085008500850080008000cost of bringing Philippine house madeتكلفة جلب خادمة فلبينية

160016001600160016001600160016001600160016001600cost of bringing Ethiopian house madeتكلفة جلب خادمة إثيوبية



199 الرقم القياســي ألســعار المســتهلك 2013 198

 COICOPمجموعات السلع والخدماتJan
يناير 

Feb
فبراير

Mar
مارس

Apr
إبريل 

May
مايو 

Jun
يونيو

Jul
يوليو

Aug
أغسطس

Sep
سبتمبر

Oct
أكتوبر

Nov
نوفمبر

Dec
Groups of Commodities & Servicesديسمبر

100001000010000100001000010000100001000010000100001000012000cost of bringing Indonesia house madeتكلفة جلب خادمة إندونيسية

500050005000500075007500750075007500750075007500cost of bringing Nepalese house madeتكلفة جلب خادمة نيبالية
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