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 قسم
مجموعة 
 مجموعة رئيسية

مجموعة 
 فرع الفئة الفئة فرعية

 الوصف

  
Main 

Group Group 
Sub-

group Category 
Sub-

Category 

 المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية           10

 المواد الغذائية         100  

 (ND)الخبز والحبوب ومنتجاتها        1000    

 األرز   100010        

 ارز حبة طويلة 10001010          

 ارز حبة قصيرة 10001010          

 الطحين   100010        

 طحين قمح 10001010          

 طحين ذرة 10001010          

 الخبز   100010        

 ابيض كماجخبز  10001010          

 خبز توست 10001010          

 طابون/حبز بلدي 10001010          

 خبز فرنسي 10001010          

 خبز فينو 10001010          

 خبز حمام 10001010          

 انواع اخرى من الخبز 10001000          

 القرشلة والبرازق   100010        

 القرشلة  10001010          

 البرازق 10001010          

 كعك    100010        

 كعك بعجوة 10001010          

 كعك بالمربى 10001010          

 حلويات شرقية   100010        

 كنافة 10001010          

 بقالوة 10001010          

 وربات بالجبنة 10001010          

 وربات بالقشطة 10001010          

 قطايف 10001010          

 هريسة 10001010          

 حلويات شرقية اخرى 10001000          

 بتي فور-جاتوه-كيك   100010        

 بتي فور-جاتوه-كيك 10001010          

 جاتوه 10001010          

 بتي فور 10001010          

 جاتوه بالك فورست 10001010          

 انواع اخرى  10001000          

 البسكويت   100010        

 يسكويت عادي 10001010          

 بسكويت محشي 10001010          

 بسكويت مالح 10001010          

 المعكرونة    100010        

 معكرونة طويلة 10001010          

 معكرونة قصيرة 10001010          

 معكرونة مشكلة 10001010          

 معكرونة مع شعيرية 10001010          

 الشعيرية   100001        

 سميد   100000        



 سميد ناعم 10000010          

 سميد خشن 10000010          

 البرغل   100000        

 برغل حب 10000010          

 برغل مجروش 10000010          

 فريكة   100000        

 فريكة ناشفة مجروشة حلل 10000010          

 فريكة ناشفة حب حلل 10000010          

 النشا   100000        

 نشا ذرة 10000010          

 منتجات حبوب االطفال   100000        

 االفطارحبوب    100000        

 الشبس   100000        

 (ND)اللحوم والدواجن        1000    

 اللحوم     10000      

 لحوم طازجة   100000        

 لحم غنم  10000010          

 لحم بقر  10000010          

 لحم جمال  10000010          

 لحوم مجمدة   100000        

 لحوم بقر 10000010          

 لحوم غنم  10000010          

 لحوم معلبة ومحفوظة   100000        

 هامبرغر 10000010          

 مرتديال 10000010          

 لحم غنم معلب 10000010          

 لحم عجل معلب 10000010          

 لحوم اخرى معلبة 10000000          

 لحوم اخرى طازجة او مبردة   100000        

 كبدة خاروف 10000010          

 كبدة عجل 10000010          

 فوارغ 10000010          

 معالق كامل 10000010          

 طراف كامل 10000010          

 اخرى 10000000          

 الدواجن     10000      

 طازجةدواجن    100000        

 دجاج طازج حي  10000010          

 دجاج طازج مذبوح دون الريش  10000010          

 دجاج طازج مذبوح مع الريش  10000010          

 لحم حبش طازج  10000010          

 دواجن اخرى طازجة    100000        

 حمام 10000010          

 فري 10000010          

 بط 10000010          

 وز 10000010          

 طيور اخرى 10000000          

 دواجن مجمدة   100000        

        
 

 دجاج مجمد 10000010

 حبش مجمد 10000010          

 دواجن اخرى  مجمدة او مبردة   100000        



 (ND)االسماك        1000    

 االسماك الطازجة     10000      

 اسماك طازجة    100000        

 سمك بقال 10000010          

 سمك مليطة 10000010          

 سمك السلطان ابراهيم 10000010          

 سمك بوري 10000010          

 سمك مبروم 10000010          

 اسماك طازجة اخرى 10000000          

 جمبري     10000      

 جمبري طازج   100000        

 اسماك مجمدة     10000      

      10000 
 

 أسماك معلبة  

 اسماك معلبة   100000        

 سردين 10000010          

 تونا 10000010          

 اسماك مملحه     10000      

 فسيخ   100000        

 (ND)االلبان والبيضمنتجات        1000    

 الحليب     10000      

 حليب طازج   100000        

 حليب مركز   100000        

 حليب مجفف   100000        

 حليب مجفف عادي 10000010          

 حليب اطفال   100000        

 منتجات الحليب     10000      

 اللبن   100000        

 لبن عادي 10000010          

 لبن شراب 10000010          

 لبنة   100000        

 الجبن   100000        

 جبنة صفراء 10000010          

 جبنة بيضاء بلدية 10000010          

 جبنة مثلثات 10000010          

 منتجات حليب اخرى   100000        

 الزبدة 10000010          

 الجميد 10000010          

 مارغرينا 10000010          

 البيض   10000        

 (ND)الزيوت والدهون       1000    

 الزيوت النباتية     10000      

 زيت الزيتون   100000        

 زيت الذرة   100000        

 زيوت اخرى   100000        

 الدهون      10000      

 سمنة نباتية   100000        

 سمنة حيوانية   100000        

 دهون اخرى   100000        

 (ND)الفواكه       1000    

 الفواكه الطازجة     10000      

 الفواكه الطازجة   100000        



        
 

 البرتقال 10000010

        
 

 الليمون 10000010

        
 

 المندلينا 10000010

        
 

 الكلمنتينا 10000010

        
 

 حمضيات اخرى 10000010

        
 

 الموز 10000010

        
 

 التفاح 10000010

        
 

 العنب 10000010

        
 

 البطيخ 10000010

        
 

 الشمام 10000001

        
 

 مشمش 10000000

        
 

 الدراق -الخوخ  10000000

        
 

 جرانق -البرقوق  10000000

        
 

 الجوافة 10000000

        
 

 التين 10000000

        
 

 البلح 10000000

        
 

 فرسمون-كاكا 10000000

        
 

 االجاص 10000000

        
 

 المانجا 10000000

        
 

 الرمان 10000001

        
 

 فواكه طازجة اخرى 10000000

 فواكه مجففة     10000      

 (قطين)تين   100000        

 زبيب   100000        

 تمر   100000        

 فواكه مجففه اخرى   100000        

 المكسرات     10000      

 فستق حلبي   100000        

 فستق سوداني   100000        

 جوز   100000        

 لوز   100000        

 البزر   100000        

 بندق   100000        

 مكسرات مشكلة   100000        

 مكسرات اخرى   100000        

 فواكه معلبة     10000      

 اناناس معلب   100000        

 خوخ معلب   100000        

 مشمش معلب   100000        

 فواكه معلبة اخرى   100000        

 (ND)الخضروات       1000    

 الخضروات الطازجة     10000      

 الخضروات الطازجة   100000        

        
 

 البندورة 10000010

        
 

 كوسا 10000010

        
 

 باذنجان 10000010

        
 

 بامية 10000010

        
 

 فاصولياء 10000010

        
 

 الملوخية 10000010

        
 

 لوبيا 10000010

        
 

 بازيالء خضراء 10000010



        
 

 فول اخضر 10000010

        
 

 فلفل اخضر 10000001

        
 

 سبانخ 10000000

        
 

 زهرة 10000000

        
 

 ملفوف 10000000

        
 

 خيار 10000000

        
 

 خس 10000000

        
 

 جزر 10000000

        
 

 محلي -بقدونس  10000000

        
 

 فجل 10000000

        
 

 زعتر اخضر  10000000

        
 

 نعنع 10000001

        
 

 يقطين 10000000

        
 

 فقوس 10000000

        
 

 سلق 10000000

        
 

 ورق عنب 10000000

        
 

 خضار اخرى  10000000

 خضروات مجمدة     10000      

 بازيالء مجمدة   100000        

 فاصولياء خضراء مجمدة   100000        

 خضروات مشكلة مجمدة   100000        

 خضروات اخرى مجمدة   100000        

 خضروات مجففة     10000      

 ملوخية مجففة   100000        

 بصل ناشف   100000        

 ثوم   100000        

 زعتر مجفف   100000        

 بقول مجففة     10000      

 عدس حب   100000        

 عدس مجروش   100000        

 حمص حب   100000        

 فول حب   100000        

 فاصولياء ناشفه   100000        

 بقول اخرى مجففة   100000        

 الدرنيات     10000      

 بطاطا عادية   100000        

 بطاطا حلوه   100000        

        100000 
 

 شرائح بطاطا مجمدة  

 خضروات  خضراء معلبة     10000      

 بازيالء معلبة   100000        

 فاصولياء خضراء معلبة   100000        

 خضروات مشكله معلبة   100000        

 رب بندورة   100000        

 خضار اخرى معلبة   100000        

 بقول معلبة     10000      

 فول حب معلب   100000        

 حمص حب علب   100000        

 فاصولياء حب علب   100000        

 بازيالء حب علب   100000        

 بقول اخرى معلبة   100000        

 السكر والمنتجات السكرية       1000    



 (ND)السكر     10000      

 الطحينية/ الحالوة     10000      

 مربى     10000      

 العسل     10000      

 راحة     10000      

 الشوكوالته     10000      

 المحليةالشوكوالتة    100000        

 الشوكالته المستوردة   100000        

 التوفي     10000      

 علكة     10000      

 ملبس  ومنتجات سكرية اخرى     10000      

 ملبس   100000        

 منتجات سكرية اخرى   100000        

 البوظة   100001        

 (ND)واالغذية االخرىالتوابل والملح        1000    

 التوابل     10000      

 فلفل اسود   100000        

 بهارات مشكلة   100000        

 هال   100000        

 قرفة   100000        

 يانسون   100000        

 كمون   100000        

 حلبه   100000        

 قزحه   100000        

 سمسم   100000        

        100001 
 

 سماق

        100000 
 

 بهارات وتوابل اخرى

 الملح     10000      

 ملح الطعام   100000        

 اغذية اخرى     10000      

 الزعتر   100000        

 الطحينية   100000        

 زيتون مكبوس   100000        

 مخلالت   100000        

 الشوربة   100000        

 زهر-ماء ورد   100000        

 جلي   100000        

 كرميل   100000        

 كاتشب   100000        

        100001 
 

 خميرة

        100000 
 

 اغذية اخرى

 المشروبات غير الكحولية         100  

 (ND)والكاكاوالشاي والبن        1000    

 الشاي     10000      

 شاي حلل   100000        

 شاي اكياس   100000        

 القهوة     10000      

 اخضر/قهوة حب   100000        

 قهوة مطحونة   100000        

 نسكافيه   100000        

 الكاكاو     10000      



 كاكاو   100000        

 (ND)المياه المعدنية والمشروبات المرطبة و الغازية       1000    

 المياه المعدنية     10000      

 المياه الغازية     10000      

 عصير     10000      

 عصير فواكه طازج طبيعي   100000        

 عصير فواكه طبيعي معلب   100000        

 الصناعيالعصير    100000        

 المشروبات الكحولية والتبغ           10

 المشروبات الكحولية         100  

 (ND)السبيرتو       1000    

 (ND)خمور        1000    

 عرق وويسكي       10000      

 (ND)البيرة       1000    

 منتجات التبغ         100  

 (ND)ومنتجات التبغالسجائر والسيجار        1000    

 السجائر     10000      

 السجائر المحلية   100000        

 السجائر المستوردة   100000        

 سيجار     10000      

 منتجات التبغ األخرى     10000      

 دخان حل   100000        

 معسل/تنباك    100000        

 تبغ اخرىمنتجات    100000        

 االقمشة والمالبس واالحذية           10

 االقمشة والمالبس         100  

 (SD)االقمشة        1000    

 اقمشة المالبس الرجالية     10000      

 اقمشة المالبس النسائية     10000      

 (SD)المالبس الجاهزة       1000    

 جاهزةمالبس رجالية      10000      

 مالبس نسائية جاهزة     10000      

 مالبس اطفال جاهزة     10000      

 (SD)مالبس اخرى ومستلزمات  للمالبس        1000    

 مالبس اخرى رجالية     10000      

 مالبس اخرى نسائية     10000      

 مستلزمات للمالبس     10000      

 (S)وخياطة واصالح المالبستنظيف        1000    

 غسيل وتنظيف وكي المالبس     10000      

 التفصيل والخياطة     10000      

 اجور تفصيل مالبس رجالية   100000        

 اجور تفصيل مالبس نسائية   100000        

 اجور تفصيل مالبس اطفال   100000        

 اصالح المالبس     10000      

 تأجير المالبس     10000      

 االحذية بانواعها         100  

 (SD)األحذية       1000    

 احذية رجالية     10000      

 احذية نسائية     10000      

 00احذية اطفال لغاية سن      10000      

 (S)اصالح  وصبغ األحذية       1000    



 األحذيةاصالح      10000      

 المسكن ومستلزماته            10

 ايجار المسكن الفعلي         100  

 (S)ايجار المسكن المدفوع الفعلي       1000    

 االيجار المدفوع الفعلي لشقة     10000      

 االيجارالمدفوع الفعلي لفيال     10000      

 االيجار المحتسب للمسكن         100  

 (S)االيجار المحتسب للمالكين        1000    

 صيانة واصالح المساكن         100  

 (ND)المواد المستخدمة في الصيانة        1000    

 مواد طالء وبناء     10000      

 مواد سباكة وكهرباء واخرى            

 (S)خدمات الصيانة واالصالح للمساكن        1000    

 صيانة واصالح التمديدات الكهربائية     10000      

 صيانة واصالح التمديدات الصحية     10000      

 خدمات طالء      10000      

 خدمات صيانة واصالح اخرى     10000      

 نفقات الماء والخدمات المتنوعة ذات العالقة بالمسكن         100  

 (ND)الماء       1000    

 ماء ادنى     10000      

 ماء اضافي     10000      

 (S)خدمات جمع النفايات       1000    

 (S)خدمات النضح للبواليع       1000    

 (S)خدمات اخرى للمسكن       1000    

 الكهرباء والغاز والمحروقات االخرى         100  

 (ND)الكهرباء       1000    

 كهرباء ادنى     10000      

 كهرباء اضافي     10000      

 (ND)الغاز       1000    

 الغاز االسطوانات     10000      

  
 

 (ND)المحروقات السائلة المنزلية       1000

 السوالر     10000      

 الكاز     10000      

 (ND)المحروقات الصلبة       1000    

 الفحم والخشب     10000      

 االثاث والمفروشات والسلع والخدمات المنزلية           10

 األثاث والمفروشات والسجاد         100  

 (D)األثاث والمفروشات        1000    

 األثاث     10000      

 غرف نوم   100000        

 غرفة جلوس   100000        

 سراير خشبية   100000        

 سراير معدنية   100000        

 طرابيزات وطاوالت   100000        

 بوفيه ومكتبات   100000        

 غرفة طعام   100000        

 خزائن خشبية   100000        

 كراسي    100000        

 اجهزة اإلضاءة     10000      

 الفرشات     10000      

 (D)السجاد والموكيت والبسط       1000    



 السجاد     10000      

 الموكيت     10000      

 البسط والحصر     10000      

 (S)اصالح األثاث       1000    

 اصالح األثاث     10000      

 المنسوجات والتجهيزات المنزلية         100  

 (D)المنزليةالمنسوجات والتجهيزات        1000    

 اللحف     10000      

 حرامات     10000      

 الشراشف     10000      

 المناشف     10000      

 الستائر     10000      

 تجهيزات اخرى     10000      

 تصليح المنسوجات والتاثيثات     10000      

 االجهزة المنزلية         100  

 (ND)األجهزة المنزلية الرئيسية        1000    

 الثالجات الكهربائية     10000      

 الغساالت الكهربائية     10000      

 غسالة مالبس   100000        

 غسالة صحون   100000        

 افران وطباخات الغاز     10000      

 فرن مايكرو ويف     10000      

 أجهزة تبريد وتدفئة وتسخين      10000      

 اجهزة تبريد   100000        

 الدفايات والسخانات   100000        

 اجهزة تنظيف األرضيات     10000      

 اجهزة منزلية رئيسية اخرى     10000      

 (SD)أجهزة منزلية كهربائية صغيرة       1000    

 كهربائيةادوات مطبخ      10000      

 خالط   100000        

 اجهزة منزلية  اخرى     10000      

 مكوى   100000        

 مروحة   100000        

 (S)اصالح األجهزة المنزلية       1000    

 اصالح الثالجات     10000      

 اصالح غساالت     10000      

 اصالح فرن غاز     10000      

 اصالح اجهزة منزلية اخرى     10000      

 اواني وادوات منزلية         100  

 (D)اواني وادوات منزلية       1000    

 اواني من الزجاج     10000      

 اواني من الصيني او الفخار     10000      

 اواني من االلمنيوم     10000      

 اواني من الستيل     10000      

 اواني من الميالمين والبالستك     10000      

 اواني من التيفال     10000      

 سكاكين وشوك ومالعق     10000      

 اواني منزلية متنوعة     10000      

 اصالح األواني المنزلية     10000      

 عدد منزلية         100  

 (ND)عدد منزلية رئيسية       1000    



 عدد ألية     10000      

 (SD)عدد منزلية يدوية       1000    

 عدد يدوية     10000      

 عدد للحديقة     10000      

 ساللم      10000      

 ادوات لالبواب     10000      

 مواد كهربائية صغيرة مصابيح وتمديدات     10000      

 كهربائية وتمديداتمصابيح    100000        

 سلع وخدمات منزلية غير معمرة          100  

 (ND)سلع منزلية غير معمرة       1000    

 مساحيق و سوائل التنظيف     10000      

 المطهرات ومواد التلميع     10000      

 مبيدات حشرية     10000      

 ملطف جو     10000      

 فوط مائدة ومطبخ     10000      

 مكانس ومماسح     10000      

 لوازم منزلية متنوعة     10000      

 (S)الخدمات المنزلية       1000    

 أجور الخدم     10000      

 غسيل وكي المفروشات المنزلية     10000      

 استئجار اثاث      10000      

 الصحة           10

 المنتجات والمعدات الطبية         100  

 (ND)المنتجات الطبية والصيدالنية       1000    

 األدوية     10000      

 (ND)منتجات طبية متنوعة       1000    

 منتجات طبية متنوعة     10000      

 قطن   100000        

 يود   100000        

 (D)الطبيةاألجهزة والمعدات        1000    

 النظارات والعدسات الالصقة     10000      

 اجهزة طبية     10000      

 الخدمات الطبية الخارجية         100  

 (S)خدمات االطباء       1000    

 كشفية االطباءالعموميين     10000      

 كشفية االطباءاالخصائيين     10000      

 (S)عيادات األسنانخدمات        1000    

 خدمات اطباء االسنان     10000      

 (S)خدمات طبية متنوعة       1000    

 مختبرات طبية     10000      

 خدمات العالج الطبيعي     10000      

 خدمات المستشفيات         100  

 (S)خدمات المستشفيات       1000    

 المستشفيات الحكوميةخدمات      10000      

 خدمات المبيت   100000        

 خدمات عالجية   100000        

 خدمات المستشفيات االخاصة     10000      

 خدمات المبيت   100000        

 خدمات عالجية   100000        

 ngoخدمات المستشفيات ا     10000      

 خدمات المبيت   100000        



 خدمات عالجية   010000        

 النقل والمواصالت            10

 وسائل النقل الشخصية         100  

 (D)السيارات       1000    

 سيارات الصالون     10000      

 (ND)دراجات نارية       1000    

 (ND)دراجات هوائية       1000    

 (ND)الحيواناتعربات تجرها        1000    

 تشغيل وسائط النقل         100  

 (SD)االطارات وقطع الغيار       1000    

 االطارات     10000      

 قطع الغيار     10000      

 (ND)المحروقات وزيوت التشحيم       1000    

 المحروقات     10000      

 زيوت السيارات     10000      

 (S)اصالح السيارات الشخصية       1000    

 اصالح ميكانيك السيارات     10000      

 غسيل وتشحيم السيارات     10000      

 (S)خدمات اخرى لسيارات النقل الشخصية       1000    

 خدمات مواقف السيارات     10000      

 تعليم قيادة السيارة     10000      

 خدمات تاجير سيارة بدون سائق     10000      

  100 
 

 خدمات النقل العامة      

 (S)النقل بواسطة القطارات       1000    

 (S)النقل البري للركاب       1000    

 خدمات سيارات االجرة     10000      

 خدمات الباص     10000      

 خدمات النقل البري للطالب     10000      

 (S)خدمات النقل الجوي       1000    

 النقل الجوي لالفراد     10000      

 (S)النقل البحري        1000    

 (S)نقل مشترك لالفراد       1000    

 (S)خدمات نقل اخرى       1000    

 االتصاالت           10

 االتصاالت         100  

 (S)خدمات بريدية       1000    

 البريد الحكومي     10000      

 بريد خاص     10000      

 (ND)اجهزة الهاتف والفاكس       1000    

 اجهزة هاتف     10000      

 احهزة فاكس     10000      

 (S)خدمات الهاتف والفاكس والبرق       1000    

 خدمات الهاتف      10000      

 الفاكسخدمات      10000      

 خدمات البرق والتلكس     10000      

 خدمات الشبكة الدولية     10000      

 اجور تصليح اجهزة     10000      

 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية           10

 السلع الترفيهية         100  

 (D)اجهزة االستقبال والتسجيل        1000    

 أجهزة التلفزيون     10000      



 اجهزة الراديو     10000      

 أجهزة التسجيل     10000      

 أجهزة الفيديو     10000      

 اجهزة الستااليت     10000      

 (D)اجهزة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي       1000    

 اجهزة التصوير السينمائي     10000      

 اجهزة التصوير الفوتوغرافي      10000      

 (D)اجهزة معالجة البيانات        1000    

 اجهزة الحاسوب      10000      

 حاسبات الجيب     10000      

 (SD)افالم واشرطة       1000    

 افالم التصوير الفوتوغرافي     10000      

 افالم فيديوفارغة     10000      

 اشرطة تسجيل كاسيت فارغة     10000      

 ديسك كمبيوتر فارغة     10000      

 اشرطة فيديو مسجلة     10000      

 اشرطة كاسيت مسجلة     10000      

 مسجلة اغاني(  cd)اسطوانة ليزر     10000      

    1000       
اصالح اجهزة الترفيه والكاميرات واجهزة الحاسوب 

(S) 

 اصالح التلفزيون     10000      

 اصالح الفيديو     10000      

 اصالح راديو مسجل صوت     10000      

 اصالح الكاميرات      10000      

 اصالح اجهزة الحاسوب     10000      

 معدات واجهزة اخرى للترفيه         100  

 (D)الخارجمعدات واجهزة اخرى للترفيه في        1000    

 قوارب     10000      

 خيول للتسلية     10000      

 (D)االت موسيقية وسلع ترفيهية اخرى       1000    

 االت موسيقية     10000      

 سلع ترفيهية اخرى     10000      

 (S)صيانة واصالح االجهزة الترفيهية االخرى       1000    

 واصالح االجهزة الترفيهية االخرى صيانة     10000      

 مواد واجهزة ترفيهية اخرى         100  

 (SD)العاب ولعب اطفال        1000    

 لعب اطفال     10000      

 العاب تسلية     10000      

 (SD)سلع ومواد للرياضة       1000    

 سلع ومواد للرياضة     10000      

 (ND)نباتات وزهور       1000    

 نباتات للزينة     10000      

 زهور     10000      

 بذور نباتات وزهور الزينة     10000      

 تربة جاهزة لنباتات الزينة     10000      

 (ND)اغذية الحيوانات المنزلية       1000    

 اغذية كالب وقطط واسماك     10000      

 اغذية اسماك     10000      

 اغذية طيور     10000      

 (S)خدمات للحيوانات االليفة       1000    

 خدمات للحيوانات االليفة     10000      



 الخدمات الترفيهية والثقافية         100  

 (S)الخدمات الترفيهية والرياضية       1000    

 اشتراكات اندية     10000      

 اشتراك نادي رياضي   100000        

 اشتراك نادي مصارعة   100000        

 اشتراك مسابح   100000        

 تعليم موسيقى   100000        

 اشتراكات اندية والعاب متنوعة اخرى   100000        

 (S)الخدمات الثقافية       1000    

 المسرح     10000      

 السينما     10000      

 مدن المالهي     10000      

 حدائق حيوان      10000      

 خدمات التصوير      10000      

 خدمات تأجير اجهزة ترفيه     10000      

 خدمات  افراح     10000      

 (S)العاب اليانصيب       1000    

 العاب اليانصيب     10000      

 الجرائد والمجالت والكتب والقرطاسية         100  

 (SD)الكتب       1000    

 اطالس     10000      

 قواميس     10000      

 كتب اخرى     10000      

 (ND)الصحف والمجالت       1000    

 الصحف     10000      

 المجالت     10000      

 (ND)مطبوعات متنوعة        1000    

 بطاقات معايدة وفيزيت     10000      

 (ND)قرطاسية وادوات رسم       1000    

 االمغلفات ودفاتر المالحظات     10000      

 االقالم     10000      

 ورق     10000      

 دباسة  / برايات/ادوات مكتب      10000      

 ادوات الرسم     10000      

 ادوات مدرسية     10000      

 لوازم مدرسية اخرى     10000      

 نفقات العطل والرحالت         100  

 (S)نفقات العطل       1000    

 (S)نفقات الرحل       1000    

 التعليم           01

 التعليم         100  

 (S)التعليم االبتدائي وما قبله       1000    

 رياض اطفال     10000      

 تعليم اساسي     10000      

 (S)التعليم الثانوي        1000    

 تعليم ثانوي الخاص     10000      

 (S)تعليم بعد الثانوية وقبل الجامعة       1000    

 كليات     10000      

 (S)التعليم الجامعي       1000    

 رسوم الجامعة     10000      

 (S)خدمات تعليم متنوعة       1000    



 دورات تعليم      10000      

 المطاعم والفنادق           00

 خدمات المطاعم والمقاهي          000  

 ( S)خدمات المطاعم والمقاهي       0000    

 المطاعم     00000      

 صحن حمص   000000        

 صحن فول   000000        

 فالفل   000000        

 ساندويشات    000000        

 لحوم مشوية   000000        

 دجاج مشوي   000000        

 معجنات   000000        

 وجبات اخرى   000000        

 المقاهي     00000      

 (S)المقاصف       0000    

 المقاصف      00000      

 الفنادق واالسكان         000  

 (S)الفنادق واالسكان       0000    

 الفنادق     00000      

 سكن طالب     00000      

 سلع وخدمات متنوعة           00

 العناية الشخصية         000  

 (S)صالونات التجميل والحالقة       0000    

 خدمات الحالقة الرجالية     00000      

 خدمات  التجميل النسائية     00000      

 (D)االجهزة الكهربائية للعناية الشخصية       0000    

 ماكنة حالقة ذقن كهربائية     00000      

 مجفف شعر     00000      

 (ND)سلع الخدمات الشخصية       0000    

 شفرات  وماكنات حالقة     00000      

 فراشي اسنان     00000      

 سلع عناية شخصية اخرى     00000      

 صابون تواليت      00000      

 شامبو     00000      

 معجون حالقة     00000      

 معجون اسنان     00000      

 عطور     00000      

 مواد التجميل     00000      

 مناديل وفوط صحية ورقية   000001        

 سلع شخصية اخرى         000  

 (D)المجوهرات والساعات       0000    

 الذهب     00000      

 ساعات     00000      

 اصالح الساعات     00000      

 (SD)سلع متنوعة اخرى       0000    

 شنط السفر     00000      

 غاليين     00000      

 والعات     00000      

 سلع اخرى      00000      

 الرعاية االجتماعية         000  

 (S)الرعاية االجتماعية       0000    



 

 دور حضانة االطفال     00000      

 مصاريف اقامة في حضانة   000000        

 التأمين         000  

 (S)التأمين على الحياة       0000    

 التأمين على الحياة     00000      

 (S)تامين المنازل       0000    

 تامين المنازل     00000      

 (S)التأمين الصحي       0000    

 التأمين الصحي     00000      

 (S)تامين المواصالت       0000    

 تأمين السيارات     00000      

 تأمين االمتعة     00000      

 (S)تامينات اخرى       0000    

 الخدمات المالية         000  

 (S)الخدمات المالية       0000    

 (S)خدمات مالية اخرى       0000    

 رسوم ومصاريف للبنوك والبريد     00000      

 خدمات اخرى غير مصنفة في مكان آخر         000  

 (S)مكان آخرخدمات اخرى غير مصنفة في        0000    

 الخدمات القانونية     00000      

 رسوم استخراج شهادات وتصاريح     00000      

 خدمات اخرى     00000      
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