TRANSACTION TYPE CODE DETAILS

نوع

Individual customers & Company / Non Individual
DESCRIPTION

 غير األفراد/ عمالء األفراد و الشركات فقط
CODE

البيانات

Air transport

ATS

النقل الجوي

Charitable Contributions

CHC

المساهمات الخيرية

Pre-Paid Reloadable & Personalized Debit Card Payments

DCP

إعادة شحن بطاقة السحب المدفوعة مقدما ٌ و دفعات بطاقة الخصم الشخصية

Educational Support

EDU

الدعم التربوي

Equated Monthly Instalments

EMI

األقساط الشهرية المتساوية

Financial services

FIS

الخدمات المالية

Goods Sold

GDE

السلع المباعة

Goods bought

GDI

البضاعة المشتراه

Processing repair and maintenance services on goods

GMS

خدمات الصيانة و إصالح السلع

Government goods and services embassies etc

GOS

السلع الحكومية و خدمات السفارات

Information services

IFS

خدمات المعلومات

Insurance services

INS

خدمات التأمين

Charges for the use of intellectual property royalties

IPC

رسوم استخدام حقوق الملكية الفكرية

IPO Subscriptions

IPO

اإلكتتاب العام

Computer services

ITS

خدمات الحاسب اآللي

Loan Interest Payments

LIP

دفعات فوائد القرض

Loan Charges

LNC

رسوم القرض

Other modes of transport

OTS

طرق النقل األُخرى

Professional and management consulting services

PMS

خدمات اإلستشارات المهنية واإلدارية

Personal cultural audio visual and recreational services

PRS

خدمات الثقافة السمعية و البصرية و الترفيهية الشخصية

Research and development services

RDS

خدمات البحث والتطوير

Rent Payments

RNT

دفعات اإليجار

Construction

SCO

اعمال البناء

Travel

STR

السفر

Sea transport

STS

النقل البحري

Telecommunication services

TCS

خدمات اإلتصاالت

Technical trade-related and other business services

TTS

الخدمات الفنية المتعلقة بالتجارة و الخدمات التجارية األخرى

Utility Bill Payments

UTL
Only For Company / Non Individual
DESCRIPTION

دفعات الفواتير اإلستهالكية
 غير االفراد/ للشركات فقط

CODE

البيانات

Agency Commission

ACM

عمولة الوكالة

Inter Group Transfer

IGT

تحويالت المجموعة

Advance payment against EOS

AES

مبلغ مقدم مقابل مستحقات نهاية الخدمة

Allowances

ALW

البدالت

Bonus

BON

العالوة

Corporate Card Payment

CCP

تسديد مستحقات بطاقة األعمال االئتمانية

Commercial Investments

CIN

اإلستثمارات التجارية

Commission

COM

العمولة

Compensation

COP

التعويض

Dividends on equity not intra group

DOE

توزيعات األرباح على حقوق الملكية لخارج المجموعة

End of Service

EOS

نهاية الخدمة

Government related income taxes tariffs capital transfers etc

GRI

تعريفات ضريبة الدخل الحكومية لتحويالت راس المال

Intra group dividends

IGD

ارباح المجموعة

Intra group interest on debt

IID

الفائدة على دين المجموعة

Income on investment funds shares

ISH

دخل أسهم صناديق اإلستثمار

Interest on securities more than a year

ISL

الفائدة على األوراق المالية أكثر من السنة

Interest on securities less than a year

ISS

الفائدة على األوراق المالية أقل من السنة

Leave Salary

LAS

راتب اإلجازة

Monetary Claim Reimbursements Medical Insurance or Auto Insurance etc.

MCR

.إلخ... ،تسديد مطالبات بتعويض نقدي لتأمين صحي أو تأمين سيارة

Overtime

OVT

ساعات عمل إضافية

Pension

PEN

راتب التقاعد

Profits on Islamic products

PIP

األرباح على المنتجات اإلسالمية

Profits or rents on real estate

PRR

األرباح أو اإليجارات العقارات

Salary Advance

SAA

سلفة على الراتب

Salary

SAL

الراتب

Tickets

TKT
Only For INDIVIDUAL CUSTOMERS
DESCRIPTION

التذاكر
عمالء االفراد فقط

CODE

البيانات

Credit Card Payments

CRP

Family Support

FAM

الدعم األسري

Personal Investments

PIN

اإلستثمارات الشخصية

Only For FINANCIAL INSTITUTION
DESCRIPTION

دفعات بطاقة اإلئتمان

للمؤسسات المالية فقط
CODE

البيانات

Dividend Payouts

DIV

توزيعات األرباح

Income on deposits

IOD

الدخل من الودائع

Income on loans

IOL

دخل من القروض

Loan Disbursements

LND

صرف القروض

Refunds or Reversals on IPO subscriptions

POR

المبالغ المستردة على اشتراكات اإلكتتاب العام

POS Merchant Settlement

POS

Applicable for all customer types
DESCRIPTION

تسويه تجارية لجهاز الشراء االلكتروني
يينطبق على كافة فئات العمالء

CODE

البيانات

Interest Rate swap payments

IRP

نسبة فائدة الدفعات المتبادلة

Interest Rate unwind payments

IRW

نسبة فائدة الدفعات التصحيحية

Mobile Wallet cash in

MWI

إضافة األموال للمحفظة اإللكترونية

Mobile Wallet cash out

MWO

نقد صادر من المحفظة اإللكترونية

Mobile Wallet payments

MWP

دفع مستحقات المحفظة اإللكترونية

Own Account transfer

OAT

التحويل بين الحسابات الشخصية

Profit Rate swap payments

PRP

دفعات تصحيحة لنسبة الربح

Profit Rate unwind payments

PRW

دفعات متبادلة لنسبة الربح

Stored Value card cash-in

SVI

إضافة أموال لبطاقة التوفير

Stored Value card cash-out

SVO

نقد صادر من بطاقة التوفير

Stored Value card payments

SVP

دفع مستحقات بطاقة التوفير

Transfer of funds between persons Normal and Juridical

TOF

تحويل األموال بين االفراد والقانونيين

Tax Payments

TAX

مدفعوعات الضريبة

Tax Refunds

XAT

استرداد مبالغ الضريبة

