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Description Code
الرمز البيــانــــات

Allowance ALW مخّصصات 

Bonus BON مكافأة

Commission COM عمولة

Compensation COP تعويض

Credit Card Payment CRP دفعــات بطاقــة اإلئتمان

End of Service / Final Settlement EOS نهايــة الخدمــة/ التســوية النهائية

Overtime OVT العمــل اإلضافي

Salary SAL راتب

Tickets TKT تذاكر

Agency Commission ACM عمولــة الوكالة

POS Merchant Settlement POS تســوية التاجــر لعمليــات الدفــع عنــد نقاط البيع

Charitable Contributions CHC تبرعــات للجمعيــات الخيرية 

Leave Salary LAS راتب اإلجازة

Corporate Card Payment CCP دفعــات بطاقات ائتمان الشــركات

Medical Claim Reimbursements MCR تســديد المطالبــات الطبية

Salary Advance SAA دفعــة مقدمــة من الراتب

Personal Investments PIN اإلستثمارات الشــخصية

Commercial Investments CIN اإلســتثمارات التجارية

Equated Monthly Installments EMI األقســاط الشــهرية المتساوية

Loan Charges LNC رسوم القرض

Family Support FAM الدعم  األســري 

Educational Support EDU الدعــم التعليمي

Rent Payments RNT دفعــات اإليجار

Utility Bill Payments UTL مدفوعــات فواتيــر الخدمات العامة

Pension PEN تقاعد

Advance payment against EOS AES ســلفة مقابــل مســتحقات نهايــة الخدمة

Debit Card Payments DCP دفعــات بطاقــة الخصم الشــخصية

Loan/Finance Disbursement LND صرف القــروض/ التمويالت

Taxes TAX الضرائب

Insurance Services INS خدمــات تأمين

Investment income - Dividends IID دخــل االســتثمار - أرباح/توزيعات

Purchase of foreign debt securities(portfolio assets) PPA شــراء ســندات الديــن الخارجــي )محفظة األصول(

Repurchase of securities issued by residents - from non residents 
(portfolio liabilities) PPL إعــادة شــراء الســندات  الصــادرة عــن المقيميــن ــ مــن غيــر المقيمين )محفظــة الخصم(

Dividend Payouts DIV توزيعــات األرباح

Refunds/Reversals on IPO subscriptions POR المبالــغ المســتردة / إلغــاء االشــتراكات فــي االكتتاب العام

IPO Subscriptions IPO اشــتراكات االكتتاب

Loan Interest Payments LIP دفعــات فوائد القروض

Construction SCO مقاوالت

التحويــات الماليــة ـ رموز التحويل 
REMITTANCE - PAYMENT CODES



Personal cultural audio visual and recreational services PRS الخدمــات الثقافيــة الشــخصية والمســموعة والمرئيــة والترفيهيــة

Processing repair and maintenance services on goods GMS خدمــات إصالح وصيانــة البضائع

Telecommunication services TCS خدمــات اإلتصاالت

Computer services ITS خدمات الحاســب اآللي

Information services IFS خدمــات المعلومات

Research and development services RDS خدمــات البحــث والتطوير

Professional and management consulting services PMS خدمــات إستشــارات مهنية وإدارية

Technical trade-related and other business services TTS خدمــات متعلقــة بالتجــارة الفنيــة و خدمــات أعمال أخرى

Government goods and services embassies etc GOS ســلع و خدمات المؤسســات الحكومية و الســفارات ... إلخ 

Sea transport STS النقــل البحري

Air transport ATS النقــل الجوي

Other modes of transport OTS وســائل نقل ُاخرى

Travel STR السفر

Financial services FIS خدمــات مالية

Charges for the use of intellectual property royalties IPC رســوم مقابل اســتخدام عائــدات الملكيــة الفكرية

Income on loans IOL دخــل على القروض

Income on deposits IOD دخــل على الودائع

Government related income taxes tariffs capital transfers etc GRI ضريبــة الدخــل الحكوميــة للتعريفــات وتحويــالت راس المــال ... إلخ

Intra group dividends IGD توزيعــات أرباح داخــل المجموعة

Profits on Islamic products PIP األربــاح على المنتجات اإلســالمية

Profits or rents on real estate PRR أربــاح أو إيجارات علــى العقارات

Dividends on equity not intra group DOE أربــاح علــى القيمــة المالية خــارج المجموعة

Income on investment funds shares ISH دخل أســهم صناديق اإلســتثمار

Interest on securities more than a year ISL فائدة على ســندات ألكثر من ســنة

Interest on securities less than a year ISS فائدة على ســندات ألقل من ســنة

Equity for the establishment of new company in the UAE from 
nonresidents equity of merger or acquisition of companies in the 
UAE from non-residents participation to capital increase of related 
companies

CEL
حقــوق الملكيــة وحصــص  وصناديــق االســتثمار إلنشــاء شــركة جديدة في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن غيــر المقيميــن ، وحصــص دمج أو االســتحواذ على 
شــركات فــي الدولــة  مــن غيــر المقيميــن والمشــاركة في زيادة رأس المال للشــركات 

ذات الصلــة بالدولــة مــن غيــر المقيمين .
Equity for the establishment of new company from residents 
abroad equity of merger or acquisition of companies abroad from 
residents and participation to capital increase of related company 
abroad

CEA
حقــوق الملكيــة وحصــص  وصناديــق االســتثمار إلنشــاء شــركة جديدة في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن المقيميــن فــي الخــارج ، وحصص دمج أو االســتحواذ 
علــى شــركات فــي الدولــة  مــن غيــر المقيمين والمشــاركة فــي زيادة رأس المال 

للشــركات ذات الصلــة بالخارج 
Loans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to 
residents -short term SLL قــروض - عمليــات الســحب  أو الســداد للقــروض  الممنوحــة للمقيميــن - مــدة قصيــرة 

Loans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to 
residents -long term LLL قــروض - عمليــات الســحب  أو الســداد للقــروض  الممنوحــة للمقيميــن - مــدة طويلــة 

Leasing in the UAE LEL اإليجــار فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة

Repos on securities issued by residents RLS اتفاقيــة إعــادة شــراء أوراق ماليــة صادرة مــن مقيمين

Trade credits and advances payable TCP دفعــات مقدمــة لالعتمــادات التجاريــة وذمــم دائنة مســتحقة الدفع

Equity other than investment fund shares in not related companies 
in the UAE FSL حقــوق الملكيــة بخــالف حصــص صناديــق االســتثمار في شــكرات غير تابعــة بالدولة 

Investment fund shares in the UAE FIL حصــص صناديــق االســتثمار فــي اإلمارات العربيــة المتحدة 

Purchases and sales of securities issued by residents less than a 
year in not related companies DSL مشــتريات ومبيعــات األوراق الماليــة الصــادرة مــن مقيميــن أقل من ســنة في شــركات 

غيــر تابعة  
Purchases and sales of securities issued by residents more than a 
year in not related companies DLL مشــتريات ومبيعــات األوراق الماليــة الصــادرة مــن مقيميــن أكثر من ســنة في شــركات 

غيــر تابعة  

Financial derivatives in the UAE FDL المشــتقات الماليــة فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
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United Arab Bank (P.J.S.C.) is licensed by Central Bank of the UAE
البنك العربي المتحد )ش.م.ع.( هو مصرف مرّخص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

Receipts or payments from personal non-resident bank account in 
the UAE AFL إيصــاالت أو مدفوعــات مــن حســابات مصرفيــة شــخصية لغيــر المقيميــن في الدولة

Loans - Drawings or Repayments on loans extended to non-
residents - short term SLA القــروض - عمليــات الســحب  أو الســداد للقــروض  لغيــر المقيميــن فــي الدولــة - 

قصيــرة األجل
Loans - Drawings or Repayments on loans extended to non-
residents - long term LLA القــروض - عمليــات الســحب  أو الســداد للقــروض  لغيــر المقيميــن فــي الدولــة - 

طويلــة األجل

Leasing abroad LEA اإليجــار بالخارج

Repos on foreign securities RFS إعــادة شــراء على أوراق ماليــة أجنبية

Trade credits and advances receivable TCR دفعــات مقدمــة لالعتمــادات التجاريــة وذمم مدينة مســتحقة 

Equity other than investment fund shares in not related companies 
abroad FSA حقــوق الملكيــة بخــالف حصــص صناديــق االســتثمار في شــكرات غير مرتبطــة بالخارج 

Investment fund shares foreign FIA حصــص صناديــق االســتثمار  األجنبية

Purchases and sales of foreign debt securities less than a year in 
not related companies DSA مشــتريات ومبيعــات أوراق الديــن األجنبيــة فــي شــركات غيــر تابعة - أقل من ســنة

Purchases and sales of foreign debt securities more than a year in 
not related companies DLA مشــتريات ومبيعــات أوراق الديــن األجنبيــة فــي شــركات غيــر تابعة - أكثر من ســنة

Financial derivatives foreign FDA المشــتقات الماليــة األجنبية

Receipts or payments from personal residents bank account or 
deposits abroad AFA األمــوال المســتلمة أو مدفوعــات مــن حســابات المقيميــن البنكيــة الشــخصية أو 

الودائــع خارج الدولة

Own account trnsfer OAT التحويــل بين الحســابات الشــخصية 

Inter group transfer IGT التحويــل بيــن حســابات المجموعة

Interest rate swap payments IRP مدفوعــات مبادلــة نســبة الفائدة

Interst rate unwind payments IRW مدفوعــات معاوضــة نســبة الفائدة

Mobile wallet card cash-in MWI النقــد الداخــل إلــى المحفظــة االلكترونية 

Mobile wallet card cash-out MWO النقــد الخــارج مــن المحفظــة االلكترونية

Mobile wallet card payments MWP مدفوعــات المحفظــة االلكترونية

Profit rate swap payments PRP مدفوعــات مبادلــة معدالت الربح 

Profit rate unwind payments PRW مدفوعــات معاوضة نســبة الربح 

Stored value card cash-in SVI النقــد الداخــل إلــى بطاقة القيمــة المخزنة 

Stored value card cash-out SVO النقــد الخــارج مــن بطاقة القيمــة المخزنة 

Stored value card payments SVP دفعــات بطاقــة القيمــة المخزنة

Transfer of funds between persons Normal and Juridical TOF تحويــل األمــوال بيــن األشــخاص الطبيعييــن و االعتباريين 

Unclaimed Funds Placement UFP اســتثمار األمــوال المودعــة غيــر المطالب بها

Reverse equity share abroad REA عكــس حصص األســهم بالخارج 

Goods Sold - Exports in FOB value GDE الســلع المباعــة ) صــادرات بقيمــة FOB التســليم علــى ظهر الســفينة( 

Goods Bought - Imports in CIF value GDI الســلع المشــتراة ) واردات بقيمــة FOB خالصــة كافــة التكاليــف( 

Reverse debt instruments abroad RDA عكــس أدوات الديــن في الخارج

Reverse debt instruments in the UAE RDL عكــس أدوات الديــن في الدولة

Reverse equity share in the UAE REL عكــس حصص األســهم بالدولة 

Debt instruments intragroup foreign securities DSF أدوات الديــن واألوراق الماليــة األجنبيــة بيــن شــركات المجموعة

Debt instruments intragroup loans, deposits foreign (above 10 
share) DLF أدوات الديــن والقــروض الداخليــة بيــن شــركات المجموعــة و الودائــع األجنبيــة ) تزيد 

عن عشــرة أسهم (

Debt instruments intragroup securities in the UAE LDS أدوات الديــن واألوراق الماليــة األجنبيــة بيــن شــركات المجموعــة بالدولة

Debt instruments intragroup loans, deposits in the UAE (above 10 
share) LDL أدوات الديــن والقــروض والودائــع بيــن شــركات المجموعةبالدولة ) تزيد عن عشــرة 

أسهم (

TAX Refund XAT اســترداد الضريبة UA
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