العدد ٢٩

اﻷربعاء  ٧رمضان عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

3

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  1٣٨ –1٨مؤّرخ ﰲ  ٢٧شعبان عام
 1٤٣٩اﳌوافق  1٣مايو سنة  ،٢01٨يتضمن منح
وسام بدرجة "عهيد" من مصف اﻻستحقاق الوطني.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٣ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٥غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤرخ ﰲ

– بناء عﲆ الدست ـور ،ﻻ سيم ـا اﳌـادتان  ٦) 91و(1٠
و) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

 2٥ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـ ـق  1٧غش ـ ـت سن ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عام  1٤٠٤اﳌوافق  2يناير سنة  198٤واﳌتضمن إنشاء
مصف اﻻستحقاق الوطني،

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم  ٠2-18اﳌـ ـؤرخ
ﰲ  19ربيـ ـ ـع الثانـ ـ ـ ـي ع ـ ـ ـ ـام  1٤٣9اﳌواف ـ ـ ـ ـق  ٧يناي ـ ـ ـر سنـ ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  8٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  19رجب
عام  1٤٠٤اﳌوافق  21أبريل سنة  198٤واﳌتضمن تنظـيم
مجلس مصف اﻻستحقاق الوطني وعمله ،اﳌعّدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :

 2٠18واﳌتضم ـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ البضائ ـ ـع موض ـ ـ ـوع التقيي ـ ـ ـد عنـ ـ ـد
اﻻستـي ـ ـراد،
يرسم ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :يمنح وسام بدرجة " عهيد" من مصف
اﻻست ـح ـق ـاق ال ـوطـني لـ ـلسيـ ـد خـ ـال ـد ع ـدﻻن ب ـن ت ـونس”شي ـخ
الطريقة العلوية”.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تستبـ ـ ـ ـدل قائم ـ ـة البضائـ ـ ـع اﳋاضع ـ ـ ـة
للتعليق اﳌؤقت عند اﻻستيراد الواردة ﰲ ملحق اﳌرسوم

اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉ ـريدة الـّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  2٧شعبان عام  1٤٣9اﳌوافق 1٣

التنفي ـذي رقم  ٠2-18اﳌؤرخ ﰲ  19ربيع الثاني عام 1٤٣9
اﳌواف ـ ـ ـق  ٧يناي ـ ـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة  2٠18واﳌذك ـ ـ ـور أع ـ ـ ـﻼه ،بالقائمـ ـ ـة
اﳌرفقة بهذا اﳌرسوم.

مايو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقـم  1٣٩-1٨مؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام
 1٤٣٩اﳌواف ـق  ٢1ماي ـو سن ـة  ،٢01٨يع ـدل ويتم ـم
اﳌرس ـ ـ ـ ـوم التنفي ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  0٢-1٨اﳌـ ـ ـ ـ ـؤرخ فـ ـ ـي 1٩

اﳌاّدة  : ٢ليسـ ـ ـ ـ ـت معني ـ ـ ـ ـة بالتعليـ ـ ـ ـ ـق اﳌؤق ـ ـ ـ ـت عن ـ ـ ـد
اﻻستـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـراد ،الـ ـ ـبضائـ ـ ـ ـ ـع اﳌضاف ـ ـ ـ ـ ـة ﰲ الـ ـ ـقـ ـ ـائ ـ ـم ـ ـ ـ ـة م ـ ـوض ـ ـ ـ ـوع
التعدي ـ ـ ـ ـل ﲟوجـ ـ ـ ـ ـ ـب ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ،اﳌرسل ـ ـ ـة أو اﳌو ّ
طنـ ـ ـ ـة
قب ـ ـل تاريـ ـ ـخ نش ـ ـ ـره.

ربـيـع الثانـي عـام  1٤٣٩اﳌوافق  ٧يناير سنـة ٢01٨
واﳌتضمـن تعييـن البضائـع موضـوع التقييد عند
اﻻستيراد.

اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٣9اﳌوافق  21مايو
سنة .2٠18

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤٣
)الفقرة  (2منه،

أحمد أويحيى

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

4

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق
قائمة البضائع موضوع التقييد عند اﻻستيراد

التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

1

0202.10.11.00

ﳊوم مجمدة من فصيلة اﻷبقار ،ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من العجل

2

0202.10.19.00

ﳊوم مجمدة من فصيلة اﻷبقار ،ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من اﻷبقار اﻷليفة
اﻷخرى

3

0202.10.20.00

ﳊوم مجمدة من فصيلة اﻷبقار ،ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح اﳉواميس

4

0202.10.90.00

ﳊوم مجمدة من فصيلة اﻷبقار ،ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من اﻷبقار اﻷخرى

5

0204.10.10.00

ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف ،طازجة أو مبردة من الفصيلة اﻷليفة

6

0204.10.90.00

ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف ،طازجة أو مبردة بخﻼف الفصيلة اﻷليفة

7

0204.21.10.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام طازجة أو مبردة ذبائح كاملة أو نصف ذبائح
من فصيلة أليفة

8

0204.21.90.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام طازجة أو مبردة ذبائح كاملة أو انصاف
ذبائح من فصيلة أليفة

9

0204.22.11.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻻغنام طازجة أو مبردة وقطع أخرى بعظامها
للخروف

10

0204.22.19.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،طازجة أو مبردة وقطع أخرى بعظامها
لفصيلة أليفة

11

0204.22.90.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام طازجة أو مبردة مقطعة بعظامها لفصائل
أخرى

12

0204.23.11.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام مفرومة حتى ولو موضوعة داخل كيس لفصيلة
أليفة

13

0204.23.19.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام مفرومة حتى ولو موضوعة داخل كيس للفصائل
اﻷليفة اﻷخرى

14

0204.23.21.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام مقطعة لقطع صغيرة حتى ولو موضوعة داخل
كيس لفصيلة أليفة

15

0204.23.29.00

ﳊوم ﳊيوانات من فصيلة اﻷغنام مقطعة لقطع صغيرة حتى ولو موضوعة داخل
أكياس وغيرها من الفصائل اﻷليفة

16

0204.23.91.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام طازجة أو مبردة بدون عظم ،وأخرى غير
اﳌفرومة أو مقطعة ،للفصيلة اﻷليفة

17

0204.23.99.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،طازجة أو مبردة بدون عظم ،مفرومة أو
مقطعة وغيرها من الفصائل اﻷليفة

18

0204.30.10.00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمﻼن ،مجمدة ،من الفصيلة اﻷليفة

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

5

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

19

0204.30.90.00

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمﻼن ،مجمدة ،عدا الفصيلة اﻷليفة

20

0204.41.10.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،اﳌجمدة ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح من
فصيلة أليفة

21

0204.41.90.00

ﳊ ـوم أخـ ـرى ﳊيوانـ ـات فصيلـ ـة اﻷغـنام اﳌجمـ ـدة ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح
وغيرها من الفصيلة اﻷليفة

0204.42.11.00

ﳊوم أخـ ـرى ﳊي ـوان ـات فصي ـل ـة اﻷغ ـن ـام اﳌج ـم ـدة م ـق ـط ـع ـة ب ـع ـظ ـام ـه ـا م ـن فصي ـل ـة
اﳋروف اﻷليف

23

0204.42.19.00

ﳊوم أخ ـرى ﳊي ـوان ـات فصي ـل ـة اﻷغ ـن ـام اﳌج ـم ـدة م ـق ـط ـع ـة ب ـعـظـامـهـا مـن الـفصائـل
اﻷليفة اﻷخرى

24

0204.42.90.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام اﳌجمدة مقطعة بعظامها من غير الفصائل
اﻷليفة

25

0204.43.11.00

ﳊوم مفرومة ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ولو موضوعة ﰲ كيس لفصيلة
أليفة

26

0204.43.19.00

ﳊوم مفرومة ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ولو موضوعة ﰲ كيس لغير
الفصيلة اﻷليفة

27

0204.43.21.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ،مقطعة لقطع صغيرة ولو موضوعة ﰲ
كيس لفصيلة أليفة

28

0204.43.29.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ،مقطعة لقطع صغيرة ولو موضوعة داخل
كيس لغير الفصيلة اﻷليفة

29

0204.43.91.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ،بدون عظم ،وغيرها اﳌفرومة أو
القطع من فصيلة أليفة

30

0204.43.99.00

ﳊوم أخرى ﳊيوانات فصيلة اﻷغنام ،مجمدة ،بدون عظم ،وغيرها اﳌفرومة أو
القطع من فصيلة أليفة فقط

31

0204.50.11.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح طازجة أو مبردة
فصيلة أليفة

32

0204.50.19.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح طازجة أو مبردة
بخﻼف الفصيلة اﻷليفة

33

0204.50.21.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز بقطع بعظامها طازجة أو مبردة من الفصيلة اﻷليفة

34

0204.50.29.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بعظامها طازجة أو مبردة بخﻼف الفصيلة
اﻷليفة

35

0204.50.31.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بدون العظم طازجة أو مبردة من الفصيلة
اﻷليفة

22

التسمية

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

36

0204.50.39.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بدون العظم طازجة أو مبردة بخﻼف الفصيلة
اﻷليفة

37

0204.50.41.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح مجمدة فصيلة أليفة

38

0204.50.49.00

ﳊوم ﳊي ـوان ـات فصيـ ـلـ ـة م ـاع ـز ذب ـائ ـح ك ـام ـل ـة أو أنصاف ذب ـائ ـح م ـج ـم ـدة ب ـخ ـﻼف
الفصيلة اﻷليفة

39

0204.50.51.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة من الفصيلة اﻷليفة

40

0204.50.59.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة بخﻼف الفصيلة اﻷليفة

41

0204.50.61.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة من الفصيلة اﻷليفة

42

0204.50.69.00

ﳊوم ﳊيوانات فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة بخﻼف الفصيلة اﻷليفة

43

0205.00.11.00

ﳊوم حيوانية من فصيلة اﳋيول ،طازجة أو مبردة

44

0205.00.12.00

ﳊوم حيوانية من فصيلة اﳊمار أو البغال طازجة أو مبردة

45

0205.00.21.00

ﳊوم حيوانية من فصيلة اﻷحصنة مجمدة

46

0205.00.22.00

ﳊوم حيوانية من فصيلة اﻷسينا أو البغال مجمدة

47

0206.10.91.00

ألسنة من فصيلة اﻷبقار طازجة أو مبردة

48

0206.10.93.00

الرؤوس وأجزاؤها )ﲟا فيها اﻷذنان( واﻷرجل من فصيلة اﻷبقار طازجة أو مبردة

49

0206.10.94.00

اﻷضﻼع واﻷعمدة من فصيلة اﻷبقار ،طازجة أو مبردة

50

0206.10.99.00

غيرها من اﻷحشاء صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﻷبقار ،طازجة أو مبردة

51

0206.21.00.00

ألسنة من فصيلة اﻷبقار مجمدة

52

0206.22.00.00

أكباد من فصيلة اﻷبقار مجمدة

53

0206.29.91.00

اﻷضﻼع واﻷعمدة من فصيلة اﻷبقار ،مجمدة

54

0206.29.99.00

غيرها من اﻷحشاء صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﻷبقار ،مجمدة

55

0206.30.90.00

أحشاء صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﳋنازير طازجة أو مبردة

56

0206.41.90.00

كبد من فصيلة اﳋنازير مجمدة وغيرها

57

0206.49.90.00

غيرها من أحشاء من فصيلة اﳋنازير مجمدة

58

0206.80.91.00

أحشاء حيوانية صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﻷغنام ،اﳌاعز ،طازجة أو مبردة

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

7

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

59

0206.80.92.00

أحش ـ ـاء حيواني ـ ـة صاﳊـ ـ ـة لﻸكـ ـ ـل من فصيل ـ ـة اﻷحصنة ،اﳊمار أو البغال طازجة أو
مبردة

60

0206.90.91.00

أحشاء حيوانية صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﻷغنام ،اﳌاعز مجمدة

61

0206.90.92.00

أحشاء حيوانية صاﳊة لﻸكل من فصيلة اﻷحصنة ،اﳊمار أو البغال مجمدة

62

0207.11.10.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،طازجة
أو مب ـ ـردة معروض ـ ـة مريش ـ ـة وب ـ ـ ـدون أمعـ ـ ـاء مـ ـ ـع الرأس والرجلـ ـ ـﲔ اﳌسم ـ ـ ـى
”دجاج ”% 8٣

63

0207.11.20.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،طازجة
أو مبردة معروضة مريشة وبدون خراطيم مع الرأس والرجلﲔ ،ولكن مع الرقبة،
القلب ،الكبد والقانصة واﳌسمى “دجاج ”%٧٠

64

0207.11.90.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،طازجة
أو مبردة معروضة مريشة ،فارغة بدون الرأس والرجلﲔ والعنق ،والقلب ،الكبد
والقاصة اﳌسمى”دجاج  ”%٦٥أو معروضة بشكل آخر،

65

0207.12.10.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،مجمدة
معروضة مريشة بدون أمعاء مع الرأس والرجلﲔ اﳌسمى ”دجاج ”% 8٣

66

0207.12.20.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،مجمدة
معروضة مريشة وفارغة بدون الرأس والرجلﲔ ولكن مع الرقبة والقلب والكبد
واﻷحشاء اﳌسمى”دجاج ”%٧٠

67

0207.12.90.00

ﳊوم وأحشاء صاﳊة لﻸكل للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف غير مقطعة ،مجمدة
معروضة مريشة وفارغة بدون الرأس والرجلﲔ وبدون الرقبة ،القلب والكبد
واﻷمعاء اﳌسمى”دجاج  ”%٦٥أو معروض بطريقة أخرى

68

0207.13.10.00

قطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

69

0207.13.21.00

نصف أو ربع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

70

0207.13.22.00

كل اﻷجنحة حتى ولو بدون أطراف للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو
مبردة

71

0207.13.23.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة ،اﻷرداف أو أطراف اﻷجنحة للدواجن من فصيلة
الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

72

0207.13.24.00

الصدور وقطع من الصدر للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

73

0207.13.25.00

اﻷفخاذ وقطع من اﻷفخاذ للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

74

0207.13.29.00

القطع اﻷخرى للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

75

0207.13.31.00

كبد الدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

8

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

76

0207.13.39.00

أحشاء أخرى للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،طازجة أو مبردة

77

0207.14.11.00

قطع مفرومة منزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

78

0207.14.12.00

عظم ﳊم وشرائح ﳊم )الصدر( بدون جلد غير مرحي للدواجن من فصيلة الدجاج
اﻷليف ،اﳌجمدة

79

0207.14.13.00

اﻷفخاذ كلها بﻼ جلد غير مرحي للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

80

0207.14.19.00

القطع اﻷخرى اﳌنزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

81

0207.14.21.00

أنصاف أو أرباع منزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

82

0207.14.22.00

أجنحة ،كلها ،حتى من دون أطراف للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة،

83

0207.14.23.00

الظهر ،الرقبة والظهر مع الرقبة واﻷرداف أو أطراف اﻷجنحة للدواجن من فصيلة
الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

84

0207.14.24.00

الصدر وقطع الصدر للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

85

0207.14.25.00

الفخذان والقطع من الفخذين للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

86

0207.14.29.00

غيرها من القطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

87

0207.14.31.00

كبد الدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

88

0207.14.39.00

أحشاء أخرى للدواجن من فصيلة الدجاج اﻷليف ،اﳌجمدة

89

0207.24.10.00

ﳊوم اﳊبش والديك الرومي غير مقطعة ،طازجة أو مبردة معروضة مريشة،
مفرغـ ـ ـ ـة ،دون الـ ـ ـ ـرأس واﻷرج ـ ـ ـل ،م ـ ـع الرقب ـ ـة والقل ـ ـب والكبـ ـد واﻷمعـ ـ ـاء ،واﳌسّماة
”الديك الرومي ”%8٠

90

0207.24.90.00

ﳊوم اﳊبش والديك الرومي غير مقطعة إﱃ أجزاء ،طازجة أو مبردة معروضة
مريشـ ـ ـ ـة ومفرغ ـ ـ ـ ـ ـة ،بـ ـ ـ ـدون رأس ،عن ـ ـ ـق ،أرجـ ـ ـ ـل ،قل ـ ـ ـب ،كب ـ ـ ـد واﻷمعـ ـ ـاء ،اﳌسمـ ـ ـ ـاة
”الديك الرومي  ،”%٧٣أو قدمت خﻼف ذلك

91

0207.25.10.00

ﳊوم اﳊبش والديك الرومي غير مقطعة ،اﳌجمدة ،اﳌعروضة مريشة ،فارغة،
دون الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأس واﻷرج ـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـع الرقبـ ـ ـ ـ ـ ـة والقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب والكبـ ـ ـ ـ ـد واﻷمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ،واﳌسم ـ ـ ـ ـ ـاة
”الديك الرومي”%8٠

92

0207.25.90.00

ﳊوم اﳊبش والديك الرومي غير مقطعة ،مجمدة معروضة مريشة وفارغة بدون
رأس أو عنق أو أرجل أو قلب أو كبد أو أمعاء ،اﳌسماة ” %٧٣من الديك الرومي”أو
قدمت خﻼف ذلك.

93

0207.26.11.00

قطع بدون عظم ،مرحية للديك الرومي أو اﳊبش طازجة أو مبردة

94

0207.26.12.00

ﳊم العظم وشرائح ﳊم )الصدر( بﻼ جلد ،غير مرحي للديك الرومي واﳊبش،
طازجة أو مبردة

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

9

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

95

0207.26.13.00

الفخذان بدون جلد ،غير مرحية للديك الرومي واﳊبش الطازجة أو اﳌبردة

96

0207.26.19.00

قطع بدون العظم ،من الديك الرومي واﳊبش طازجة أو مبردة

97

0207.26.21.00

أنصاف أو أرباع ،بدون العظام ،من الديك الرومي واﳊبش ،طازجة أو مبردة

98

0207.26.22.00

أجنحة كاملة ،حتى من دون أطراف من الديك الرومي واﳊبش ،طازجة أو مبردة

99

0207.26.23.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة ،أرداف أو أطراف اﻷجنحة من الديك الرومي
واﳊبش طازجة أو مبردة

100

0207.26.24.00

الصدر أو قطع من الصدر للديك الرومي واﳊبش طازجة أو مبردة

101

0207.26.25.00

اﻷفخاذ وقطع اﻷفخاذ من الديك الرومي واﳊبش الطازجة أو اﳌبردة

102

0207.26.29.00

غيرها من القطع بغير عظامها من الديك الرومي واﳊبش الطازجة أو اﳌبردة

103

0207.26.31.00

كبد الديك الرومي واﳊبش ،طازج أو مبرد

104

0207.26.39.00

غيرها من اﻷحشاء الطازجة أو اﳌبردة من الديك الرومي واﳊبش

105

0207.27.11.00

قطع بدون العظم ،مرحية ،من الديك الرومي واﳊبش اﳌجمدة

106

0207.27.12.00

ﳊم العظم وشرائح اللحم )الصدر( بﻼ جلد ،غير مرحي ،من الديك الرومي واﳊبش ،اﳌجمدة

107

0207.27.13.00

كل الفخذين بدون اﳉلد ،غير مرحي ،للديك الرومي واﳊبش ،اﳌجمدة

108

0207.27.19.00

غيرها من قطع بدون العظم من الديك الرومي واﳊبش اﳌجمد

109

0207.27.21.00

أنصاف أو أرباع ،بدون العظام ،مجمدة ،من الديك الرومي واﳊبش

110

0207.27.22.00

أجنحة كاملة ،حتى من دون طرف من الديك الرومي واﳊبش ،اﳌجمدة

111

0207.27.23.00

الظهر ،الرقبة والظهر مع الرقبة ،اﻷرداف أو أطراف اﻷجنحة أو أطرافها من الديك
الرومي أو اﳊبش اﳌجمدة

112

0207.27.24.00

الصدور وقطع الصدور من الديك الرومي أو اﳊبش اﳌجمدة

113

0207.27.25.00

اﻷفخاذ أو قطع اﻷفخاذ من الديك الرومي أو اﳊبش اﳌجمدة

114

0207.27.29.00

قطع أخرى بعظامها من الديك الرومي أو اﳊبش اﳌجمدة

115

0207.27.31.00

كبد الديك الرومي أو اﳊبش اﳌجمد

116

0207.27.39.00

غيرها من أحشاء من الديك الرومي واﳊبش اﳌجمد

117

0207.41.10.00

ﳊوم البط غير مقطعة ،طازجة أو مبردة معروضة مريشة كاملة وغير مفرغة ،دون
أمعاء مع الرأس واﻷرجل ،واﳌسّماة ”بط ” %8٥

10

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

118

0207.41.20.00

ﳊـ ـ ـوم البـ ـ ـط غيـ ـ ـر مقطـعـ ـ ـة طازجـ ـ ـة أو مبردة معروضة مريشة ومفرغة ،دون رأس
وﻻ أرجل ولكن مع الرقبة والقلب والكبد والقانصة ،اﳌسّماة ”بط ” %٧٠

119

0207.41.90.00

ﳊ ـ ـوم البـ ـ ـط غي ـ ـر مقطع ـ ـة طازج ـ ـة أو مب ـ ـردة معروض ـة مريشة ،فارغة بدون رأس،
وﻻ أرجل وﻻ الرقبة وﻻ القلب وﻻ الكبد وﻻ القانصة اﳌسّماة “بط  ”% ٦٣أو مقدمة
بطريقة أخرى

120

0207.42.10.00

ﳊوم البط غير مقطعة اﳌجمدة معروضة مريشة ،فارغة بدون رأس ،وﻻ أرجل
ولكن مع الرقبة والقلب ،الكبد والقانصة اﳌسّماة ”بط ”%٧٠

121

0207.42.90.00

ﳊوم البط غير مقطعة ،اﳌجمدة معروضة مريشة ،فارغة بدون رأس ،وﻻ أرجل
وبدون الرقبـة ،القلـب ،الكبد والقانصة اﳌسّماة ”بط  ”%٦٣او مقدمة بطريقة
أخرى

122

0207.44.10.00

قطع بدون عظم للبط الطازج أو اﳌبرد

123

0207.44.21.00

أنصاف أو أرباع بعظمها من البط طازجة أو مبردة

124

0207.44.22.00

اﻷجنحة ولو بدون أطراف للبط الطازج أو اﳌبرد

125

0207.44.23.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة ،أرداف أو أطراف اﻷجنحة للبط الطازج أو اﳌبرد

126

0207.44.31.00

الكبد بخﻼف الكبد اﳌسمنة للبط الطازج أو اﳌبرد

127

0207.44.39.00

غيرها من اﻷحشاء الطازجة أو اﳌبردة من البط

128

0207.45.10.00

قطع منزوعة العظم من البط اﳌجمد

129

0207.45.21.00

أنصاف أو أرباع بعظامها للبط مجمدة

130

0207.45.22.00

أجنحة كاملة حتى ولو بدون أطراف منزوعة العظم للبط ،مجمدة

131

0207.45.23.00

الظهر ،الرقبة الظهر مع الرقبة أطراف اﻷجنحة اﳌنزوعة العظم للبط اﳌجمدة

132

0207.45.24.00

الصدر وقطع الصدر اﳌنزوعة العظم للبط اﳌجمد

133

0207.45.25.00

اﻷفخاذ وقطع من اﻷفخاذ من البط منزوعة العظم ،مجمدة

134

0207.45.29.00

غيرها من القطع غير منزوعة العظام للبط اﳌجمدة

135

0207.45.32.00

الكبد وغيرها من اﻷكباد اﳌشحمة للبط اﳌجمدة

136

0207.45.39.00

غيرها من اﻷحشاء للبط اﳌجمدة

137

0207.51.10.00

ﳊوم اﻹوز غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة ،بالدم وغير مفرغة ،مع
الرأس واﻷرجل ،واﳌسّماة ”إوز” %82

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

11

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

138

0207.51.90.00

ﳊوم اﻹوز غير مقطعة طازجة أو مبردة معروضة مريشة ،فارغة بدون رأس وﻻ
أرجل مع أو بدون القلب أو القانصة اﳌسّماة ”إوز  ”%٧٥أو مقدمة بطريقة أخرى

139

0207.52.10.00

ﳊوم اﻹوز غير مقطعة ،اﳌجمدة معروضة مريشة ،بالدم ،غير فارغة مع الرأس،
واﻷرجل اﳌسّماة ”إوز ”%82

140

0207.52.90.00

ﳊوم اﻹوز غير مقطعة اﳌجمدة معروضة مريشة ،فارغة بدون رأس ،وﻻ أرجل مع
أو بدون القلب ،القانصة اﳌسّماة ”إوز ”%٧٥أو مقدمة بطريقة أخرى

141

0207.54.10.00

قطع بدون عظم لﻺوز الطازج أو اﳌبرد

142

0207.54.21.00

أنصاف أو أرباع بعظمها لﻺوز طازجة أو مبردة

143

0207.54.22.00

اﻷجنحة ولو بدون أطراف لﻺوز الطازج أو اﳌبرد

144

0207.54.23.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة اﻷرداف أو أطراف اﻷجنحة لﻺوز الطازج أو اﳌبرد

145

0207.54.31.00

الكبد بخﻼف الكبد اﳌسمنة لﻺوز الطازج أو اﳌبرد

146

0207.54.39.00

غيرها من اﻷحشاء الطازجة أواﳌبردة من اﻹوز

147

0207.55.10.00

قطع منزوعة العظم من اﻹوز اﳌجمدة

148

0207.55.21.00

أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم لﻺوز اﳌجمدة

149

0207.55.22.00

كل اﻷجنحة حتى ولو بدون أطراف لﻺوز اﳌجمدة

150

0207.55.23.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة ،اﻷرداف أو أطراف اﻷجنحة لﻺوز ،اﳌجمدة

151

0207.55.24.00

الصدر وقطع الصدر لﻺوز ،اﳌجمد

152

0207.55.25.00

اﻷفخاذ وقطع من الفخذين لﻺوز اﳌجمدة

153

0207.55.29.00

غيرها من القطع غير منزوعة العظام لﻺوز اﳌجمدة

154

0207.55.32.00

الكبد وغيرها من اﻷكباد اﳌشحمة لﻺوز اﳌجمدة

155

0207.55.39.00

غيرها من اﻷحشاء لﻺوز اﳌجمدة

156

0207.60.10.00

ﳊوم غير اﳌقطعة إﱃ أجزاء طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

157

0207.60.20.00

ﳊوم غير اﳌقطعة اﱃ أجزاء مجمدة لدجاج غينيا

158

0207.60.31.00

قطع منزوعة العظم طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

159

0207.60.32.00

قطع منزوعة العظم مجمدة لدجاج غينيا

160

0207.60.41.00

أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

12

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م
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161

0207.60.42.00

أجنحة كاملة حتى وإن كانت بدون أطراف طازجة أو مبردة ،لدجاج غينيا

162

0207.60.43.00

الظهر ،الرقبة ،الظهر مع الرقبة ،أطراف اﻷجنحة طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

163

0207.60.51.00

أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم مجمدة لدجاج غينيا

164

0207.60.52.00

أجنحة كاملة حتى وإن كانت بدون أطراف مجمدة لدجاج غينيا

165

0207.60.53.00

ظهر ،رقبة ،ظهر مع رقبة ،أرداف أو أطراف اﻷجنحة من دجاج غينيا ،مجمدة

166

0207.60.54.00

الصدر وقطع الصدر من دجاج غينيا ،مجمدة

167

0207.60.55.00

أفخاذ وقطع اﻷفخاذ من دجاج غينيا ،مجمدة

168

0207.60.59.00

قطع أخرى بعظمها من دجاج غينيا ،مجمدة

169

0207.60.61.00

كبد من دجاج غينيا ،طازجة أو مبردة

170

0207.60.69.00

أحشاء أخرى من دجاج غينيا ،طازجة أو مبردة

171

0207.60.71.00

كبد من دجاج غينيا ،مجمدة

172

0207.60.79.00

أحشاء أخرى من دجاج غينيا ،مجمدة

173

0208.10.11.00

ﳊوم بدون عظمها من اﻷرانب اﻷليفة ،طازجة أو مبردة

174

0208.10.12.00

ﳊوم بعظمها من اﻷرانب اﻷليفة ،طازجة أو مبردة

175

0208.10.21.00

ﳊوم بدون عظمها من اﻷرانب البرية ،طازجة أو مبّردة

176

0208.10.22.00

ﳊوم بعظمها من اﻷرانب البرية ،طازجة أو مبّردة

177

0208.10.31.00

ﳊوم بدون عظمها من اﻷرانب اﻷليفة ،مجمدة

178

0208.10.32.00

ﳊوم بعظمها من اﻷرانب اﻷليفة ،مجمدة

179

0208.10.41.00

ﳊوم بدون عظمها من اﻷرانب البرية ،مجمدة

180

0208.10.42.00

ﳊوم بعظمها من اﻷرانب البرية ،مجمدة

181

0208.10.52.00

أحشاء اﻷرانب اﻷليفة ،طازجة أو مبّردة

182

0208.10.53.00

أحشاء اﻷرانب البرية ،طازجة أو مبّردة

183

0208.10.62.00

أحشاء اﻷرانب اﻷليفة ،مجمدة

184

0208.10.63.00

أحشاء اﻷرانب البرية ،مجمدة

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
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الرقم
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185

0208.60.11.00

ﳊوم جمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( بدون عظمها ،طازجة أو مبردة

186

0208.60.12.00

ﳊوم جمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( بعظمها ،طازجة أو مبردة

187

0208.60.21.00

ﳊوم جمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( بدون عظمها ،مجمدة

188

0208.60.22.00

ﳊوم جمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( بعظمها ،مجمدة

189

0208.60.39.00

أحشاء أخرى ﳉمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( ،طازجة أو مبردة

190

0208.60.49.00

أحشاء جمال وأنواع أخرى من اﳉمال )بسنامﲔ( ،مجمدة

191

0208.90.11.00

ﳊوم سّمان ،بط وإوز برية ،طازجة أو مبردة

192

0208.90.13.00

ﳊوم حمام أليف ،طازجة أو مبردة

193

0208.90.19.00

ﳊوم دواجن أخرى ،طازجة أو مبردة

194

0208.90.21.00

ﳊوم سّمان ،بط وإوز برية ،مجمدة

195

0208.90.22.00

أفخاذ الضفادع ،مجمدة

196

0208.90.23.00

ﳊوم حمام أليف ،مجمدة

197

0208.90.29.00

ﳊوم دواجن أخرى ،مجمدة

198

0208.90.39.00

أحشاء أخرى لدواجن أخرى ،طازجة أو مبردة

199

0208.90.49.00

أحشاء أخرى لدواجن أخرى ،مجمدة

200

0209.90.11.00

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،طازجة أو مبردة

201

0209.90.12.00

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،مجمدة

202

0209.90.13.00

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،ﳑلحة أو ﰲ ماء ﳑلح

203

0209.90.14.00

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،مجففة أو مدخنة

204

0209.90.91.00

دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،طازجة أو مبردة

205

0209.90.92.00

دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،مجمدة

206

0209.90.93.00

دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ﳑلحة أو ﰲ ماء
ﳑلح

207

0209.90.94.00

دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى ،مجففة أو مدخنة

208

0210.20.11.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷبقار بعظمها ،ﳑلحة أو ﰲ ماء ﳑلح

14

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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209

0210.20.12.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷبقار بعظمها مجففة أو مدخنة

210

0210.20.21.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷبقار بدون عظمها ،ﳑلحة أو ﰲ ماء ﳑلح

211

0210.20.22.00

ﳊوم حيوانات فصيلة اﻷبقار بدون عظمها مجففة أو مدخنة

212

0210.92.13.00

دقيق ومساحيق اللحوم واﻷحشاء الصاﳊة لﻸكل من حيتان ،دﻻفﲔ وخنازير
البح ـ ـ ـر )ثديي ـ ـ ـات مـ ـ ـن رتب ـ ـ ـة اﳊيتـ ـ ـان( ،خـ ـ ـراف البحـ ـ ـر وأطع ـ ـم )حيوانـ ـ ـات مـ ـ ـن
اﳋيﻼنيات آكلة العشب(

213

0210.92.22.00

أحشاء فقمات وكﻼب البحر ،أسود البحر وفيلة البحر )ثدييات من فصيلة ثعالب
اﳌاء(

214

0210.92.23.00

دقيق ومساحيق اللحوم واﻷحشاء الصاﳊة لﻸكل من فقمات وكﻼب البحر ،أسود
البحر وفيلة البحر )ثدييات من فصيلة ثعالب اﳌاء(

215

0210.93.30.00

دقيق ومساحيق اللحوم واﻷحشاء الصاﳊة لﻸكل من الزواحف )ﲟا فيها ثعابﲔ
وسﻼحف البحر(

216

0210.99.11.00

 - - - -فصيلة اﻷغنام أو اﳌاعز

217

0210.99.19.00

 - - - -من فصائل أخرى

218

0210.99.21.00

 - - - -من فصيلة اﳋنازير

219

0210.99.22.00

 - - - -من فصيلة اﻷبقار

220

0210.99.23.00

 - - - -من فصيلة اﻷغنام أو اﳌاعز

221

0210.99.24.00

 - - - -من فصيلة الدواجن

222

0210.99.29.00

 - - - -من فصائل أخرى

223

0210.99.31.00

دقيق ومساحيق ،صاﳊة لﻸكل من ﳊوم وأحشاء من فصيلة اﳋنازير

224

0210.99.33.00

دقيق ومساحيق صاﳊة لﻸكل من ﳊوم وأحشاء من فصائل اﻷغنام واﳌاعز

225

0210.99.39.00

دقيق ومساحيق صاﳊة لﻸكل من ﳊوم وأحشاء فصائل أخرى

226

0401.10.10.00

حليب وقشدة حليب ،غير مركزة ،غير مضاف إليها السكر أو محّليات أخرى
بنسبة دهن ﻻ يزيد عن  %1وزنا ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها الصافية  2لتر.

227

0401.10.90.00

حليب وقشدة حليب ،غير مركزة ،غير مضاف إليها السكر أو محّليات أخرى
بنسبة دهن ﻻ يزيد عن  %1وزنا ،غيرها

228

0401.20.11.10

حليب بنسبة دهن تزيد عن  %1وﻻ تزيد عن  % ٣وزنا ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
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229

0401.20.11.90

حليب بنسبة دهن تزيد عن  %1وﻻ تزيد عن  % ٣وزنا ،غيرها

230

0401.20.12.10

حليب بنسبة دهن تزيد عن  %٣وﻻ تزيد عن  % ٦وزنا ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

231

0401.20.12.90

حليب بنسبة دهن تزيد عن  %٣وﻻ تزيد عن  % ٦وزنا ،غيرها

232

0401.20.21.10

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  %1وﻻ تزيد عن  % ٣وزنا ﰲ علب ﻻ تفوق
سعتها الصافية  2لتر

233

0401.20.21.90

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  %1وﻻ تزيد عن  % ٣وزنا ،غيرها

234

0401.20.22.10

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  %٣وﻻ تزيد عن  % ٦وزنا ،ﰲ علب ﻻ تفوق
سعتها الصافية  2لتر

235

0401.20.22.90

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  %٣وﻻ تزيد عن  % ٦وزنا ،غيرها

236

0401.40.11.00

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % ٦وﻻ تزيد عن  % 1٠ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

237

0401.40.19.00

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % ٦وﻻ تزيد عن  ،% 1٠غيرها

238

0401.40.21.00

قشدة حليب ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها الصافية  2لتر

239

0401.40.29.00

قشدة حليب ،غيرها

240

0401.50.11.10

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 1٠وﻻ تزيد عن  % 21ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

241

0401.50.11.90

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 1٠وﻻ تزيد عن  ،% 21غيرها

242

0401.50.12.10

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 21وﻻ تزيد عن  % ٤٥ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

243

0401.50.12.90

حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 21وﻻ تزيد عن  ،% ٤٥غيرها

244

0401.50.13.10

حليب بنسبة دهن تزيد عن  ،% ٤٥ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها الصافية  2لتر

245

0401.50.13.90

حليب بنسبة دهن تزيد عن  ،% ٤٥غيرها

246

0401.50.21.10

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 1٠وﻻ تزيد عن  % 21ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

247

0401.50.21.90

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 1٠وﻻ تزيد عن  ،% 21غيرها

248

0401.50.22.10

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 21وﻻ تزيد عن  ،% ٤٥ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها
الصافية  2لتر

16

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

249

0401.50.22.90

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  % 21وﻻ تزيد عن  ،% ٤٥غيرها

250

0401.50.23.10

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن  % ٤٥ﰲ علب ﻻ تفوق سعتها الصافية  2لتر

251

0401.50.23.90

قشدة حليب بنسبة دهن يزيد وزنا عن  ،%٤٥غيرها

252

0403.10.11.00

ياغورت معطر ،أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ شكل سائل

253

0403.10.12.00

ياغورت معطر ،أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ شكل مسحوق حبيبات أو ﰲ
أشكال أخرى صلبة

254

0403.10.19.00

ياغورت معطر ،أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ أشكال ،غيرها

255

0403.10.21.00

ياغورت غير معطر ،وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ شكل ،سائل

256

0403.10.22.00

ياغورت غير معطر ،وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ شكل مسحوق ،حبيبات
أو ﰲ أشكال أخرى صلبة

257

0403.10.29.00

ياغورت غير معطر ،وغير مضاف إليه فواكه أو كاكاو ﰲ أشكال ،غيرها

258

0403.90.10.00

مخيض ،لﱭ وقشدة مخثران ،كيفير وأنواع أخرى من حليب وقشدات مخمرة أو
محمضة معطرة أو مضاف إليها فواكه أو كاكاو

259

م 0403.90.90.00

مخيض ،لﱭ و قشدة مخثران ،كيفير وأنواع أخرى من حليب وقشدات مخمرة أو
محمضة غير معطرة ،غير مضاف إليها فواكه أو كاكاو ،عدا اﳋثارة اﳌستوردة
من قبل اﳌنتجﲔ

260

0405.10.11.00

زبدة طبيعية ﰲ علب ذات محتوى ﻻ يتجاوز  1كلغ

261

0405.10.90.00

زبدة أخرى

262

0405.20.00.00

عجينة لبنية للطﲇ

263

0406.10.10.00

جﱭ طازج )غير مغطى( ﲟا ﰲ ذلك جﱭ ﻻكتوسروم وكايبوت من محتوى الدهون
بنسبة  %8٥أو أقل

264

0406.10.90.00

جﱭ طازج )غير مغطى( ﲟا ﰲ ذلك جﱭ ﻻكتوسروم وكايبوت ،غيرها

265

0406.20.00.00

اﳉﱭ اﳌبشور أو اﳌسحوق ،من جميع اﻷنواع

266

0406.30.00.00

اﳉﱭ اﳌعالج ،غير اﳌبشور أو اﳌسحوق

267

0406.40.10.00

جﱭ الروكفور

268

0406.40.20.00

جﱭ غورغونزوﻻ

269

0406.40.90.00

اﳉﱭ اﻷزرق واﻷج ـ ـب ـ ـان اﻷخ ـ ـرى م ـ ـع ال ـ ـقـ ـﻼع الـ ـتي ﰎ اﳊصول عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا بـ ـاستـ ـخـ ـدام
البنسليوم روكيفورتي

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

270

0406.90.11.00

كاﳑبر

271

0406.90.19.00

أجبان أخرى لينة ،غير اﳌطبوخة أو اﳌضغوطة ،شبه اﳌطبوخة أو اﳌطبوخة

272

0406.90.92.00

جﱭ قودا

273

0406.90.93.00

جﱭ غرويير

274

0406.90.94.00

جﱭ برمسون

275

0406.90.99.00

أجبان أخرى

276

0409.00.10.00

عسل طبيعي معلب موجه للبيع بالتجزئة.

277

0701.90.91.00

بطاطا طازجة )(de primeurs

278

0701.90.99.00

بطاطا طازجة أخرى

279

0702.00.90.00

طماطم أخرى طازجة

280

0703.20.90.00

ثوم غير موجه للبذر

281

0703.90.10.00

كراث

282

0703.90.20.00

الثوم اﳌعمر

283

0703.90.30.00

بصل أخضر

284

0703.90.90.00

خضر ثومية أخرى

285

0704.10.00.00

قرنبيط وقرنبيط بروكﲇ

286

0704.20.00.00

كرنب بروكسل

287

0704.90.10.00

كرنب أبيض

288

0704.90.20.00

كرنب أحمر

289

0704.90.90.00

منتجات أخرى ﳑاثلة صاﳊة لﻸكل من نوع براسيكا طازجة

290

0705.11.00.00

خس ذو شكل تفاحي

291

0705.19.00.00

خس آخر

292

0705.21.00.00

فلتوف ) شوكوريوم أنتيبيس فار فوليوزم(

293

0705.29.10.00

هندباء سكارول )سيكوريوم أنديفيا فار .ﻻتفوليا(

17

18

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

294

0705.29.20.00

هندباء مجعدة )سيكوريوم أنديفيا فار .كريسبا(

295

0705.29.90.00

هندباء أخرى

296

0706.10.10.00

جزر

297

0706.10.90.00

لفت

298

0706.90.10.00

شمندر السلطة

299

0706.90.20.00

كرافس لفتي

300

0706.90.30.00

فجل

301

0706.90.90.00

سالسفيس وجذور أخرى ﳑاثلة صاﳊة لﻸكل طازجة

302

0707.00.10.00

خيار

303

0707.00.20.00

خيار مخلل

304

0709.20.00.00

هليون

305

0709.30.00.00

باذنجان

306

0709.40.00.00

كرفس غير كرفس اللفتي

307

0709.60.00.00

فلفل من نوع كابسيكوم أو من نوع بيمونتا

308

0709.70.00.00

سبانخ ،سبانخ نيوزﻻندا والسبانخ العمﻼقة

309

0709.91.00.00

خرشوف

310

0709.92.00.00

زيتون

311

0709.93.00.00

يقطينة  ،قرعة و كرنيب )كركيبيطا سبيبي(

312

0709.99.20.00

خرشوف وخرشوف شوكي

313

0709.99.30.00

الشمر

314

0709.99.90.00

خضر أخرى طازجة

315

0710.10.10.00

بطاطا مجمدة غير مطبوخة

316

0710.10.20.00

بطاطا مجمدة مطبوخة ﰲ اﳌاء أو عﲆ البخار

317

0710.80.21.00

زيتون مجمد غير مطبوخ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

19

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

318

0710.80.22.00

زيتون مجمد مطبوخ ﰲ اﳌاء أو عﲆ البخار

319

0711.20.10.00

زيتون مجمد محفوظ بواسطة غاز الكبريت

320

0711.20.20.00

زيتون مجمد محفوظ بواسطة اﳌاء اﳌالح ،اﳌكبرت أو اﳌضاف إليه مواد أخرى

321

0711.20.90.00

زيتون محفوظ بطرق أخرى

322

0801.11.00.00

جوز الهند مجفف

323

0801.19.00.00

جوز الهند آخر

324

0801.32.00.00

الكاجو بدون قشرة

325

0802.22.00.00

البندق بدون قشرة

326

0802.32.00.00

اﳉوز اﳌشترك بدون قشرة

327

0802.52.00.00

الفستق بدون قشرة

328

0804.10.10.00

ﲤر طازج ”دقلة نور”

329

0804.10.50.00

ﲤر طازج ،غيرها

330

0804.10.91.00

ﲤر مجفف بالطريقة التقليدية

331

0804.10.99.00

ﲤر مجفف بطرق أخرى

332

0804.20.10.00

تﲔ طازج

333

0804.30.10.00

أناناس طازج

334

0804.40.00.00

اﻷفوكاتة

335

0804.50.10.00

الغوافة ،اﳌنجة ،وجوز جندم طازج

336

0805.10.10.00

برتقال طازج

337

0805.21.10.00

مندرين طازج

338

0805.22.10.00

كلمنتﲔ طازج

339

0805.29.11.00

منريال وساتسومس طازجة

340

0805.29.21.00

الويلكنغ طازج

341

0805.29.31.00

تنجرين طازج

20

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

342

0805.29.91.00

مندرين طازجة ،غيرها

343

0805.40.10.00

الليمون الهندي والكريفيون طازج

344

0805.50.11.00

ليمون )سيتروس ليمون ،سيتروس ليمو نوم( طازج

345

0805.50.21.00

الليم )سيتروس اورانتفوليا وسيتروس ﻻتيفوليا( طازج

346

0805.90.10.00

حمضيات طازجة ،غيرها

347

0806.10.10.00

عنب ،طازج عنب اﳌائدة

348

0806.10.90.00

عنب ،طازج عدا عنب اﳌائدة

349

0807.11.00.00

البطيخ اﻷحمر

350

0807.19.00.00

البطيخ

351

0807.20.00.00

الببايا

352

0808.10.90.00

تفاح ،غيرها

353

0808.30.90.00

إجاص ،غيرها

354

0808.40.00.00

السفرجل

355

0809.10.90.00

مشمش ،غيرها

356

0809.21.00.00

حمض الكرز)برونوس سيراسوس(

357

0809.29.00.00

كرز آخر

358

0809.30.90.00

خوخ ،ﲟا فيه الزليقة ،غيرها

359

0809.40.90.00

البرقوق والبرقوق الشائك ،غيرها

360

0810.10.00.00

الفراولة

361

0810.20.10.00

التوت

362

0810.20.90.00

ثمرة العليق أو شجرة التوت وما بينهما ،غيرها

363

0810.30.11.00

كاسيس

364

0810.30.12.00

اﳌشمش ذو العناقيد اﳊمراء

365

0810.30.90.00

مشمش آخر ذو العناقيد أو اﻷسقمر

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

21

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

366

0810.40.10.00

العنبية

367

0810.40.20.00

قيمام آسي

368

0810.40.30.00

فواكه الفاكنسينيوم ماكروكاربون

369

0810.40.90.00

فواكه أخرى من نوع الفاكنسينيوم

370

0810.50.00.00

الكيوي

371

0810.60.00.00

الدوريان

372

0810.70.00.00

الكاكي )شجرة الكاكي(

373

0810.90.10.00

التﲔ البربري

374

0810.90.90.00

غيرها )الرمان ،التﲔ البربري ،الكاكي ،اﳉوجوبا ،إلخ(

375

1102.20.00.00

دقيق الذرة

376

1103.13.11.00

جريش الذرة مع محتوى الدهون ﻻ يزيد عن  % 1,٥بالوزن

377

1103.13.12.00

سميد الذرة مع محتوى دهني أقل من أو يساوي  % 1,٥بالوزن

378

1103.13.91.00

جريش الذرة آخر

379

1103.13.92.00

سميد الذرة آخر

380

1108.12.00.00

نشاء الذرة

381

1601.00.10.00

نقانق ،سجق ومنتجات ﳑاثلة ،من اللحوم

382

1601.00.20.00

نقانق ،سجق ومنتجات ﳑاثلة ،من الكبد

383

1601.00.30.00

نقانق ،سجق ومنتجات ﳑاثلة ،من الدواجن

384

1601.00.90.00

نقانق ،سجق ومنتجات ﳑاثلة أخرى ،ومن أحشاء وأطراف ومن دم حيواني:
محضرات غذائية أساسها هذه اﳌنتجات

385

1602.10.00.00

محضرات متجانسة من اللحم ،اﻷحشاء أو الدم

386

1602.20.10.00

محضرات أخرى محفوظة من أكباد اﻹوز أو البط

387

1602.20.90.00

محضرات ومصبرات من أكباد أخرى

388

1602.31.10.00

محضرات ومصبرات أخرى غير مطبوخة من الديك الرومي

389

1602.31.90.00

محضرات ومصبرات أخرى من الديك الرومي ،غيرها

22

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

390

1602.32.10.00

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن من فصيلة قالوس دوماستيكوس غير
مطبوخة

391

1602.32.90.00

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن من فصيلة قالوس دوماستيكوس ،غيرها

392

1602.39.10.00

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن غير مطبوخة

393

1602.39.90.00

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن ،غيرها

394

1602.50.10.00

محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة اﻷبقار غير مطبوخة

395

1602.50.90.00

محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة اﻷبقار ،غيرها

396

1602.90.11.00

محضرات من دم كل اﳊيوانات

397

1602.90.12.00

 - - - -غيرها من فصيلة اﳌاعز ،اﳉمال أو الفرس

398

1602.90.13.00

 - - - -غيرها ،من فصيلة الطرائد أو اﻷرانب

399

1602.90.14.00

 - - - -غيرها ،من فصيلة اﻷغنام

400

1602.90.19.00

 - - - -غيرها

401

1602.90.91.00

 - - - -محضرات أخرى من دم كل اﳊيوانات

402

1602.90.92.00

 - - - -غيرها من فصيلة اﳌاعز ،اﳉمال والفرس

403

1602.90.93.00

 - - - -غيرها ،من فصيلة الطرائد أو اﻷرانب

404

1602.90.94.00

 - - - -غيرها ،من فصيلة اﻷغنام

405

1602.90.99.00

 - - - -غيرها

406

1604.12.10.00

رنكة ﰲ علب محكمة الغلق

407

1604.12.90.00

رنكة ،غيرها

408

1604.13.11.00

سردين بزيت الزيتون

409

1604.13.19.00

سردين ،عدا بزيت الزيتون

410

1604.13.90.00

السردينال واﻻسبرط أو اﻻسبرو

411

1604.14.11.00

التونة والبونيت مخطط البطن بالزيوت النباتية

412

1604.14.12.00

التونة والبونيت مخطط البطن ﰲ شرائح اﳌسماة ”لوﱋ”

413

1604.14.19.00

التونة والبونيت مخطط البطن ،غيرها

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

23

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

414

1604.14.20.00

البونيت اﻷطلنطي )سردا (SPP

415

1604.15.10.00

أسقمري ﰲ أوعية محكمة الغلق

416

1604.15.90.00

أسقمري ،غيرها

417

1604.17.10.00

سمك اﻷنقليس ﰲ أوعية محكمة الغلق

418

1604.17.90.00

سمك اﻷنقليس ،غيرها

419

1604.19.20.00

سمك مـ ـن نـ ـوع تـ ـون ـوس ،ع ـدا ال ـب ـون ـيت م ـخ ـط ـط ال ـب ـط ـن ]ت ـون ـوس )ك ـاست ـون ـيس(
بيﻼميس[

420

1604.19.30.00

سمك من فصيلة أوركينوبسيس أحادي اللون

421

1604.19.50.00

سمك النازﱄ )بوﻻكيوس فيرينس(

422

1604.19.60.00

سمك مارلوس )مارلوسيوس ،أوروفيسيس(

423

1604.19.70.00

أسمـ ـاك بـ ـوﻻك أﻻسكـ ـا )تـ ـي ـراج ـا شال ـك ـوج ـرام ـا( وسمك ب ـوﻻك أصف ـر )ب ـوﻻك ـي ـوس
بوﻻكيوس(

424

1604.19.80.00

سمك البلطي ،سمك السلور وسمك الشبوط

425

1604.19.90.00

 - - -غيرها

426

1604.20.96.00

محضرات أخرى ومصبرات أسماك البونيت اﻷطلنطي واﻷسقمري من فصيلة
سكـ ـ ـومـ ـ ـبـ ـ ـر سكـ ـ ـومـ ـ ـبـ ـ ـروس وسكـ ـ ـومـ ـ ـب ـ ـر ج ـ ـاب ـ ـون ـ ـي ـ ـك ـ ـوس وأسم ـ ـاك م ـ ـن فصائ ـ ـل
أوركينوبسيس أحادي اللون

427

1704.10.90.00

لبان اﳌضغ )علك( وإن كان مكسوا بالسكر

428

1704.90.10.00

اﳊلويات )ﲟا ﰲ ذلك تلك التي ﲢتوي عﲆ خﻼصات الشعير الناشط مالت(

429

1704.90.20.00

معينات اﳊلق وحلوى السعال

430

1704.90.30.00

الكراميل

431

1704.90.50.00

محضرات الشوكوﻻطة اﻷبيض

432

1704.90.60.00

مستخرج عرق السوس ﰲ جميع أشكاله

433

1704.90.70.00

ملبس وحلويات السكر اﳌماثلة

434

1704.90.80.00

حلوى تركية

435

1704.90.92.00

عجينة النوجا

24

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

436

1704.90.93.00

عجينة اللوز

437

1704.90.99.00

سكريات أخرى بدون كاكاو

438

1806.31.00.00

شوكوﻻطة محشوة ﰲ شكل كتل أو ألواح أو قضبان ذات محتوى ﻻ يتجاوز  2كلغ

439

1806.32.10.00

شوكوﻻطة غير محشوة ،ﰲ شكل كتل أو ألواح أو قضبان ذات محتوى ﻻ يتجاوز
 2كلغ ،مضاف اﳊبوب واﳌكسرات أو غيرها من الفواكه

440

1806.32.90.00

شوكوﻻط ـ ـة غيـ ـ ـر محش ـ ـوة أخ ـ ـرى ،ﰲ شك ـ ـل كت ـ ـل أو أل ـ ـواح أو قضبـان ذات محتوى
ﻻ يتجاوز  2كلغ

441

1806.90.11.00

حلوى بالشوكوﻻطة ،محشوة أو ﻻ

442

1806.90.19.10

شوكوﻻطة أخرى ومواد الشوكوﻻطة ،محشوة

443

1806.90.19.20

شوكوﻻطة أخرى ومواد الشوكوﻻطة ،غير محشوة

444

1806.90.20.00

اﳊلويات وبدائلها اﳌصنوعة من بدائل السكر التي ﲢتوي عﲆ الكاكاو

445

1806.90.30.00

عجينة الطﲇ التي ﲢتوي عﲆ الكاكاو

446

1806.90.90.00

محضرات غذائية أخرى ﲢتوي عﲆ الكاكاو

447

1901.20.10.00

العجائن اﶈضرة لتحضير منتجات اﳌخابز أو صناعة اﳊلوى أو البسكويت
الداخلة ﰲ البند 19٠٥

448

1901.20.90.00

غيرها  :أمزجة وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات اﳌخابز أو صناعة اﳊلوى
أو البسكويت الداخلة ﰲ البند 19٠٥

449

1901.90.20.00

اﳌستحضرات الغذائية اﳌصنوعة من اﳊليب

450

1901.90.90.00

محضرات غذائية أخرى

451

1902.11.10.00

السباغيتي والشعيرية اﶈتوية عﲆ بيض

452

1902.11.20.00

اﳌعكرونة اﶈتوية عﲆ بيض

453

1902.11.90.00

عجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة وﻻ محضرة بطريقة أخرى محتوية
عﲆ بيض

454

1902.19.10.00

سباغيتي وشعيرية غير محتوية عﲆ بيض

455

1902.19.20.00

معكرونة ﻻ ﲢتوي عﲆ بيض

456

1902.19.90.00

عجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة وﻻ محضرة بطريقة أخرى غير
محتوية عﲆ بيض

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

25

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

457

1902.20.10.00

عجائن غذائية محشوة )سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى( ،ﰎ
ﲢضيرها بالطريقة التقليدية ومعبأة ﰲ أكياس ﻻ تتجاوز  1٠كلغ

458

1902.20.94.00

عجائن غذائية محشوة )سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى( ،محشوة
مع غيرها من اﳌنتجات من أصل حيواني

459

1902.20.99.00

عجائن محشوة أخرى )سواء كانت مطبوخة أو غير مطبوخة بطريقة أخرى(

460

1902.30.10.00

عجائن غذائية أخرى مجففة

461

1902.30.90.00

عجائن غذائية أخرى

462

1902.40.10.00

كسكس غير محضر

463

1902.40.99.00

كسكس محضر

464

1904.10.10.00

أغذية محضرة من الذرة اﳌتحصل عليها من التنفيش أو التحميص

465

1904.10.20.00

أغذية محضرة من اﻷرز اﳌتحصل عليها من التنفيش أو التحميص

466

1904.10.90.00

أغذية أخرى محضرة من اﳊبوب اﳌتحصل عليها من التنفيش أو التحميص

467

1904.20.10.00

موصﲇ )حبوب فطور الصباح(

468

1904.20.90.00

أغذية أخرى محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من أمزجة
من رقائق حبوب غير محمصة ومن رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة

469

1904.30.10.00

برغل القمح مهيأ للبيع بالتجزئة

470

1904.30.90.00

برغل القمح غير اﳌهيأ للبيع بالتجزئة

471

1904.90.10.00

محضرات أخرى من أصل اﻷرز مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى

472

1904.90.20.00

محضرات أخرى من أصل الشعير مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى

473

1904.90.90.00

محضرات أخرى من أصل حبوب أخرى مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة
أخرى

474

1905.10.00.00

خبز مقرمش

475

1905.20.10.00

خبز معجون بالزنجبيل وما شابهه ،مكسو بالكاكاو أو الشكوﻻطة

476

1905.20.20.00

خبز معجون بالزنجبيل وما شابهه ،مطﲇ أو مغطى بكيفية أخرى بالسكر

477

1905.20.90.00

خبز آخر معجون بالزنجبيل وما شابهه

478

1905.31.10.00

بسك ـويت م ـح ـّل ـى ،م ـكسو أو م ـغ ـط ـى ك ـل ـي ـا أو ج ـزئ ـي ـا ب ـالشك ـوﻻط ـة أو غ ـي ـره ـا م ـن
اﶈضرات اﶈتوية عﲆ الكاكاو

26

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

479

1905.31.20.00

بسكويت محلّى ،محشو

480

1905.31.90.00

بسكويت محّلى آخر

481

1905.32.10.00

فطائر ذات مربعات مجوفة ”وافل أو غوفر” ورقائق منضدة هشة ”ويفر أو
غ ـ ـوفـ ـريت” ،مـ ـكسوة أو مـ ـغـ ـطـ ـاة كـ ـلـ ـيـ ـا أو جـ ـزئـ ـيـ ـا بـ ـالشكـ ـوﻻطـ ـة أو غـ ـيـ ـرهـ ـا مـ ـن
اﶈضرات اﶈتوية عﲆ الكاكاو

482

1905.32.90.00

فطائر ذات مربعات مجوفة ” وافل أو غوفر” ورقائق منضدة هشة ”ويفر أو
غوفريت” ،أخرى

483

1905.40.10.00

بقسماط

484

1905.40.91.00

خبز محمص

485

1905.40.99.00

منتجات محمصة ﳑاثلة أخرى

486

1905.90.10.00

رقائق الويفر اﳌنتفشة )خبز القربان( ،البراشيم الفارغة من النوع اﳌستخدم
ﶈضرات الصيدلة

487

1905.90.21.10

خبز تقليدي وغيره من اﳌنتجات اﳌماثلة )مطلوع ،كوشة ،كسرة ،شعير إﱃ
آخره(

488

1905.90.21.90

خبز شائع اﻻستهﻼك آخر

489

1905.90.22.00

خبز ﻻ يحتوي عﲆ خميرة

490

1905.90.31.00

بسكويت البحر ومنتجات مخابز عادية أخرى

491

1905.90.91.00

منتجات فيانوازري محضرة بطريقة تقليدية )بريوش ،خبز صغير ،كرواصون،
إﱃ آخره(

492

1905.90.92.00

حلويات تقليدية ،حلويات باللوز ،اﳉوز ،الفستق ،إﱃ آخره  :بقﻼوة ،دزيريات،
قنيدﻻت ،إﱃ آخره

493

1905.90.93.00

حلويات تقليدية وشرقية معدة بالفرينة ،كعك ،حلويات جافة وموسكوتشو

494

1905.90.94.00

عجائن مقلية بالزيت )سفنج )بيني تقليدي( ،زﻻبية ،قلب اللوز ،مقروط إﱃ آخره(

495

1905.90.99.10

مورانغ

496

1905.90.99.20

كريب

497

1905.90.99.30

كيش

498

1905.90.99.40

بيتزا نصف مطهوة أو مطهوة

499

1905.90.99.90

منتجات مخبزية ،حلوانية أو بسكويتية أخرى

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

500

2001.10.10.00

خيار وخيار صغير محبب مهيأ للبيع بالتجزئة

501

2001.10.90.00

خيار وخيار صغير محبب غير مهيأ للبيع بالتجزئة

502

2001.90.10.00

زيتون ،محضر أو محفوظ باﳋل أو بحمض اﳋليك

503

2001.90.91.00

بصل ،محضر أو محفوظ باﳋل أو بحمض اﳋليك

504

2001.90.92.00

فطر ،محضر أو محفوظ باﳋل أو بحمض اﳋليك

505

2001.90.93.00

قلوب النخيل ،محضر أو محفوظ باﳋل أو بحمض اﳋليك

506

2001.90.94.00

الفلفل اﳊلو أو الفلفل محضر أو محفوظ باﳋل أو بحمض اﳋليك

507

2001.90.97.00

ال ـ ـذرة اﳊل ـ ـ ـوة )زي مايس ف ـ ـار ساك ـ ـارات( محضـ ـر أو محفـ ـوظ باﳋل أو بحمض
اﳋليك

508

2001.90.99.00

خضر أخرى ،فواكه وأجزاء نباتية أخرى صاﳊة لﻼستهﻼك محضرة أو محفوظة
باﳋل أو بحمض اﳋليك

509

2002.10.10.00

طماطم )بندورة( كاملة أو قطع محضرة أو معّلبة بغير اﳋل أو حمض اﳋليك ،ﰲ
الزجاج ،قنينات وأوعية مغلقة بإحكام

510

2002.10.90.00

طماطم )بندورة( أخرى كاملة أو قطع محضرة أو معّلبة بغير اﳋل أو حمض
اﳋليك

511

2002.90.11.00

مركز الطماطم مرتﲔ ،ﰲ عبوات فورية من اﶈتوى الصاﰲ ﻻ يتجاوز  1كلغ

512

2002.90.19.00

مركز الطماطم مرتﲔ آخر

513

2002.90.91.00

طماطم أخرى محضرة أو محفوظة بغير اﳋل أو حمض اﳋليك ،ﰲ عبوات فورية
من اﶈتوى الصاﰲ ﻻ يتجاوز  1كلغ

514

2002.90.99.00

طماطم أخرى محضرة أو محفوظة بغير اﳋل أو حمض اﳋليك

515

2003.10.10.00

فطري ـ ـات من ن ـوع اﻷغاريكوس ﰲ عبوات فورية من اﶈتوى الصاﰲ ﻻ يتجاوز
 1كلغ

516

2003.10.90.00

غيرها من الفطريات من نوع اﻷغاريكوس

517

2003.90.91.00

فطريات أخرى ،محضرة أو محفوظة بغير اﳋل أو حمض اﳋليك ﰲ عبوات
فورية من اﶈتوى الصاﰲ ﻻ يتجاوز  1كلغ

518

2003.90.99.00

فطريات أخرى ،محضرة أو محفوظة بغير اﳋل أو حمض اﳋليك

519

2004.10.10.00

بطاطا ،محضرة أو معّلبة ﰲ الزجاج ،قنينات وأوعية مغلقة بإحكام ،مجّمدة

520

2004.10.90.00

بطاطا أخرى محضرة أو محفوظة ،مجّمدة

28

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

521

2004.90.11.10

بازﻻء ،محضرة أو معلبة ﰲ الزجاج ،قنينات وحاويات مغلقة بإحكام ،مجّمدة

522

2004.90.11.90

بازﻻء أخرى ،محضرة أو محفوظة ،مجّمدة

523

2004.90.12.10

الفاصوليا اﳋضراء ،محضرة أو معلبة ﰲ الزجاج ،قنينات وأوعية مغلقة بإحكام،
مجّمدة

524

2004.90.12.90

فاصوليا خضراء أخرى ،محضرة أو محفوظة ،مجّمدة

525

2004.90.14.00

مزيج من هذه اﳋضروات ،محضرة أو محفوظة ،مجّمدة

526

2004.90.99.10

خضر أخرى ،محضرة أو معلبة ﰲ الزجاج ،قنينات و أوعية مغلقة بإحكام ،مجّمدة

527

2004.90.99.90

خضر أخرى ،محضرة أو محفوظة ،مجّمدة

528

2005.70.11.00

زيتون أخضر ،محضر أو معلب ﰲ الزجاج ،قنينات وأوعية مغلقة بإحكام ،غير
مجّمد

529

2005.70.19.00

زيتون أخضر آخر ،محضر أو محفوظ ،غير مجّمد

530

2005.70.29.00

زيتون أسود آخر ،محضر أو محفوظ ،غير مجّمد

531

2005.70.91.00

زيتون آخر ،محضر ومعلب ،غير مجّمد ﰲ الزجاج ،قنينات وأوعية مغلقة بإحكام

532

2006.00.10.00

زنجبيل

533

2006.00.21.10

كرز ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

534

2006.00.21.90

غيرها من الكرز

535

2006.00.22.00

فواكه استوائية وفواكه استوائية بالقشور

536

2006.00.29.00

غيرها

537

2006.00.30.00

خضر

538

2006.00.90.00

غيرها

539

2007.10.10.10

محضرات متجانسة بدون إضافة سكر

540

2007.10.90.90

محضرات متجانسة أخرى

541

2007.91.10.00

مربى فواكه حمضية ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

542

2007.91.20.00

هريسة فواكه حمضية ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

543

2007.91.30.00

عجينة فواكه حمضية ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

544

2007.91.90.00

فواكه حمضية أخرى

545

2007.99.11.10

مربى الفراولة ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

546

2007.99.11.90

مربى الفراولة آخر

547

2007.99.19.11

مربى التمر محضر بالطريقة التقليدية اﳌسّمى )الروب( ﰲ عبوات زجاجية
محكمة اﻹغﻼق ﻻ تتجاوز  1كلغ

548

2007.99.19.12

عصي ـ ـدة ال ـت ـم ـ ـر م ـحض ـ ـرة ب ـال ـط ـري ـق ـ ـ ـة ال ـت ـق ـل ـي ـديـ ـة ﰲ ع ـبـ ـوات زج ـاج ـيـ ـة م ـحـكـم ـ ـة
اﻹغـ ـﻼق ﻻ تتجاوز  1كلغ

549

2007.99.19.19

مربى آخر ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

550

2007.99.19.90

مربى آخر

551

2007.99.21.10

عصائد اﳌوز ،ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

552

2007.99.21.90

عصائد موز أخرى

553

2007.99.29.11

عصائد التمور ﰲ برطمانات زجاجية محكمة اﻹغﻼق ﻻ تتجاوز  1كلغ

554

2007.99.29.19

عصائد فواكه أخرى ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

555

2007.99.29.90

عصائد فواكه أخرى

556

2007.99.91.10

هﻼم التمور ﰲ برطمانات زجاجية محكمة اﻹغﻼق ﻻ تتجاوز  1كلغ

557

2007.99.91.90

هﻼم ،هريسة وعجينة فواكه أخرى ﰲ علب محكمة اﻹغﻼق

558

2007.99.99.00

هﻼم ،هريسة وعجينة فواكه أخرى

559

2008.11.11.00

فول سوداني محّمص وﳑّلح محضر بطريقة تقليدية

560

2008.11.19.00

فول سوداني محّمص وﳑّلح محضر بطرق أخرى

561

2008.11.91.00

زبدة الفول السوداني

562

2008.11.99.00

فول سوداني آخر

563

2008.19.11.00

فواكه أخرى بالقشرة ،ﲟا فيها اﳋﻼئط ،محّمصة أو ﳑلّحة ،محضرة بطريقة
تقليدية

564

2008.19.19.10

لوز ،محّمص أو ﳑّلح ،محضر بطرق أخرى

565

2008.19.19.20

فستق ،محّمص أو ﳑّلح ،محضر بطرق أخرى

566

2008.19.19.30

اﻷريقة )أو بتائل( ،محّمصة أو ﳑلّحة ،محضرة بطرق أخرى

30

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

567

2008.19.19.40

خﻼئط ،محّمصة أو ﳑلّحة ،محضرة بطرق أخرى

568

2008.19.19.90

فواكه أخرى بالقشرة ،محّمصة أو ﳑّلحة ،محضرة بطرق أخرى

569

2008.19.90.00

فواكه أخرى بالقشرة ،ﲟا فيها اﳋﻼئط ،محضرة بطرق أخرى

570

2009.12.10.00

عصير برتقال غير مجمد ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠مضاف إليه سكر

571

2009.12.20.00

عصير برتقال غير مجمد ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠خا ٍ
ل من سكر مضاف

572

2009.21.10.00

عصير ليمون هندي أو الكريفون ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠مضاف إليه
سكر

573

2009.21.20.00

عصير ليمون هندي أو الكريفون ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠خالٍ من سكر
مضاف

574

2009.31.11.00

عصير ليمون ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠مضاف إليه سكر

575

2009.31.12.00

عصير ليمون ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠خا ٍ
ل من سكر مضاف

576

2009.31.21.00

عصير من أي نوع أخر من اﳊمضيات ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠مضاف
إليه سكر

577

2009.31.22.00

عصير من أي نوع أخر من اﳊمضيات ﻻ تزيد فيه قيمة بريكس عن  ،2٠خا ٍ
ل من
سكر مضاف

578

2009.41.10.00

عصير أناناس ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠مضاف إليه سكر

579

2009.41.20.00

عصير أناناس ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠خا ٍ
ل من سكر مضاف

580

2009.50.10.00

عصير طماطم مضاف إليه سكر

581

2009.50.20.00

عصير طماطم خا ٍ
ل من سكر مضاف

582

2009.61.10.00

عصير العنب ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠مضاف إليه سكر )ﲟا فيها سﻼفة العنب(

583

2009.61.20.00

عصير العنب ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠خا ٍ
ل من سكر مضاف )ﲟا فيها سﻼفة العنب(

584

2009.71.10.00

عصير التفاح ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠مضاف إليه سكر

585

2009.71.20.00

عصير التفاح ﻻ تزيد قيمة بريكس فيه عن  ،2٠خا ٍ
ل من سكر مضاف

586

م 2009.81.10.00

عصير العنبّية اﻷحمر مضاف إليه سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

587

م 2009.81.20.00

عصير العنبّية اﻷحمر بدون إضافة سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

588

م 2009.89.11.00

عصير اﳌشمش مضاف إليه سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

31

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

589

م 2009.89.12.00

عصير اﳌشمش غير مضاف إليه سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

590

م 2009.89.91.10

عصير اﳋوخ ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

591

م 2009.89.91.20

عصير اﻹجاص ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

592

م 2009.89.91.31

عصير التمور ﰲ عبوات محكمة اﻹغﻼق ﻻ تتجاوز  1كلغ ،عدا العصائر اﳌركزة
اﳌوجهة للتحويل

593

م 2009.89.91.39

عصائر أخرى للتمور ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

594

م 2009.89.91.40

عصير اﳌانجو ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

595

م 2009.89.91.50

عصير الكرز ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

596

م 2009.89.91.90

عصير من أي نوع آخر من الفواكه ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

597

م 2009.89.92.10

عصير اﳉزر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

598

م 2009.89.92.90

عصير من أي نوع آخر من اﳋضر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

599

م 2009.90.10.00

مزيج عصائر مع إضافة سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

600

م 2009.90.20.00

مزيج عصائر بدون إضافة سكر ،عدا العصائر اﳌركزة اﳌوجهة للتحويل

601

2103.10.00.00

صلصة الصويا

602

2103.20.10.00

“صلصة الطماطم اﳌسماة كتشب”

603

2103.20.91.00

صلصة البيتزا

604

2103.20.99.00

صلصة طماطم أخرى

605

2103.30.91.00

خردل محضر ﰲ علب فورية ﻻ تفوق سعتها الصافية  1كغ أو أقل

606

2103.30.99.00

خردل محضر آخر

607

2103.90.10.00

هريسة

608

2103.90.91.00

مايونيز

609

2103.90.92.00

تتبيل للسلطة

610

2103.90.93.00

صلصة للسمك

611

2103.90.99.00

صلصات أخرى

32

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
الرقم

البند التعريفي الفرعي

التسمية

612

2104.10.11.00

محضرات حساء ،حساء مركز أو مرق ،اﳌهّيأة بشكل أقراص ،قصيبات ،مكعبات
أو أشكال أخرى ﳑاثلة

613

2104.10.12.00

محضرات حساء ،حساء مركز أو مرق ،اﳌهّيأة بشكل مسحوق أو ﰲ حالة سائلة

614

2104.10.19.00

محضرات حساء ،حساء مركز أو مرق ،اﳌهّيأة بأشكال أخرى

615

2104.10.21.00

حساء ،حساء مركز أو مرق محضر ،اﳌهّيأ ﰲ حالة جافة أو مجففة

616

2104.10.29.00

حساء ،حساء مركز أو مرق محضر آخر

617

2105.00.10.00

مثلجات لﻼستهﻼك ،ﲢتوي عﲆ الكاكاو

618

2105.00.20.00

مثلجات لﻼستهﻼك ،ﻻ ﲢتوي عﲆ الكاكاو

619

2201.10.11.00

مياه معدنية ،ﰲ أوعية ﻻ يزيد وزن محتواها عن لترين ) 2ل(

620

2201.10.21.00

مياه غازية ،ﰲ أوعية ﻻ يزيد وزن محتواها عن لترين ) 2ل(

621

2201.10.29.00

مياه غازية أخرى

622

2201.90.90.00

مياه أخرى

623

2523.10.90.00

اﻹسمنت اﳌكتل غير اﳌطحون ” كلنكر” ،غير اﻹسمنت اﻷبيض

624

2523.21.00.00

إسمنت أبيض ،ولو كان ملونا اصطناعيا

625

2523.29.20.00

اﻹسمنت الرمادي البورتلندي

626

2523.90.94.00

اﻹسمنت اﳌائي من الفرن العاﱄ

627

3919.10.10.00

شرائح ،أوراق ،أشرطة ،روابط ،سحابات وأشكال أخرى مسطحة ،لواصق ذاتية
ﲟواد بﻼستيكية ﰲ لفائف ﻻ يتجاوز عرضها  ٥سم

628

3919.10.20.00

شرائح ،أوراق ،أشرطة ،روابط ،سحابات وأشكال أخرى مسطحة ،لواصق ذاتية
ﲟواد بﻼستيكية ﰲ لفائف يتجاوز عرضها  ٥سم ،لكن ﻻ يتجاوز  1٠سم

629

3919.10.30.00

شرائح ،أوراق ،أشرطة ،روابط ،سحابات وأشكال أخرى مسطحة ،لواصق ذاتية
ﲟواد بﻼستيكية ﰲ لفائف يتجاوز عرضها  1٠سم ،لكن ﻻ يتجاوز  2٠سم

630

م 3920.20.21.00

631

3923.21.20.00

أكياس القمامة من متعّدد جزيئات اﻹيثيلﲔ

632

3923.29.20.00

أكياس القمامة من مواد بﻼستيكية أخرى

633

3924.10.10.00

كؤوس وأكواب من مواد بﻼستيكية

فيلم كاست

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

634

3924.10.20.00

أطباق ،سلطانيات ومشرب حساء من مواد بﻼستيكية

635

3924.10.30.00

صحون وصينيات من كل نوع من مواد بﻼستيكية

636

3924.10.40.00

السﻼل والقفف )للخبز ،للفواكه إلخ (...من مواد بﻼستيكية

637

3924.10.50.00

سكاكﲔ ،شوكات ومﻼعق من مواد بﻼستيكية

638

3924.10.60.00

أوعية لترتيب اﳌواد الغذائية من مواد بﻼستيكية

639

3924.10.90.00

أواني ومواد أخرى متعّلقة بخدمات اﳌائدة أو اﳌطبخ من مواد بﻼستيكية

640

3924.90.10.00

حامل الصابون وحامل اﻹسفنجة وحامل فرشاة اﻷسنان من مواد بﻼستيكية

641

3924.90.20.00

ستائر من مواد بﻼستيكية

642

3924.90.40.00

اﻹسفنجات من مواد بﻼستيكية

643

3924.90.50.00

غطاء الطاولة من مواد بﻼستيكية

644

3924.90.60.00

غطاء لوقاية اﻷثاث من مواد بﻼستيكية

645

3924.90.90.00

مواد أخرى للنظافة أو الغسيل من مواد بﻼستيكية

646

3925.20.11.00

أبواب محمولة عﲆ الشرانير واﻷبواب اﳌنزلقة من مواد بﻼستيكية

647

3925.20.12.00

أبواب أخرى من مواد بﻼستيكية

648

3925.20.20.00

النوافذ وإطاراتها من مواد بﻼستيكية

649

3925.20.30.00

شمبرونل والعتبات من مواد بﻼستيكية

650

3926.20.11.00

قفازات لﻼستعمال الوحيد )اﳌوجه للرمي( من مواد بﻼستيكية

651

3926.20.12.00

قفازات متعّددة اﻻستعماﻻت من مواد بﻼستيكية

652

3926.20.20.00

مآزر من مواد بﻼستيكية

653

3926.20.30.00

أحزمة من مواد بﻼستيكية

654

3926.20.40.00

صدرية الرضع من مواد بﻼستيكية

655

3926.20.50.00

ق من اﳌياه من مواد بﻼستيكية
وا ٍ

656

3926.20.90.00

مﻼبس أخرى واكسسورات اﳌﻼبس من مواد بﻼستيكية

657

3926.40.10.00

ﲤاثيل من مواد بﻼستيكية

33

34

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

658

3926.40.90.00

مواد أخرى للتزيﲔ من مواد بﻼستيكية

659

3926.90.10.00

رضاعات

660

4415.10.10.00

صناديق ،علب ،سلل ،أسطوانات ورزم ﳑاثلة ،من اﳋشب

661

4415.10.20.00

دواليب خشبية للكوابل

662

4415.20.10.00

ألواح بسيطة ،ألواح صناديق و ألواح ﲢميل أخرى ،من اﳋشب

663

4415.20.20.00

روافع ألواح ،من اﳋشب

664

4811.41.11.00

ورق وورق مقوى صمغي أو ﻻصق ﰲ لفائف ﻻ يتجاوز عرضه  1٠سم

665

4818.10.10.00

ورق صحي ﰲ لفائف ﻻ يتجاوز عرضه  ٣٦سم

666

4818.10.30.00

ورق صحي مقطع عﲆ شكل غير مربع أو غير مستطيل

667

4818.20.11.00

ورق ﳌسح اﻷيادي عﲆ شكل لفائف

668

4818.20.19.00

ورق آخر ﳌسح اﻷيادي

669

4818.20.20.00

مناديل

670

4818.20.30.00

مناديل ﳌسح اﳌكياج

671

م 4818.30.10.00

672

4818.30.20.00

مناديل الطاوﻻت

673

4818.90.90.00

مواد أخرى مشابهة لﻼستعمال اﳌنزﱄ ،الصحي والنظافة

674

4823.90.10.00

ورق صمغي أو ﻻصق ،ﰲ شرائط أو لفائف ذاتي اللصق

675

4823.90.20.00

ورق صمغي أو ﻻصق ،ﰲ شرائط أو لفائف غير ذاتي اللصق

676

5701.10.11.00

سجاد للرجلﲔ مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة

677

5701.10.12.00

سجاد يثبت عﲆ اﳉدار مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو
ملفوفة

678

5701.10.19.00

سجاد آخر مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم

679

5701.10.91.00

سجاد للرجلﲔ غير مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة

680

5701.10.92.00

سجاد حائط غير مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم بدرز معقودة أو ملفوفة

681

5701.10.99.00

سجاد آخر غير مصنوع باليد ،من الصوف أو الوبر الناعم

أغطية الطاوﻻت ،عدا تلك الصامدة للمياه

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

35

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

682

5701.90.11.00

سجاد للرجلﲔ مصنوع باليد ،من مواد نسيجية أخرى

683

5701.90.12.00

سجاد يثبت عﲆ اﳉدار مصنوع باليد ،من مواد نسيجية أخرى

684

5701.90.19.00

سجاد آخر مصنوع باليد ،من مواد نسيجية أخرى

685

5701.90.91.00

سجاد للرجلﲔ غير مصنوع باليد ،من مواد نسيجية أخرى

686

5701.90.92.00

سجاد آخر يثبت عﲆ اﳉدار

687

5701.90.99.00

سجاد آخر غير مصنوع باليد ،من مواد نسيجية أخرى

688

5702.10.00.00

سجاد ”كليم” أو ”كيليم” ”،شوماك” أو ”سوماك””،كرماني” وبسط ﳑاثلة يدوية
النسج

689

5702.20.00.00

أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند

690

5702.41.90.00

سجاد آخر من الصوف أو الوبر الناعم ،من قطيفة ،جاهزة

691

5702.42.10.00

بساط اكسمنستر ،من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية ،من قطيفة ،جاهزة

692

5702.42.90.00

سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية ،من قطيفة ،جاهزة

693

5702.49.10.00

سجاد من القطن ،من قطيفة ،جاهزة

694

5702.49.90.00

سجاد آخر من مواد نسيجية أخرى ،من قطيفة ،جاهزة

695

5702.91.00.00

سجاد من الصوف أو الوبر الناعم ،دون قطيفة ،جاهزة

696

5702.92.10.00

سجاد من البروبيﻼن دون قطيفة ،جاهزة

697

5702.92.90.00

سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية ،دون قطيفة ،جاهزة

698

5702.99.00.00

سجاد آخر من مواد نسيجية ،دون قطيفة ،جاهزة

699

5703.10.00.00

سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية مغروزة بالصوف أو الوبر الناعم

700

5703.20.11.00

مربعات ﻻ تتجاوز مساحة سطحها 1م 2من النيلون أو بوﱄ أميدات أخرى،
مغروزة بالصوف ،مطبوعة

701

5703.20.19.00

سجـ ـاد وأغـ ـط ـي ـة أرضي ـات أخ ـرى ،م ـن ال ـن ـي ـل ـون أو ب ـوﱄ أم ـي ـدات أخ ـرى ،م ـغ ـروزة
بالصوف ،مطبوعة

702

5703.20.91.00

مربعات ﻻ تتجاوز مساحة سطحها 1م 2من النيلون أو بوﱄ أميدات أخرى،
مغروزة بالصوف ،غير مطبوعة

703

5703.20.99.00

سجـ ـاد وأغـ ـط ـي ـة أرضي ـات أخ ـرى ،م ـن ال ـن ـي ـل ـون أو ب ـوﱄ أم ـي ـدات أخ ـرى ،م ـغ ـروزة
بالصوف ،غير مطبوعة

36

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

704

5703.30.11.00

مربعات ﻻ تتجاوز مساحتها 1م ،2من البروبيﻼن ،مغروزة بالصوف

705

م 5703.30.19.00

باستثناء السجاد غير اﳌكتمل الصنع ﰲ لفائف ،مغروزة بالصوف

706

5703.30.99.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من النيلون أو بوﱄ أميدات أخرى ،مغروزة
بالصوف

707

5703.90.10.00

مربعات ﻻ تتجاوز مساحتها 1م 2من مواد نسيجية أخرى ،مغروزة بالصوف

708

5703.90.90.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسيجية أخرى ،مغروزة بالصوف

709

5704.10.00.00

مربعات ﻻ تتجاوز مساحتها  ٠.٣م ،2من لباد ،غير مغروزة بالصوف ،وغير مغطاة
ﲟادة نسيجية

710

5704.20.10.00

مربعات تتجاوز مساحتها  ٠.٣م ،2لكن ﻻ تتجاوز  1م ،2مصنوعة باليد من لباد،
غير مغروزة بالصوف ،وغير مغطاة ﲟادة نسيجية

711

5704.20.99.00

مربعات أخرى تتجاوز مساحتها  ٠.٣م 2لكن ﻻ تتجاوز  1م ،2مصنوعة باليد من
لباد ،غير مغروزة بالصوف ،وغير مغطاة ﲟادة نسيجية

712

5704.90.10.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من لباد ،غير مغروزة بالصوف ،وغير مغطاة
ﲟادة نسيجية ،مصنوعة باليد

713

5705.00.11.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية،
مصنوعة باليد

714

5705.00.19.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية

715

5705.00.91.00

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسيجية مصنوعة باليد

716

5705.00.99.10

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من القطن

717

5705.00.99.90

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى ،من مواد نسيجية أخرى

718

6802.21.11.00

رخام مقطع ومشكل بالطريقة التقليدية

719

6802.21.19.00

رخام آخر

720

6802.21.20.00

ترافرتﲔ

721

6802.21.90.00

هيصم

722

6802.23.10.00

غرانيت مقطعة ومشكلة بالطريقة التقليدية

723

6802.23.90.00

غرانيت آخر

724

6802.91.11.00

رخام منحوت بالطريقة التقليدية موجه للتزيﲔ

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
التسمية

الرقم

البند التعريفي الفرعي

725

6802.91.19.00

رخام آخر

726

6802.91.21.00

هيصم مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى

727

6802.91.22.00

ترافرتﲔ أملس ،مزين أو مصنوع بطريقة أخرى ،لكن غير منحوت

728

6802.91.23.00

ترافرتﲔ منحوت

729

6802.91.31.00

هيصم مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى

730

6802.91.32.00

هيصم أملس ،مزين أو مصنوع بطريقة أخرى ،لكن غير منحوت

731

6802.91.33.00

هيصم منحوت

732

6802.93.10.00

غرانيت منقوش أو منحوت بالطريقة التقليدية اﳌوجهة للتزيﲔ

733

6802.93.91.00

غرانيت مزخرف أو مدور ،ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى

734

6802.93.92.00

غرانيت أملس مزين أو مصنوع بطريقة أخرى ،لكن غير منحوت

735

6802.93.93.00

غرانيت منحوت

736

6807.10.00.00

مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات ﳑاثلة عﲆ شكل لفائف

737

6807.90.10.00

مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات ﳑاثلة لتغليف اﻷسقف

738

6807.90.90.00

مصنوعات أخرى من إسفلت أو من منتوجات ﳑاثلة

739

6907.21.21.00

مربعات وبﻼط خزﰲ للتبليط أو التلبيس غير الواردة ﰲ البند  ٦9٠٧.٣٠و٦9٠٧.٤٠
ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن أقل أو يساوي  % ٠.٥يمكن إدخال أكبر مساحة
سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن  ٧سم ،مطلية بالورنيش أو باﳌينا

740

6907.21.29.10

مربعات من خزف أبيض مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص اﳌاء
بالوزن أقل أو يساوي  % ٠.٥مطلية بالورنيش أو باﳌينا

741

6907.21.29.20

مربعات من خزف أحمر مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص اﳌاء
بالوزن أقل أو يساوي  ،% ٠.٥مطلية بالورنيش أو باﳌينا

742

6907.21.29.91

مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن أقل أو يساوي
 ،%٠.٥مطلية بالورنيش أو باﳌينا

743

6907.21.29.92

مربعات من خزف رمادي )البورسلﲔ( ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن أقل أو
يساوي  ،% ٠.٥مطلية بالورنيش أو باﳌينا

744

6907.21.29.99

مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن أقل أو يساوي ،%٠.٥
مطلية بالورنيش أو باﳌينا

38

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٩
اﳉريدة الرسم ّ
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البند التعريفي الفرعي

التسمية

745

6907.22.21.00

مربعات وبﻼط خزﰲ للتبليط أو التلبيس غير الواردة ﰲ البند  ٦9٠٧.٣٠و٦9٠٧.٤٠
ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  % ٠.٥لكن أقل أو يساوي  % 1٠يمكن
إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن  ٧سم ،مطلية بالورنيش
أو باﳌينا

746

6907.22.29.10

مربعات من خزف أبيض مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص اﳌاء
بالوزن يفوق  % ٠.٥لكن أقل أو يساوي  ،% 1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

747

6907.22.29.20

مربعات من خزف أحمر مصنوع بطريقة تقليدية ذات معامل امتصاص اﳌاء
بالوزن يفوق  % ٠.٥لكن أقل أو يساوي  ،% 1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

748

م 6907.22.29.91

مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  % ٠.٥لكن أقل
أو يساوي  ،% 1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا ،عدا تلك اﳌضادة للحموضة
وللفطريات واﳉراثيم و اﻹنزﻻق اﳌوجهة للصناعات الغذائية

749

م 6907.22.29.92

مربعات من خزف رمادي )البورسلﲔ( ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق
 % ٠.٥لكن أقل أو يساوي  ،% 1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا ،عدا تلك اﳌضادة
للحموضة وللفطريات واﳉراثيم واﻹنزﻻق اﳌوجهة للصناعات الغذائية

750

6907.22.29.99

مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  % ٠.٥لكن أقل أو
يساوي  ،% 1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

751

6907.23.21.00

مـ ـربـ ـعـ ـات وبـ ـﻼط خـ ـزﰲ لـ ـلـ ـتـ ـبـ ـلـ ـي ـط أو ال ـت ـل ـب ـيس غ ـي ـر ال ـواردة ﰲ ال ـب ـن ـد ٦9٠٧.٣٠
و ،٦9٠٧.٤٠ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  %1٠يمكن إدخال أكبر
مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن  ٧سم ،مطلية بالورنيش أو باﳌينا

752

6907.23.29.10

مربعات من اﳋزف اﻷبيض مصنوع بالطريقة التقليدية ذات معامل امتصاص
اﳌاء بوزن يفوق  ،%1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

753

6907.23.29.20

مربعات اﳋزف اﻷحمر مصنوع بالطريقة التقليدية ذات معامل امتصاص اﳌاء
بوزن يفوق  ،%1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

754

6907.23.29.91

مربعات من عجينة حمراء ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  ،% 1٠مطلية
بالورنيش أو باﳌينا

755

6907.23.29.92

مربعات من خزف رمادي )البورسلﲔ( ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق
 ،%1٠مطلية بالورنيش أو باﳌينا

756

6907.23.29.99

مربعات من خزف آخر ذات معامل امتصاص اﳌاء بالوزن يفوق  ،%1٠مطلية
بالورنيش أو باﳌينا

757

6907.30.21.00

مـ ـكـ ـعـ ـبـ ـات وتـ ـوارد فسي ـفساء م ـن اﳋزف وأصن ـاف ﳑاث ـل ـة غ ـي ـر ال ـواردة ﰲ ال ـب ـن ـد
 ،٦9٠٧.٤٠يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن ٧سم،
مطلية بالورنيش أو باﳌينا

758

6907.30.29.10

مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من اﳋزف وأصناف ﳑاثلة غير الواردة ﰲ البند
 ،٦9٠٧.٤٠من العجينة اﳊمراء ،مطلية بالورنيش أو باﳌينا

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م
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اﳉريدة الرسم ّ
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البند التعريفي الفرعي

التسمية

759

6907.30.29.20

مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من اﳋزف وأصناف ﳑاثلة غير الواردة ﰲ البند
 ،٦9٠٧.٤٠من اﳋزف اﳊجري )البورسلﲔ( ،مطلية بالورنيش أو باﳌينا

760

6907.30.29.90

مكعبات أخرى وتوارد فسيفساء من اﳋزف وأصناف ﳑاثلة غير الواردة ﰲ البند
 ،٦9٠٧.٤٠من خزف آخر ،مطلية بالورنيش أو باﳌينا

761

6907.40.21.00

القطع النهائية ،يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع ضلعه يقل عن
٧سم ،اﳌطلية بالورنيش أو اﳌينا

762

6907.40.29.10

القطع النهائية ،من العجينة اﳊمراء ،اﳌطلية بالورنيش أو اﳌينا

763

6907.40.29.20

القطع النهائية ،اﳋزف اﳊجري ) البورسلﲔ( ،اﳌطلية بالورنيش أو اﳌينا

764

6907.40.29.90

القطع النهائية ،من خزف آخر ،اﳌطلية بالورنيش أو اﳌينا

765

7007.29.00.00

زجاج مشكل من ألواح منضدة ،غير تلك اﳌستعملة ﰲ السيارات ،السيارات
الهوائية ،السفن أو سيارات أخرى

766

7610.10.11.00

أبواب منزلقة وأطرها من اﻷﳌنيوم

767

7610.10.12.00

أبواب ذات ستائر وأطرها من اﻷﳌنيوم

768

7610.10.13.00

أبواب متأرجحة كﻼسيكية )عادية( وأطرها من اﻷﳌنيوم

769

7610.10.19.00

أبواب أخرى وأطرها من اﻷﳌنيوم

770

7610.10.20.00

النوافذ وأطرها من اﻷﳌنيوم

771

7610.10.30.00

شمبرونل والعتبات من اﻷﳌنيوم

772

8415.10.91.10

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة( ،ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد ﻻ تتجاوز BTU/H ٧٠٠٠

773

8415.10.91.20

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة(  :ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد تتجاوز  BTU/H ٧٠٠٠وﻻ تتجاوز
BTU/H 9٠٠٠

774

8415.10.91.30

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة( ،ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد تتجاوز  BTU/H 9٠٠٠وﻻ تتجاوز
BTU/H 12٠٠٠

775

8415.10.91.40

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة( ،ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد تتجاوز  BTU/H 12٠٠٠وﻻ تتجاوز
BTU/H 18٠٠٠

776

8415.10.91.50

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة( ،ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد تتجاوز  BTU/H 18٠٠٠وﻻ تتجاوز
BTU/H 2٤٠٠٠
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777

8415.10.91.60

آﻻت وأجـ ـهـ ـزة تـ ـكـ ـيـ ـيـ ـف الـ ـهـ ـواء ،مـ ـن ن ـوع ”سب ـل ـيت سيست ـم” )اﳌؤل ـف ـة م ـن أج ـزاء
منفصلة( ،ذات قدرة عﲆ التسخﲔ والتبريد تتجاوز BTU/H 2٤٠٠٠

778

8418.10.91.00

ثﻼج ـ ـات م ـ ـع مب ـ ـردات ﰲ جس ـم واح ـ ـد ،مجه ـ ـزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
ﻻ تتجاوز  ٥٠لترا

779

8418.10.92.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  ٥٠لترا وﻻ تتجاوز  1٥٠لتر

780

8418.10.93.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  1٥٠لتر وﻻ تتجاوز  2٣٠لتر

781

8418.10.94.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  2٣٠لتر وﻻ تتجاوز  28٠لتر

782

8418.10.95.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  28٠لتر وﻻ تتجاوز  ٣8٠لتر

783

8418.10.96.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  ٣8٠لتر وﻻ تتجاوز  ٤٧٠لتر

784

8418.10.97.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  ٤٧٠لتر وﻻ تتجاوز  ٦٥٠لتر

785

8418.10.98.00

ثﻼجات مع مبردات ﰲ جسم واحد ،مجهزة بأبواب خارجية منفصلة ،ذات قدرة
تتجاوز  ٦٥٠لتر

786

8418.21.91.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة ﻻ تتجاوز  ٥٠لترا

787

8418.21.92.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة تتجاوز  ٥٠لترا وﻻ تتجاوز
 1٥٠لتر

788

8418.21.93.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة تتجاوز  1٥٠لتر وﻻ تتجاوز
 2٣٠لتر

789

8418.21.94.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة تتجاوز  2٣٠لتر وﻻ تتجاوز
 28٠لتر

790

8418.21.95.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة تتجاوز  28٠لتر وﻻ تتجاوز
 ٣8٠لتر

791

8418.21.96.00

ثﻼجات من النوع اﳌنزﱄ ،تعمل بالضغط ،ذات قدرة تتجاوز  ٣8٠لتر

792

8418.29.91.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة ﻻ تتجاوز  ٥٠لترا

793

8418.29.92.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة تتجاوز  ٥٠لترا وﻻ تتجاوز  1٥٠لتر

794

8418.29.93.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة تتجاوز  1٥٠لتر وﻻ تتجاوز  2٣٠لتر

 ٧رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٣مايو سنة  ٢01٨م
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795

8418.29.94.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة تتجاوز  2٣٠لتر وﻻ تتجاوز  28٠لتر

796

8418.29.95.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة تتجاوز  28٠لتر وﻻ تتجاوز  ٣8٠لتر

797

8418.29.96.00

ثﻼجات أخرى من النوع اﳌنزﱄ ،ذات قدرة تتجاوز  ٣8٠لتر

798

8418.30.91.00

مجمدات بشكل صناديق أفقية ،ﻻ تتجاوز سعتها  ٤٠٠لتر

799

8418.30.92.00

مجمدات بشكل صناديق أفقية ،تتجاوز سعتها  ٤٠٠لتر وﻻ تتجاوز  8٠٠لتر

800

8418.40.19.10

مجمدات بشكل خزائن رأسية ،ﻻ تتجاوز سعتها  2٥٠لتر ،من النوع اﳌنزﱄ

801

8418.40.19.20

مجمدات بشكل خزائن رأسية ،تتجاوز سعتها  2٥٠لتر وﻻ تتجاوز  9٠٠لتر ،من
النوع اﳌنزﱄ

802

8422.11.90.00

آﻻت وأجهزة غسل اﻷواني ،من النوع اﳌنزﱄ

803

8433.51.10.00

آﻻت مشتركة للحصد والدراس ،ذاتية الدفع

804

8433.51.90.00

آﻻت مشتركة للحصد والدراس أخرى

805

8450.11.91.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،أوتوماتيكية ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف
ﻻ تتجاوز  ٧كلغ

806

8450.11.92.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،أوتوماتيكية ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف
تتجاوز  ٧كلغ وﻻ تتجاوز  1٠كلغ

807

8450.12.91.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،مزودة ﲟعصرة ﲟا فيما مكابيس التثبيت اﳊراري ،بقدرة
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف أقل من  2.٥كلغ

808

8450.12.92.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،مزودة ﲟعصرة ﲟا فيما مكابيس التثبيت اﳊراري ،بقدرة
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق أو يساوي  2.٥كلغ وأقل من  ٤كلغ

809

8450.12.93.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،مزودة ﲟعصرة ﲟا فيما مكابيس التثبيت اﳊراري ،بقدرة
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق أو يساوي  ٤كلغ وأقل من  8كلغ

810

8450.12.94.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،مزودة ﲟعصرة ﲟا فيما مكابيس التثبيت اﳊراري ،بقدرة
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق أو يساوي  8كلغ وأقل من  1٠كلغ

811

8450.12.95.00

آﻻت غسل اﳌﻼبس ،مزودة ﲟعصرة ﲟا فيما مكابيس التثبيت اﳊراري ،بقدرة
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يساوي  1٠كلغ

812

8450.19.19.00

آﻻت أخرى لغسل اﳌﻼبس ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف أقل من
 2.٥كلغ

813

8450.19.99.10

آﻻت أخرى لغسل اﳌﻼبس ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق
أو يساوي  2.٥كلغ وأقل من  ٤كلغ
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814

8450.19.99.20

آﻻت أخرى لغسل اﳌﻼبس ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق
أو يساوي  ٤كلغ وأقل من  8كلغ

815

8450.19.99.30

آﻻت أخرى لغسل اﳌﻼبس ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يفوق
أو يساوي  8كلغ وأقل من  1٠كلغ

816

8450.19.99.40

آﻻت أخرى لغسل اﳌﻼبس ،بقدرة وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اﳉاف يساوي
 1٠كلغ

817

8481.80.11.00

حنفيات خﻼطة ،صحية

818

8481.80.19.10

حنفيات أخرى للمغاسل ،أحواض اﻻستبراء ،اﳌرشات ،اﳌغاطس واﻷحواض

819

8481.80.19.90

أدوات أخرى للحنفيات الصحية

820

8516.50.00.00

أفران اﳌوجات الدقيقة

821

8516.60.10.00

أفران طبخ حرارية كهربائية لﻼستعمال اﳌنزﱄ

822

8517.12.91.00

الهواتف اﳋلوية والهواتف النقالة

823

8517.12.99.00

هواتف أخرى للشبكات اﳋلوية وشبكات أخرى ﻻسلكية

824

8544.49.22.00

موصﻼت كهربائية أخرى ،غير مزودة بقطع اﻻتصال ،من النحاس غير اﳌصفح،
بتوتر يتجاوز  ٦٠٠فولط

825

8544.49.24.00

موصﻼت كهربائية أخرى ،غير مزودة بقطع اﻻتصال غير اﳌصفح

826

8544.60.12.00

كابﻼت ،خيوط وموصﻼت كهربائية أخرى بتوتر يتجاوز  1٠٠٠فولط ﲟوصﻼت
من نحاس

827

8544.60.92.00

كابﻼت ،خيوط وموصﻼت كهربائية أخرى بتوتر يتجاوز  1٠٠٠فولط ﲟوصﻼت
أخرى

828

8701.91.91.10

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته ﻻ تتجاوز  18كيلو واط ،ﲟحرك الديازال أو نصف
ديازال

829

8701.91.91.20

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته ﻻ تتجاوز  18كيلو واط ،ﲟحرك بنزين

830

8701.91.91.90

جرارات فﻼحية أخرى ﲟحرك قدرته ﻻ تتجاوز  18كيلو واط

831

8701.92.91.10

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  18كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  ٣٧كيلو واط،
ﲟحرك الديازال أو نصف ديازال

832

8701.92.91.20

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  18كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  ٣٧كيلو واط،
ﲟحرك البنزين
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833

8701.92.91.90

جـ ـ ـرارات فﻼحية أخرى ﲟحرك قدرته تتجاوز  18كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز ٣٧
كيلو واط

834

8701.93.91.10

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  ٣٧كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  ٧٥كيلو واط،
ﲟحرك الديازال أو نصف ديازال

835

8701.93.91.20

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  ٣٧كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  ٧٥كيلو واط،
ﲟحرك البنزين

836

8701.93.91.90

جـ ـرارات فﻼحيـة أخرى ﲟحرك قدرته تتجاوز  ٣٧كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز ٧٥
كيلو واط

837

8701.94.91.10

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  ٧٥كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  1٣٠كيلو واط،
ﲟحرك الديازال أو نصف الديازال

838

8701.94.91.20

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز ٧٥كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز  1٣٠كيلو واط،
ﲟحرك البنزين

839

8701.94.91.90

جـ ـرارات فﻼحية أخرى ﲟحرك قدرته تتجاوز ٧٥كيلو واط ،لكن ﻻ تتجاوز 1٣٠
كيلو واط

840

8701.95.91.10

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  1٣٠كيلو واط ،ﲟحرك الديازال أو نصف
الديازال

841

8701.95.91.20

جرارات فﻼحية ﲟحرك قدرته تتجاوز  1٣٠كيلو واط ،ﲟحرك بنزين

842

8701.95.91.90

جرارات فﻼحية أخرى ﲟحرك قدرته تتجاوز  1٣٠كيلو واط

843

9401.61.91.00

مقاعد بﻼ ظهر ﲟا فيها اﳌقاعد اﳌنفوخة ،محشوة ،ذات هيكل من اﳋشب

844

9401.61.92.00

كراسي محشوة ،ذات هيكل من اﳋشب

845

9401.61.99.00

مقاعد أخرى ،محشوة ،ذات هيكل من اﳋشب

846

9401.80.10.00

كراسي ﲟادة البﻼستيك

847

9401.80.20.00

مقاعد بﻼ ظهر ﲟادة البﻼستيك

848

9401.80.90.00

مقاعد أخرى

849

9403.30.10.00

أثاث من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌكاتب ،مغطاة

850

9403.30.91.00

مكاتب من اﳋشب

851

9403.30.92.00

معدات الترتيب من اﳋشب

852

9403.30.93.00

طاوﻻت من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌكاتب

853

9403.30.99.00

أثاث آخر من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌكاتب

854

9403.40.10.00

أثاث من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌطابخ ،مغطاة
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855

9403.40.91.00

أثاث اﳌطبخ من اﳋشب

856

9403.40.92.00

طاوﻻت من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌطابخ

857

9403.40.99.00

أثاث آخر من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ اﳌطابخ

858

9403.50.10.00

أثاث آخر من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ غرف النوم ،مغطاة

859

9403.50.91.00

مجموعة مسماة ”غرفة نوم” من اﳋشب

860

9403.50.92.00

أسّرة من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ غرف النوم

861

9403.50.93.00

خزائن اﳌﻼبس من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ غرف النوم

862

9403.50.99.00

أثاث آخر من اﳋشب من اﻷنواع اﳌستعملة ﰲ غرف النوم

863

9403.70.10.00

طاوﻻت من البﻼستيك

864

9403.70.20.00

رفوف من البﻼستيك

865

9403.70.90.00

أثاث آخر من البﻼستيك

866

9403.89.10.00

أثاث مصنوع من مواد أخرى ،متحصل عليها بطريقة تقليدية

867

9403.89.91.00

أثاث مصنوع من مواد أخرى ،لﻼستعمال اﳌنزﱄ

868

9403.89.99.00

أثاث مصنوع من مواد أخرى

869

9405.10.20.00

ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت عﲆ السقف أو عﲆ اﳊائط
من اﻷصناف اﳌستعملة ﻹنارة اﳌنازل

870

9405.10.90.00

871

9619.00.11.00

حفاظات للبالغﲔ ،من عجينة الورق ،ورق ،قطن سيليولوزي أو مساحات من
ألياف سيليولوز

872

9619.00.19.10

حفاظات لﻸطفال ،من عجينة الورق ،ورق ،قطن سيليولوزي أو مساحات من
ألياف سيليولوز

873

9619.00.19.20

فوط وواقيات صحية ،من عجينة الورق ،ورق ،قطن سيليولوزي أو مساحات من
ألياف سيليولوز

874

9619.00.19.90

مواد ﳑاثلة أخرى من عجينة الورق ،ورق ،قطن سيليولوزي أو مساحات من
ألياف سيليولوز

875

9619.00.91.00

حفاظات لﻸطفال ،من مواد أخرى

876

9619.00.92.00

فوط وواقيات صحية ،من مواد أخرى

877

م 9619.00.99.00

ثريات أخرى وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت عﲆ السقف أو عﲆ
اﳊائط ،عدا تلك اﳋاصة باﻷصناف اﳌستعملة ﻹنارة اﳌساحات أو الطرقات
العمومية

مواد ﳑاثلة أخرى ،من مواد أخرى ،عدا اﳊفاظات للبالغﲔ.

