
٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
3م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةّيميظنتميسارم
ماعنابعش٧٢ يفخّرؤم٨٣1–٨1 مقر يسائر موسرم

حنم نمضتي ،٨10٢ ةنسويام٣1 قفاوملا٩٣٤1
 .ينطولا قاقحتسالا فصم نم "ديهع"ةجردب ماسو

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

)٠1و٦(19ناتداـملا اــميس ال ،روــتسدلا ىلع ءانب–
،هنم )ىلوألاةرقفلا(٣٤1و

عيبر82 يف خّرؤملا2٠-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
ءاشنإ نمضتملاو٤891 ةنس رياني2 قفاوملا٤٠٤1 ماع لوألا

،ينطولا قاقحتسالا فصم

بجر91 يف خرؤملا٧8-٤8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ميـظنت نمضتملاو٤891 ةنس ليربأ12 قفاوملا٤٠٤1 ماع
،ممتملاو لّدعملا ،هلمعو ينطولا قاقحتسالا فصم سلجم

: يتأي ام مسري

فصم نم "ديهع "ةجردب  ماسو  حنمي: ىلوألا ةداملا
خــيش”سنوــت نــب نالدــع دــلاـــخ دـــيسلـــل ينـطوــلا قاــقــحــتسالا
.”ةيولعلا ةقيرطلا

ةّيمسّرـلا ةديرــجلا يف موسرملا اذه رشني:٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قفاوملا9٣٤1 ماعنابعش٧2 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنسويام

ةقيلفتوب زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––

ماع ناضمر٥ يفخرؤم٩٣1-٨1 مـقر يذيفنت موسرم
مــمتيولدــعي ،٨10٢ ةــنس وــيام1٢ قــفاوملا٩٣٤1
٩1 يـــــفخرؤـــــــــملا٢0-٨1 مـــــقر يذــــــيفنتلا موــــــــسرملا

٨10٢ ةـنس رياني ٧قفاوملا٩٣٤1 ماـع يـناثلا عـيـبر
دنع دييقتلاعوـضوم عـئاضبلا نـييعت نـمضتملاو
.داريتسالا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب  –

٣٤1و٤-99 ناتداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

خرؤملا2٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –

٧1٠2 ةنس تشغ٥1 قفاوملا8٣٤1 ماع ةدعقلا يذ٣2 يف

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-٧1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–

٧1٠2 ةــــنس تــــشغ٧1 قــــفاوملا8٣٤1 ماـــــع ةدـــــعقلا يذ٥2

،لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤـــملا2٠-81 مـــقر يذـــــيفنتلا موـــسرملا ىـــضتقمبو–

ةـــنس رــــــياني٧ قــــــــفاوملا9٣٤1 ماــــــــع يـــــــناثلا عـــــيبر91 يف

دـــــنع دــــــييقتلا عوــــــضوم عــــئاضبلا نييــــــــعت نــــــمضتملاو81٠2

 ،دارــــيـتسالا

 : يتأي ام مسري

ةــــــعضاخلا عـــــئاضبلا ةــــمئاق لدـــــــبتست : ىلوألا ةّداملا

موسرملا قحلم يف ةدراولا داريتسالا دنع تقؤملا قيلعتلل

9٣٤1 ماع يناثلا عيبر91 يف خرؤملا2٠-81 مقر يذــيفنتلا

ةـــــمئاقلاب ،هالــــــعأ روــــــكذملاو81٠2 ةـــــــنس رــــــــــياني٧ قــــــفاوملا

.موسرملا اذهب ةقفرملا

دــــــنع تــــــــقؤملا قـــــــــيلعتلاب ةــــــــينعم تـــــــــسيل:٢ ةّداملا

عوــــــــضوــــم ةــــــــمــــئاـــــقـــــلا يف ةــــــــــفاضملا عـــــــــئاضبـــــلا ،دارــــــــــيـــــتسالا

ةـــــــّنطوملا وأ ةــــــلسرملا ،موـــــسرملا اذــــــه بـــــــــــجومب لــــــــيدعتلا

.هرــــــشن خـــــيرات لــــبق

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٣ ةّداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام12 قفاوملا9٣٤1 ماع ناضمر٥ يف رئازجلاب رّرح

.81٠2 ةنس

ىيحيوأ دمحأ
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قحلملا
داريتسالا دنع دييقتلا عوضوم عئاضبلا ةمئاق

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

لجعلا نم حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ ،راقبألا ةليصف نم ةدمجم  موحل

ةفيلألا راقبألا نم حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ ،راقبألا ةليصف نم ةدمجم موحل
ىرخألا

سيماوجلا حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ ،راقبألا ةليصف نم ةدمجم موحل

ىرخألا راقبألا نم حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ ،راقبألا ةليصف نم ةدمجم موحل

ةفيلألا ةليصفلا نم ةدربم وأ ةجزاط ،فورخلل حئابذ فصنو ةلماك حئابذ

ةفيلألا ةليصفلا فالخب ةدربم وأ ةجزاط ،فورخلل حئابذ فصنو ةلماك حئابذ

حئابذ فصن وأ ةلماك حئابذ ةدربم وأ ةجزاط مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلأ ةليصف نم

فاصنا وأ ةلماك حئابذ ةدربم وأ ةجزاط مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلأ ةليصف نم حئابذ

اهماظعب ىرخأ عطقو ةدربموأ ةجزاط مانغالا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
 فورخلل

اهماظعب ىرخأ عطقو ةدربم وأ ةجزاط ،مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلأ ةليصفل

لئاصفل اهماظعب ةعطقم  ةدربم وأ ةجزاط مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ىرخأ

ةليصفل سيك لخاد ةعوضوم ولو ىتح ةمورفم مانغألا ةليصف تاناويحل موحل
ةفيلأ

لئاصفلل سيك لخاد ةعوضوم ولو ىتح ةمورفم مانغألا ةليصف تاناويحل موحل
ىرخألا ةفيلألا

لخاد ةعوضوم ولو ىتح ةريغص عطقل ةعطقم مانغألا ةليصف تاناويحل موحل
ةفيلأ ةليصفل سيك

لخاد ةعوضوم ولو ىتح ةريغص عطقل ةعطقم مانغألا ةليصف نم تاناويحل موحل
ةفيلألا لئاصفلا نم اهريغو سايكأ

ريغ ىرخأو ،مظع نودب ةدربم وأ ةجزاط مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلألا ةليصفلل ،ةعطقم وأ ةمورفملا

وأ ةمورفم ،مظع نودب ةدربم وأ ةجزاط ،مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلألا لئاصفلا نم اهريغو ةعطقم

ةفيلألا ةليصفلا نم ،ةدمجم ،نالمح حئابذ فاصنأو ةلماك حئابذ
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةفيلألا ةليصفلا ادع ،ةدمجم ،نالمح حئابذ فاصنأو ةلماك حئابذ

نم حئابذ فاصنأو ةلماك حئابذ ةدمجملا ،مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلأ ةليصف

حئابذ فاصنأو ةلماك حئابذ ةدـــمجملا مانـغألا ةـــليصف تاـــناويحل ىرـــخأ موــحل
ةفيلألا ةليصفلا نم  اهريغو

ةــلــيصف نــم اــهــماــظــعــب ةــعــطــقــم ةدــمــجملا ماــنــغألا ةــلــيصف تاــناوــيحل ىرـــخأ موحل
فيلألا فورخلا

لـئاصفـلا نـم اـهـماـظـعــب ةــعــطــقــم ةدــمــجملا ماــنــغألا ةــلــيصف تاــناوــيحل ىرــخأ موحل
ىرخألا ةفيلألا

لئاصفلا ريغ نم اهماظعب ةعطقم ةدمجملا مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلألا

ةليصفل سيك يف ةعوضوم ولو ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويحل ةمورفم موحل
ةفيلأ

ريغل سيك يف ةعوضوم ولو ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويحل ةمورفم موحل
ةفيلألا ةليصفلا

يف ةعوضوم ولو ةريغص عطقل ةعطقم ،ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويح موحل
 ةفيلأ ةليصفل سيك

لخاد ةعوضوم ولو ةريغص عطقل ةعطقم ،ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويح موحل
ةفيلألا ةليصفلا ريغل سيك

وأ ةمورفملا اهريغو ،مظع نودب ،ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
ةفيلأ ةليصف نم عطقلا

وأ ةمورفملا اهريغو ،مظع نودب ،ةدمجم ،مانغألا ةليصف تاناويحل ىرخأ موحل
طقف ةفيلأ ةليصف نم  عطقلا

ةدربم وأ ةجزاط حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ زعام ةليصف تاناويحل موحل
ةفيلأ ةليصف

ةدربم وأ ةجزاط حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ زعام زعام ةليصف  تاناويحل موحل
ةفيلألا ةليصفلا  فالخب

ةفيلألا ةليصفلا نم ةدربم وأ ةجزاط اهماظعب عطقب زعام ةليصف  تاناويحل موحل

ةليصفلا فالخب ةدربم وأ ةجزاط اهماظعب عطق زعام ةليصف تاناويحل موحل
ةفيلألا

ةليصفلا نم ةدربم وأ ةجزاط مظعلا نودب عطق زعام ةليصف تاناويحل موحل
ةفيلألا
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةليصفلا  فالخب ةدربم وأ ةجزاط مظعلا نودب عطق زعام ةليصف  تاناويحل موحل
ةفيلألا

ةفيلأ ةليصف  ةدمجم حئابذ فاصنأ وأ ةلماك حئابذ زعام ةليصف  تاناويحل موحل

فالــخــب ةدــمــجــم حــئاــبذ فاصنأ وأ ةــلــماــك حــئاــبذ زــعاــم ةـــلـــيصفتاــناوــيحل موحل
ةفيلألا ةليصفلا

 ةفيلألا ةليصفلا نم ةدمجم اهمظعب عطق زعام ةليصف  تاناويحل موحل

ةفيلألا ةليصفلا فالخب ةدمجم اهمظعب عطق زعام ةليصف  تاناويحل موحل

ةفيلألا ةليصفلا  نم ةدمجم مظع نودب عطق زعام ةليصف  تاناويحل موحل

ةفيلألا ةليصفلا فالخب  ةدمجم مظع نودب عطق زعام ةليصف  تاناويحل موحل

ةدربم وأ ةجزاط،لويخلا ةليصف نم ةيناويح موحل

ةدربم وأ ةجزاط لاغبلا وأ رامحلا ةليصف نم ةيناويح موحل

ةدمجم ةنصحألا ةليصف نم ةيناويح موحل

ةدمجم لاغبلا وأ انيسألا ةليصف نم ةيناويح موحل

ةدربم وأ ةجزاط راقبألا ةليصف نم ةنسلأ

 ةدربم وأ ةجزاط راقبألا ةليصف نم لجرألاو )نانذألا اهيف امب( اهؤازجأو سوؤرلا

 ةدربم وأ ةجزاط ،راقبألا ةليصف نم ةدمعألاو عالضألا

   ةدربم وأ ةجزاط ،راقبألا ةليصف نم لكألل ةحلاص ءاشحألا نم اهريغ

ةدمجم راقبألا ةليصف نم ةنسلأ

 ةدمجم راقبألا ةليصف نم دابكأ

ةدمجم ،راقبألا  ةليصف نم ةدمعألاو عالضألا

 ةدمجم ،راقبألا ةليصف نم لكألل ةحلاص ءاشحألا نم اهريغ

 ةدربم وأ ةجزاط ريزانخلا ةليصف نم لكألل ةحلاص ءاشحأ

 اهريغو ةدمجم ريزانخلا ةليصف نم دبك

 ةدمجم ريزانخلا ةليصف نم ءاشحأ نم اهريغ

 ةدربم وأ ةجزاط ،زعاملا ،مانغألا ةليصف نم لكألل ةحلاص ةيناويح ءاشحأ
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0206.29.91.00

0206.29.99.00

0206.30.90.00

0206.41.90.00

0206.49.90.00

0206.80.91.00
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)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
7م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

وأ ةجزاط  لاغبلا وأ رامحلا ،ةنصحألا ةــــليصف نم لـــــكألل ةـــــحلاص ةــــيناويح ءاــــشحأ
ةدربم

 ةدمجم زعاملا ،مانغألا ةليصف نم لكألل ةحلاص ةيناويح ءاشحأ

ةدمجم لاغبلا وأ رامحلا ،ةنصحألا ةليصف نم لكألل ةحلاص ةيناويح ءاشحأ

ةجزاط ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
ىــــــمسملا نيـــــلجرلاو سأرلا عـــــم ءاـــــعمأ نودــــــبو ةــــشيرم ةــــضورعم ةدرــــبم وأ
 ”%٣8 جاجد”

ةجزاط ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
،ةبقرلا عم نكلو،نيلجرلاو سأرلا عم ميطارخ نودبو ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ
 ”%٠٧جاجد“ ىمسملاو ةصناقلاو دبكلا،بلقلا

ةجزاط ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
دبكلا ،بلقلاو ،قنعلاو نيلجرلاو سأرلا نودب ةغراف ،ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ

،رخآ لكشب ةضورعم وأ ”%٥٦جاجد”ىمسملا ةصاقلاو

ةدمجم ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
 ”%٣8جاجد” ىمسملا نيلجرلاو سأرلا عم ءاعمأ نودب ةشيرم ةضورعم

ةدمجم ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
دبكلاو بلقلاو ةبقرلا عم نكلو نيلجرلاو سأرلا نودب ةغرافو ةشيرم ةضورعم
 ”%٠٧ جاجد”ىمسملا ءاشحألاو

ةدمجم ،ةعطقم ريغ فيلألا جاجدلا ةليصف نم نجاودلل لكألل ةحلاص ءاشحأو موحل
دبكلاو بلقلا ،ةبقرلا نودبو نيلجرلاو سأرلا نودب ةغرافو ةشيرم ةضورعم
ىرخأ ةقيرطب ضورعم وأ ”%٥٦ جاجد”ىمسملا ءاعمألاو

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ماظع نودب عطق

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ماظع نودب عبر وأ فصن

وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل فارطأ نودب ولو ىتح ةحنجألا لك
ةدربم

ةليصف نم نجاودلل ةحنجألا فارطأ وأ فادرألا ،ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا
ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ردصلا نم عطقو رودصلا

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل  ذاخفألا نم عطقو ذاخفألا

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل  ىرخألا عطقلا

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلا  دبك
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)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 8

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل  ىرخأ ءاشحأ

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل  مظعلا ةعوزنم ةمورفم عطق

جاجدلا ةليصف نم نجاودلل يحرم ريغ دلج نودب )ردصلا( محل حئارشو محل مظع
  ةدمجملا ،فيلألا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل  يحرم ريغ دلج الب اهلك ذاخفألا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل مظعلا ةعوزنملا ىرخألا عطقلا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل مظعلا ةعوزنم عابرأ وأ فاصنأ

،ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل فارطأ نود نم ىتح ،اهلك ،ةحنجأ

ةليصف نم نجاودلل ةحنجألا فارطأ وأ فادرألاو ةبقرلا عم رهظلاو ةبقرلا ،رهظلا
ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ردصلا عطقو ردصلا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل نيذخفلا نم عطقلاو ناذخفلا

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ماظع نودب عطقلا نم اهريغ

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلا دبك

ةدمجملا ،فيلألا  جاجدلا ةليصف نم نجاودلل ىرخأ ءاشحأ

،ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ ةجزاط ،ةعطقم ريغ يمورلا كيدلاو شبحلا موحل
ةاّمسملاو ،ءاـــــعمألاو دـــبكلاو بــــلقلاو ةــــبقرلا عــــم ،لــــــجرألاو سأرـــــــلا نود ،ةـــــــغرفم
”%٠8 يمورلا كيدلا”

ةضورعم ةدربم وأ ةجزاط ،ءازجأ ىلإ ةعطقم ريغ يمورلا كيدلاو شبحلا موحل
ةاـــــــمسملا ،ءاـــــعمألاو دــــــبك ،بــــــلق ،لـــــــجرأ ،قــــــنع ،سأر نودـــــــب ،ةــــــــــغرفمو ةـــــــشيرم
كلذ فالخ تمدق وأ ،”%٣٧ يمورلا كيدلا”

،ةغراف ،ةشيرم ةضورعملا ،ةدمجملا ،ةعطقم ريغ يمورلا كيدلاو شبحلا  موحل
ةاــــــــــمسملاو ،ءاــــــــــــــعمألاو دـــــــــبكلاو بــــــــــــــلقلاو ةـــــــــــبقرلا عـــــــم لــــــــــجرألاو سأرـــــــــــــلا نود
”%٠8يمورلا كيدلا”

نودب  ةغرافو  ةشيرم  ةضورعم ةدمجم ،ةعطقم ريغ يمورلا كيدلاو شبحلا موحل
وأ”يمورلا كيدلا نم %٣٧” ةامسملا ،ءاعمأ وأ دبك وأ بلق وأ لجرأ وأ قنع وأ سأر
.كلذ فالخ تمدق

ةدربم وأ ةجزاط شبحلا وأ يمورلا كيدلل ةيحرم ،مظع نودب عطق

،شبحلاو يمورلا كيدلل يحرم ريغ ،دلج الب )ردصلا( محل حئارشو مظعلا محل
ةدربم وأ ةجزاط
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)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
9م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةدربملا وأ ةجزاطلا شبحلاو يمورلا كيدلل ةيحرم ريغ ،دلج نودب ناذخفلا

ةدربم وأ ةجزاط شبحلاو يمورلا كيدلا نم ،مظعلا نودب  عطق

ةدربم وأ ةجزاط ،شبحلاو يمورلا كيدلا نم ،ماظعلا نودب ،عابرأ وأ فاصنأ

ةدربم وأ ةجزاط ،شبحلاو يمورلا كيدلا نم فارطأ نود نم ىتح ،ةلماك ةحنجأ

يمورلا كيدلا نم ةحنجألا فارطأ وأ فادرأ ،ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا
ةدربم وأ ةجزاط شبحلاو

ةدربم وأ ةجزاط شبحلاو يمورلا كيدلل ردصلا نم عطق وأ ردصلا

 ةدربملا وأ ةجزاطلا شبحلاو يمورلا كيدلا نم ذاخفألا عطقو ذاخفألا

 ةدربملا وأ ةجزاطلا شبحلاو يمورلا كيدلا نم اهماظع ريغب عطقلا  نم اهريغ

دربم وأ جزاط ،شبحلاو يمورلا كيدلا دبك

شبحلاو يمورلا كيدلا نم ةدربملا وأ ةجزاطلا ءاشحألا نم اهريغ

ةدمجملا شبحلاو يمورلا كيدلا نم ،ةيحرم ،مظعلا نودب عطق

ةدمجملا ،شبحلاو يمورلا كيدلا نم ،يحرم ريغ ،دلج الب )ردصلا( محللا حئارشو مظعلا محل

ةدمجملا ،شبحلاو يمورلا كيدلل ،يحرم ريغ ،دلجلا نودب نيذخفلا لك

 دمجملا شبحلاو يمورلا كيدلا نم مظعلا نودب عطق نم اهريغ

شبحلاو يمورلا كيدلا نم ،ةدمجم ،ماظعلا نودب ،عابرأ وأ فاصنأ

ةدمجملا ،شبحلاو يمورلا كيدلا نم فرط نود نم ىتح ،ةلماك ةحنجأ

كيدلا نم اهفارطأ وأ ةحنجألا فارطأ وأ فادرألا ،ةبقرلا عم رهظلاو ةبقرلا ،رهظلا
 ةدمجملا شبحلا وأ يمورلا

 ةدمجملا شبحلا وأ يمورلا كيدلا نم رودصلا عطقو رودصلا

 ةدمجملا شبحلا وأ يمورلا كيدلا نم ذاخفألا عطق وأ ذاخفألا

 ةدمجملا شبحلا وأ يمورلا كيدلا نم  اهماظعب ىرخأ عطق

 دمجملا شبحلا وأ يمورلا كيدلا  دبك

 دمجملا شبحلاو يمورلا كيدلا نم ءاشحأ نم اهريغ

نود ،ةغرفم ريغو ةلماك ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ ةجزاط ،ةعطقم ريغ طبلا موحل
” %٥8 طب” ةاّمسملاو ،لجرألاو سأرلا عم ءاعمأ
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)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 10

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

سأر  نود ،ةغرفمو ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ ةـــــجزاط ةـــــعـطقم رـــــيغ طـــــبلا موـــــحل
” %٠٧ طب” ةاّمسملا ،ةصناقلاو دبكلاو بلقلاو ةبقرلا عم نكلو لجرأ الو

،سأر نودب ةغراف ،ةشيرم ةــضورعم ةدرــــبم وأ ةــــجزاط  ةــــعطقم رــــيغ طـــــبلا موــــحل
ةمدقم وأ”%٣٦ طب“ ةاّمسملا ةصناقلا الو دبكلا الو بلقلا الو ةبقرلا الو لجرأ الو
ىرخأ ةقيرطب

لجرأ الو ،سأر نودب ةغراف ،ةشيرم ةضورعم ةدمجملا ةعطقم ريغ طبلا موحل
 ”%٠٧ طب” ةاّمسملا ةصناقلاو دبكلا ،بلقلاو ةبقرلا عم نكلو

لجرأ الو ،سأر نودب ةغراف ،ةشيرم ةضورعم ةدمجملا ،ةعطقم ريغ طبلا موحل
ةقيرطب ةمدقم وا ”%٣٦ طب” ةاّمسملا ةصناقلاو دبكلا ،بـلقلا ،ةـبقرلا نودبو
ىرخأ

دربملا وأ جزاطلا طبلل مظع نودب عطق

ةدربم وأ ةجزاط طبلا نم  اهمظعب عابرأ وأ فاصنأ

دربملا وأ جزاطلا طبلل فارطأ نودب ولو ةحنجألا

دربملا وأ جزاطلا طبلل ةحنجألا فارطأ وأ فادرأ ،ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا

دربملا وأ جزاطلا طبلل ةنمسملا دبكلا فالخب دبكلا

طبلا نم ةدربملا وأ ةجزاطلا ءاشحألا نم اهريغ

دمجملا طبلا نم مظعلا ةعوزنم عطق

ةدمجم طبلل  اهماظعب عابرأ وأ فاصنأ

ةدمجم  ،طبلل مظعلا ةعوزنم فارطأ نودب ولو ىتح ةلماك ةحنجأ

ةدمجملا طبلل مظعلا ةعوزنملا ةحنجألا فارطأ ةبقرلا عم رهظلا ةبقرلا ،رهظلا

دمجملا طبلل مظعلا ةعوزنملا ردصلا عطقو ردصلا

ةدمجم ،مظعلا ةعوزنم طبلا نم ذاخفألا نم عطقو ذاخفألا

ةدمجملا  طبلل ماظعلا ةعوزنم ريغ عطقلا نم اهريغ

ةدمجملا طبلل ةمحشملا دابكألا نم اهريغو دبكلا

ةدمجملا طبلل ءاشحألا نم اهريغ

عم  ،ةغرفم ريغو مدلاب ،ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ ةجزاط  ةعطقم ريغ زوإلا موحل
” %28زوإ” ةاّمسملاو ،لجرألاو سأرلا
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)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
11م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

الو سأر نودب ةغراف ،ةشيرم ةضورعم ةدربم وأ ةجزاط ةعطقم ريغ زوإلا موحل
ىرخأ ةقيرطب ةمدقم وأ ”%٥٧ زوإ” ةاّمسملا ةصناقلا وأ بلقلا نودب وأ عم لجرأ

،سأرلا عم ةغراف ريغ ،مدلاب ،ةشيرم ةضورعم ةدمجملا ،ةعطقم ريغ زوإلا موحل
”%28 زوإ” ةاّمسملا  لجرألاو

عم لجرأ الو ،سأر نودب ةغراف ،ةشيرم ةضورعم ةدمجملا  ةعطقم ريغ زوإلا موحل
ىرخأ ةقيرطب ةمدقم وأ ”%٥٧زوإ” ةاّمسملا ةصناقلا ،بلقلا نودب وأ

دربملا وأ جزاطلا زوإلل مظع نودب عطق

ةدربم وأ ةجزاط زوإلل اهمظعب عابرأ وأ فاصنأ

دربملا وأ جزاطلا زوإلل فارطأ نودب ولو ةحنجألا

دربملا وأ جزاطلا زوإلل ةحنجألا فارطأ وأ فادرألا  ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا

دربملا وأ جزاطلا زوإلل ةنمسملا دبكلا فالخب دبكلا

زوإلا نم ةدربملاوأ ةجزاطلا ءاشحألا نم اهريغ

ةدمجملا زوإلا نم مظعلا ةعوزنم عطق

ةدمجملا زوإلل مظعلا ةعوزنم ريغ عابرأ وأ فاصنأ

ةدمجملا زوإلل فارطأ نودب ولو ىتح ةحنجألا لك

ةدمجملا ،زوإلل  ةحنجألا فارطأ وأ فادرألا ،ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا

دمجملا ،زوإلل ردصلا عطقو ردصلا

ةدمجملا زوإلل نيذخفلا نم عطقو ذاخفألا

ةدمجملا زوإلل ماظعلا ةعوزنم ريغ عطقلا نم اهريغ

ةدمجملا زوإلل ةمحشملا دابكألا نم اهريغو دبكلا

ةدمجملا زوإلل ءاشحألا نم اهريغ

اينيغ جاجدل ةدربم وأ ةجزاط ءازجأ ىلإ ةعطقملا ريغ موحل

اينيغ جاجدل  ةدمجم ءازجأ ىلا ةعطقملا ريغ موحل

اينيغ جاجدل  ةدربم وأ ةجزاط مظعلا ةعوزنم عطق

اينيغ جاجدل  ةدمجم مظعلا ةعوزنم عطق

اينيغ جاجدل  ةدربم وأ ةجزاط مظعلا ةعوزنم ريغ عابرأ وأ فاصنأ

0207.51.90.00

0207.52.10.00

0207.52.90.00

0207.54.10.00

0207.54.21.00

0207.54.22.00

0207.54.23.00

0207.54.31.00

0207.54.39.00

0207.55.10.00

0207.55.21.00

0207.55.22.00

0207.55.23.00

0207.55.24.00

0207.55.25.00

0207.55.29.00

0207.55.32.00

0207.55.39.00

0207.60.10.00

0207.60.20.00

0207.60.31.00

0207.60.32.00

0207.60.41.00

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 12

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

اينيغ جاجدل ،ةدربم وأ ةجزاط فارطأ نودب تناك نإو ىتح ةلماك ةحنجأ

اينيغ جاجدل  ةدربم وأ ةجزاط ةحنجألا فارطأ ،ةبقرلا عم رهظلا ،ةبقرلا ،رهظلا

اينيغ جاجدل  ةدمجم مظعلا ةعوزنم ريغ عابرأ وأ فاصنأ

اينيغ جاجدل ةدمجم فارطأ نودب تناك نإو ىتح ةلماك ةحنجأ

ةدمجم ،اينيغ جاجد نم ةحنجألا فارطأ وأ فادرأ ،ةبقر عم رهظ ،ةبقر ،رهظ

 ةدمجم ،اينيغ جاجد نم ردصلا عطقو ردصلا

 ةدمجم ،اينيغ جاجد نم ذاخفألا عطقو ذاخفأ

ةدمجم ،اينيغ جاجد نم اهمظعب ىرخأ عطق

 ةدربم وأ ةجزاط ،اينيغ جاجد نم دبك

ةدربم وأ ةجزاط ،اينيغ جاجد نم ىرخأ ءاشحأ

 ةدمجم ،اينيغ جاجد نم دبك

ةدمجم ،اينيغ جاجد نم ىرخأ ءاشحأ

ةدربم وأ ةجزاط ،ةفيلألا بنارألا نم اهمظع نودب موحل

 ةدربم وأ ةجزاط ،ةفيلألا بنارألا نم اهمظعب موحل

ةدّربم وأ ةجزاط ،ةيربلا بنارألا نم اهمظع نودب موحل

ةدّربم وأ ةجزاط ،ةيربلا بنارألا نم اهمظعب موحل

ةدمجم ،ةفيلألا بنارألا نم اهمظع نودب موحل

ةدمجم ،ةفيلألا بنارألا نم اهمظعب موحل

ةدمجم ،ةيربلا بنارألا نم اهمظع نودب موحل

ةدمجم ،ةيربلا بنارألا نم اهمظعب موحل

ةدّربم وأ ةجزاط ،ةفيلألا بنارألا ءاشحأ

ةدّربم وأ ةجزاط ،ةيربلا بنارألا ءاشحأ

ةدمجم ،ةفيلألا بنارألا ءاشحأ

ةدمجم ،ةيربلا بنارألا ءاشحأ

0207.60.42.00

0207.60.43.00

0207.60.51.00

0207.60.52.00

0207.60.53.00

0207.60.54.00

0207.60.55.00

0207.60.59.00

0207.60.61.00

0207.60.69.00

0207.60.71.00

0207.60.79.00

0208.10.11.00

0208.10.12.00

0208.10.21.00

0208.10.22.00

0208.10.31.00

0208.10.32.00

0208.10.41.00

0208.10.42.00

0208.10.52.00

0208.10.53.00

0208.10.62.00

0208.10.63.00

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
13م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةدربم وأ ةجزاط ،اهمظع نودب )نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامج  موحل

ةدربم وأ ةجزاط ،اهمظعب )نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامج  موحل

ةدمجم ،اهمظع نودب )نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامج  موحل

 ةدمجم ،اهمظعب )نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامج  موحل

ةدربم وأ ةجزاط ،)نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامجل ىرخأ ءاشحأ

ةدمجم ،)نيمانسب( لامجلا نم ىرخأ عاونأو لامج ءاشحأ

ةدربم وأ ةجزاط ،ةيرب زوإو طب ،ناّمس موحل

ةدربم وأ ةجزاط ،فيلأ مامح موحل

ةدربم وأ ةجزاط ،ىرخأ نجاود موحل

ةدمجم ،ةيرب زوإو طب ،ناّمس موحل

ةدمجم ،عدافضلا ذاخفأ

ةدمجم ،فيلأ مامح موحل

ةدمجم ،ىرخأ نجاود موحل

ةدربم وأ ةجزاط ،ىرخأ نجاودل ىرخأ ءاشحأ

ةدمجم ،ىرخأ نجاودل ىرخأ ءاشحأ

ةدربم وأ ةجزاط ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ زوإ نوهد

ةدمجم ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ زوإ نوهد

حلمم ءام يف وأ ةحلمم ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ زوإ نوهد

ةنخدم وأ ةففجم ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ زوإ نوهد

ةدربم وأ ةجزاط ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ ىرخأ نجاود نوهد

ةدمجم  ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ ىرخأ نجاود نوهد

ءام يف وأ ةحلمم ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ ىرخأ نجاود نوهد
حلمم

ةنخدم وأ ةففجم ،ىرخأ ةقيرطب ةعوزنم ريغ وأ ةبئاذ ريغ ىرخأ نجاود نوهد

حلمم ءام يف وأ ةحلمم ،اهمظعب راقبألا ةليصف تاناويح موحل

0208.60.11.00

0208.60.12.00

0208.60.21.00

0208.60.22.00

0208.60.39.00

0208.60.49.00

0208.90.11.00

0208.90.13.00

0208.90.19.00

0208.90.21.00

0208.90.22.00

0208.90.23.00

0208.90.29.00

0208.90.39.00

0208.90.49.00

0209.90.11.00

0209.90.12.00

0209.90.13.00

0209.90.14.00

0209.90.91.00

0209.90.92.00

0209.90.93.00

0209.90.94.00

0210.20.11.00

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 14

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةنخدم وأ ةففجم اهمظعب راقبألا ةليصف تاناويح موحل

حلمم ءام يف وأ ةحلمم ،اهمظع نودب راقبألا ةليصف تاناويح موحل

ةنخدم وأ ةففجم اهمظع نودب راقبألا ةليصف تاناويح موحل

ريزانخو نيفالد ،ناتيح نم لكألل ةحلاصلا ءاشحألاو موحللا قيحاسمو قيقد
نـــــم تاـــــناويح( مــــعطأو رـــــحبلا فارـــــخ ،)ناـــــتيحلا ةــــــبتر نـــــم تاــــــييدث( رــــــحبلا
 )بشعلا ةلكآ تايناليخلا

بلاعث ةليصف نم تاييدث( رحبلا ةليفو رحبلا دوسأ ،رحبلا بالكو تامقف ءاشحأ
)ءاملا

دوسأ ،رحبلا بالكو تامقف نم لكألل ةحلاصلا ءاشحألاو موحللا قيحاسمو قيقد
)ءاملا بلاعث ةليصف نم تاييدث( رحبلا ةليفو رحبلا

نيباعث اهيف امب( فحاوزلا نم لكألل ةحلاصلا ءاشحألاو موحللا قيحاسمو قيقد
)رحبلا فحالسو

زعاملا وأ مانغألا ةليصف - - - -

ىرخأ لئاصف  نم - - - -

ريزانخلا ةليصف  نم - - - -

 راقبألا ةليصف  نم - - - -

زعاملا وأ مانغألا ةليصف نم - - - -

نجاودلا ةليصف نم - - - -

ىرخأ لئاصف نم - - - -

ريزانخلا ةليصف نم ءاشحأو موحل نم لكألل ةحلاص ،قيحاسمو قيقد

زعاملاو مانغألا لئاصف نم ءاشحأو موحل نم لكألل ةحلاص قيحاسمو قيقد

ىرخأ لئاصف ءاشحأو موحل نم لكألل ةحلاص قيحاسمو قيقد

ىرخأ تايّلحم وأ ركسلا اهيلإ فاضم ريغ ،ةزكرم ريغ ،بيلح ةدشقو بيلح
 .رتل2 ةيفاصلا اهتعس قوفت ال بلع يف انزو %1 نع ديزي ال نهد ةبسنب

ىرخأ تايّلحم وأ ركسلا اهيلإ فاضم ريغ ،ةزكرم ريغ ،بيلح ةدشقو بيلح
اهريغ ،انزو %1 نع ديزي ال نهد ةبسنب

اهتعس قوفت ال بلع يف انزو %٣ نع ديزت الو %1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح
رتل2 ةيفاصلا

0210.20.12.00

0210.20.21.00

0210.20.22.00

0210.92.13.00

0210.92.22.00

0210.92.23.00

0210.93.30.00

0210.99.11.00

0210.99.19.00

0210.99.21.00

0210.99.22.00

0210.99.23.00

0210.99.24.00

0210.99.29.00

0210.99.31.00

0210.99.33.00

0210.99.39.00

0401.10.10.00

0401.10.90.00

0401.20.11.10

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
15م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

اهريغ ،انزو %٣ نع ديزت الو %1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

اهتعس قوفت ال بلع يف انزو %٦ نع ديزت الو %٣ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح
رتل2 ةيفاصلا

اهريغ ،انزو %٦ نع ديزت الو %٣ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

قوفت ال بلع يف انزو %٣ نع ديزت الو %1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق
رتل2 ةيفاصلا اهتعس

 اهريغ ،انزو %٣ نع ديزت الو %1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق

قوفت ال بلع يف ،انزو %٦ نع ديزت الو %٣ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق
رتل2 ةيفاصلا اهتعس

اهريغ ،انزو %٦ نع ديزت الو %٣ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق

اهتعس قوفت ال بلع يف %٠1 نع ديزت الو %٦ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح
رتل2 ةيفاصلا

 اهريغ ،%٠1 نع ديزت الو %٦ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

رتل2 ةيفاصلا اهتعس قوفت ال بلع يف بيلح ةدشق

اهريغ ،بيلح ةدشق

اهتعس قوفت ال بلع يف %12 نع ديزت الو %٠1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح
رتل2 ةيفاصلا

اهريغ ،%12 نع ديزت الو %٠1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

اهتعس قوفت ال بلع يف %٥٤ نع ديزت الو %12 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح
رتل2 ةيفاصلا

اهريغ ،%٥٤ نع ديزت الو %12 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

رتل2 ةيفاصلا اهتعس قوفت ال بلع يف ،%٥٤ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

اهريغ ،%٥٤ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح

اهتعس قوفت ال بلع يف %12 نع ديزت الو %٠1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق
رتل2 ةيفاصلا

اهريغ ،%12 نع ديزت الو %٠1 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق

اهتعس قوفت ال بلع يف ،%٥٤ نع ديزت الو %12 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق
رتل2 ةيفاصلا

0401.20.11.90

0401.20.12.10

0401.20.12.90

0401.20.21.10

0401.20.21.90

0401.20.22.10

0401.20.22.90

0401.40.11.00

0401.40.19.00

0401.40.21.00

0401.40.29.00

0401.50.11.10

0401.50.11.90

0401.50.12.10

0401.50.12.90

0401.50.13.10

0401.50.13.90

0401.50.21.10

0401.50.21.90

0401.50.22.10

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 16

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

اهريغ ،%٥٤ نع ديزت الو %12 نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق

رتل2 ةيفاصلا اهتعس قوفت ال بلع يف %٥٤ نع ديزت نهد ةبسنب بيلح ةدشق

    اهريغ ،%٥٤ نع انزو ديزي نهد ةبسنب بيلح ةدشق

 لئاس لكش يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم وأ ،رطعم تروغاي

يف وأ تابيبح قوحسم لكش يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم وأ ،رطعم تروغاي
ةبلص ىرخأ لاكشأ

اهريغ ،لاكشأ يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم وأ ،رطعم تروغاي

لئاس ،لكش يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم  ريغو،رطعم ريغ تروغاي

تابيبح ،قوحسم لكش يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم  ريغو،رطعم ريغ تروغاي
 ةبلص ىرخأ لاكشأ يف وأ

اهريغ ،لاكشأ يف واكاك وأ هكاوف هيلإ فاضم ريغو،رطعم  ريغ تروغاي

وأ ةرمخم تادشقو بيلح نم ىرخأ عاونأو ريفيك  ،نارثخم ةدشقو نبل ،ضيخم
واكاك وأ هكاوف اهيلإ فاضم وأ ةرطعم  ةضمحم

وأ ةرمخم تادشقو بيلح نم ىرخأ عاونأو ريفيك  ،نارثخم ةدشق و نبل ،ضيخم
ةدروتسملا ةراثخلا ادع ،واكاك وأ هكاوف اهيلإ فاضم ريغ ،ةرطعم ريغ ةضمحم
   نيجتنملا لبق نم

 غلك1 زواجتي ال ىوتحم تاذ بلع يف ةيعيبط ةدبز

 ىرخأ ةدبز

 يلطلل ةينبل ةنيجع

نوهدلا ىوتحم نم توبياكو مورسوتكال نبج كلذ يف امب )ىطغم ريغ( جزاط نبج
 لقأ وأ %٥8 ةبسنب

 اهريغ ،توبياكو مورسوتكال نبج كلذ يف امب )ىطغم ريغ( جزاط نبج

عاونألا عيمج نم ،قوحسملا وأ روشبملا نبجلا

قوحسملا وأ روشبملا ريغ ،جلاعملا نبجلا

روفكورلا نبج

الوزنوغروغ نبج

مادـــخـــتساـــب اـــهـــيـــلـــع لوصحلا مت يتـــلا عالـــقــــلا عــــم ىرــــخألا ناــــبــــجألاو قرزألا نبجلا
يتروفيكور مويلسنبلا

0401.50.22.90

0401.50.23.10

0401.50.23.90

0403.10.11.00

0403.10.12.00

0403.10.19.00

0403.10.21.00

0403.10.22.00

0403.10.29.00

0403.90.10.00

0403.90.90.00 م

0405.10.11.00

0405.10.90.00

0405.20.00.00

0406.10.10.00

0406.10.90.00

0406.20.00.00

0406.30.00.00

0406.40.10.00

0406.40.20.00

0406.40.90.00

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
17م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

 ربمماك

 ةخوبطملا وأ ةخوبطملا هبش ،ةطوغضملا وأ ةخوبطملا ريغ ،ةنيل ىرخأ نابجأ

 ادوق نبج

رييورغ نبج

نوسمرب نبج

  ىرخأ نابجأ

.ةئزجتلاب عيبلل هجوم بلعم يعيبط لسع

  )sruemirp ed( ةجزاط اطاطب

ىرخأ ةجزاط اطاطب

 ةجزاط ىرخأ مطامط

رذبلل هجوم ريغ موث

 ثارك

 رمعملا موثلا

 رضخأ لصب

ىرخأ ةيموث رضخ

 يلكورب طيبنرقو طيبنرق

 لسكورب بنرك

 ضيبأ بنرك

 رمحأ بنرك

 ةجزاط اكيسارب عون نم لكألل ةحلاص ةلثامم ىرخأ تاجتنم

 يحافت لكش وذ سخ

 رخآ سخ

)مزويلوف راف سيبيتنأ مويروكوش ( فوتلف

)ايلوفتال .راف ايفيدنأ مويروكيس( لوراكس ءابدنه

0406.90.11.00

0406.90.19.00

0406.90.92.00

0406.90.93.00

0406.90.94.00

0406.90.99.00

0409.00.10.00

0701.90.91.00

0701.90.99.00

0702.00.90.00

0703.20.90.00

0703.90.10.00

0703.90.20.00

0703.90.30.00

0703.90.90.00

0704.10.00.00

0704.20.00.00

0704.90.10.00

0704.90.20.00

0704.90.90.00

0705.11.00.00

0705.19.00.00

0705.21.00.00

0705.29.10.00

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 18

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

)ابسيرك. راف ايفيدنأ مويروكيس( ةدعجم ءابدنه

 ىرخأ ءابدنه

 رزج

 تفل

 ةطلسلا ردنمش

 يتفل سفارك

 لجف

 ةجزاط لكألل ةحلاص ةلثامم ىرخأ روذجو سيفسلاس

رايخ

 للخم رايخ

 نويله

 ناجنذاب

 يتفللا سفرك ريغ سفرك

 اتنوميب عون نم وأ موكيسباك عون نم لفلف

  ةقالمعلا خنابسلاو ادنالزوين خنابس ،خنابس

 فوشرخ

 نوتيز

)يبيبس اطيبيكرك( بينرك و ةعرق ، ةنيطقي

 يكوش فوشرخو فوشرخ

  رمشلا

 ةجزاط ىرخأ رضخ

 ةخوبطم ريغ ةدمجم اطاطب

 راخبلا ىلع وأ ءاملا يف ةخوبطم ةدمجم اطاطب

 خوبطم ريغ دمجم نوتيز

0705.29.20.00

0705.29.90.00

0706.10.10.00

0706.10.90.00

0706.90.10.00

0706.90.20.00

0706.90.30.00

0706.90.90.00

0707.00.10.00

0707.00.20.00

0709.20.00.00

0709.30.00.00

0709.40.00.00

0709.60.00.00

0709.70.00.00

0709.91.00.00

0709.92.00.00

0709.93.00.00

0709.99.20.00

0709.99.30.00

0709.99.90.00

0710.10.10.00

0710.10.20.00

0710.80.21.00

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
19م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

 راخبلا ىلع وأ ءاملا يف خوبطم دمجم نوتيز

 تيربكلا زاغ ةطساوب ظوفحم دمجم نوتيز

 ىرخأ داوم هيلإ فاضملا وأ تربكملا ،حلاملا ءاملا ةطساوب ظوفحم دمجم نوتيز

 ىرخأ قرطب ظوفحم نوتيز

ففجم دنهلا زوج

رخآ دنهلا زوج

ةرشق نودب وجاكلا

ةرشق نودب قدنبلا

ةرشق نودب كرتشملا زوجلا

ةرشق نودب قتسفلا

 ”رون ةلقد” جزاط رمت

  اهريغ ،جزاط رمت

 ةيديلقتلا ةقيرطلاب ففجم رمت

ىرخأ قرطب ففجم رمت

 جزاط نيت

 جزاط سانانأ

ةتاكوفألا

 جزاط مدنج زوجو ،ةجنملا ،ةفاوغلا

جزاط  لاقترب

 جزاط نيردنم

 جزاط نيتنملك

ةجزاط سموستاسو لايرنم

جزاط غنكليولا

جزاط نيرجنت

0710.80.22.00

0711.20.10.00

0711.20.20.00

0711.20.90.00

0801.11.00.00

0801.19.00.00

0801.32.00.00

0802.22.00.00

0802.32.00.00

0802.52.00.00

0804.10.10.00

0804.10.50.00

0804.10.91.00

0804.10.99.00

0804.20.10.00

0804.30.10.00

0804.40.00.00

0804.50.10.00

0805.10.10.00

0805.21.10.00

0805.22.10.00

0805.29.11.00

0805.29.21.00

0805.29.31.00

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 20

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

 اهريغ ،ةجزاط نيردنم

 جزاط نويفيركلاو يدنهلا نوميللا

 جزاط )مون وميل سورتيس ،نوميل سورتيس( نوميل

 جزاط )ايلوفيتال سورتيسو ايلوفتناروا سورتيس( ميللا

  اهريغ ،ةجزاط تايضمح

ةدئاملا بنع جزاط ،بنع

 ةدئاملا بنع ادع جزاط ،بنع

رمحألا خيطبلا

خيطبلا

اياببلا

اهريغ ،حافت

اهريغ ،صاجإ

لجرفسلا

اهريغ ،شمشم

)سوساريس سونورب(زركلا ضمح

رخآ زرك

اهريغ ،ةقيلزلا هيف امب ،خوخ

اهريغ ،كئاشلا قوقربلاو قوقربلا

ةلوارفلا

توتلا

اهريغ ،امهنيب امو توتلا ةرجش وأ قيلعلا ةرمث

سيساك

ءارمحلا ديقانعلا وذ شمشملا

رمقسألا وأ ديقانعلا وذ رخآ شمشم

0805.29.91.00

0805.40.10.00

0805.50.11.00

0805.50.21.00

0805.90.10.00

0806.10.10.00

0806.10.90.00

0807.11.00.00

0807.19.00.00

0807.20.00.00

0808.10.90.00

0808.30.90.00

0808.40.00.00

0809.10.90.00

0809.21.00.00

0809.29.00.00

0809.30.90.00

0809.40.90.00

0810.10.00.00

0810.20.10.00

0810.20.90.00

0810.30.11.00

0810.30.12.00

0810.30.90.00

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
21م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةيبنعلا

يسآ ماميق

نوبراكوركام موينيسنكافلا هكاوف

موينيسنكافلا عون نم ىرخأ هكاوف

يويكلا

نايرودلا

)يكاكلا ةرجش( يكاكلا

يربربلا نيتلا

)خلإ ،ابوجوجلا ،يكاكلا  ،يربربلا نيتلا ،نامرلا( اهريغ

ةرذلا قيقد

 نزولاب%٥,1 نع ديزي ال نوهدلا ىوتحم عم ةرذلا شيرج

نزولاب%٥,1 يواسي وأ نم لقأ ينهد ىوتحم عم ةرذلا ديمس

رخآ ةرذلا شيرج

رخآ ةرذلا ديمس

ةرذلا ءاشن

 موحللا نم ،ةلثامم تاجتنمو قجس ،قناقن

 دبكلا نم ،ةلثامم تاجتنمو قجس ،قناقن

 نجاودلا نم ،ةلثامم تاجتنمو قجس ،قناقن

:يناويح مد نمو فارطأو ءاشحأ نمو ،ىرخأ ةلثامم تاجتنمو قجس ،قناقن
 تاجتنملا هذه اهساسأ ةيئاذغ تارضحم

 مدلا وأ ءاشحألا ،محللا نم ةسناجتم تارضحم

 طبلا وأ زوإلا دابكأ نم ةظوفحم ىرخأ تارضحم

ىرخأ دابكأ نم  تاربصمو تارضحم

  يمورلا كيدلا نم ةخوبطم ريغ ىرخأ تاربصمو تارضحم

اهريغ ،يمورلا كيدلا نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

0810.40.10.00

0810.40.20.00

0810.40.30.00

0810.40.90.00

0810.50.00.00

0810.60.00.00

0810.70.00.00

0810.90.10.00

0810.90.90.00

1102.20.00.00

1103.13.11.00

1103.13.12.00

1103.13.91.00

1103.13.92.00

1108.12.00.00

1601.00.10.00

1601.00.20.00

1601.00.30.00

1601.00.90.00

1602.10.00.00

1602.20.10.00

1602.20.90.00

1602.31.10.00

1602.31.90.00

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 22

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ريغ سوكيتسامود سولاق ةليصف نم نجاودلا نم ىرخأ تاربصمو تارضحم
 ةخوبطم

اهريغ ،سوكيتسامود سولاق ةليصف نم نجاودلا نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

 ةخوبطم ريغ نجاودلا نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

  اهريغ ،نجاودلا نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

ةخوبطم ريغ راقبألا ةليصف نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

 اهريغ ،راقبألا ةليصف نم ىرخأ تاربصمو تارضحم

تاناويحلا لك مد نم تارضحم

سرفلا وأ لامجلا ،زعاملا ةليصف نم اهريغ - - - -

  بنارألا وأ دئارطلا ةليصف نم ،اهريغ - - - -

 مانغألا ةليصف نم ،اهريغ - - - -

 اهريغ - - - -

  تاناويحلا لك مد نم ىرخأ تارضحم - - - -

  سرفلاو لامجلا ،زعاملا ةليصف نم اهريغ - - - -

  بنارألا وأ دئارطلا ةليصف نم ،اهريغ - - - -

  مانغألا ةليصف نم ،اهريغ - - - -

  اهريغ - - - -

قلغلا ةمكحم بلع يف ةكنر

اهريغ ،ةكنر

نوتيزلا تيزب نيدرس

نوتيزلا تيزب ادع ،نيدرس

وربسالا وأ طربسالاو لانيدرسلا

ةيتابنلا تويزلاب نطبلا ططخم تينوبلاو ةنوتلا

”جنول” ةامسملا حئارش يف نطبلا ططخم تينوبلاو ةنوتلا

اهريغ ،نطبلا ططخم تينوبلاو ةنوتلا

1602.32.10.00

1602.32.90.00

1602.39.10.00

1602.39.90.00

1602.50.10.00

1602.50.90.00

1602.90.11.00

1602.90.12.00

1602.90.13.00

1602.90.14.00

1602.90.19.00

1602.90.91.00

1602.90.92.00

1602.90.93.00

1602.90.94.00

1602.90.99.00

1604.12.10.00

1604.12.90.00

1604.13.11.00

1604.13.19.00

1604.13.90.00

1604.14.11.00

1604.14.12.00

1604.14.19.00

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
23م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

)PPS ادرس( يطنلطألا تينوبلا

قلغلا ةمكحم ةيعوأ يف يرمقسأ

اهريغ ،يرمقسأ

قلغلا ةمكحم ةيعوأ يف سيلقنألا كمس

اهريغ ،سيلقنألا كمس

)سيــنوــتساــك( سوــنوــت[ نــطــبــلا طــطــخــم تيــنوــبــلا ادــع ،سوــنوـــت عوـــن نـــم كمس
]سيماليب

نوللا يداحأ سيسبونيكروأ ةليصف نم كمس

)سنيريف سويكالوب( يلزانلا كمس

)سيسيفوروأ ،سويسولرام( سولرام كمس

سوــيــكالوــب( رــفصأ كالوــب كمسو )اــمارــجوــكــلاش اــجارــيـــت( اـــكسالأ كالوـــب كاـــمسأ
)سويكالوب

طوبشلا كمسو رولسلا كمس ،يطلبلا كمس

اهريغ - - -

 ةليصف نم يرمقسألاو يطنلطألا تينوبلا كامسأ تاربصمو ىرخأ تارضحم
لــــئاصف نــــم كاــــمسأو سوــــكــــيــــنوــــباــــج رــــبـــــموـــــكسو سورـــــبـــــموـــــكس رـــــبـــــموـــــكس
نوللا يداحأ سيسبونيكروأ

ركسلاب اوسكم ناك نإو )كلع( غضملا نابل

)تلام طشانلا ريعشلا تاصالخ ىلع يوتحت يتلا كلت كلذ يف امب( تايولحلا

لاعسلا ىولحو قلحلا تانيعم

ليماركلا

ضيبألا ةطالوكوشلا تارضحم

هلاكشأ عيمج يف سوسلا قرع جرختسم

ةلثامملا ركسلا تايولحو سبلم

ةيكرت ىولح

اجونلا ةنيجع

1604.14.20.00

1604.15.10.00

1604.15.90.00

1604.17.10.00

1604.17.90.00

1604.19.20.00

1604.19.30.00

1604.19.50.00

1604.19.60.00

1604.19.70.00

1604.19.80.00

1604.19.90.00

1604.20.96.00

1704.10.90.00

1704.90.10.00

1704.90.20.00

1704.90.30.00

1704.90.50.00

1704.90.60.00

1704.90.70.00

1704.90.80.00

1704.90.92.00

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 24

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

زوللا ةنيجع

واكاك نودب ىرخأ تايركس

غلك2 زواجتي ال ىوتحم تاذ نابضق وأ حاولأ وأ لتك لكش يف ةوشحم ةطالوكوش

زواجتي ال ىوتحم تاذ نابضق وأ حاولأ وأ لتك لكش يف ،ةوشحم ريغ ةطالوكوش
هكاوفلا نم اهريغ وأ تارسكملاو بوبحلا فاضم ،غلك2

ىوتحم تاذ ناـبضق وأ حاوــــلأ وأ لــــتك لــــكش يف ،ىرــــخأ ةوــــشحم رـــــيغ ةــــطالوكوش
غلك2 زواجتي ال

ال وأ ةوشحم ،ةطالوكوشلاب ىولح

ةوشحم ،ةطالوكوشلا داومو ىرخأ ةطالوكوش

ةوشحم ريغ ،ةطالوكوشلا داومو ىرخأ ةطالوكوش

واكاكلا ىلع يوتحت يتلا ركسلا لئادب نم ةعونصملا اهلئادبو تايولحلا

واكاكلا ىلع يوتحت يتلا يلطلا ةنيجع

واكاكلا ىلع يوتحت ىرخأ ةيئاذغ تارضحم

تيوكسبلا وأ ىولحلا ةعانص وأ زباخملا تاجتنم ريضحتل ةرضحملا نئاجعلا
٥٠91 دنبلا يف ةلخادلا

ىولحلا ةعانص وأ زباخملا تاجتنم ريضحتل ةمدختسم نئاجعو ةجزمأ : اهريغ
٥٠91 دنبلا يف ةلخادلا تيوكسبلا وأ

بيلحلا نم ةعونصملا ةيئاذغلا تارضحتسملا

ىرخأ ةيئاذغ تارضحم

ضيب ىلع ةيوتحملا ةيريعشلاو يتيغابسلا

ضيب ىلع ةيوتحملا ةنوركعملا

ةيوتحم ىرخأ ةقيرطب ةرضحم الو ةوشحم وأ ةخوبطم ريغ ىرخأ ةيئاذغ نئاجع
ضيب ىلع

ضيب ىلع ةيوتحم ريغ ةيريعشو يتيغابس

ضيب ىلع يوتحت ال ةنوركعم

ريغ ىرخأ ةقيرطب ةرضحم الو ةوشحم وأ ةخوبطم ريغ ىرخأ ةيئاذغ نئاجع
ضيب ىلع ةيوتحم

1704.90.93.00

1704.90.99.00

1806.31.00.00

1806.32.10.00

1806.32.90.00

1806.90.11.00

1806.90.19.10

1806.90.19.20

1806.90.20.00

1806.90.30.00

1806.90.90.00

1901.20.10.00

1901.20.90.00

1901.90.20.00

1901.90.90.00

1902.11.10.00

1902.11.20.00

1902.11.90.00

1902.19.10.00

1902.19.20.00

1902.19.90.00

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
25م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

مت ،)ىرخأ ةقيرطب ةرضحم وأ ةخوبطم تناك ءاوس( ةوشحم ةيئاذغ نئاجع
غلك٠1 زواجتت ال سايكأ يف ةأبعمو ةيديلقتلا ةقيرطلاب اهريضحت

ةوشحم ،)ىرخأ ةقيرطب ةرضحم وأ ةخوبطم تناك ءاوس( ةوشحم ةيئاذغ نئاجع
يناويح لصأ نم تاجتنملا نم اهريغ عم

)ىرخأ ةقيرطب ةخوبطم ريغ وأ ةخوبطم تناك ءاوس( ىرخأ ةوشحم نئاجع

ةففجم ىرخأ ةيئاذغ نئاجع

ىرخأ ةيئاذغ نئاجع

رضحم ريغ سكسك

رضحم سكسك

 صيمحتلا وأ شيفنتلا نم اهيلع لصحتملا ةرذلا نم ةرضحم ةيذغأ

 صيمحتلا وأ شيفنتلا نم اهيلع لصحتملا زرألا نم ةرضحم ةيذغأ

صيمحتلا وأ شيفنتلا نم اهيلع لصحتملا بوبحلا نم ةرضحم ىرخأ ةيذغأ

)حابصلا روطف بوبح( يلصوم

ةجزمأ نم وأ ةصمحم ريغ  بوبح قئاقر نم اهيلع لصحتم ةرضحم  ىرخأ ةيذغأ
ةشفتنم بوبح وأ ةصمحم بوبح قئاقر نمو ةصمحم ريغ بوبح قئاقر نم

ةئزجتلاب عيبلل أيهم حمقلا لغرب

ةئزجتلاب عيبلل أيهملا ريغ حمقلا لغرب

ىرخأ ةقيرطب ةرضحم وأ اقبسم ةخوبطم زرألا لصأ نم ىرخأ تارضحم

 ىرخأ ةقيرطب ةرضحم وأ اقبسم ةخوبطم ريعشلا لصأ نم ىرخأ تارضحم

ةقيرطب ةرضحم وأ اقبسم ةخوبطم ىرخأ بوبح لصأ نم ىرخأ تارضحم
ىرخأ

شمرقم زبخ

ةطالوكشلا وأ واكاكلاب وسكم ،ههباش امو ليبجنزلاب نوجعم زبخ

ركسلاب ىرخأ ةيفيكب ىطغم وأ يلطم ،ههباش امو ليبجنزلاب نوجعم زبخ

ههباش امو ليبجنزلاب نوجعم رخآ زبخ

نــم اــهرــيــغ وأ ةــطالوــكشلاــب اــيــئزــج وأ اــيــلــك ىــطــغــم وأ وسكــم ،ىــّلــحــم تيوــكسب
واكاكلا ىلع ةيوتحملا تارضحملا

1902.20.10.00

1902.20.94.00

1902.20.99.00

1902.30.10.00

1902.30.90.00

1902.40.10.00

1902.40.99.00

1904.10.10.00

1904.10.20.00

1904.10.90.00

1904.20.10.00

1904.20.90.00

1904.30.10.00

1904.30.90.00

1904.90.10.00

1904.90.20.00

1904.90.90.00

1905.10.00.00

1905.20.10.00

1905.20.20.00

1905.20.90.00

1905.31.10.00

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 26

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

وشحم ،ىّلحم تيوكسب

 رخآ ىّلحم تيوكسب

وأ رفيو” ةشه ةدضنم قئاقرو ”رفوغ وأ لفاو” ةفوجم تاعبرم تاذ رئاطف
نـــم اـــهرـــيـــغ وأ ةـــطالوـــكشلاـــب اـــيـــئزـــج وأ اـــيـــلـــك  ةاـــطـــغـــم وأ ةوسكـــم ،”تيرـــفوــــغ
واكاكلا ىلع ةيوتحملا تارضحملا

وأ رفيو” ةشه ةدضنم قئاقرو ”رفوغ وأ لفاو ” ةفوجم تاعبرم تاذ رئاطف
 ىرخأ ،”تيرفوغ

 طامسقب

 صمحم زبخ

ىرخأ ةلثامم ةصمحم تاجتنم

مدختسملا عونلا نم ةغرافلا ميشاربلا ،)نابرقلا زبخ( ةشفتنملا رفيولا قئاقر
 ةلديصلا تارضحمل

ىلإ ريعش ،ةرسك ،ةشوك ،عولطم( ةلثامملا تاجتنملا نم هريغو يديلقت زبخ
)هرخآ

رخآ كالهتسالا عئاش زبخ

ةريمخ ىلع يوتحي ال زبخ

 ىرخأ ةيداع زباخم تاجتنمو رحبلا تيوكسب

،نوصاورك ،ريغص زبخ ،شويرب( ةيديلقت ةقيرطب ةرضحم يرزاونايف تاجتنم
)هرخآ ىلإ

،تايريزد ،ةوالقب : هرخآ ىلإ ،قتسفلا ،زوجلا ،زوللاب تايولح ،ةيديلقت تايولح
هرخآ ىلإ ،تالدينق

 وشتوكسومو ةفاج تايولح ،كعك ،ةنيرفلاب ةدعم ةيقرشو ةيديلقت تايولح

)هرخآ ىلإ طورقم ،زوللا بلق ،ةيبالز ،)يديلقت ينيب( جنفس( تيزلاب ةيلقم نئاجع

غناروم

بيرك

شيك

 ةوهطم وأ ةوهطم فصن ازتيب

 ىرخأ ةيتيوكسب وأ ةيناولح ،ةيزبخم تاجتنم

1905.31.20.00

1905.31.90.00

1905.32.10.00

1905.32.90.00

1905.40.10.00

1905.40.91.00

1905.40.99.00

1905.90.10.00

1905.90.21.10

1905.90.21.90

1905.90.22.00

1905.90.31.00

1905.90.91.00

1905.90.92.00

1905.90.93.00

1905.90.94.00

1905.90.99.10

1905.90.99.20

1905.90.99.30

1905.90.99.40

1905.90.99.90

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
27م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةئزجتلاب عيبلل أيهم ببحم ريغص رايخو رايخ

ةئزجتلاب عيبلل أيهم ريغ ببحم ريغص رايخو رايخ

كيلخلا ضمحب وأ لخلاب ظوفحم وأ رضحم ،نوتيز

كيلخلا ضمحب وأ لخلاب ظوفحم وأ رضحم ،لصب

كيلخلا ضمحب وأ لخلاب ظوفحم وأ رضحم ،رطف

 كيلخلا ضمحب وأ لخلاب ظوفحم وأ رضحم ،ليخنلا بولق

كيلخلا ضمحب وأ لخلاب ظوفحم وأ رضحم لفلفلا وأ ولحلا لفلفلا

ضمحب وأ لخلاب ظوـــفحم وأ رـــضحم )تاراــــكاس راــــف سيام يز( ةوــــــلحلا ةرذــــلا
كيلخلا

ةظوفحم وأ ةرضحم كالهتسالل ةحلاص ىرخأ ةيتابن ءازجأو هكاوف ،ىرخأ رضخ
كيلخلا ضمحب وأ لخلاب

يف  ،كيلخلا ضمح وأ لخلا ريغب ةبّلعم وأ ةرضحم عطق وأ ةلماك )ةرودنب( مطامط
ماكحإب ةقلغم ةيعوأو تانينق ،جاجزلا

ضمح وأ لخلا ريغب ةبّلعم وأ ةرضحم عطق وأ ةلماك ىرخأ )ةرودنب( مطامط
كيلخلا

غلك1 زواجتي ال يفاصلا ىوتحملا نم ةيروف تاوبع يف ،نيترم مطامطلا زكرم

رخآ نيترم مطامطلا زكرم

ةيروف تاوبع يف ،كيلخلا ضمح وأ لخلا ريغب ةظوفحم وأ ةرضحم ىرخأ مطامط
غلك1 زواجتي ال يفاصلا ىوتحملا نم

كيلخلا ضمح وأ لخلا ريغب ةظوفحم وأ ةرضحم ىرخأ مطامط

زواجتي ال يفاصلا ىوتحملا نم ةيروف تاوبع يف  سوكيراغألا عوــن نم تاــــيرطف
غلك1

سوكيراغألا عون نم تايرطفلا نم اهريغ

تاوبع يف كيلخلا ضمح وأ لخلا ريغب ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ تايرطف
غلك1 زواجتي ال يفاصلا ىوتحملا نم ةيروف

 كيلخلا ضمح وأ لخلا ريغب ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ تايرطف

ةدّمجم ،ماكحإب ةقلغم ةيعوأو تانينق ،جاجزلا يف ةبّلعم وأ ةرضحم ،اطاطب

ةدّمجم ،ةظوفحم وأ ةرضحم ىرخأ اطاطب

2001.10.10.00

2001.10.90.00

2001.90.10.00

2001.90.91.00

2001.90.92.00

2001.90.93.00

2001.90.94.00

2001.90.97.00

2001.90.99.00

2002.10.10.00

2002.10.90.00

2002.90.11.00

2002.90.19.00

2002.90.91.00

2002.90.99.00

2003.10.10.00

2003.10.90.00

2003.90.91.00

2003.90.99.00

2004.10.10.00

2004.10.90.00

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 28

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةدّمجم ،ماكحإب ةقلغم تايواحو تانينق ،جاجزلا يف ةبلعم وأ ةرضحم ،ءالزاب

ةدّمجم ،ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ ءالزاب

،ماكحإب ةقلغم ةيعوأو تانينق ،جاجزلا يف ةبلعم وأ ةرضحم ،ءارضخلا ايلوصافلا
ةدّمجم

ةدّمجم ،ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ ءارضخ ايلوصاف

 ةدّمجم ،ةظوفحم وأ ةرضحم ،تاورضخلا هذه نم جيزم

ةدّمجم ،ماكحإب ةقلغم ةيعوأ و تانينق ،جاجزلا يف ةبلعم وأ ةرضحم ،ىرخأ رضخ

ةدّمجم ،ةظوفحم وأ ةرضحم ،ىرخأ رضخ

ريغ ،ماكحإب ةقلغم ةيعوأو تانينق ،جاجزلا يف بلعم وأ رضحم ،رضخأ نوتيز
دّمجم

دّمجم ريغ ،ظوفحم وأ رضحم ،رخآ رضخأ نوتيز

دّمجم ريغ ،ظوفحم وأ رضحم ،رخآ دوسأ نوتيز

ماكحإب ةقلغم ةيعوأو تانينق ،جاجزلا يف دّمجم ريغ ،بلعمو رضحم ،رخآ نوتيز

ليبجنز

قالغإلا ةمكحم بلع يف زرك

زركلا نم اهريغ

روشقلاب ةيئاوتسا هكاوفو ةيئاوتسا هكاوف

اهريغ

رضخ

اهريغ

ركس ةفاضإ نودب ةسناجتم تارضحم

ىرخأ ةسناجتم تارضحم

قالغإلا ةمكحم بلع يف ةيضمح هكاوف ىبرم

قالغإلا ةمكحم بلع يف ةيضمح هكاوف ةسيره

قالغإلا ةمكحم بلع يف ةيضمح هكاوف ةنيجع

2004.90.11.10

2004.90.11.90

2004.90.12.10

2004.90.12.90

2004.90.14.00

2004.90.99.10

2004.90.99.90

2005.70.11.00

2005.70.19.00

2005.70.29.00

2005.70.91.00

2006.00.10.00

2006.00.21.10

2006.00.21.90

2006.00.22.00

2006.00.29.00

2006.00.30.00

2006.00.90.00

2007.10.10.10

2007.10.90.90

2007.91.10.00

2007.91.20.00

2007.91.30.00

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
29م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ىرخأ ةيضمح هكاوف

قالغإلا ةمكحم بلع يف ةلوارفلا ىبرم

رخآ ةلوارفلا ىبرم

ةيجاجز تاوبع يف )بورلا( ىّمسملا ةيديلقتلا ةقيرطلاب رضحم رمتلا ىبرم
 غلك1 زواجتت ال قالغإلا ةمكحم

ةــــمـكـحــم ةـــيــجاــجز تاوـــبــع يف ةـــيدــيــلــقــتــلا ةــــــقــيرــطــلاــب ةرــــضحــم رــــمــتــلا ةدــــيصع
غلك1 زواجتت ال قالـــغإلا

قالغإلا ةمكحم بلع يف رخآ ىبرم

رخآ ىبرم

قالغإلا ةمكحم بلع يف ،زوملا دئاصع

ىرخأ زوم دئاصع

غلك1 زواجتت ال قالغإلا ةمكحم ةيجاجز تانامطرب يف رومتلا دئاصع

قالغإلا ةمكحم بلع يف ىرخأ هكاوف دئاصع

ىرخأ هكاوف دئاصع

غلك1 زواجتت ال قالغإلا ةمكحم ةيجاجز تانامطرب يف رومتلا ماله

قالغإلا ةمكحم بلع يف ىرخأ هكاوف ةنيجعو ةسيره ،ماله

ىرخأ هكاوف ةنيجعو ةسيره ،ماله

ةيديلقت ةقيرطب رضحم حّلممو صّمحم ينادوس لوف

ىرخأ قرطب رضحم حّلممو صّمحم ينادوس لوف

ينادوسلا لوفلا ةدبز

رخآ ينادوس لوف

ةقيرطب ةرضحم ،ةحّلمم وأ ةصّمحم ،طئالخلا اهيف امب ،ةرشقلاب ىرخأ هكاوف
ةيديلقت

ىرخأ قرطب رضحم ،حّلمم وأ صّمحم ،زول

ىرخأ قرطب رضحم ،حّلمم وأ صّمحم ،قتسف

 ىرخأ قرطب ةرضحم ،ةحّلمم وأ ةصّمحم ،)لئاتب وأ( ةقيرألا

2007.91.90.00

2007.99.11.10

2007.99.11.90

2007.99.19.11

2007.99.19.12

2007.99.19.19

2007.99.19.90

2007.99.21.10

2007.99.21.90

2007.99.29.11

2007.99.29.19

2007.99.29.90

2007.99.91.10

2007.99.91.90

2007.99.99.00

2008.11.11.00

2008.11.19.00

2008.11.91.00

2008.11.99.00

2008.19.11.00

2008.19.19.10

2008.19.19.20

2008.19.19.30

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 30

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ىرخأ قرطب ةرضحم ،ةحّلمم وأ ةصّمحم ،طئالخ

ىرخأ قرطب ةرضحم ،ةحّلمم وأ ةصّمحم ،ةرشقلاب ىرخأ هكاوف

ىرخأ قرطب ةرضحم ،طئالخلا اهيف امب ،ةرشقلاب ىرخأ هكاوف

 ركس هيلإ فاضم ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال دمجم ريغ لاقترب ريصع

فاضم ركس نم ٍلاخ ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال دمجم ريغ لاقترب ريصع

هيلإ فاضم ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال نوفيركلا وأ يدنه نوميل ريصع
ركس

ركس نم ٍلاخ ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال نوفيركلا وأ يدنه نوميل ريصع
فاضم

ركس هيلإ فاضم ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال نوميل ريصع

فاضم ركس نم ٍلاخ ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال نوميل ريصع

فاضم ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال تايضمحلا نم رخأ عون يأ نم ريصع
ركس هيلإ

نم ٍلاخ ،٠2 نع سكيرب ةميق هيف ديزت ال تايضمحلا نم رخأ عون يأ نم ريصع
فاضم ركس

ركس هيلإ فاضم ،٠2 نع هيف سكيرب ةميق ديزت ال سانانأ ريصع

فاضم ركس نم ٍلاخ ،٠2 نع هيف سكيرب ةميق ديزت ال سانانأ ريصع

ركس هيلإ فاضم مطامط ريصع

فاضم ركس نم ٍلاخ مطامط ريصع

)بنعلا ةفالس اهيف امب( ركس هيلإ فاضم ،٠2 نع هيف سكيرب ةميق ديزت ال بنعلا ريصع

)بنعلا ةفالس اهيف امب( فاضم ركس نمٍ لاخ ،٠2 نع هيف  سكيرب ةميق  ديزت ال بنعلا ريصع

ركس هيلإ فاضم ،٠2 نع هيف سكيرب ةميق ديزت ال حافتلا ريصع

فاضم ركس نم ٍلاخ ،٠2 نع هيف سكيرب ةميق ديزت ال حافتلا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس هيلإ فاضم رمحألا ةّيبنعلا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس ةفاضإ نودب رمحألا ةّيبنعلا ريصع

ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس هيلإ فاضم شمشملا ريصع

2008.19.19.40

2008.19.19.90

2008.19.90.00

2009.12.10.00

2009.12.20.00

2009.21.10.00

2009.21.20.00

2009.31.11.00

2009.31.12.00

2009.31.21.00

2009.31.22.00

2009.41.10.00

2009.41.20.00

2009.50.10.00

2009.50.20.00

2009.61.10.00

2009.61.20.00

2009.71.10.00

2009.71.20.00

2009.81.10.00 م

2009.81.20.00 م

2009.89.11.00 م

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
31م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس هيلإ فاضم ريغ شمشملا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،خوخلا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،صاجإلا ريصع

ةزكرملا رئاصعلا ادع ،غلك1 زواجتت ال قالغإلا ةمكحم تاوبع يف رومتلا ريصع
ليوحتلل ةهجوملا

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،رومتلل ىرخأ رئاصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،وجناملا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،زركلا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،هكاوفلا نم رخآ عون يأ نم ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،رزجلا ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،رضخلا نم رخآ عون يأ نم ريصع

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس ةفاضإ عم رئاصع جيزم

 ليوحتلل ةهجوملا ةزكرملا رئاصعلا ادع ،ركس ةفاضإ نودب رئاصع جيزم

ايوصلا ةصلص

”بشتك ةامسملا مطامطلا ةصلص“

ازتيبلا ةصلص

ىرخأ مطامط ةصلص

لقأ وأ غك1 ةيفاصلا اهتعس قوفت ال ةيروف بلع يف رضحم لدرخ

رخآ رضحم لدرخ

ةسيره

زينويام

ةطلسلل ليبتت

كمسلل ةصلص

ىرخأ تاصلص

2009.89.12.00 م

2009.89.91.10 م

2009.89.91.20 م

2009.89.91.31 م

2009.89.91.39 م

2009.89.91.40 م

2009.89.91.50 م

2009.89.91.90 م

2009.89.92.10 م

2009.89.92.90 م

2009.90.10.00 م

2009.90.20.00 م

2103.10.00.00

2103.20.10.00

2103.20.91.00

2103.20.99.00

2103.30.91.00

2103.30.99.00

2103.90.10.00

2103.90.91.00

2103.90.92.00

2103.90.93.00

2103.90.99.00

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٣٢ 32

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

تابعكم ،تابيصق ،صارقأ لكشب ةأّيهملا ،قرم وأ زكرم ءاسح ،ءاسح تارضحم
ةلثامم ىرخأ لاكشأ وأ

ةلئاس ةلاح يف وأ قوحسم لكشب ةأّيهملا ،قرم وأ زكرم ءاسح ،ءاسح تارضحم

ىرخأ لاكشأب ةأّيهملا ،قرم وأ زكرم ءاسح ،ءاسح تارضحم

ةففجم وأ ةفاج ةلاح يف أّيهملا ،رضحم قرم وأ زكرم ءاسح ،ءاسح

 رخآ رضحم قرم وأ زكرم ءاسح ،ءاسح

واكاكلا ىلع يوتحت ،كالهتسالل تاجلثم

واكاكلا ىلع يوتحت ال ،كالهتسالل تاجلثم

)ل2( نيرتل نع اهاوتحم نزو ديزي ال ةيعوأ يف ،ةيندعم هايم

)ل2( نيرتل نع اهاوتحم نزو ديزي ال ةيعوأ يف ،ةيزاغ هايم

ىرخأ ةيزاغ هايم

ىرخأ هايم

ضيبألا تنمسإلا ريغ ،”ركنلك ” نوحطملا ريغ لتكملا تنمسإلا

ايعانطصا انولم ناك ولو ،ضيبأ تنمسإ

يدنلتروبلا يدامرلا تنمسإلا

يلاعلا نرفلا نم يئاملا تنمسإلا

ةيتاذ قصاول ،ةحطسم ىرخأ لاكشأو تاباحس ،طباور ،ةطرشأ ،قاروأ ،حئارش
مس٥ اهضرع زواجتي ال فئافل يف ةيكيتسالب داومب

ةيتاذ قصاول ،ةحطسم ىرخأ لاكشأو تاباحس ،طباور ،ةطرشأ ،قاروأ ،حئارش
مس٠1 زواجتي ال نكل ،مس٥ اهضرع زواجتي فئافل يف ةيكيتسالب داومب

ةيتاذ قصاول ،ةحطسم ىرخأ لاكشأو تاباحس ،طباور ،ةطرشأ ،قاروأ ،حئارش
مس٠2 زواجتي ال نكل ،مس٠1 اهضرع زواجتي فئافل يف ةيكيتسالب داومب

تساك مليف

نيليثيإلا تائيزج دّدعتم نم ةمامقلا سايكأ

ىرخأ ةيكيتسالب داوم نم ةمامقلا سايكأ

ةيكيتسالب داوم نم باوكأو سوؤك

2104.10.11.00

2104.10.12.00

2104.10.19.00

2104.10.21.00

2104.10.29.00

2105.00.10.00

2105.00.20.00

2201.10.11.00

2201.10.21.00

2201.10.29.00

2201.90.90.00

2523.10.90.00

2523.21.00.00

2523.29.20.00

2523.90.94.00

3919.10.10.00

3919.10.20.00

3919.10.30.00

3920.20.21.00 م

3923.21.20.00

3923.29.20.00

3924.10.10.00

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
33م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةيكيتسالب داوم نم ءاسح برشمو تايناطلس ،قابطأ

ةيكيتسالب داوم نم عون لك نم تاينيصو نوحص

ةيكيتسالب داوم نم )...خلإ هكاوفلل ،زبخلل( ففقلاو لالسلا

ةيكيتسالب داوم نم قعالمو تاكوش ،نيكاكس

ةيكيتسالب داوم نم ةيئاذغلا داوملا بيترتل ةيعوأ

ةيكيتسالب داوم نم خبطملا وأ ةدئاملا تامدخب ةقّلعتم ىرخأ داومو يناوأ

ةيكيتسالب داوم نم نانسألا ةاشرف لماحو ةجنفسإلا لماحو نوباصلا لماح

ةيكيتسالب داوم نم رئاتس

ةيكيتسالب داوم نم تاجنفسإلا

ةيكيتسالب داوم نم ةلواطلا ءاطغ

ةيكيتسالب داوم نم ثاثألا ةياقول ءاطغ

ةيكيتسالب داوم نم ليسغلا وأ ةفاظنلل ىرخأ داوم

ةيكيتسالب داوم نم ةقلزنملا باوبألاو رينارشلا ىلع ةلومحم باوبأ

ةيكيتسالب داوم نم ىرخأ باوبأ

ةيكيتسالب داوم نم اهتاراطإو ذفاونلا

ةيكيتسالب داوم نم تابتعلاو لنوربمش

ةيكيتسالب داوم نم )يمرلل هجوملا( ديحولا لامعتسالل تازافق

ةيكيتسالب داوم نم تالامعتسالا ةدّدعتم تازافق

ةيكيتسالب داوم نم رزآم

ةيكيتسالب داوم نم ةمزحأ

ةيكيتسالب داوم نم عضرلا ةيردص

ةيكيتسالب داوم نم هايملا نم ٍقاو

ةيكيتسالب داوم نم سبالملا تاروسسكاو ىرخأ سبالم

ةيكيتسالب داوم نم ليثامت

3924.10.20.00

3924.10.30.00

3924.10.40.00

3924.10.50.00

3924.10.60.00

3924.10.90.00

3924.90.10.00

3924.90.20.00

3924.90.40.00

3924.90.50.00

3924.90.60.00

3924.90.90.00

3925.20.11.00

3925.20.12.00

3925.20.20.00

3925.20.30.00

3926.20.11.00

3926.20.12.00

3926.20.20.00

3926.20.30.00

3926.20.40.00

3926.20.50.00

3926.20.90.00

3926.40.10.00

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

)عبات( قحلملا



ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٩٢٧  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ةيكيتسالب داوم نم نييزتلل ىرخأ داوم

تاعاضر

بشخلا نم ،ةلثامم مزرو تاناوطسأ ،للس ،بلع ،قيدانص

لباوكلل ةيبشخ بيلاود

بشخلا نم ،ىرخأ ليمحت حاولأ و قيدانص حاولأ ،ةطيسب حاولأ

بشخلا نم ،حاولأ عفاور

مس٠1 هضرع زواجتي ال فئافل يف قصال وأ يغمص ىوقم قروو قرو

مس٦٣ هضرع زواجتي ال فئافل يف يحص قرو

ليطتسم ريغ وأ عبرم ريغ لكش ىلع عطقم يحص قرو

  فئافل لكش ىلع يدايألا حسمل قرو

 يدايألا حسمل رخآ قرو

ليدانم

جايكملا حسمل ليدانم

هايملل ةدماصلا كلت ادع ،تالواطلا ةيطغأ

تالواطلا ليدانم

ةفاظنلاو يحصلا ،يلزنملا لامعتسالل ةهباشم ىرخأ داوم

قصللا يتاذ فئافل وأ طئارش يف ،قصال وأ يغمص قرو

قصللا يتاذ ريغ فئافل وأ طئارش يف ،قصال وأ يغمص قرو

ةفوفلم وأ ةدوقعم زردب معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم نيلجرلل داجس

وأ ةدوقعم زردب معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم رادجلا ىلع تبثي داجس
ةفوفلم

معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم رخآ داجس

ةفوفلم وأ ةدوقعم زردب معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم ريغ نيلجرلل داجس

ةفوفلم وأ ةدوقعم زردب معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم ريغ طئاح داجس

معانلا ربولا وأ فوصلا نم ،ديلاب عونصم ريغ رخآ داجس

3926.40.90.00

3926.90.10.00

4415.10.10.00

4415.10.20.00

4415.20.10.00

4415.20.20.00

4811.41.11.00

4818.10.10.00

4818.10.30.00

4818.20.11.00

4818.20.19.00

4818.20.20.00

4818.20.30.00

م 4818.30.10.00

4818.30.20.00

4818.90.90.00

4823.90.10.00

4823.90.20.00

5701.10.11.00

5701.10.12.00

5701.10.19.00

5701.10.91.00

5701.10.92.00

5701.10.99.00

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
35م٨10٢ ةنس ويام٣٢

ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ديلاب عونصم نيلجرلل داجس

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ديلاب عونصم رادجلا ىلع تبثي داجس

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ديلاب عونصم رخآ داجس

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ديلاب عونصم ريغ نيلجرلل داجس

 رادجلا ىلع تبثي رخآ داجس

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ديلاب عونصم ريغ رخآ داجس

ةيودي ةلثامم طسبو ”ينامرك”،”كاموس” وأ ”كاموش ”،”ميليك” وأ ”ميلك” داجس
جسنلا

دنهلا زوج فايلأ نم تايضرأ ةيطغأ

ةزهاج ،ةفيطق نم ،معانلا ربولا وأ فوصلا نم رخآ داجس

ةزهاج ،ةفيطق نم ،ةيعانطصا وأ ةيبيكرت ةيجيسن داوم نم ،رتسنمسكا طاسب

ةزهاج ،ةفيطق نم ،ةيعانطصا وأ ةيبيكرت ةيجيسن داوم نم رخآ داجس

 ةزهاج ،ةفيطق نم ،نطقلا نم داجس

ةزهاج ،ةفيطق نم ،ىرخأ ةيجيسن داوم نم رخآ داجس

ةزهاج ،ةفيطق نود ،معانلا ربولا وأ فوصلا نم داجس

ةزهاج ،ةفيطق نود ناليبوربلا نم داجس

ةزهاج ،ةفيطق نود ،ةيعانطصا وأ ةيبيكرت ةيجيسن داوم نم رخآ داجس

ةزهاج ،ةفيطق نود ،ةيجيسن داوم نم رخآ داجس

معانلا ربولا وأ فوصلاب ةزورغم ةيجيسن داوم نم ىرخأ تايضرأ ةيطغأو داجس

،ىرخأ تاديمأ يلوب وأ نولينلا نم2م1 اهحطس ةحاسم زواجتت ال تاعبرم
ةعوبطم ،فوصلاب ةزورغم

ةزورــغــم ،ىرــخأ تادــيــمأ يلوــب وأ نوــلــيــنــلا نــم ،ىرــخأ تاــيضرأ ةــيــطـــغأو داـــجس
ةعوبطم ،فوصلاب

،ىرخأ تاديمأ يلوب وأ نولينلا نم2م1 اهحطس ةحاسم زواجتت ال تاعبرم
ةعوبطم ريغ ،فوصلاب ةزورغم

ةزورــغــم ،ىرــخأ تادــيــمأ يلوــب وأ نوــلــيــنــلا نــم ،ىرــخأ تاــيضرأ ةــيــطـــغأو داـــجس
ةعوبطم ريغ ،فوصلاب

5701.90.11.00

5701.90.12.00

5701.90.19.00

5701.90.91.00

5701.90.92.00

5701.90.99.00

5702.10.00.00

5702.20.00.00

5702.41.90.00

5702.42.10.00

5702.42.90.00

5702.49.10.00

5702.49.90.00

5702.91.00.00

5702.92.10.00

5702.92.90.00

5702.99.00.00

5703.10.00.00

5703.20.11.00

5703.20.19.00

5703.20.91.00

5703.20.99.00

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

)عبات( قحلملا
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

فوصلاب ةزورغم ،ناليبوربلا نم ،2م1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم

فوصلاب ةزورغم ،فئافل يف عنصلا لمتكملا ريغ داجسلا ءانثتساب

ةزورغم ،ىرخأ تاديمأ يلوب وأ نولينلا نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس
فوصلاب

فوصلاب ةزورغم ،ىرخأ ةيجيسن داوم نم2م1 اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم

فوصلاب ةزورغم ،ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس

ةاطغم ريغو ،فوصلاب ةزورغم ريغ ،دابل نم ،2م٣.٠ اهتحاسم زواجتت ال تاعبرم
ةيجيسن ةدامب

،دابل نم ديلاب ةعونصم ،2م1 زواجتت ال نكل ،2م٣.٠ اهتحاسم زواجتت تاعبرم
ةيجيسن ةدامب ةاطغم ريغو ،فوصلاب ةزورغم ريغ

نم ديلاب ةعونصم ،2م1 زواجتت ال نكل2م٣.٠ اهتحاسم زواجتت ىرخأ تاعبرم
ةيجيسن ةدامب ةاطغم ريغو ،فوصلاب ةزورغم ريغ ،دابل

ةاطغم ريغو ،فوصلاب ةزورغم ريغ ،دابل نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس
ديلاب ةعونصم ،ةيجيسن ةدامب

،ةيعانطصا وأ ةيبيكرت ةيجيسن داوم نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس
ديلاب ةعونصم

ةيعانطصا وأ ةيبيكرت ةيجيسن داوم نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس

ديلاب ةعونصم ةيجيسن داوم نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس

نطقلا نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس

ىرخأ ةيجيسن داوم نم ،ىرخأ تايضرأ ةيطغأو رخآ داجس

ةيديلقتلا ةقيرطلاب لكشمو عطقم ماخر

رخآ ماخر

 نيترفارت

 مصيه

ةيديلقتلا ةقيرطلاب ةلكشمو ةعطقم تينارغ

رخآ تينارغ

نييزتلل هجوم ةيديلقتلا ةقيرطلاب توحنم ماخر

5703.30.11.00

5703.30.19.00 م

5703.30.99.00

5703.90.10.00

5703.90.90.00

5704.10.00.00

5704.20.10.00

5704.20.99.00

5704.90.10.00

5705.00.11.00

5705.00.19.00

5705.00.91.00

5705.00.99.10

5705.00.99.90

6802.21.11.00

6802.21.19.00

6802.21.20.00

6802.21.90.00

6802.23.10.00

6802.23.90.00

6802.91.11.00

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

)عبات( قحلملا



٩٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤1 ماع ناضمر٧
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

رخآ ماخر

 ىرخأ ةقيرطب عونصم ريغ نكلو رودم وأ فرخزم مصيه

توحنم ريغ نكل ،ىرخأ ةقيرطب عونصم وأ نيزم ،سلمأ نيترفارت

توحنم نيترفارت

ىرخأ ةقيرطب عونصم ريغ نكلو رودم وأ فرخزم مصيه

  توحنم ريغ نكل ،ىرخأ ةقيرطب عونصم وأ  نيزم ،سلمأ مصيه

توحنم مصيه

نييزتلل ةهجوملا ةيديلقتلا ةقيرطلاب توحنم وأ شوقنم  تينارغ

ىرخأ ةقيرطب عونصم ريغ نكلو ،رودم وأ فرخزم تينارغ

 توحنم ريغ نكل ،ىرخأ ةقيرطب عونصم وأ نيزم سلمأ تينارغ

توحنم تينارغ

فئافل لكش ىلع ةلثامم تاجوتنم نم وأ تلفسإ نم تاعونصم

فقسألا فيلغتل ةلثامم تاجوتنم نم وأ تلفسإ نم تاعونصم

ةلثامم تاجوتنم نم وأ تلفسإ نم ىرخأ تاعونصم

٠٤.٧٠9٦و٠٣.٧٠9٦ دنبلا يف ةدراولا ريغ سيبلتلا وأ طيلبتلل يفزخ طالبو تاعبرم
ةحاسم ربكأ لاخدإ نكمي %٥.٠ يواسي وأ لقأ نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ

انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،مس٧ نع لقي هعلض عبرم نمض اهل حطس

ءاملا صاصتما لماعم تاذ ةيديلقت ةقيرطب عونصم ضيبأ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم %٥.٠ يواسي وأ لقأ نزولاب

ءاملا صاصتما لماعم تاذ ةيديلقت ةقيرطب عونصم رمحأ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٥.٠ يواسي وأ لقأ نزولاب

يواسي وأ لقأ نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ ءارمح ةنيجع نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٥.٠

وأ لقأ نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ )نيلسروبلا( يدامر فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٥.٠ يواسي

،%٥.٠ يواسي وأ لقأ نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ رخآ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم

6802.91.19.00

6802.91.21.00

6802.91.22.00

6802.91.23.00

6802.91.31.00

6802.91.32.00

6802.91.33.00

6802.93.10.00

6802.93.91.00

6802.93.92.00

6802.93.93.00

6807.10.00.00

6807.90.10.00

6807.90.90.00

6907.21.21.00

6907.21.29.10

6907.21.29.20

6907.21.29.91

6907.21.29.92

6907.21.29.99

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

٠٤.٧٠9٦و٠٣.٧٠9٦ دنبلا يف ةدراولا ريغ سيبلتلا وأ طيلبتلل يفزخ طالبو تاعبرم
نكمي %٠1 يواسي وأ لقأ نكل %٥.٠ قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ
شينرولاب ةيلطم ،مس٧ نع لقي هعلض عبرم نمض اهل حطس ةحاسم ربكأ لاخدإ
انيملاب وأ

ءاملا صاصتما لماعم تاذ ةيديلقت ةقيرطب عونصم ضيبأ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1 يواسي وأ لقأ نكل %٥.٠ قوفي نزولاب

ءاملا صاصتما لماعم تاذ ةيديلقت ةقيرطب عونصم رمحأ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1 يواسي وأ لقأ نكل %٥.٠ قوفي نزولاب

لقأ نكل %٥.٠ قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ ءارمح ةنيجع نم تاعبرم
ةضومحلل ةداضملا كلت ادع ،انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1 يواسي وأ

ةيئاذغلا تاعانصلل ةهجوملا قالزنإلا و ميثارجلاو تايرطفللو

قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ )نيلسروبلا( يدامر فزخ نم تاعبرم
ةداضملا كلت ادع ،انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1 يواسي وأ لقأ نكل %٥.٠
ةيئاذغلا تاعانصلل ةهجوملا قالزنإلاو ميثارجلاو تايرطفللو ةضومحلل

وأ لقأ نكل %٥.٠ قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ رخآ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1 يواسي

٠٣.٧٠9٦ دــنــبــلا يف ةدراوــلا رــيــغ سيــبــلــتــلا وأ طــيـــلـــبـــتـــلـــل يفزـــخ طالـــبو تاـــعـــبرـــم
ربكأ لاخدإ نكمي %٠1 قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ ،٠٤.٧٠9٦و
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،مس٧ نع لقي هعلض عبرم نمض اهل حطس ةحاسم

صاصتما لماعم تاذ ةيديلقتلا ةقيرطلاب عونصم ضيبألا فزخلا نم تاعبرم
 انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1  قوفي نزوب ءاملا

ءاملا صاصتما لماعم تاذ ةيديلقتلا ةقيرطلاب عونصم رمحألا فزخلا تاعبرم
 انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،%٠1  قوفي نزوب

ةيلطم ،%٠1 قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ ءارمح ةنيجع نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب

قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ )نيلسروبلا( يدامر فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،٠1%

ةيلطم ،%٠1 قوفي نزولاب ءاملا صاصتما لماعم تاذ رخآ فزخ نم تاعبرم
انيملاب وأ شينرولاب

دــنــبــلا يف ةدراوــلا رــيــغ ةــلــثامم فاــنصأو فزخلا نــم ءاسفــيسف دراوـــتو تاـــبـــعـــكـــم
،مس٧ نع لقي هعلض عبرم نمض اهل حطس ةحاسم ربكأ لاخدإ نكمي ،٠٤.٧٠9٦
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم

دنبلا يف ةدراولا ريغ ةلثامم فانصأو فزخلا نم ءاسفيسف دراوتو ىرخأ تابعكم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،ءارمحلا ةنيجعلا نم ،٠٤.٧٠9٦

6907.22.21.00

6907.22.29.10

6907.22.29.20

6907.22.29.91 م

6907.22.29.92 م

6907.22.29.99

6907.23.21.00

6907.23.29.10

6907.23.29.20

6907.23.29.91

6907.23.29.92

6907.23.29.99

6907.30.21.00

6907.30.29.10

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

دنبلا يف  ةدراولا ريغ ةلثامم فانصأو فزخلا نم ءاسفيسف دراوتو ىرخأ تابعكم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،)نيلسروبلا( يرجحلا فزخلا نم ،٠٤.٧٠9٦

دنبلا يف ةدراولا ريغ ةلثامم فانصأو فزخلا نم ءاسفيسف دراوتو ىرخأ تابعكم
انيملاب وأ شينرولاب ةيلطم ،رخآ فزخ نم ،٠٤.٧٠9٦

نع لقي هعلض عبرم نمض اهل حطس ةحاسم ربكأ لاخدإ نكمي ،ةيئاهنلا عطقلا
انيملا وأ شينرولاب ةيلطملا ،مس٧

انيملا وأ شينرولاب ةيلطملا ،ءارمحلا ةنيجعلا نم ،ةيئاهنلا عطقلا

انيملا وأ شينرولاب ةيلطملا ،)نيلسروبلا ( يرجحلا فزخلا ،ةيئاهنلا عطقلا

 انيملا وأ شينرولاب ةيلطملا ،رخآ فزخ نم ،ةيئاهنلا عطقلا

تارايسلا ،تارايسلا يف ةلمعتسملا كلت ريغ ،ةدضنم حاولأ نم لكشم جاجز
   ىرخأ تارايس وأ نفسلا ،ةيئاوهلا

موينملألا نم اهرطأو ةقلزنم باوبأ

موينملألا نم اهرطأو رئاتس تاذ باوبأ

موينملألا نم اهرطأو )ةيداع( ةيكيسالك ةحجرأتم باوبأ

موينملألا نم اهرطأو ىرخأ باوبأ

موينملألا نم اهرطأو ذفاونلا

موينملألا نم تابتعلاو لنوربمش

ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
٠٠٠٧H/UTB زواجتت ال ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ ،)ةلصفنم

ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
زواجتت الو٠٠٠٧H/UTB زواجتت ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ : )ةلصفنم
٠٠٠9H/UTB

ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
زواجتت الو٠٠٠9H/UTB زواجتت ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ ،)ةلصفنم
٠٠٠21H/UTB

ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
زواجتت الو٠٠٠21H/UTB زواجتت ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ ،)ةلصفنم
٠٠٠81H/UTB

ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
زواجتت الو٠٠٠81H/UTB زواجتت ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ ،)ةلصفنم
٠٠٠٤2H/UTB
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ءازــجأ نــم ةــفــلؤملا( ”مــتسيس تيــلــبس” عوــن نـــم ،ءاوـــهـــلا فـــيـــيـــكـــت ةزـــهـــجأو تالآ
٠٠٠٤2H/UTB زواجتت ديربتلاو نيخستلا ىلع ةردق تاذ ،)ةلصفنم

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزــــهجم ،دــــحاو مــسج يف تادرــــبم عــــم تاــــجالث
ارتل٠٥ زواجتت ال

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠٥1 زواجتت الو ارتل٠٥ زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠٣2 زواجتت الو رتل٠٥1 زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠82 زواجتت الو رتل٠٣2 زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠8٣ زواجتت الو رتل٠82 زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠٧٤ زواجتت الو رتل٠8٣ زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
رتل٠٥٦ زواجتت الو رتل٠٧٤ زواجتت

ةردق تاذ ،ةلصفنم ةيجراخ باوبأب ةزهجم ،دحاو مسج يف تادربم عم تاجالث
 رتل٠٥٦ زواجتت

ارتل٠٥ زواجتت ال ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث

زواجتت الو ارتل٠٥ زواجتت ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث
رتل٠٥1

زواجتت الو رتل٠٥1 زواجتت ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث
رتل٠٣2

زواجتت الو رتل٠٣2 زواجتت ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث
رتل٠82

زواجتت الو رتل٠82 زواجتت ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث
رتل٠8٣

رتل٠8٣ زواجتت ةردق تاذ ،طغضلاب لمعت ،يلزنملا عونلا نم تاجالث

ارتل٠٥ زواجتت ال ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث

رتل٠٥1 زواجتت الو ارتل٠٥ زواجتت ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث

رتل٠٣2 زواجتت الو رتل٠٥1 زواجتت ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث
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رتل٠82 زواجتت الو رتل٠٣2 زواجتت ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث

رتل٠8٣ زواجتت الو رتل٠82 زواجتت ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث

رتل٠8٣ زواجتت ةردق تاذ ،يلزنملا عونلا نم ىرخأ تاجالث

 رتل٠٠٤ اهتعس زواجتت ال ،ةيقفأ قيدانص لكشب تادمجم

رتل٠٠8 زواجتت الو رتل٠٠٤ اهتعس زواجتت ،ةيقفأ قيدانص لكشب تادمجم

يلزنملا عونلا نم ،رتل٠٥2 اهتعس زواجتت ال ،ةيسأر نئازخ لكشب تادمجم

نم ،رتل٠٠9 زواجتت الو رتل٠٥2 اهتعس زواجتت ،ةيسأر نئازخ لكشب تادمجم
يلزنملا عونلا

يلزنملا عونلا نم ،يناوألا لسغ ةزهجأو تالآ

عفدلا ةيتاذ ،ساردلاو دصحلل ةكرتشم تالآ

ىرخأ ساردلاو دصحلل ةكرتشم تالآ

فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،ةيكيتاموتوأ ،سبالملا لسغ تالآ
غلك٧ زواجتت ال

فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،ةيكيتاموتوأ ،سبالملا لسغ تالآ
غلك٠1 زواجتت الو غلك٧ زواجتت

ةردقب ،يرارحلا تيبثتلا سيباكم اميف امب ةرصعمب ةدوزم ،سبالملا لسغ تالآ
غلك٥.2 نم لقأ فاجلا ليسغلا  نزوب اهنع ربعم ةيودحو

ةردقب ،يرارحلا تيبثتلا سيباكم اميف امب ةرصعمب ةدوزم ،سبالملا لسغ تالآ
غلك٤ نم لقأو غلك٥.2 يواسي وأ قوفي فاجلا ليسغلا  نزوب اهنع ربعم ةيودحو

ةردقب ،يرارحلا تيبثتلا سيباكم اميف امب ةرصعمب ةدوزم ،سبالملا لسغ تالآ
 غلك8 نم لقأو غلك٤ يواسي وأ قوفي فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو

ةردقب ،يرارحلا تيبثتلا سيباكم اميف امب ةرصعمب ةدوزم ،سبالملا لسغ تالآ
 غلك٠1 نم لقأو غلك8 يواسي وأ قوفي فاجلا ليسغلا  نزوب اهنع ربعم ةيودحو

ةردقب ،يرارحلا تيبثتلا سيباكم اميف امب ةرصعمب ةدوزم ،سبالملا لسغ تالآ
 غلك٠1 يواسي فاجلا ليسغلا  نزوب اهنع ربعم ةيودحو

نم لقأ فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،سبالملا لسغل ىرخأ تالآ
 غلك2.٥

قوفي فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،سبالملا لسغل ىرخأ تالآ
غلك٤ نم لقأو غلك٥.2 يواسي وأ
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قوفي فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،سبالملا لسغل ىرخأ تالآ
غلك8 نم لقأو غلك٤ يواسي وأ

قوفي فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،سبالملا لسغل ىرخأ تالآ
غلك٠1 نم لقأو غلك8 يواسي وأ

يواسي فاجلا ليسغلا نزوب اهنع ربعم ةيودحو ةردقب ،سبالملا لسغل ىرخأ تالآ
غلك٠1

ةيحص ،ةطالخ تايفنح

ضاوحألاو سطاغملا ،تاشرملا ،ءاربتسالا ضاوحأ ،لساغملل ىرخأ تايفنح

ةيحصلا تايفنحلل ىرخأ تاودأ

ةقيقدلا تاجوملا نارفأ

يلزنملا لامعتسالل ةيئابرهك ةيرارح خبط نارفأ

ةلاقنلا فتاوهلاو ةيولخلا فتاوهلا

 ةيكلسال ىرخأ تاكبشو ةيولخلا تاكبشلل ىرخأ فتاوه

،حفصملا ريغ ساحنلا نم ،لاصتالا عطقب ةدوزم ريغ ،ىرخأ ةيئابرهك تالصوم
طلوف٠٠٦ زواجتي رتوتب

حفصملا ريغ لاصتالا عطقب ةدوزم ريغ ،ىرخأ ةيئابرهك تالصوم

تالصومب طلوف٠٠٠1 زواجتي رتوتب ىرخأ ةيئابرهك تالصومو طويخ ،تالباك
ساحن نم

تالصومب طلوف٠٠٠1 زواجتي رتوتب ىرخأ ةيئابرهك تالصومو طويخ ،تالباك
ىرخأ

فصن وأ لازايدلا كرحمب ،طاو وليك81 زواجتت ال هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
لازايد

 نيزنب كرحمب ،طاو وليك81 زواجتت ال هتردق كرحمب ةيحالف تارارج

طاو وليك81 زواجتت ال هتردق كرحمب ىرخأ ةيحالف تارارج

،طاو وليك٧٣ زواجتت ال نكل ،طاو وليك81 زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
لازايد فصن وأ لازايدلا كرحمب

،طاو وليك٧٣ زواجتت ال نكل ،طاو وليك81 زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
نيزنبلا كرحمب
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٧٣ زواجتت ال نكل ،طاو وليك81 زواجتت هتردق كرحمب ىرخأ ةيحالف تارارـــــج
طاو وليك

،طاو وليك٥٧ زواجتت ال نكل ،طاو وليك٧٣ زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
لازايد فصن وأ لازايدلا كرحمب

،طاو وليك٥٧ زواجتت ال نكل ،طاو وليك٧٣ زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
نيزنبلا كرحمب

٥٧ زواجتت ال نكل ،طاو وليك٧٣ زواجتت هتردق كرحمب ىرخأ ةـيحالف تارارـــج
طاو وليك

،طاو وليك٠٣1 زواجتت ال نكل ،طاو وليك٥٧ زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
لازايدلا فصن وأ لازايدلا كرحمب

،طاو وليك٠٣1 زواجتت ال نكل ،طاو وليك٥٧زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
نيزنبلا كرحمب

٠٣1 زواجتت ال نكل ،طاو وليك٥٧زواجتت هتردق كرحمب ىرخأ ةيحالف تارارـــج
طاو وليك

فصن وأ لازايدلا كرحمب ،طاو وليك٠٣1 زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج
لازايدلا

نيزنب كرحمب ،طاو وليك٠٣1 زواجتت هتردق كرحمب ةيحالف تارارج

 طاو وليك٠٣1 زواجتت هتردق كرحمب ىرخأ ةيحالف تارارج

بشخلا نم لكيه تاذ ،ةوشحم ،ةخوفنملا دعاقملا اهيف امب رهظ الب دعاقم

بشخلا نم لكيه تاذ ،ةوشحم يسارك

بشخلا نم لكيه تاذ ،ةوشحم ،ىرخأ دعاقم

كيتسالبلا ةدامب يسارك

كيتسالبلا ةدامب رهظ الب دعاقم

ىرخأ دعاقم

 ةاطغم ،بتاكملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم ثاثأ

بشخلا نم بتاكم

بشخلا نم بيترتلا تادعم

 بتاكملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم تالواط

بتاكملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم رخآ ثاثأ

 ةاطغم ،خباطملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم ثاثأ
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836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

)عبات( قحلملا

8701.92.91.90

8701.93.91.10

8701.93.91.20

8701.93.91.90

8701.94.91.10

8701.94.91.20

8701.94.91.90

8701.95.91.10

8701.95.91.20

8701.95.91.90

9401.61.91.00

9401.61.92.00

9401.61.99.00

9401.80.10.00

9401.80.20.00

9401.80.90.00

9403.30.10.00

9403.30.91.00

9403.30.92.00

9403.30.93.00

9403.30.99.00

9403.40.10.00
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ةيمستلا يعرفلا يفيرعتلا دنبلا مقرلا

بشخلا نم خبطملا ثاثأ

خباطملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم تالواط

خباطملا يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم رخآ ثاثأ

ةاطغم ،مونلا فرغ يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم رخآ ثاثأ

بشخلا نم ”مون ةفرغ” ةامسم ةعومجم

مونلا فرغ يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم ةّرسأ

مونلا فرغ يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم سبالملا نئازخ

مونلا فرغ يف ةلمعتسملا عاونألا نم بشخلا نم رخآ ثاثأ

كيتسالبلا نم تالواط

كيتسالبلا نم فوفر

كيتسالبلا نم رخآ ثاثأ

ةيديلقت ةقيرطب اهيلع لصحتم ،ىرخأ داوم نم عونصم ثاثأ

يلزنملا لامعتسالل ،ىرخأ داوم نم عونصم ثاثأ

 ىرخأ داوم نم عونصم ثاثأ

طئاحلا ىلع وأ فقسلا ىلع تبثت وأ قلعت ىرخأ ةيئابرهك ةرانإ ةزهجأو تايرث
لزانملا ةرانإل ةلمعتسملا فانصألا نم

ىلع وأ فقسلا ىلع تبثت وأ قلعت ىرخأ ةيئابرهك ةرانإ ةزهجأو ىرخأ تايرث
تاقرطلا وأ تاحاسملا ةرانإل ةلمعتسملا فانصألاب ةصاخلا كلت ادع ،طئاحلا
ةيمومعلا

نم تاحاسم وأ يزولويليس نطق ،قرو ،قرولا ةنيجع نم ،نيغلابلل تاظافح
زولويليس فايلأ

نم تاحاسم وأ يزولويليس نطق ،قرو ،قرولا ةنيجع نم ،لافطألل تاظافح
زولويليس فايلأ

نم تاحاسم وأ يزولويليس نطق ،قرو ،قرولا ةنيجع نم ،ةيحص تايقاوو طوف
زولويليس فايلأ

نم تاحاسم وأ يزولويليس نطق ،قرو ،قرولا ةنيجع نم ىرخأ ةلثامم داوم
زولويليس فايلأ

ىرخأ داوم نم ،لافطألل تاظافح

ىرخأ داوم نم ،ةيحص تايقاوو طوف

.نيغلابلل تاظافحلا ادع ،ىرخأ داوم نم ،ىرخأ ةلثامم داوم

9403.40.91.00

9403.40.92.00

9403.40.99.00

9403.50.10.00

9403.50.91.00

9403.50.92.00

9403.50.93.00

9403.50.99.00

9403.70.10.00

9403.70.20.00

9403.70.90.00

9403.89.10.00

9403.89.91.00

9403.89.99.00

9405.10.20.00

9405.10.90.00

9619.00.11.00

9619.00.19.10

9619.00.19.20

9619.00.19.90

9619.00.91.00

9619.00.92.00

9619.00.99.00 م

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

)عبات( قحلملا


