
العدد األوالعدد األّول
السالسّنة اخلامسة واخلمسوننة اخلامسة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1439 هـهـ
وافق 7 يناير سنة يناير سنة 2018 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

رسـوم التنفيـذي رقــم وافق 4 يناير سنة 2018 يعدل ا مرسوم تنفيـذي رقـم 18-01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 ا
تـعلق وافـق 30 نــوفمـبـر سـنة 2016 الـــذي يـحـدد شـروط نقل حـق اإليـجـار ا ؤرخ في 30 صفـــر عـام 1438 ا 16-310 ا

بالسكـن العمومي اإليجاري الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقـاري وكيفياته........................................

ـوافق 7 يــنــايــر ســنـة 2018 يـتــضـمن تــعـيــ الـبــضـائع مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 18-02 مـؤرخ في 19 ربــيع الــثـانـي عـام 1439 ا
موضوع التقييـد عنـد االستيـراد...................................................................................................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة

وافق 4 يناير سنة 2018 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية....... مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 ا

قرارات مقررات آراءقرارات مقررات آراء

وزارة الفالحة والتنمية الريفية وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوالصيد البحري

وافق 23 أكتـوبر سنة 2017 يـحدد غـابــة االستجـمام بوعـفرون جزء من غـابة تامـنتوت قرار مؤرخ في 3 صفـر عام 1439 ا
التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية جيملة والية جيجل.............................................................................

ـوافق 23 أكــتـوبـر سـنـة 2017 يــحـدد غــابــة االسـتـجـمـام زمـالــة عـيس جـزء من غـابـة بـني قــرار مـؤرخ في 3 صـفـر عـام 1439 ا
خطاب التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلديتي سيدي معروف وأوالد رابح والية جيجل....................................

ـوافق 23 أكـتـوبـر سـنة 2017 يحـدد غــابــة االسـتـجـمـام حتـنـوت جـزء من غـابة بـني فـتح قـرار مؤرخ في 3 صـفـر عـام 1439 ا
التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية بوراوي بلهادف والية جيجل.................................................................

شـاكي جزء من غابة وادي جن جن وافق 23 أكتـوبر سنة 2017 يـحدد غابة االسـتجمام ا قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 ا
التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة والية جيجل................................................................

ـوافق 23 أكـتــوبـر ســنـة 2017 يـحــدد غــابــة االســتـجــمـام كــسـيــر جـزء من غــابـة جـيــجـلي قــرار مـؤرخ في 3 صـفــر عـام 1439 ا
التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية جيجل والية جيجل.............................................................................

قــرار مـؤرخ فـي 3 صـفــر عـام 1439 الــمـوافـق 23 أكــتــوبر سـنة 2017 يـحدد غــابـة االسـتجمـام تسـودة جزء من غـابة رقادة
ثالث التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية تاكسنة والية جيجل.............................................................. ا

وافق 23 أكتـوبر سنة 2017 يـحدد غــابـة االستـجمـام بوسيـود جزء من غـابة أوالد دباب قـرار مؤرخ في 3 صفـر عام 1439 ا
يلية والية جيجل............................................................................. التابعة لألمالك الغابية الوطنية ببلدية ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

ـــرســـوم ا ـــادة 8 من  ـــــادة األولى : تــــعــــدل أحـــكــــام ا ـــــادة األولى :ا ا
ـؤرخ فـي 30 صــفـــر عــام 1438 الـتـنـفـيــذي رقــم 16-310 ا
ــذكــــــور أعـــاله ــوافــق 30 نـــوفــمــبـــــر ســنــــة 2016  وا ا

كما يأتي :

ادة 8 : ينتهي سـريان نقل حق اإليجار بـالنسبة " ا
ادة 2 أعاله ابـتداء ـذكـورة في ا لـلحـاالت االسـتـثـنائـيـة ا

من 31 ديسمبر سنة 2019.

.................. (الباقي بدون تغيير)..................".

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادة 2 : :   ينـشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1439
وافق 4 يناير سنة 2018.  ا

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 18-02 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
ــــوافق 7 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة 2018 يــــتــــضـــمن يــــتــــضـــمن ــــوافق ا عــــام عــــام 1439  ا
تعي البضائع موضوع التقييـد عنـد االستيـراد.تعي البضائع موضوع التقييـد عنـد االستيـراد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

-  بناء على تقرير وزير التجارة

ــادتـان 4-99  - وبــنــاء عــلى الـــدســتـــور ال ســيــمـــا ا
و143 ( الفقرة 2) منه

ـؤرخ في 19 جـمادى قـتـضى األمر رقم 03-03 ا - و
ــتــعـلق ـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 وا األولى عـام 1424 ا

تمم عدّل وا نافسة ا با

ــــــــؤرخ في 19 ــــــــقــــــــتـــــــضـــى األمــــــــر رقم 03-04 ا - و
ــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003 جـــمـــادى األولى عـــام 1424 ا
طـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد ـتعلق بـالقواعـد العـامة ا وا
ـادة 16 ـتـمّم ال ســيـمـا ا ـعــدّل وا الـبــضـائع وتـصــديـرهـا ا

منه

مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم 18-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
رسوم رسوم يعدل ا وافق 4 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2018 يعدل ا وافق  ا عام عام 1439 ا
ـؤرخ في 30 صــفـــر عــام صــفـــر عــام ـؤرخ في  ا الــتـنــفــيــذي رقــم الــتـنــفــيــذي رقــم 16-310 ا
ـوافـق 30 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2016 الـــذي يـحـدد الـــذي يـحـدد ـوافـق  ا 1438 ا

تعلق بالـسكـن العمومي تعلق بالـسكـن العموميشروط نقل حـق اإليجـار ا شروط نقل حـق اإليجـار ا
اإليـجاري الـذي تسـيره دواويـن التـرقيـة والتـسيـيراإليـجاري الـذي تسـيره دواويـن التـرقيـة والتـسيـير

العقـاري وكيفياته.العقـاري وكيفياته.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزيـر األول

-  بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــــر وزيــــر الــــســــكن والــــعــــمـــران
دينة وا

ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ؤرخ رسوم التنفيذي رقم  03-269 ا قتضى ا - و
وافق 7 غشت سنة 2003 في 8 جمادى الثانية عام 1424 ا
الــــذي يـــــحــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات الــــتــــنـــــازل عن األمالك
الـعقـاريـة الـتـابعـة لـلـدولة ولـدواوين الـتـرقـيـة والتـسـيـير
ـوضـوعـة حيـز االسـتـغالل قبل أول سـلـمة أو ا الـعـقـاري ا

تمم عدل وا يناير سنة 2004 ا

ؤرخ رسوم التنفيـذي رقم 08-189 ا قتـضى ا - و
ـوافق أول يـوليـو سـنة في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 ا
2008  الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكـن والـــعـــمــران

تمم عدل وا دينة ا وا

ــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقــم 310-16 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافـق 30 نـــوفـــمــبـــر ــؤرخ فـــي 30 صـــفـــــر عـــام 1438 ا ا
ســــنــــــــة 2016 الــــــذي يــــحــــــدد شــــروط نـــــقل حـق اإليــــجــــار
ـتعلق بالـسكن العـمومي اإليجاري الـذي تسيره دواوين ا

الترقية والتسيير العقـاري وكيفياته 
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ــتـضـمن ـوافق 27 ديــسـمـبــر سـنـة 2017 وا ـؤرخ في 8 ربـيع الــثـاني عـام 1439 ا ـقــتـضى الــقـانـون رقم 17-11 ا - و
ادة 116 منه الية لسنة 2018 ال سيما ا قانون ا

ــوافق 15 غـــشت ســـنــة 2017 ــؤرخ في 23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1438 ا ـــرســــوم الـــرئـــاسي رقم 17- 242 ا ــقـــتـــضى ا - و
تضمن  تعي الوزير األول وا

ــوافق 17 غـــشت ســـنــة 2017 ــؤرخ في 25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1438 ا ـــرســــوم الـــرئـــاسي رقم 17- 243 ا ــقـــتـــضى ا - و
تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ـوافق 19 ـؤرخ في  19 جــمــادى األولى عـام  1424 ا ـادة 16 من األمــر رقم 03- 04 ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام ا ـادا ا
ـرسـوم إلى إحـداث تدابـيـر تـقـيـيـد عنـد االسـتـيـراد لـبعض ـذكور أعاله يـهـدف هـذا ا ـتـمّم وا ـعـدّل وا يـولـيـو سـنة 2003 ا

البضائع.

ـرسـوم إلـى غـايـة إعــادة ضـبط تـوازن ـرفق بـهــذا ا ـلـحـق ا ـعــيّـنــة في ا ـادّة ة 2 :  : يـعــلّق مـؤقّـتــا اسـتــيـراد الـبــضـائع ا ـادا ا
دفوعات. ميزان ا

قراطيّة الشّعبيّة. رسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ ادّة ة 3 : :  ينشر هذا ا ادا ا

وافق 7 يناير سنة 2018. حرّر باجلزائر في 19 ربيع الثاني عام 1439 ا

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

لحق لحقا ا
ؤقت عند االستيراد واد اخلاضعة للتعليق ا ؤقت عند االستيرادقائمة ا واد اخلاضعة للتعليق ا قائمة ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

1

2

3

4

5

6

7

8

دودة األرض

حلوم مجمدة من فصيلة األبقار ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من العجل

حلوم مجمدة من فصيـلة األبقار ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح من األبقار األليفة
األخرى

حلوم مجمدة من فصيلة األبقار ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح اجلواميس

حلــوم مـــجــمــدة من فـــصــيــلـــة األبــقــار ذبــائـح كــامــلـــة أو أنــصــاف ذبــائـح من األبــقــار
األخرى

طازجة أو مبردة من الفصيلة األليفة ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف

ذبائح كاملة ونصف ذبائح للخروف طازجة أو مبردة بخالف الفصيلة األليفة

 حلـوم أخـرى حلــيـوانـات فـصـيـلـة األغـنـام طـازجــة أو مـبـردة ذبـائح كـامـلـة أو نـصف
ذبائح من فصيلة أليفة

0106.90.92.00

0202.10.11.00

0202.10.19.00

0202.10.20.00

0202.10.90.00

0204.10.10.00

0204.10.90.00

0204.21.10.00
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لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

حلـوم أخـرى حلـيـوانـات فـصيـلـة األغـنـام طـازجـة أو مـبـردة ذبـائح كـامـلـة أو أنـصاف
ذبائح من فصيلة أليفة

حلـوم أخـرى حلـيـوانـات فـصـيـلـة األغــنـام  طـازجـة أو مـبـردة وقـطع أخـرى بـعـظـامـهـا
للخروف

حلـوم أخـرى حلـيـوانـات فـصـيـلـة األغــنـام طـازجـة أو مـبـردة وقـطع أخـرى بـعـظـامـهـا
لفصيلة أليفة

حلوم أخرى حلـيوانات فصيـلة األغنام طازجـة أو مبردة  مقطـعة بعظامـها لفصائل
أخرى

حلوم حلـيـوانات فـصيـلة األغـنام مـفرومـة حتى ولـو موضـوعة داخل كـيس لفـصيـلة
أليفة

حلوم حليوانـات فصيـلة األغنـام مفرومة حـتى ولو موضـوعة داخل كيس لـلفصائل
األليفة األخرى

حلـوم حلـيـوانات  فـصـيـلة األغـنـام مـقطـعـة لـقطع صـغـيـرة حتى ولـو مـوضـوعة داخل
كيس لفصيلة أليفة

حلــوم حلـيـوانــات من فـصــيـلـة األغـنــام مـقـطــعـة لـقــطع صـغـيــرة حـتى ولــو مـوضـوعـة
داخل أكياس وغيرها من الفصائل األليفة

حلـوم أخـرى حليـوانـات فـصـيلـة األغـنـام طازجـة أو مـبـردة بدون عـظم وأخـرى غـير
فرومة أو مقطعة للفصيلة األليفة ا

حلـوم أخـرى حليـوانـات فـصـيلـة األغـنـام طازجـة أو مـبـردة بدون عـظم مـفـرومة أو
مقطعة وغيرها من الفصائل األليفة

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن مجمدة من الفصيلة األليفة

ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حمالن مجمدة عدا الفصيلة األليفة

حلـوم أخـرى حلـيـوانــات فـصـيـلـة األغـنــام اجملـمـدة ذبـائح كـامــلـة وأنـصـاف ذبـائح من
فصيلة أليفة

حلــوم أخــرى حلــيـــوانــات  فــصــيـــلــة األغــنـــام اجملــمــدة ذبــائـح كــامــلــة وأنـــصــاف ذبــائح
وغيرها من الفصيلة األليفة

0204.21.90.00

0204.22.11.00

0204.22.19.00

0204.22.90.00

0204.23.11.00

0204.23.19.00

0204.23.21.00

0204.23.29.00

0204.23.91.00

0204.23.99.00

0204.30.10.00

0204.30.90.00

0204.41.10.00

0204.41.90.00
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 حلـوم أخــرى حلــيــوانـات فــصــيــلـة األغــنــام اجملــمـدة مــقــطــعـة بــعــظــامــهـا من فــصــيــلـة
اخلروف األليف

حلــوم أخــرى حلـيــوانـات فــصـيــلـة األغــنــام اجملـمــدة مـقــطـعــة بـعــظـامــهــا من الـفــصـائل
األليفة األخرى

حلوم أخـرى حليـوانات فـصيـلة األغـنام اجملمـدة مقـطعـة بعـظامـها من غـير الـفصائل
األليفة

حلوم مفـرومة حليوانات فـصيلة األغنـام مجمدة ولـو موضوعة في كيس لـفصيلة
أليفة

حلـوم مـفـرومة حلـيـوانـات فصـيـلـة األغنـام  مـجـمدة ولـو مـوضـوعة في كـيس لـغـير
الفصيلة األليفة

حلوم حـيـوانات فـصـيلـة األغـنام مـجمـدة مـقطـعـة لقـطع صـغيـرة ولـو موضـوعة في
كيس لفصيلة أليفة

حلوم حيـوانات فصيلـة األغنام مجمـدة مقطعـة لقطع صغيـرة ولو موضوعة داخل
كيس لغير الفصيلة األليفة

فرومة أو حلوم أخرى حليـوانات  فصـيلة األغـنام مجـمدة بدون عـظم  وغيرهـا ا
القطع من فصيلة أليفة

فرومة أو حلوم أخرى حليـوانات  فصـيلة األغـنام مجـمدة بدون عـظم  وغيرهـا ا
القطع من فصيلة أليفة فقط

حلـوم حلــيـوانــات فـصــيـلـة مــاعـز ذبــائح كـامــلـة أو أنــصـاف ذبــائح طـازجــة أو مـبـردة
فصيلة أليفة

حلـوم حلــيـوانــات فـصــيـلـة مــاعـز ذبــائح كـامــلـة أو أنــصـاف ذبــائح طـازجــة أو مـبـردة
بخالف الفصيلة األليفة

حلــوم حلـيــوانـات فــصـيــلـة مــاعـز بــقـطـع بـعـظــامـهــا طـازجــة أو مـبــردة من الــفـصــيـلـة
األليفة

حلـوم حلـيوانـات  فـصـيلـة مـاعز قـطع بـعظـامـهـا طازجـة أو مـبردة بـخالف الـفصـيـلة
األليفة

حلـوم حلـيـوانات  فـصـيـلـة مـاعز قـطع بـدون الـعـظم طـازجـة أو مبـردة من الـفـصـيـلة
األليفة

حلـــوم حلــيــوانــات  فــصـــيــلــة مــاعـــز وقــطع بــدون الـــعــظم طــازجـــة أو مــبــردة بــخالف
الفصيلة األليفة

حلوم حليوانات  فصيلة ماعز ذبائح كاملة أو أنصاف ذبائح مجمدة فصيلة أليفة

0204.42.11.00

0204.42.19.00

0204.42.90.00

0204.43.11.00

0204.43.19.00

0204.43.21.00

0204.43.29.00

0204.43.91.00

0204.43.99.00

0204.50.11.00

0204.50.19.00

0204.50.21.00

0204.50.29.00

0204.50.31.00

0204.50.39.00

0204.50.41.00
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لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

حلــوم حلـيــوانــات  فــصـيــلــة مــاعــز ذبـائح كــامــلــة أو أنــصـاف ذبــائح مــجــمــدة بـخالف
الفصيلة األليفة

حلوم حليوانات  فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة من  الفصيلة األليفة

حلوم حليوانات  فصيلة ماعز قطع بعظمها مجمدة بخالف الفصيلة األليفة

حلوم حليوانات  فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة من الفصيلة األليفة

حلوم حليوانات  فصيلة ماعز قطع بدون عظم مجمدة بخالف الفصيلة األليفة

حلوم حيوانية من فصيلة اخليول طازجة أو مبردة

حلوم حيوانية من فصيلة احلمار أو البغال طازجة أو مبردة

حلوم حيوانية من فصيلة األحصنة طازجة

حلوم حيوانية من فصيلة األسينا أو البغال مجمدة

ألسنة من فصيلة األبقار طازجة أو مبردة

ــا فـيــهــا األذنـان) واألرجـل من فـصــيــلــة األبـقــار طــازجـة أو الـرؤوس و أجــزاؤهــا (
مبردة 

األضالع واألعمدة من فصيلة األبقار طازجة أو مبردة 

غيرها من األحشاء صاحلة لألكل من فصيلة األبقار طازجة أو مبردة   

ألسنة من فصيلة األبقار مجمدة

أكباد من فصيلة األبقار مجمدة 

األضالع واألعمدة من فصيلة األبقار مجمدة

غيرها من األحشاء صاحلة لألكل من فصيلة األبقار مجمدة

أحشاء صاحلة لألكل من فصيلة اخلنازير طازجة أو مبردة 

كبد من فصيلة اخلنازير مجمدة وغيرها 

غيرها من أحشاء من فصيلة اخلنازير مجمدة 

ـاعـز  األحـصـنـة  الـبـغال أو أحـشاء حـيـوانـيـة صـاحلـة لألكل من فـصـيـلـة األغـنـام ا
واد الصيدالنية  النغال طازجة أو مبردة موجهة لصناعة ا

بردة اعز طازجة أو ا أحشاء حيوانية  صاحلة لألكل من فصيلة األغنام ا

0204.50.49.00

0204.50.51.00

0204.50.59.00

0204.50.61.00

0204.50.69.00

0205.00.11.00

0205.00.12.00

0205.00.21.00

0205.00.22.00

0206.10.91.00

0206.10.93.00

0206.10.94.00

0206.10.99.00

0206.21.00.00

0206.22.00.00

0206.29.91.00

0206.29.99.00

0206.30.90.00

0206.41.90.00

0206.49.90.00

0206.80.10.00

0206.80.91.00
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لحق (تابعتابع) لحق (ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

أحـشـاء حـيـوانـيـة صـاحلـة لألكـل من فـصـيـلـة األحـصـنـة احلـمـار والـبـغـال طـازجـة أو
مبردة

ـاعـز األحـصـنـة  احلـمار أو أحـشـاء حـيـوانـية صـاحلـة لـألكل من فـصـيـلـة األغـنـام  ا
واد الصيدالنية البغال  مجمدة موجهة لصناعة ا

اعز مجمدة أحشاء حيوانية صاحلة لألكل األغنام من فصيلة األغنام ا

أحشاء حيوانية صاحلة لألكل من فصيلة األحصنة احلمار أو البغال مجمدة

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
ـسمى طازجـة أو مبـردة معـروضة مـريشـة وبدون أمـعاء مع الـرأس والرجـل ا

"دجاج 83  %"

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
طازجة أو مبردة معـروضة مريشة وبدون خـراطيم مع الرأس والرجل ولكن

سمى "دجاج 70 " مع الرقبة القلب الكبد والقانصة وا

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
طـازجــة أو مـبـردة مـعـروضـة مــريـشـة  فـارغـة بـدون الــرأس والـرجـلـ والـعـنق

سمى"دجاج 65  % " أو معروضة بشكل آخر والقلب الكبد والقانصة ا

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
سمى"دجاج83 %" مجمدة معروضـة مريشة بدون أمعاء مع الـرأس والرجل ا

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
مـجــمـدة مــعـروضــة مـريــشــة وفـارغــة بـدون الــرأس والـرجــلـ ولــكن مع الـرقــبـة

سمى"دجاج 70 %" والقلب والكبد واألحشاء ا
 

حلــوم وأحــشـاء صــاحلـة لألكـل لـلــدواجن من فــصـيــلـة الــدجـاج األلــيف غــيـر مــقـطــعـة
مــجـمــدة مـعــروضـة مـريــشـة و فــارغـة بــدون الـرأس والــرجـلــ  وبـدون الــرقـبـة

سمى"دجاج 65 %" أو معروضة بطريقة أخرى والقلب والكبد واألمعاء ا

قطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

نصف أو ربع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

كل األجنـحة حتى ولو بـدون أطراف للـدواجن من فصيـلة الدجـاج األليف طازجة
أو مبردة

الــظـهــر الــرقــبــة الــظــهــر مع الــرقــبــة األرداف أو أطــراف األجــنـحــة لــلــدواجن من
فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

الــصــدور وقـــطع من الــصـــدر لــلــدواجـن من فــصــيـــلــة الــدجـــاج األلـــيف طــازجــة أو
مبردة

0206.80.92.00

0206.90.10.00

0206.90.91.00

0206.90.92.00

0207.11.10.00

0207.11.20.00

0207.11.90.00

0207.12.10.00

0207.12.20.00

0207.12.90.00

0207.13.10.00

0207.13.21.00

0207.13.22.00

0207.13.23.00

0207.13.24.00
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76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

األفــخــاذ وقـــطع من األفــخـــاذ  لــلــدواجـن من فــصــيـــلــة الــدجــاج  األلـــيف طــازجــة أو
مبردة

القطع األخرى  للدواجن من فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

كبد الدواجن من فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

أحشاء أخرى  للدواجن من فصيلة الدجاج األليف طازجة أو مبردة

قطع مفرومة منزوعة العظم  للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

عـــظم حلم وشـــرائح حلـم (الــصـــدر) بــدون جـــلــد غـــيـــر مــرحي لـــلـــدواجن من فـــصــيـــلــة
الدجاج  األليف اجملمدة

األفخاذ كلها بال جلد غير مرحي  للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

نزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة القطع األخرى ا

أنصاف أو أرباع منزوعة العظم للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

أجنحة كلها حتى من دون أطراف للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

الـظــهـر الــرقـبــة والـظــهـر مع الــرقــبـة واألرداف أو أطــراف األجـنــحـة لــلـدواجن من
فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

الصدر والقطع الصدر للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

الفخذان والقطع من الفخذين للدواجن من فصيلة الدجاج  األليف اجملمدة

غيرها من القطع بدون عظام للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

كبد الدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

أحشاء أخرى للدواجن من فصيلة الدجاج األليف اجملمدة

حلـوم احلـبش والـديك الرومي غـيـر مـقطـعـة  طـازجة أو مـبـردة مـعروضـة مـريـشة
ـسـمـاة مـفــرغـة دون الـرأس واألرجل مـع الـرقـبـة والــقـلب والـكــبـد واألمـعــاء وا

"الديك الرومي 80 % "

حلوم احلبش والـديك الرومي غـير مقـطعة إلى اجـزاء طازجـة أو مبردة مـعروضة
سماة "الديك مـريشة ومفـرغة بدون رأس عنق أرجل قـلب كبد واألمعـاء  ا

الرومي 73 % " أو قدمت خالف ذلك. 

ـعــروضـة مـريــشـة فـارغـة حلـوم احلــبش والـديك الــرومي غـيـر مــقـطـعـة اجملــمـدة ا
ــســمــاة "الــديك دون الــرأس واألرجل مـع الــرقــيــة والــقـــلب الــكــبــد واألمــعـــاء وا

الرومي  80 %"

0207.13.25.00

0207.13.29.00

0207.13.31.00

0207.13.39.00

0207.14.11.00

0207.14.12.00

0207.14.13.00

0207.14.19.00
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0207.14.22.00

0207.14.23.00

0207.14.24.00
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107

108
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110

111
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حلـوم احلـبش والـديك الـرومـي غـيـر مـقـطـعـة مـجـمــدة مـعـروضـة  مـريـشـة  وفـارغـة
ـــســــمـــاة  73 %" من بــــدون رأس أو عـــنـق أو أرجل أو قــــلب أو كـــبــــد أو أمـــعــــاء ا

الديك الرومي"أو قدمت خالف ذلك

قطع بدون عظم مرحية للديك الرومي أو احلبش طازجة  أو مبردة

حلم الـعـظم  وشـرائح حلم (الـصـدر) بال جلـد  غـيـر مـرحي لـلـديك الرومـي واحلبش
طازجة أو مبردة

بردة الفخذين بدون جلد غير مرحية للديك الرومي واحلبش الطازجة أو ا

قطع بدون العظم من الديك الرومي واحلبش طازجة أو مبردة

أنصاف أو أرباع بدون العظام من الديك الرومي و احلبش طازجة أو مبردة

أجـــنـــحــة كـــامـــلــة حـــتى من دون أطـــراف من الـــديك الـــرومي واحلـــبش طـــازجــة أو
مبردة

الـظهـر الرقبـة الظـهر مع الـرقبـة أرداف أو أطراف األجـنحة مـن الديك الرومي
واحلبش طازجة أو مبردة

الصدر أو قطع من الصدر للديك الرومي واحلبش طازجة أو مبردة

بردة  األفخاذ وقطع األفخاذ من الديك الرومي واحلبش الطازجة أو ا

غــيــرهــا مـن  الــقــطع الــغــيــر بــعــظــامــهــا من الــديك الــرومي و احلــبـش الــطــازجـة أو
بردة  ا

كبد  الديك الرومي واحلبش طازج أو مبرد

بردة من الديك الرومي واحلبش غيرها من األحشاء الطازجة أوا

مرحية من الديك الرومي واحلبش اجملمدة قطع بدون العظم 

مـن الــديـك الــرومي حلـم الــعـــظم وشـــرائح الـــلــحـم (الــصـــدر) بال جـــلــد غـــيـــر مــرحي
واحلبش اجملمدة

كل الفخذين بدون اجللد غير مرحي للديك الرومي واحلبش اجملمدة

غيرها من قطع بدون العظم من الديك الرومي واحلبش اجملمد 

أنصاف أو أرباع بدون العظام مجمدة من الديك الرومي واحلبش

0207.25.90.00

0207.26.11.00

0207.26.12.00
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127
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130

أجنحة كاملة حتى من دون طرف من الديك الرومي واحلبش اجملمدة

الـظـهر الـرقـبـة والـظـهـر مع الـرقبـة األرداف أو أطـراف األجـنـحـة أو أطـرافـها من
الديك الرومي أو احلبش اجملمدة 

الصدور وقطع الصدور من الديك الرومي أو احلبش اجملمدة 

األفخاذ أو قطع األفخاذ  من الديك الرومي أو احلبش اجملمدة 

غيرها من قطع األفخاذ بعظامها  من الديك الرومي أو احلبش اجملمدة 

كبد الديك الرومي أو احلبش اجملمد 

غيرها من أحشاء من الديك الرومي واحلبش اجملمد 

حلوم الـبط غير مـقطعـة  طازجة أو مـبردة معـروضة مريـشة كامـلة وغيـر مفرغة
سماة "بط %85" دون أمعاء  مع الرأس واألرجل وا

حلـوم الـبط غـيـر مـقـطـعة طـازجـة أو مـبـردة مـعـروضـة مـريـشـة ومـفـرغة دون رأس
سماة "بط %70" وال أرجل وال رقبة وال قلب وال كبد وال قانصة ا

حلوم الـبط غـير مـقـطعـة  طـازجة أو مـبـردة معـروضـة مريـشـة فارغـة بدون رأس
سماة بط 63  %" أو مـقدمة وال أرجل وال الـرقبة والـقلب وال الكبـد وال قانصـة ا

بطريقة أخرى

حلـوم الـبط غـير مـقـطـعـة  اجملمـدة مـعـروضـة مريـشـة فـارغـة بدون رأس وال أرجل
ـــســمــاة "بط 70%"  أو مــقــدمــة ولــكن مـع الــرقــبـــة والــقــلب الـــكــبــد والـــقــانــصــة ا

بطريقة أخرى

فارغـة بدون رأس وال أرجل حلـوم الـبط غيـر مقـطعـة  اجملـمدة مـعروضـة مـريشـة 
سماة "بط 63%" أو مقـدمة بطريقة وبـدون الرقبة  الـقلب  الكبـد والقانصـة ا

أخرى

برد قطع بدون عظم للبط الطازج أو ا

أنصاف أو أرباع بعظمها طازجة أو مبردة

برد األجنحة ولو بدون أطراف للبط الطازج أو ا

الـظـهـر الـرقـبـة الـظـهـر مع الـرقـبـة أرداف أو أطـراف األجـنـحـة لـلـبط الـطـازج أو
برد ا

برد سمنة للبط الطازج أو ا الكبد بخالف الكبد ا

بردة من البط غيرها من األحشاء الطازجة أو ا

0207.27.22.00

0207.27.23.00

0207.27.24.00

0207.27.25.00

0207.27.29.00

0207.27.31.00

0207.27.39.00

0207.41.10.00
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0207.42.10.00

0207.42.90.00
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قطع بعظمها من البط اجملمد

أنصاف أو أرباع بعظامها  للبط مبردة

كل األجنحة حتى ولو بدون أطراف منزوعة العظم  للبط مجمد

نزوعة العظم للبط اجملمدة الظهر الرقبة الظهر مع الرقبة األرداف أطراف األجنحة ا

نزوعة العظم للبط اجملمد الصدر وقطع الصدر ا

الفخذ وقطع من الفخذين بدون عظم للبط اجملمدة

غيرها من القطع غير منزوعة العظام للبط اجملمدة

شحمة للبط اجملمدة الكبد وغيرها من األكباد ا

غيرها من األحشاء للبط اجملمدة

حلـوم اإلوز غيـر مقـطعة  طـازجة أو مـبردة مـعروضـة مريشـة كامـلة وغـير مـفرغة
سماة "إوز 82 %" مع الرأس واألرجل وا

حلوم اإلوز غـير مـقطـعة  طـازجة أو مـبردة مـعروضـة مريـشة فارغـة  مع أو بدون
سماة "إوز 75 % " أو مقدمة بطريقة أخرى القلب أو األمعاء ا

حلــوم اإلوز غـــيــر مـــقــطــعـــة اجملــمــدة مـــعــروضــة مـــريــشــة غـــيــر فـــارغــة مع الــرأس
سماة "إوز 82 %" واألرجل  ا

حلوم اإلوز غـيـر مـقطـعـة  اجملـمدة مـعـروضـة مـريشـة فـارغـة بدون رأس وال أرجل
سماة "إوز75 %" أو مقدمة بطريقة أخرى مع أو بدون القلب األمعاء  ا

برد قطع بدون عظم لإلوز الطازج أو ا

أنصاف أو أرباع بعظمها لإلوز طازجة أو مبردة

برد األجنحة ولو بدون أطراف لإلوز الطازج أو ا

الظـهـر الـرقبـة الـظـهر مـع الرقـبـة  األرداف أوأطـراف األجنـحـة لإلوز الـطازج أو
برد ا

برد سمنة لإلوز الطازج أو ا الكبد بخالف الكبد ا

بردة من اإلوز غيرها من األحشاء الطازجة أو ا

قطع منزوعة العظم من اإلوز اجملمدة

أنصاف أو أرباع بدون العظم لألوز اجملمدة

0207.45.10.00

0207.45.21.00

0207.45.22.00

0207.45.23.00

0207.45.24.00

0207.45.25.00

0207.45.29.00

0207.45.32.00

0207.45.39.00

0207.51.10.00

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



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

كل األجنحة حتى ولو بدون أطراف لإلوز اجملمدة

الظهر الرقبة الظهر مع الرقبة  األرداف أو أطراف األجنحة لإلوز اجملمدة

الصدر وقطع الصدر لإلوز اجملمد

األفخاذ وقطع من الفخذين لإلوز اجملمدة

نزوعة العظام لإلوز اجملمدة غيرها من القطع غير ا

شحمة لإلوز اجملمدة الكبد وغيرها من األكباد ا

غيرها من األحشاء لإلوز اجملمدة

قطعة إلى أجزاء طازجة أو مبردة لدجاج غينيا حلوم غير ا

قطعة إلى أجزاء مجمدة لدجاج غينيا حلوم غير ا

قطع منزوعة العظم طازجة أو مجمدة  لدجاج غينيا

قطع منزوعة العظم مجمدة  لدجاج غينيا

أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم طازجة أو مبردة  لدجاج غينيا

األجنحة كلها حتى وبدون أطراف طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

الظهر الرقبة الظهر مع الرقبة أطراف األجنحة طازجة أو مبردة لدجاج غينيا

أنصاف أو أرباع غير منزوعة العظم مجمدة  لدجاج غينيا

األجنحة كلها حتى وبدون أطراف مجمدة لدجاج غينيا

ظهر رقبة ظهر مع رقبة أرداف أو أطراف األجنحة من دجاج غينيا مجمدة

الصدر وقطع الصدر من دجاج غينيا مجمدة 

أفخاذ وقطع األفخاذ من دجاج غينيا مجمدة 

قطع أخرى بعظمها من دجاج غينيا مجمدة

كبد من دجاج غينيا طازجة أو مبردة 

أحشاء أخرى من دجاج غينيا طازجة أو مبردة

كبد من دجاج غينيا مجمدة 

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

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1401
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

أحشاء أخرى من دجاج غينيا مجمدة

حلوم بدون عظمها من األرانب األليفة طازجة أو مبردة

حلوم بعظمها من األرانب األليفة طازجة أو مبردة 

حلوم بدون عظمها من األرانب البرية طازجة أو مبرّدة

حلوم بعظمها من األرانب البرية طازجة أو مبرّدة

حلوم بدون عظمها من األرانب األليفة مجمدة

حلوم بعظمها من األرانب األليفة مجمدة

حلوم بدون عظمها من األرانب البرية مجمدة

حلوم بعظمها من األرانب البرية مجمدة

أحشاء األرانب األليفة طازجة أو مبرّدة

أحشاء األرانب البرية طازجة أو مبرّدة

أحشاء األرانب األليفة مجمدة

أحشاء األرانب البرية مجمدة

) بدون عظمها طازجة أو مبردة حلوم  جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

) بعظمها طازجة أو مبردة حلوم  جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

) بدون عظمها مجمدة حلوم  جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

) بعظمها مجمدة  حلوم  جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

)  طازجة أو مبردة أحشاء أخرى جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

)  مجمدة أحشاء جمال وأنواع أخرى من اجلمال (بسنام

حلوم سمان بط وإوز برية طازجة أو مبردة

حلوم حمام أليف طازجة أو مبردة

حلوم دواجن أخرى  طازجة أو مبردة

حلوم سمان بط وإوز برية مجمدة

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

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



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

أفخاذ الضفادع مجمدة

حلوم حمام أليف مجمدة

حلوم دواجن أخرى  مجمدة

أحشاء أخرى لدواجن أخرى طازجة أو مبردة

أحشاء أخرى لدواجن أخرى مجمدة

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى طازجة مبردة

دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى مجمدة

لح لحة أو في ماء  دهون إوز غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى 

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

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

دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى مجمدة

لح لحة أو في ماء  دهون دواجن أخرى غير ذائبة أو غير منزوعة بطريقة أخرى 

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

لح لحة أو في ماء  حلوم حيوانات فصيلة األبقار بعظمها  

حلوم حيوانات فصيلة األبقار بعظمها مجففة أو مدخنة

لح لحة أو في ماء  حلوم حيوانات فصيلة األبقار بدون عظمها 

حلوم حيوانات فصيلة األبقار بدون عظمها مجففة أو مدخنة

دقـيق ومـسـاحـيق الـلـحـوم واألحـشـاء الـصـاحلـة لألكل من حـيـتـان دالفـ وخـنـازيـر
الـــبـــحــر (ثـــديــيـــات من رتـــبــة احلـــيـــتــان) خـــراف الــبـــحـــر وأطــعم (حـــيـــوانــات من

اخليالنيات آكلة العشب) 

أحـشـاء فـقـمـات وكالب الـبـحــر أسـود الـبـحـر وفـيـلـة الـبـحـر (ثـديـيـات من فـصـيـلـة
اء) ثعالب ا

دقــيق ومــســاحــيق الـلــحــوم واألحــشـاء الــصــاحلـة لـألكل من فــقـمــات وكالب الــبــحـر
اء) أسود البحر وفيلة البحر (ثدييات من فصيلة ثعالب ا

ا فيهـا ثعاب دقيق ومسـاحيق اللـحوم واألحشاء الـصاحلة لألكل من الـزواحف (
وسالحف البحر)

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

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1601
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

اعز - - - -   فصيلة األغنام أو ا

- - - -  من  فصائل أخرى

- - - - من  فصيلة اخلنازير

- - - - من  فصيلة األبقار

اعز - - - - من فصيلة األغنام أو ا

- - - - من فصيلة الدواجن

- - - - من فصائل أخرى

دقيق ومساحيق صاحلة لألكل من حلوم وأحشاء من فصيلة اخلنازير

اعز دقيق ومساحيق صاحلة لألكل من حلوم وأحشاء من فصائل األغنام وا

دقيق ومساحيق صاحلة لألكل من حلوم وأحشاء فصائل أخرى

حليب  وقشدة حليب غير مركزة  بالسكر غير مضاف إليها السكر أو محليات
أخــرى بنــســبــة دهـن ال يــزيد عن 1 % وزنـا في عـلب ال تفـوق سـعتـهـا الصـافـية

2 لتر. 

حليب وقشدة حليب غير مركزة  بالسكر  غير مضاف إليها السكر أو محليات
أخرى بنسبة دهن ال يزيد عن 1 % وزنا  غيرها

حليب بـنسبـة دهن تزيد عن 1 % وال تـزيد عن 3 % وزنا في علب ال تـفوق سعـتها
الصافية 2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 1 % وال تزيد عن 3 % وزنا غيرها

حليب بـنسبـة دهن تزيد عن 3 % وال تـزيد عن 6 % وزنا في علب ال تـفوق سعـتها
الصافية  2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 3 % وال تزيد عن 6 % وزنا غيرها

قشـدة حـليب بـنـسبـة دهن تـزيد عن 1 % وال تـزيد عن 3 % وزنا في عـلب ال تـفوق
سعتها الصافية  2 لتر

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 1 % وال تزيد عن 3 % وزنا غيرها 

قـشدة حـليب بنـسبـة دهن تزيد عن 3 % وال تـزيد عن 6 % وزنا في عـلب ال تفوق
سعتها الصافية  2 لتر

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 3 % وال تزيد عن 6 % وزنا غيرها

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

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



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

حـلــيب بــنـســبــة دهن تــزيـد عن 6 % وال تــزيــد عن 10 % في عــلب ال تــفــوق سـعــتــهـا
الصافية  2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 6 % وال تزيد عن 10 % غيرها 

قشدة حليب في علب ال تفوق سعتها الصافية  2 لتر

قشدة حليب غيرها

حــلـيب بــنـسـبــة دهن تـزيـد عن 10 % وال تـزيـد عن 21 % في عـلب ال تــفـوق سـعــتـهـا
الصافية 2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % وال تزيد عن  21 % غيرها

حــلـيب بــنـسـبــة دهن تـزيـد عن 21 % وال تـزيـد عن 45 % في عـلب ال تــفـوق سـعــتـهـا
الصافية 2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % وال تزيد عن 45 % غيرها

حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 % في علب ال تفوق سعتها الصافية  2 لتر

حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 % غيرها

قـشـدة حــلـيب بـنــسـبــة دهن تـزيـد عن  10 % وال تـزيـد عن 21 %  في عــلب ال تـفـوق
سعتها الصافية  2 لتر

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 10 % وال تزيد عن 21 % غيرها

قــشـدة حــلـيب بــنـســبـة دهن تــزيـد عن 21 % وال تـزيـد عن 45 % في عــلب ال تــفـوق
سعتها الصافية  2 لتر

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 21 % وال تزيد عن 45 % غيرها

قشدة حليب بنسبة دهن تزيد عن 45 % في علب ال تفوق سعتها الصافية 2 لتر

قشدة حليب بنسبة دهن ال يزيد وزنا عن 45% غيرها    

ياغورت معطر أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو في شكل سائل 

يـاغـورت مـعـطـر أو مـضـاف إلـيه فـواكه أو كـاكـاو في شـكل مـسـحـوق حـبـيـبات أو
في أشكال أخرى صلبة

ياغورت معطر أو مضاف إليه فواكه أو كاكاو في أشكال غيرها

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

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

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1801
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

يــاغــورت غـيــر  مــعـطــر وغــيــر مـضــاف إلــيه فــواكه أو كــاكـاو في شــكل مــســحـوق
حبيبات أو في أشكال أخرى صلبة 

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

مخـيض ل وقـشدة مـخثران كـيفـير وأنـواع أخرى من حـليب وقـشدات مـخمرة
أو محمضة معطرة أو مضاف إليها فواكه أو كاكاو

مخـيض ل وقـشدة مـخثران كـيفـير وأنـواع أخرى من حـليب وقـشدات مـخمرة
أو محمضة غير معطرة غير مضاف إليها فواكه أو كاكاو   

زبدة طبيعية في علب ذات محتوى ال يتجاوز 1 كلغ 

زبدة أخرى 

عجينة لبنية للطلي 

ـا فـيـهــا ذلك جـ الكـتـوسـروم وكــايـبـوت من مـحـتـوى جـ طـازج (غـيـر مــغـطى) 
الدهون بنسبة 85 % أو أقل 

ا فيها ذلك ج الكتوسروم وكايبوت غيرها  ج طازج آخر (غير مغطى) 

سحوق من جميع األنواع بشور أو ا اجل ا

سحوق بشور أو ا عالج غير ا اجل ا

ج الروكفور

ج غورغونزوال

اجلــ األزرق واألجــبــان األخــرى مع الـــقالع الــتي  احلــصــول عـــلــيــهــا بــاســتــخــدام
البنسليوم روكيفورتي

بر  كا

طبوخة  طبوخة أو ا ضغوطة شبه ا طبوخة أو ا أجبان أخرى لينة غير ا

أجبان أخرى  

عسل طبيعي معلب موجه للبيع بالتجزئة

بطاطا طازجة موجهة لصناعة النشاء.

(de primeurs) بطاطا طازجة

بطاطا طازجة أخرى

0403.10.22.00

0403.10.29.00

0403.90.10.00

0403.90.90.00

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

0406.90.11.00

0406.90.19.00

0406.90.99.00

0409.00.10.00

0701.90.10.00

0701.90.91.00

0701.90.99.00



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

طماطم  طازجة موجهة للتحويل 

طماطم أخرى طازجة 

كراث 

عمر  الثوم ا

بصل أخضر 

خضر ثومية أخرى

قرنبيط وقرنبيط بروكلي 

كرنب بروكسل 

كرنب أبيض 

كرنب أحمر 

اثلة صاحلة لألكل من نوع براسيكا طازجة  منتجات أخرى 

خس ذو شكل تفاحي 

خس آخر 

فلتوف ( شوكوريوم أنتيبيس فار فوليوزم)

هندباء سكارول (سيكوريوم أنديفيا فار. التفوليا)

هندباء مجعدة (سيكوريوم أنديفيا فار. كريسبا)

هندباء أخرى 

جزر 

لفت 

شمندر السلطة 

كرافس لفتي 

فجل 

اثلة صاحلة لألكل طازجة  سالسفيس وجذور أخرى 

0702.00.10.00

0702.00.90.00

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

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2001
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

خيار

خيار مخلل 

هليون 

باذجنان 

كرفس غير الكرفس اللفتي 

فلفل من نوع كابسيكوم أو من نوع بيمونتا 

سبانخ  سبانخ نيوزالندا والسبانخ العمالقة  

خرشوف 

زيتون 

يقطينة  قرعة و كرنيب (كركيبيطا سبيبي)

خرشوف وخرشوف شوكي 

الشمر  

خضر أخرى طازجة 

بطاطا مجمدة غير مطبوخة 

اء أو على البخار  بطاطا مجمدة مطبوخة في ا

زيتون مجمد غير مطبوخ 

اء أو على البخار  زيتون مجمد مطبوخ في ا

زيتون مجمد محفوظ بواسطة غاز الكبريت 

ضاف إليه مواد أخرى كبرت أو ا الح  ا اء ا زيتون مجمد محفوظ بواسطة ا

زيتون محفوظ بطرق أخرى 

جوز الهند مجفف

جوز الهند آخر

الكاجو بدون قشرة

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

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



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

البندق بدون قشرة

شترك بدون قشرة اجلوز ا

الفستق بدون قشرة

تمر طازج"دقلة نور"

تمر طازج غيرها  

تمر مجفف بالطريقة التقليدية 

تمر مجفف بطرق أخرى

ت طازج 

أناناس طازج 

األفوكاتة

نجة وجوز جندم طازج  الغوافة  ا

برتقال  طازج

مندرين طازج 

كلمنت طازج 

منريال وساتسومس طازجة

 الويلكنغ طازج

تنجرين طازج

منذرين طازجة غيرها 

الليمون الهندي والكريفيون طازج 

ليمون (سيتروس ليمون سيتروس ليمو نوم) طازج 

الليم (سيتروس أورانتفوليا وسيتروس التيفوليا) طازج 

حمضيات طازجة غيرها  

ائدة عنب طازج عنب ا

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

0805.29.91.00

0805.40.10.00

0805.50.11.00

0805.50.21.00

0805.90.10.00

0806.10.10.00



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2201
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

ائدة عنب طازج عدا عنب ا

البطيخ األحمر

البطيخ

الببايا

تفاح غيرها

إجاص غيرها

السفرجل

مشمش غيرها

حمض الكرز (برونوس سيراسوس)

كرز آخر

ا فيه الزليقة غيرها خوخ 

البرقوق والبرقوق الشائك غيرها

الفراولة

التوت

ثمرة العليق أو شجرة التوت وما بينهما غيرها

كاسيس

شمش ذو العناقيد احلمراء ا

مشمش آخر ذو العناقيد أو األسقمر

العنبية

قيمام آسي

فواكه الفاكنسينيوم ماكروكاربون

فواكه أخرى من نوع الفاكنسينيوم

الكيوي

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

0810.40.10.00

0810.40.20.00

0810.40.30.00

0810.40.90.00

0810.50.00.00



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

الدوريان

الكاكي (شجرة الكاكي)

الت البربري

غيرها (الرمان الت البربري الكاكي اجلوجوبا... إلخ)

دقيق الذرة

جريش الذرة مع محتوى الدهون ال يزيد عن 1,5 % بالوزن 

سميد الذرة مع محتوى دهني أقل من أو يساوي 1,5 %  بالوزن

جريش الذرة آخر

سميد الذرة آخر

نشاء الذرة

اثلة من اللحوم  نقانق سجق ومنتجات 

اثلة من الكبد  نقانق سجق ومنتجات 

اثلة من الدواجن  نقانق سجق ومنتجات 

ـاثـلــة أخـرى ومن أحـشـاء وأطـراف ومن دم حـيـواني : نـقــانق سـجق ومـنـتـجـات 
نتجات محضرات غذائية أساسها هذه ا

محضرات متجانسة من اللحم األحشاء أو الدم 

محضرات أخرى محفوظة من أكباد اإلوز أو البط 

محضرات ومصبرات  من أكباد أخرى

محضرات ومصبرات أخرى غير مطبوخة من الديك الرومي  

محضرات ومصبرات أخرى من الديك الرومي غيرها

محضرات ومصبرات أخـرى من الدواجن من فصيلة قالوس دوماستيكوس غير
مطبوخة 

مــحـضـرات ومــصـبـرات أخــرى من الـدواجن من فــصـيـلـة قــالـوس دومـاســتـيـكـوس
غيرها

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن غير مطبوخة

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

1602.32.10.00

1602.32.90.00

1602.39.10.00



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2401
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن غير مطبوخة غيرها  

محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة األبقار غيرها 

محضرات ومصبرات أخرى من فصيلة األبقار غيرها 

محضرات من دم كل احليوانات

اعز اجلمال والفرس - - - - غيرها من فصيلة ا

- - - - غيرها من فصيلة الطرائد أو األرانب 

- - - -غيرها من فصيلة األغنام 

- - - - غيرها 

- - - - محضرات أخرى من دم كل احليوانات

اعز اجلمال والفرس - - - - غيرها من فصيلة ا

- - - - غيرها  من فصيلة الطرائد أو األرانب

- - - - غيرها  من فصيلة األغنام

- - - - غيرها 

رنكة في علب محكمة الغلق

رنكة غيرها

سردين بزيت بالزيتون

سردين عدا بزيت الزيتون

السردينال واإلسبرط أو األسبرو

التونة والبونيت مخطط البطن بالزيوت النباتية

سماة "لوجن" التونة والبونيت مخطط البطن في شرائح ا

التونة والبونيت مخطط البطن غيرها

(SPP سردا) البونيت األطلنطي

أسقمري في أوعية محكمة الغلق

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

1604.14.20.00

1604.15.10.00



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

أسقمري غيرها

سمك األنقليس في أوعية محكمة الغلق

سمك األنقليس غيرها

سـمك مـن نـوع تــونــوس عـدا الــبــونـيت مــخــطط الــبـطن [تـونــوس (كــاسـتــونـيس)
بيالميس]

سمك من فصيلة أوركينوبسيس أحادي اللون

سمك النازلي (بوالكيوس فيرينس)

سمك مارلوس (مارلوسيوس أوروفيسيس)

أسـمــاك بـوالك أالسـكــا (تـيـراجــا شـالـكــوجـرامـا) وسـمـك بـوالك أصـفــر (بـوالكـيـوس
بوالكيوس)

سمك البلطي سمك السلور وسمك الشبوط

- - - غيرها

محضـرات أخرى ومصبـرات أسماك البـونيت األطلنـطي واألسقمري مـن فصيلة
ســـكـــومـــبـــر ســـكــــومـــبـــروس وســـكـــومـــبـــر جـــابـــونـــيـــكــــوس وأســـمـــاك من فـــصـــائل

أوركينوبسيس أحادي اللون

ازوغلوكوز

غـلوكوز آخـر وشراب الـغلوكـوز ال يحـتوي علـى فركتـوز أو يحـتوي على أقل من
سحوق 20 %  وزنا من الفركتوز محسوبا على احلالة اجلافة عدا ا

غــلـوكـوز وشــراب الـغـلــوكـوز يـحــتـوي عـلى فــركـتـوز بــنـسـبـة 20 % وزنــا أو أكـثـر
نكّه ولكن أقل من 50 % مـحسوبا على احلـالة اجلافة باسـتثناء السـكر احملول ا

ضاف إليه ملونات في حالته الصلبة أو ا

غلوكـوز آخر وشراب الـغلوكوز يـحتوي عـلى فركتوز بـنسبة 20% وزنـا أو أكثر
ولـكن أقل من 50 % مـحـسـوبا عـلى احلـالـة اجلـافـة بـاسـتـثـنـاء الـسـكر احملـول في

حالته الصلبة

غلوكـوز آخر وشراب الـغلوكوز يـحتوي عـلى فركتوز بـنسبة 20% وزنـا أو أكثر
ولــكن أقل من 50% مــحـــســوبــا عــلى احلـــالــة اجلــافــة بـــاســتــثــنـــاء الــســكــر احملــول

باستثناء في حالته الصلبة

ضغ (علك) وإن كان مكسوا بالسكر لبان ا

ا في ذلك تلك التي حتتوي على خالصات الشعير الناشط مالت) احللويات (

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

1702.30.10.00

1702.30.99.00

1702.40.11.00

1702.40.19.00

1702.40.90.00

1704.10.90.00

1704.90.10.00
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435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

معينات احللق وحلوى السعال

الكراميل

محضرات الشوكوالطة األبيض

مستخرج عرق السوس في جميع أشكاله

ماثلة ملبس وحلويات السكر ا

حلوى تركية

عجينة النوجا

عجينة اللوز

سكريات أخرى بدون كاكاو

شــوكوالطـة محشـوة في شكــل كــتل أو ألواح أو قـضبـان ذات محـتوى ال يـتجاوز
2 كلغ.

شــوكـوالطــة غــيــر مـحــشـــوة فـي شــكـل كـتل أو ألـواح أو قـضـبان ذات مـحـتوى
كسرات أو غيرها من الفواكه ال يتجاوز 2 كلغ مضاف احلبوب وا

شوكـوالطة غير مــحـشـوة أخـرى في شكل كتل أو ألـواح أو قضبـان ذات محتوى
ال يتجاوز 2 كلغ

حلوى بالشوكوالطة محشوة أو ال

شوكوالطة أخرى ومواد الشوكوالطة محشوة

شوكوالطة أخرى ومواد الشوكوالطة غير محشوة

احللويات وبدائلها مصنوعة من بدائل السكر التي حتتوي على الكاكاو 

عجينة الطلي التي حتتوي على الكاكاو 

محضرات غذائية أخرى حتتوي على الكاكاو 

الـعـجـائن احملـضـرة لـتـحــضـيـر مـنـتـجـات اخملـابـز أو صــنـاعـة احلـلـوى أو الـبـسـكـويت
الداخلة في البند  19.05

أمزجـة وعجائن أخرى مستـخدمة لتحضـير منتجات اخملـابز أو صناعة احللوى أو
البسكويت الداخلة في البند 19.05

خالصات الشعير الناشط (مالت)

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

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

1901.90.10.00
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456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

صنوعة من احلليب ستحضرات الغذائية ا ا

محضرات غذائية أخرى

السباغيتي والشعيرية احملتوية على بيض

عكرونة احملتوية على بيض ا

عـجــائن غـذائــيـة أخــرى غـيــر مـطــبـوخــة أو مـحــشـوة وال مــحـضــرة بـطــريـقــة أخـرى
محتوية على بيض

سباغيتي وشعيرية غير محتوية على بيض

معكرونة ال حتتوي على بيض

عجائن غذائـية أخرى غـير مطبـوخة أو محشـوة وال محضـرة بطريقـة أخرى غير
محتوية على بيض

عــجـائن غـذائـيـة مـحـشــوة (سـواء كـانت مـطـبـوخـة أو مــحـضـرة بـطـريـقـة أخـرى) 
حتضيرها بالطريقة التقليدية ومعبأة في أكياس ال تتجاوز 10 كلغ

عــجــائن غــذائــيـة مــحــشــوة (سـواء كــانت مــطــبــوخـة أو مــحــضــرة بـطــريــقــة أخـرى)
نتجات من أصل حيواني محشوة مع غيرها من ا

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

عجائن غذائية أخرى مجففة

عجائن غذائية أخرى

كسكس غير محضر

كسكس محضر

تحصل عليها من التنفيش أو التحميص  أغذية محضرة من الذرة ا

تحصل عليها من التنفيش أو التحميص  أغذية محضرة من األرز ا

تحصل عليها من التنفيش أو التحميص أغذية أخرى محضرة من احلبوب ا

موصلي (حبوب فطور الصباح)

أغـذيـة أخـرى  مـحـضـرة مـتـحـصل عـلــيـهـا من رقـائق حـبـوب  غـيـر مـحـمـصـة أو من
أمـزجـة من رقـائـق حـبوب غـيـر مـحـمص مـن رقـائق حـبـوب مـحـمـصـة أو حـبوب

منتفشة

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

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
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476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

برغل القمح مهيأ للبيع بالتجزئة

هيأ للبيع بالتجزئة برغل القمح غير ا

محضرات أخرى من أصل األرز مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى

محضرات أخرى من أصل الشعير مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى 

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

خيار وخيار صغير محبب مهيأ للبيع بالتجزئة

خيار وخيار صغير محبب غير مهيأ للبيع بالتجزئة

زيتون محضر أو محفوظ باخلل أو بحمض اخلليك

بصل محضر أو محفوظ باخلل أو بحمض اخلليك

فطر محضر أو محفوظ باخلل أو بحمض اخلليك

قلوب النخيل محضر أو محفوظ باخلل أو بحمض اخلليك 

الفلفل احللو أو الفلفل محضر أو محفوظ باخلل أو بحمض اخلليك

الـذرة احلـلــوة (زي مـايس فـار سـاكـارات) مـحـضـرة أو مـحـفـوظـة بـاخلل أو بـحـمض
اخلليك

خــــضـــر أخـــرى فــــواكه وأجـــزاء نــــبـــاتـــيـــة أخــــرى صـــاحلـــة لـالســـتـــهـالك مـــحـــضـــرة أو
محفوضة باخلل أو بحمض اخلليك

فطريات من نوع األغاريـكوس في عبوات فورية من احملـتوى الصافي ال يتجاوز
 1 كلغ

غيرها من فطريات من نوع األغاريكوس

فـطـريـات أخــرى مـحـضـرة أو مــحـفـوظـة بـغــيـر اخلل أو حـمض اخلــلـيك في عـبـوات
فورية من احملتوى الصافي ال يتجاوز 1 كلغ

فطريات أخرى محضرة أو محفوظة بغير اخلل أو حمض اخلليك

بطاطا محضرة أو معلّبة في الزجاج قنينات وأوعية مغلقة بإحكام مجمّدة

بطاطا أخرى محضرة أو محفوظة مجمّدة

بازالء محضرة أو معلبة في الزجاج قنينات وحاويات مغلقة بإحكام مجمّدة

1904.30.10.00

1904.30.90.00

1904.90.10.00

1904.90.20.00

1904.90.90.00

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

2003.10.10.00

2003.10.90.00

2003.90.91.00

2003.90.99.00

2004.10.10.00

2004.10.90.00

2004.90.11.10
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497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

بازالء أخرى محضرة أو محفوظة مجمّدة

الــفـاصـولــيـا اخلــضـراء مـحــضـرة أو مــعـلـبــة في الـزجــاج قـنـيــنـات وأوعــيـة مـغــلـقـة
بإحكام مجمّدة

فاصوليا خضراء أخرى محضرة أو محفوظة مجمّدة

مزيج من هذه اخلضروات محضرة أو محفوظة مجمّدة 

خــضـر أخـرى مــحـضـرة أو مـعــلـبـة في الــزجـاج قـنـيــنـات وأوعـيــة مـغـلـقــة بـإحـكـام
مجمّدة

خضر أخرى محضرة أو محفوظة مجمّدة

زيـتـون أخـضـر مـحــضـر أو مـعـلب في الـزجــاج قـنـيـنـات وأوعـيـة مــغـلـقـة بـإحـكـام
غير مجمّد

زيتون أخضر آخر محضر أو محفوظ غير مجمّد

زيتون أسود آخر محضر أو محفوظ غير مجمّد

زيـتـون آخـر مـحـضـر ومـعـلـب غـيـر مـجـمّـد في الـزجـاج قـنـيـنـات وأوعـيـة مـغـلـقـة
بإحكام

طمـاطم (بـندورة) كـامـلة أو قـطع مـحضـرة أو معـلّـبة بـغـير اخلل أو حـمض اخلـليك
في الزجاج قنينات وأوعية مغلقة بإحكام

طـمـاطم (بـنــدورة) أخـرى كـامـلـة أو قـطع مــحـضـرة أو مـعـلّـبــة بـغـيـر اخلل أو حـمض
اخلليك

مركّز الطماطم مرت في عبوات فورية من احملتوى الصافي ال يتجاوز  1 كلغ

مركّز الطماطم مرت آخر

طــمـاطم أخــرى مـحـضــرة أو مـحـفــوظـة بـغــيـر اخلل أو حــمض اخلـلــيك - في عـبـوات
فورية من احملتوى الصافي ال يتجاوز  1 كلغ

طماطم أخرى محضرة أو محفوظة بغير اخلل أو حمض اخلليك

محضرات متجانسة بدون إضافة سكر

محضرات متجانسة أخرى

مربى فواكه حمضية في علب محكمة اإلغالق

هريسة فواكه حمضية في علب محكمة اإلغالق

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

2002.10.10.00

2002.10.90.00

2002.90.11.00

2002.90.19.00

2002.90.91.00

2002.90.99.00

2007.10.10.10

2007.10.90.90

2007.91.10.00

2007.91.20.00
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517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

عجينة فواكه حمضية في علب محكمة اإلغالق

فواكه حمضية أخرى

مربى الفراولة في علب محكمة اإلغالق

مربى الفراولة آخر

سـمى (الروب) في عـبوات زجـاجية مربى الـتمـر محـضر بـالطـريقـة التـقلـيديـة ا
محكمة اإلغالق ال تتجاوز 1 كلغ 

عـصيـدة التمـر محضـر بالطـريقة الـتقلـيدية في عـبوات زجاجـية محـكمة اإلغالق
ال تتجاوز 1 كلغ

مربى آخر في علب محكمة اإلغالق

مربى آخر

وز في علب محكمة اإلغالق عصائد ا

عصائد موز أخرى

عصائد التمور في برطمانات زجاجية محكمة اإلغالق ال تتجاوز 1 كلغ

عصائد فواكه أخرى في علب محكمة اإلغالق

عصائد فواكه أخرى

هالم التمور في برطمانات زجاجية محكمة اإلغالق ال تتجاوز 1 كلغ

هالم هريسة وعجينة فواكه أخرى في علب محكمة اإلغالق

هالم هريسة وعجينة فواكه أخرى

لّح محضر بطريقة تقليدية فول سوداني محمّص و

لّح محضر بطرق أخرى فول سوداني محمّص و

زبدة الفول السوداني

فول سوداني آخر

ـلّـحـة مـحـضـرة بـطـريـقة ـا فـيـهـا اخلالئط مـحـمّـصـة أو  فـواكه أخـرى بـالـقـشـرة 
تقليدية

لّح محضر بطرق أخرى لوز محمّص أو 

2007.91.30.00

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



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

لّح محضر بطرق أخرى فستق محمّص أو 

لّحة محضرة بطرق أخرى  األريقة (أو بتائل) محمّصة أو 

لّحة محضرة بطرق أخرى خالئط محمّصة أو 

لّحة محضرة بطرق أخرى فواكه أخرى بالقشرة محمّصة أو 

ا فيها اخلالئط محضرة بطرق أخرى فواكه أخرى بالقشرة 

عصير العنبيّة األحمر بدون إضافة سكر

عصير اخلوخ

عصير اإلجاص

عصائر أخرى للتمور

اجنو عصير ا

عصير الكرز

عصير من أي نوع آخر من الفواكه

عصير اجلزر

عصير من أي نوع آخر من اخلضر

مزيج عصائر مع إضافة سكر

مزيج عصائر بدون إضافة سكر

صلصلة الصويا

سماة كتشب" "صلصلة الطماطم ا

صلصلة البيتزا

صلصلة طماطم أخرى

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

خردل محضر آخر

هريسة

2008.19.19.20

2008.19.19.30

2008.19.19.40

2008.19.19.90

2008.19.90.00

2009.81.20.00

2009.89.91.10

2009.89.91.20

2009.89.91.39

2009.89.91.40

2009.89.91.50

2009.89.91.90

2009.89.92.10

2009.89.92.90

2009.90.10.00

2009.90.20.00

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3201
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

مايونيز

تتبيل للسلطة

صلصة للسمك

صلصات أخرى

هيّأة بشكل أقراص قصيبات مكعبات محضرات حساء حسـاء مركّز أو مرق ا
اثلة أو أشكال أخرى 

هيّأة بشكل مسحوق أو في حالة سائلة محضرات حساء حساء مركّز أو مرق ا

هيّأة بأشكال أخرى محضرات حساء حساء مركّز أو مرق ا

هيّأ في حالة جافة أو مجففة حساء حساء مركّز أو مرق محضر ا

حساء حساء مركز أو مرق محضر آخر 

مثلجات لالستهالك حتتوي على الكاكاو

مثلجات لالستهالك ال حتتوي على الكاكاو

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

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

مياه غازية أخرى

مياه أخرى

طحون " كلنكر" غير اإلسمنت األبيض كتل غير ا اإلسمنت ا

االسمنت الرمادي البورتلندي

إسمنت أبيض ولو كان ملونا اصطناعيا

ائي من الفرن العالي اإلسمنت ا

دهان الفخار

مـسـاحـيق مـزجـجـة وأنـواع زجــاج أخـرى عـلى شـكل مـسـاحـيق حب صـفـيـحـات أو
نديف غير ملوّنة وغير فضية

2103.90.91.00

2103.90.92.00

2103.90.93.00

2103.90.99.00

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

2523.29.20.00

2523.21.00.00

2523.90.94.00

3207.20.20.00

3207.40.90.00



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

ـا فـيهـا احملـالـيل الكـحـوليـة) قـاعدتـهـا مادة أو واد الـعـطرة ومـخـاليط ( مـخـاليـط ا
ـســتـعـمــلـة لــلـصـنــاعـات الـغــذائـيـة عــلى شـكل ـواد مـن األنـواع ا أكـثــر من هـذه ا

مسحوق

منكّهات سائلة ألنواع مستعملة للصناعات الغذائية

شروبات مستحلب عطري غير كحولي ألنواع مستعملة لصناعات ا

ديكسترين 

شــرائـح أوراق أشــرطــة روابـط ســحــابـــات وأشــكــال أخـــرى مــســطـــحــة لــواصق
طبوعات واد بالستـيكية في لفائف يـتجاوز عرضها  20 سم ملبـسة  ذاتية 

أو رسومات

شــرائـح أوراق أشــرطــة روابـط ســحــابـــات وأشــكــال أخـــرى مــســطـــحــة لــواصق
ـواد بـالســتـيــكــيــة في لــفــائف يــتــجــاوز عــرضــهـا  20 سـم غـيــر مــلــبــسـة ذاتــيــة 

طبوعات أو رسومات

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
ـتـعـدّد جـزيـئات ـواد أخـرى  وال مـنضـدة ولـيـست لـهـا دعـامـة وغـيـر مـشتـركـة 

البروبيل مطبوعة ذات سُمك ال يتجاوز 0.2 ملم

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
ـتـعـدّد جـزيـئات ـواد أخـرى  وال مـنضـدة ولـيـست لـهـا دعـامـة وغـيـر مـشتـركـة 

البروبيل مطبوعة ذات سُمك يتجاوز 0.2 ملم لكن ال يتجاوز 1 ملم

فيلم كاست

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
ـتـعـدّد جـزيـئات ـواد أخـرى  وال مـنضـدة ولـيـست لـهـا دعـامـة وغـيـر مـشتـركـة 

دّد الستيرين: 

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
واد أخرى من متعدّد جزيئات وال منضدة وليست لهـا دعامة وغير مشتركة 

الستيرين ذات سمك ال يتجاوز 0.2 ملم

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
واد أخرى من متعدّد جزيئات وال منضدة وليست لهـا دعامة وغير مشتركة 

الستيرين ذات سمك يتجاوز 0.2 ملم لكن ال يتجاوز 1 ملم

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
واد أخرى من متعدّد جزيئات وال منضدة وليست لهـا دعامة وغير مشتركة 

الستيرين ذات سمك يتجاوز 1 ملم

3302.10.11.00

Ex 3302101200

EX 3302102200

3505.10.10.00

3919.90.11.00

3919.90.12.00

3920.20.11.00

3920.20.12.00

Ex 3920202100

3920.30.10.00

3920.30.91.00

3920.30.92.00

3920.30.93.00



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3401
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

شــــرائـح أوراق ســحـابـات أشـرطـة شـفـرات غــيــر نــحــروبــيــة غــيــر مــقـــواة
واد أخرى من متـعدّد اإلستر وال منضـدة وليست لهـا دعامة وغيـر مشتركـة 

غير مشبعة مطبوعة

اثلة من البالستيك علب صناديق أدراج ومواد 

أكياس القمامة من متعدّد جزيئات اإليثيل

أكياس التغليف للمواد الغذائية من متعدّد جزيئات اإليثيل

غيرها حقائب أكياس جويبات وأقماع من متعدّد جزيئات اإليثيل

أكياس القمامة من مواد بالستيكية أخرى

أكياس التغليف للمواد الغذائية من مواد بالستيكية أخرى

حقائب أكياس جويبات وأقماع أخرى من مواد بالستيكية أخرى.

كؤوس وأكواب من مواد بالستيكية

أطباق سلطانيات و مشرب حساء من مواد بالستيكية

صحون وصينيات من كل نوع من مواد بالستيكية

السالل والقفف (للخبز للفواكه إلخ...) من مواد بالستيكية

سكاك شوكات ومالعق من مواد بالستيكية

واد الغذائية من مواد بالستيكية أوعية لترتيب ا

طبخ من مواد بالستيكية ائدة أو ا أواني ومواد أخرى متعلّقة بخدمات ا

حامل الصابون وحامل اإلسفنجة وحامل فرشاة األسنان من مواد بالستيكية

ستائر من مواد بالستيكية

اإلسفنجات من مواد بالستيكية

غطاء الطاولة من مواد بالستيكية

غطاء لوقاية األثاث من مواد بالستيكية

مواد أخرى للنظافة أو الغسيل من مواد بالستيكية

نزلقة من مواد بالستيكية أبواب محمولة على الشرانير واألبواب ا

3920.63.20.00

3923.10.00.00

3923.21.20.00

3923.21.30.00

3923.21.90.00

3923.29.20.00

3923.29.30.00

3923.29.90.00

3924.10.10.00

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



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

أبواب أخرى من مواد بالستيكية

النوافذ وإطاراتها من مواد بالستيكية

شمبرونل والعتبات من مواد بالستيكية

وجه للرمي) من مواد بالستيكية قفازات لالستعمال الوحيد (ا

قفازات متعدّدة االستعماالت من مواد بالستيكية

مآزر من مواد بالستيكية

أحزمة من مواد بالستيكية

صدرية الرضع من مواد بالستيكية

ياه من مواد بالستيكية واقي من ا

البس من مواد بالستيكية البس أخرى وأكسسورات ا ا

تماثيل من مواد بالستيكية

مواد أخرى للتزي من مواد بالستيكية

رضاعات

اثلة من اخلشب صناديق علب سلل أسطوانات ورزم 

دواليب خشبية للكوابل

ألواح بسيطة ألواح صناديق وألواح حتميل أخرى من اخلشب

روافع ألواح من اخلشب

سح األيادي ـاكياج  سح ا راحـيض مناشف  ورق من أنـواع مستعمـلة لورق ا
نزلي للنـظافة أو للمراحـيض لفائف يتجاوز شابه لالستعـمال ا أو للـورق ا

عرضها  36 سم

سح األيادي ـاكياج  سح ا راحـيض مناشف  ورق من أنـواع مستعمـلة لورق ا
ـنزلي لـلنـظـافة أو لـلـمراحـيض ورق مربع أو ـشابه لـالستـعمـال ا أو لـلورق ا
مستطيل الشكل يتجاوز أحد جوانبه 36 سم واآلخر 15 سم في حالة عدم طيه

سـحات من أليـاف السيـليلـوز حتى لو كـانت ملدنة قطن الـسيلـيلوز مـندوف و
ساحـة أو مطبوعة في مطويـة منقوشة مـرشومة مثقـوبة ملونة أو مـزينة ا

لفائف يتجاوز عرضها  36 سم

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

3926.40.90.00

3926.90.10.00

4415.10.10.00

4415.10.20.00

4415.20.10.00

4415.20.20.00

4803.00.11.00

4803.00.12.00

4803.00.21.00



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3601
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

سـحات من أليـاف السيـليلـوز حتى لو كـانت ملدنة قطن الـسيلـيلوز مـندوف و
ساحـة أو مطبوعة في مطويـة منقوشة مـرشومة مثقـوبة ملونة أو مـزينة ا
ورق مـربع أو مسـتـطيل الـشـكل يتـجـاوز أحد جـوانبه 36 سم واآلخر 15 سم في

حالة عدم طيه

ورق صحي في لفائف ال يتجاوز عرضها  36 سم

ورق صحي مقطع على شكل غير مربع أو غير مستطيل

سح األيادي على شكل لفائف   ورق 

سح األيادي  ورق آخر 

مناديل

اكياج سح ا مناديل 

أغطية الطاوالت

مناديل الطاوالت

مالبس أخرى ولواحق مالبس 

نزلي الصحي والنظافة مواد أخرى مشابهة لالستعمال ا

غيـرهـا غيـر منـسوجـة غـير مـخصـبة غـيـر مطـليـة غيـر مـغطـاة وال منـضدة ذات
وزن يتجاوز25 غ / م2 وال يتجاوز70 غ / م2

سجاد آخر مصنوع باليد من الصوف أو الوبر الناعم

سجاد للرجل غير مصنوع باليد من الصوف أو الوبر الناعم

سجاد آخر غير مصنوع باليد من الصوف أو الوبر الناعم

سجاد آخر مصنوع باليد من مواد نسيجية أخرى

سجاد للرجل غير مصنوع باليد من مواد نسيجية أخرى

سجاد آخر غير مصنوع باليد من مواد نسيجية أخرى

ـاثـلة يـدوية "كـرمانـي" وبسط  " شومـاك" أو "سـوماك" سـجاد "كـلـيم" أو "كيـلـيم"
النسج

أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند

سجاد اكسمنستر من الصوف أو الوبر الناعم من قطيفة غير جاهزة 

4803.00.22.00

4818.10.10.00

4818.10.30.00

4818.20.11.00

4818.20.19.00

4818.20.20.00

4818.20.30.00

4818.30.10.00

4818.30.20.00

4818.50.90.00

4818.90.90.00

5603.92.20.00

5701.10.19.00

5701.10.91.00

5701.10.99.00

5701.90.19.00

5701.90.91.00

5701.90.99.00

5702.10.00.00

5702.20.00.00

5702.31.10.00



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

سجاد آخر من الصوف أو الوبر الناعم من قطيفة غير جاهزة

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

سجاد من القطن من قطيفة غير جاهزة

سجاد آخر من مواد نسيجية أخرى من قطيفة غير جاهزة

سجاد آخر من الصوف أو الوبر الناعم من قطيفة جاهزة

بساط اكسمنستر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية من قطيفة جاهزة

سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية من قطيفة جاهزة

سجاد من القطن  من قطيفة جاهزة 

سجاد آخر من مواد نسيجية أخرى من قطيفة جاهزة

سجاد من الصوف أو الوبر الناعم دون قطيفة غير جاهزة

سجاد من البروبيالن دون قطيفة غير جاهزة

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

سجاد آخر من مواد نسيجية أخرى دون قطيفة غير جاهزة

سجاد من الصوف أو الوبر الناعم دون قطيفة جاهزة

سجاد من البروبيالن دون قطيفة جاهزة

سجاد آخر من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية دون قطيفة جاهزة

سجاد آخر من مواد نسيجية دون قطيفة جاهزة

ســجـاد وأغـطـيـة أرضــيـات أخـرى من مـواد نـســيـجـيـة مـغــروزة بـالـصـوف أو الـوبـر
الناعم

مـربـعـات ال تـتـجـاوز مـسـاحـة سـطـحـها 1 م2 من الـنـيـلـون أو بـولي أمـيـدات أخـرى
مغروزة بالصوف مطبوعة

سـجـاد وأغــطـيـة أرضــيـات أخـرى من الــنـيـلــون أو بـولي أمـيــدات أخـرى مـغـروزة
بالصوف مطبوعة

مـربـعـات ال تـتـجـاوز مـسـاحـة سـطـحـها 1 م2 من الـنـيـلـون أو بـولي أمـيـدات أخـرى
مغروزة بالصوف غير مطبوعة

5702.31.90.00

5702.32.90.00

5702.39.10.00

5702.39.90.00

5702.41.90.00

5702.42.10.00

5702.42.90.00

5702.49.10.00

5702.49.90.00

5702.50.10.00

5702.50.21.00

5702.50.29.00

5702.50.90.00

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



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3801
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

سـجـاد وأغــطـيـة أرضــيـات أخـرى من الــنـيـلــون أو بـولي أمـيــدات أخـرى مـغـروزة
بالصوف غير مطبوعة

مربعات ال تتجاوز مساحتها 1 م2 من البروبيالن مغروزة بالصوف

كتمل الصنع في لفائف مغروزة بالصوف باستثناء السجاد غير ا

ســجـــاد آخـــر وأغــطـــيـــة أرضــيـــات أخـــرى من الـــنــيـــلـــون أو بــولي أمـــيـــدات أخــرى
مغروزة بالصوف

مربعات ال تتجاوز مساحتها 1 م2 من مواد نسيجية أخرى مغروزة بالصوف

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية أخرى مغروزة بالصوف

مــربــعـات ال تــتــجـاوز مــســاحـتــهـا 0.3 م2 مـن لـبــاد غـيــر مــغـروزة بــالــصـوف وغــيـر
ادة نسيجية مغطاة 

مربـعات تـتجـاوز مسـاحتـها 0.3 م2 لكن ال تـتـجاوز 1 م2 مـصنـوعة بـاليـد من لباد
ادة نسيجية غير مغروزة بالصوف وغير مغطاة 

مـربعات أخـرى تتجـاوز مساحـتها 0.3 م2 لكن ال تـتجاوز 1 م2 مصنـوعة بـاليد من
ادة نسيجية لباد غير مغروزة بالصوف وغير مغطاة 

ســجـاد آخــر وأغــطـيــة أرضــيـات أخــرى من لــبــاد غـيــر مــغـروزة بــالــصـوف وغــيـر
ادة نسيجية مصنوعة باليد مغطاة 

سجـاد آخر وأغـطيـة أرضيـات أخرى مـن مواد نـسيـجيـة تركـيبـية أو اصـطنـاعية
مصنوعة باليد

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية تركيبية أو اصطناعية

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية مصنوعة باليد

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى من القطن

سجاد آخر وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية أخرى

اثلة على شكل لفائف مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات 

اثلة لتغليف األسقف مصنوعات من إسفلت أو من منتوجات 

اثلة مصنوعات أخرى من إسفلت أو من منتوجات 

رخام مقطعة أو مشكلة بالطريقة التقليدية

رخام آخر

5703.20.99.00

5703.30.11.00

5703.30.19.00

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

6807.10.00.00

6807.90.10.00

6807.90.90.00

6802.21.11.00

6802.21.19.00



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 01 19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـ
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

ترافرت

هيصم 

غرانيت مقطعة أومشكلة بالطريقة التقليدية

غرانيت آخر

رخام منحوت بالطريقة التقليدية موجه للتزي

رخام آخر

هيصم مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى 

ترافرت أملس مزين أو مصنوع بطريقة أخرى لكن غير منحوت

ترافرت منحوت

هيصم مزخرف أومدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى

لكن غير  منحوت   هيصم أملس مزين  أو مصنوع بطريقة أخرى

هيصم منحوت

وجهة  للتزي غرانيت  منقوش أو منحوت بالطريقة التقليدية ا

غرانيت مزخرف أو مدور ولكن غير مصنوع بطريقة أخرى

غرانيت أملس مزين أو مصنوع بطريقة أخرى لكن غير منحوت 

غرانيت منحوت

مـربعـات وبالط خـزفي لـلـتـبـلـيط أو الـتلـبـيس غـيـر الـواردة في الـبـندين 6907.30
كن إدخال اء بـالوزن أقل أو يساوي 0,5 %   و6907.40 ذات معامل امـتصاص ا
أكبـر مسـاحة سـطح لهـا ضمن مـربع ضلـعه يقل عن 7 سم مطـلية بـالورنيش أو

ينا با

اء مـربـعـات من خـزف أبيض مـصـنـوع بـطريـقـة تـقلـيـديـة ذات مـعامل امـتـصـاص ا
ينا بالوزن أقل أو يساوي 0,5 % مطلية بالورنيش أو با

اء مـربـعـات من خـزف أحـمـر مـصـنـوع بـطريـقـة تـقـلـيـديـة ذات مـعـامل امـتـصـاص ا
ينا بالوزن أقل أو يساوي 0,5 % مطلية بالورنيش أو با

اء بـالوزن أقل أو يـساوي مـربـعات مـن عــجـيــنة حـمـراء ذات معـامل امتـصـاص ا
ينا 0,5 % مطلية بالورنيش أو با

6802.21.20.00

6802.21.90.00

6802.23.10.00

6802.23.90.00

6802.91.11.00

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

6907.21.21.00

6907.21.29.10

6907.21.29.20

6907.21.29.91



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4001
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

ـاء بـالوزن أقل ) ذات مـعـامل امتـصـاص ا مربـعـات من خـزف رمـادي (البـورسـلـ
ينا أو يساوي 0,5 % مطلية بالورنيش أو با

ـاء بـالوزن أقل أو يـساوي 0,5 % مربـعـات من خزف آخـر ذات مـعامل امـتـصاص ا
ينا مطلية بالورنيش أو با

مـربعـات وبالط خـزفي لـلـتـبـلـيط أو الـتلـبـيس غـيـر الـواردة في الـبـندين 6907.30
ـاء بـالـوزن يـفـوق  0,5% لـكن أقل أو يـساوي و6907.40 ذات مـعــامـل امـتـصـاص ا
ـكـن إدخـال أكــبــر  مــسـاحــة ســطح لــهــا ضــمن مـربـع ضـلــعه يــقل عن 7 سم  % 10

ينا مطلية بالورنيش أو با

اء مـربـعـات من خـزف أبيض مـصـنـوع بـطريـقـة تـقلـيـديـة ذات مـعامل امـتـصـاص ا
ينا بالوزن يفوق 0,5 % لكن أقل أو يساوي 10 % مطلية بالورنيش أو با

اء مـربـعـات من خـزف أحـمـر مـصـنـوع بـطريـقـة تـقـلـيـديـة ذات مـعـامل امـتـصـاص ا
ينا بالوزن يفوق 0,5 % لكن  أقل أو يساوي 10 % مطلية بالورنيش أو با

ـاء بالـوزن يفوق  0,5%  لكن مـربعات من عـجيـنة حـمراء ذات مـعامل امتـصاص ا
ينا أقل أو يساوي 10 % مطلية بالورنيش أو با

اء بالوزن يفوق ) ذات معامل امتـصاص ا مربعات من خزف رمادي (الـبورسل
ينا 0,5 % لكن  أقل أو يساوي 10 % مطلية بالورنيش أو با

اء بـالوزن يفوق 0,5 % لكن  أقل مـربعات من خزف آخـر ذات معامل امـتصاص ا
ينا أو يساوي 10 % مطلية بالورنيش أو با

مـربعـات وبالط خـزفي لـلـتـبـلـيط أو الـتلـبـيس غـيـر الـواردة في الـبـندين 6907.30
ــكن إدخــال أكــبــر ــاء بــالــوزن يــفــوق 10 %  و6907.40 ذات مــعــامل امــتــصــاص ا
مــســاحــة ســطح لــهــا ضــمن مــربع ضــلــعه يــقل عن  7 سم مــطــلــيــة بـالــورنــيش أو

ينا. با

مربـعات من اخلزف األبـيض مصـنوع بالـطريـقة التـقلـيدية ذات مـعامل امـتصاص
ينا اء بوزن يفوق10 % مطلية بالورنيش أو با ا

اء مربعـات اخلزف األحـمر مصـنوع بالـطريـقة التـقليـدية ذات مـعامل امتـصاص ا
ينا بوزن يفوق 10 % مطلية بالورنيش أو با

ـــاء بــالــوزن يــفــوق %10 مـــربــعــات من عـــجــيــنــة حـــمــراء ذات مــعــامـل امــتــصــاص ا
ينا مطلية بالورنيش أو با

اء بالوزن يفوق ) ذات معامل امتـصاص ا مربعات من خزف رمادي (الـبورسل
ينا 10 % مطلية بالورنيش أو با

ـاء بــالـوزن يـفـوق 10% مـطــلـيـة مـربــعـات من خـزف آخــر ذات مـعـامل امــتـصـاص ا
ينا بالورنيش أو با

6907.21.29.92

6907.21.29.99

6907.22.21.00

6907.22.29.10

6907.22.29.20

6907.22.29.91

6907.22.29.92

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
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7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

ـاثـلـة  غـيـر الـواردة في الـبـند مـكعـبـات وتـوارد فـسـيـفـسـاء من اخلـزف وأصـنـاف 
ـكن إدخـال أكـبر مـسـاحة سـطح لـهـا ضمن مـربع ضـلـعه يقل عن 7 سم  6907.40

ينا مطلية بالورنيش أو با

ـاثـلـة غيـر الـواردة  في مـكـعـبـات أخـرى وتـوارد فـسـيـفـسـاء من اخلـزف وأصـنـاف 
ينا البند 6907.40 من العجينة احلمراء مطلية بالورنيش أو با

ـاثـلـة غيـر الـواردة  في مـكـعـبـات أخـرى وتـوارد فـسـيـفـسـاء من اخلـزف وأصـنـاف 
)  مــطــلـــيــة بـــالــورنــيش أو الــبــنــد 6907.40  من اخلـــزف احلــجــري (الـــبــورســلـــ

ينا با

ــاثـلـة غـيـر الـواردة في مـكـعـبــات أخـرى وتـوارد فـسـيـفــسـاء من اخلـزف وأصـنـاف 
ينا البند 6907.40 من خزف آخر مطلية بالورنيش أو با

كن إدخـال أكبـر مساحـة سطح لـها ضـمن مربع ضـلعه يقل عن القـطــع النـهائـيـة 
ينا 7 سم مطلية بالورنيش أو ا

ينا القطع النهائية من العجينة احلمراء مطلية بالورنيش أو ا

ينا ) مطلية بالورنيش أو ا القطع النهائية اخلزف احلجري (البورسل

ينا  القطع النهائية من خزف آخر مطلية بالورنيش أو ا

زجاج آخر غير مسلّح غـير ملون في كتلته غيـر مكثف غير ملبس (مبطن) أو
غير مصقول ببساطة  بسمك ال يتجاوز 3.5  

زجاج آخر غير مسلّح غـير ملون في كتلته غيـر مكثف غير ملبس (مبطن) أو
غير مصقول ببساطة بسمك يتجاوز 3.5   لكن ال يتجاوز 4.5  

زجاج آخر غير مسلّح غـير ملون في كتلته غيـر مكثف غير ملبس (مبطن) أو
غير مصقول ببساطة بسمك يتجاوز 4.5 

ـسـتعـمـلة في الـسـيارات الـسـيارات زجـاج مـشكل من ألـواح مـنضـدة غـير تـلك ا
الهوائية السفن أو سيارات أخرى   

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
7000BTU/H منفصلة) ذات قدرة على التسخ والتبريد ال تتجاوز

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
7000 BTU/H مــنــفـصـلـة) ذات قـــدرة عـــلى الـــتـــســـخـــ والـــتـبـريـد تـتـجـاوز

9000 BTU/H  وال تتجاوز

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
9000 BTU/H مــنــفـصـلة) ذات قـــدرة عـــلى الـــتـــســـخـــ والــتـبــريـد تـتـجاوز

12000 BTU/H  وال تتجاوز

6907.30.21.00

6907.30.29.10

6907.30.29.20

6907.30.29.90

6907.40.21.00

6907.40.29.10

6907.40.29.20

6907.40.29.90

7005.29.10.00

7005.29.20.00

7005.29.30.00

7007.29.00.00

8415.10.91.10

8415.10.91.20

8415.10.91.30



19  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4201
7 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
12000 BTU/H مــــنـــفـــصـــلـة) ذات قــــدرة عـــلى الـتـسـخـ والــتـبـريـد تـتـجـاوز

18000 BTU/H وال تتجاوز

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
18000 BTU/H مــــنـــفـــصـــلـة) ذات قــــدرة عـــلى الـتـسـخـ والــتـبـريـد تـتـجـاوز

24000 BTU/H وال تتجاوز

ــؤلــفــة من أجــزاء آالت وأجــهــزة تــكــيــيف الــهــواء مـن نــوع "ســبــلــيت ســيــســتم" (ا
24000 BTU/H منفصلة) ذات قدرة على التسخ والتبريد تتجاوز

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
ال تتجاوز  50 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  50 لتر وال تتجاوز  150 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  150 لتر وال تتجاوز  230 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  230 لتر وال تتجاوز  280 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  280 لتر وال تتجاوز  380 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  380 لتر وال تتجاوز  470 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  470 لتر وال تتجاوز  650 لتر

ثالجات مع مبردات في جسم واحد مـجهزة بأبواب خارجيـة منفصلة ذات قدرة
تتجاوز  650 لتر 

نزلي تعمل بالضغط ذات قدرة ال تتجاوز 50 لتر ثالجات من النوع ا

ـنـــزلــي تـــعـمل بـالـضـغط ذات قـدرة تـتـجاوز 50 لـتر ثــالجـــات مـــن الـــنـــوع ا
وال تتجاوز  150 لتر

ـنــزلــي تـــعمل بـالـضغط ذات قـدرة تتـجاوز 150 لـتر ثــالجـــات مـــن الــنـــوع ا
وال تتجاوز 230 لتر

ـنــزلــي تـــعمل بـالـضغط ذات قـدرة تتـجاوز 230 لـتر ثــالجـــات مـــن الــنـــوع ا
وال تتجاوز 280 لتر

8415.10.91.40

8415.10.91.50

8415.10.91.60

8418.10.91.00

8418.10.92.00

8418.10.93.00

8418.10.94.00

8418.10.95.00

8418.10.96.00

8418.10.97.00

8418.10.98.00

8418.21.91.00

8418.21.92.00

8418.21.93.00

8418.21.94.00
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لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

ـنــزلــي تـــعمل بـالـضغط ذات قـدرة تتـجاوز 280 لـتر ثــالجـــات مـــن الــنـــوع ا
وال تتجاوز 380 لتر

نزلي تعمل بالضغط ذات قدرة تتجاوز 380 لتر ثالجات من النوع ا

نزلي ذات قدرة ال تتجاوز  50 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

نزلي ذات قدرة تتجاوز 50 لتر وال تتجاوز 150 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

نزلي ذات قدرة تتجاوز 150 لتر وال تتجاوز 230 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

نزلي ذات قدرة تتجاوز 230 لتر وال تتجاوز 280 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

نزلي ذات قدرة تتجاوز 280 لتر وال تتجاوز 380 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

نزلي ذات قدرة تتجاوز 380 لتر ثالجات أخرى من النوع ا

مجمدات بشكل صناديق أفقية ال تتجاوز سعتها 400 لتر 

مجمدات بشكل صناديق أفقية تتجاوز سعتها 400 لتر وال تتجاوز 800 لتر

نزلي مجمدات بشكل خزائن رأسية ال تتجاوز سعتها 250 لتر من النوع ا

مجمدات بشكل خزائن رأسية تتجاوز سعتها 250 لتر وال تتجاوز 900 لتر من
نزلي النوع ا

نزلي آالت وأجهزة غسل األواني من النوع ا

آالت مشتركة للحصد والدراس ذاتية الدفع

آالت مشتركة للحصد والدراس أخرى

البس أوتــومـاتــيـكــيـة بــقـدرة وحــدويـة مــعـبــر عـنــهـا بــوزن الـغــسـيل آالت غــسل ا
اجلاف ال تتجاوز 7 كلغ

البس أوتــومـاتــيـكــيـة بــقـدرة وحــدويـة مــعـبــر عـنــهـا بــوزن الـغــسـيل آالت غــسل ا
اجلاف تتجاوز 7 كلغ وال تتجاوز 10 كلغ

ـا فيـما مـكابـيس التـثبـيت احلراري بـقدرة عـصرة  البس مـزودة  آالت غسل ا
وحدوية معبر عنها بوزن الغسيل اجلاف أقل من 2.5 كلغ

ـا فيـما مـكابـيس التـثبـيت احلراري بـقدرة عـصرة  البس مـزودة  آالت غسل ا
وحـــدويـــة معـبـر عنـهـا بوزن الـغـسيل اجلـاف يـفوق أو يـساوي 2.5 كـلغ وأقل من

4 كلغ

8418.21.95.00

8418.21.96.00

8418.29.91.00

8418.29.92.00

8418.29.93.00

8418.29.94.00

8418.29.95.00

8418.29.96.00

8418.30.91.00

8418.30.92.00

8418.40.19.10

8418.40.19.20

8422.11.90.00

8433.51.10.00

8433.51.90.00

8450.11.91.00

8450.11.92.00

8450.12.91.00

8450.12.92.00
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لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

ـا فيـما مـكابـيس التـثبـيت احلراري بـقدرة عـصرة  البس مـزودة  آالت غسل ا
وحــدويـة مــعـبــر عـنــها بـوزن الغـسيل اجلـاف يفـوق أو يساوي  4 كلغ وأقل من

8 كلغ

ـا فيـما مـكابـيس التـثبـيت احلراري بـقدرة عـصرة  البس مـزودة  آالت غسل ا
وحــدويـة مـعـبــر عـنـها بـوزن  الغسيل اجلـاف يفوق أو يساوي  8 كلغ وأقل من

10 كلغ

ـا فيـما مـكابـيس التـثبـيت احلراري بـقدرة عـصرة  البس مـزودة  آالت غسل ا
وحدوية معبر عنها بوزن  الغسيل اجلاف يساوي  10 كلغ 

البس بـقـدرة وحدويـة مـعبـر عـنهـا بـوزن الغـسـيل اجلاف أقل آالت أخـرى لغـسل ا
من 2.5 كلغ

البس بقدرة وحـدوية معبر عنها بوزن الغسيل اجلاف يفوق آالت أخرى لغسل ا
أو يساوي 2.5 كلغ وأقل من  4 كلغ

البس بقدرة وحـدوية معبر عنها بوزن الغسيل اجلاف يفوق آالت أخرى لغسل ا
أو يساوي 4 كلغ وأقل من 8 كلغ

البس بقدرة وحـدوية معبر عنها بوزن الغسيل اجلاف يفوق آالت أخرى لغسل ا
أو يساوي 8 كلغ وأقل من 10 كلغ

ـالبس بــقــدرة وحــدويــة مــعــبــر عــنـهــا بــوزن الــغــســيـل اجلـاف آالت أخــرى لــغــسل ا
يساوي 10 كلغ

حنفيات خالطة صحية

غاطس واألحواض رشات ا حنفيات أخرى للمغاسل أحواض االستبراء ا

أدوات أخرى للحنفيات الصحية

وجات الدقيقة أفران ا

نزلي أفران طبخ حرارية كهربائية لالستعمال ا

الهواتف اخللوية والهواتف النقالة.

هواتف أخرى للشبكات اخللوية وشبكات أخرى السلكية 

صفح موصالت كهـربائيـة أخرى غير مـزودة بقطع االتصـال من النحاس غـير ا
بتوتر يتجاوز  600 فولط.

صفح موصالت كهربائية أخرى غير مزودة بقطع االتصال غير ا

8450.12.93.00

8450.12.94.00

8450.12.95.00

8450.19.19.00

8450.19.99.10

8450.19.99.20

8450.19.99.30

8450.19.99.40

8481.80.11.00

8481.80.19.10

8481.80.19.90

8516.50.00.00

8516.60.10.00

8517.12.91.00

8517.12.99.00

8544.49.22.00

8544.49.24.00
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لحق (تابع) لحق (تابع)ا ا

التسميةالتسميةالرقمالرقم البند التعريفي الفرعيالبند التعريفي الفرعي

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

وصالت كابالت خيـوط وموصالت كـهربـائية أخـرى بتـوتر يـتجاوز 1000 فـولط 
من نحاس

وصالت كابالت خيـوط وموصالت كـهربـائية أخـرى بتـوتر يـتجاوز 1000 فـولط 
أخرى

ــحــرك الــديـازال أو ــحــرك قــدرته ال تــتــجـاوز 18 كــيــلـو واط  جــرارات فالحــيـة 
نصف ديازال

حرك بنزين حرك قدرته ال تتجاوز  18 كيلو واط  جرارات فالحية 

حرك قدرته ال تتجاوز  18 كيلو واط جرارات فالحية أخرى 

كـيـلو ـحـرك قـدرته تـتـجـاوز 18 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز 37  جـرارات فالحـيـة 
حرك الديازال أو نصف ديازال واط 

كـيـلو ـحـرك قـدرته تـتـجـاوز 18 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز 37  جـرارات فالحـيـة 
حرك البنزين واط 

ـحـرك قـدرته تـتـجاوز 18 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز جــرارات فـالحــيــة أخــرى 
37 كيلو واط

ـحـرك قـدرته تـتـجاوز 37 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز 75 كـيـلو جـرارات فالحـيـة 
حرك الديازال أو نصف ديازال واط 

ـحـرك قـدرته تـتـجاوز 37 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز 75 كـيـلو جـرارات فالحـيـة 
حرك البنزين واط 

ـحـرك قـدرته تـتـجـاوز37 كـيلـو واط لـكـن ال تـتـجاوز جــرارات فــالحــيــة أخـــرى 
75 كيلو  واط

ـحرك قـدرته تـتـجاوز75 كـيلـو واط لـكن ال تـتـجاوز 130 كـيـلو جرارات فالحـيـة 
حرك الديازال أو نصف الديازال واط 

حـرك قـدرته تتـجاوز 75 كـيلـو واط لـكن ال تتـجاوز 130 كـيلو جـرارات فالحيـة 
حرك البنزين واط 

حـرك قـدرته تـتـجاوز75 كـيلـو واط لـكن ال تـتـجاوز جـــرارات فـالحــيــة أخـــرى 
130 كيلو واط

ــحــرك الــديـازال أو ــحــرك قــدرته تــتــجــاوز 130 كــيــلــو واط  جــرارات فالحــيـــة 
نصف الديازال

حرك بنزين حرك قدرته تتجاوز 130 كيلو واط  جرارات فالحية 

حرك قدرته تتجاوز 130 كيلو واط  جرارات فالحية أخرى 

8544.60.12.00

8544.60.92.00

8701.91.91.10

8701.91.91.20

8701.91.91.90

8701.92.91.10

8701.92.91.20

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
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817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

نفوخة محشوة ذات هيكل من اخلشب قاعد ا ا فيها ا مقاعد بال ظهر 

كراسي محشوة ذات هيكل من اخلشب

مقاعد أخرى محشوة ذات هيكل من اخلشب

ادة البالستيك كراسي 

ادة البالستيك مقاعد بال ظهر 

مقاعد أخرى

كاتب مغطاة  ستعملة في ا أثاث من اخلشب من األنواع ا

مكاتب من اخلشب

معدات الترتيب من اخلشب

كاتب ستعملة في ا طاوالت من اخلشب من األنواع ا

كاتب ستعملة في ا أثاث آخر من اخلشب من األنواع ا

طابخ مغطاة  ستعملة في ا أثاث من اخلشب من األنواع ا

طبخ من اخلشب أثاث ا

طابخ ستعملة في ا طاوالت من اخلشب من األنواع ا

طابخ ستعملة في ا أثاث آخر من اخلشب من األنواع ا

ستعملة في غرف النوم مغطاة أثاث آخر من اخلشب من األنواع ا

 مجموعة مسماة "غرفة نوم" من اخلشب

ستعملة في غرف النوم أسرّة من اخلشب من األنواع ا

ستعملة في غرف النوم البس من اخلشب من األنواع ا خزائن ا

ستعملة في غرف النوم أثاث آخر من اخلشب من األنواع ا

طاوالت من البالستيك

رفوف من البالستيك

أثاث آخر من البالستيك

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

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
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840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

أثاث مصنوع من مواد أخرى متحصل عليها بطريقة تقليدية

نزلي أثاث مصنوع من مواد أخرى لالستعمال ا

أثاث مصنوع من مواد أخرى 

ثريات وأجهزة إنارة كـهربائية أخرى تعلق أو تـثبت على السقف أو على احلائط
نازل ستعملة إلنارة ا من األصناف ا

ثـريات أخرى وأجـهزة إنـارة كهربـائيـة أخرى تعـلق أو تثـبت على الـسقف أو على
ـسـاحــات أو الـطـرقـات ــسـتـعــمـلـة إلنــارة ا احلـائط عـدا تــلك اخلـاصـة بــاألصـنـاف ا

العمومية

حـفاظـات للـبالـغ مـن عجـينـة الورق ورق قـطن سـيلـيولـوزي أو مسّـاحات من
ألياف سيليولوز

حـفـاظـات لألطفـال من عـجـيـنة الـورق ورق قـطن سـيـليـولـوزي أو مـسّـاحات من
ألياف سيليولوز

فوط وواقـيات صـحيـة من عجـينـة الورق ورق قـطن سيـليـولوزي أو مـسّاحات
من ألياف سيليولوز

ـاثلـة أخـرى من عـجـيـنـة الـورق ورق قطن سـيـلـيـولـوزي أو مـسّـاحات من مـواد 
ألياف سيليولوز

حفاظات لألطفال من مواد أخرى

فوط وواقيات صحية من مواد أخرى

اثلة أخرى من مواد أخرى مواد 

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

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
وافق 4 يناير سنة  يناير سنة 2018 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية. يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية. وافق  ا مرسوم رئاسي مؤرخ في مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1439 ا

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 4 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2018 تـــتـــجـــنس بـــاجلـــنـــســـيــة ـــوجب مـــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ 16 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1439 ا
ـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة ـؤرخ في 17 شـوال عـام 1390 ا ـادة 9 مــكـرر من األمـر رقم 70-86 ا الــجـزائــريـة ضـمن شـروط ا
ولودة في 2 مـارس سنة سـمّاة : روان هيذر مـياد والش ا ـتمم ا عدل وا تضمن قـانون اجلنسـية اجلزائـرية ا 1970 وا

1993 بووليه بريدج تورينغتون (بريطانيا).
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

4050988,21

4050873,78

4050843,46

4050809,64

4050654,31

4050667,22

4050732,42

4050770,94

4050807,79

4050814,37

4050534,89

4050397,57

4050713,82

4050754,28

4050617,62

4050974,77

4051231,38

4051253,01

4051083,57

4051035,46

4051278,82

4051412,90

4051395,36

4051188,85

760353,21

760265,76

760282,99

760193,36

760351,77

760424,47

760534,80

760655,46

760716,56

760796,74

760782,89

759939,10

760041,51

759815,01

759575,36

759638,42

759828,70

759908,78

759939,32

760051,09

760000,32

760088,90

760203,20

760336,71

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
2017 يـحـدد غــابــة االسـتـجــمـام بـوعـفـرون جـزء من يـحـدد غــابــة االسـتـجــمـام بـوعـفـرون جـزء من

غابـة تـامـنتـوت الـتـابعـة لألمالك الـغـابـية الـوطـنـيةغابـة تـامـنتـوت الـتـابعـة لألمالك الـغـابـية الـوطـنـية
ببلدية جيملة والية جيجل.ببلدية جيملة والية جيجل.
ــــــــــــــــــــ

 إنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غــابــة االســتــجـمــام بــوعــفــرون جـزء مـن غـابــة تــامــنــتـوت
الـتـابـعـة لألمالك الـغـابـية الـوطـنـيـة بـبـلديـة جـيـمـلـة والية

جيجل.

2 : : تقع غـابة االسـتـجمـام بـوعفـرون اجلزء من ادة  ادة ا ا
غــابـــة تــامـــنــتـــوت الــتـــابــعـــة لألمالك الـــغــابـــيــة الـــوطــنـــيــة
ادة األولى أعاله في إقـليم بلـدية جيملة ذكورة في ا وا
وهي تمـتد على مـساحة 55 هـكتـارا ومحـددة باإلحـداثيات

ذكورة أدناه : ا
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حتـدد غـابـة االسـتــجـمـام بـوعــفـرون طـبـقـا لــلـمـخـطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
2017 يــحــدد غـــابـــة االسـتــجــمــام زمــالــة عـيـس جـزء يــحــدد غـــابـــة االسـتــجــمــام زمــالــة عـيـس جـزء

من غـــابــة بـــني خـــطــاب الـــتــابـــعــة لألمـالك الــغـــابــيــةمن غـــابــة بـــني خـــطــاب الـــتــابـــعــة لألمـالك الــغـــابــيــة
الـــوطــنــيـــة بــبـــلــديــتـي ســيــدي مـــعــروف وأوالد رابحالـــوطــنــيـــة بــبـــلــديــتـي ســيــدي مـــعــروف وأوالد رابح

والية جيجل.والية جيجل.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غـابة االستجـمام زمالـة عيس جزء من غابـة بني خطاب
الــتـــابــعـــة لألمالك الـــغــابــيـــة الــوطـــنــيـــة بــبـــلــديــتـي ســيــدي

معروف وأوالد رابح والية جيجل.

ـادة 2 : : تــقع غـابـة االســتـجــمـام زمـالــة عـيس اجلـزء ـادة ا ا
من غـابة بـني خـطـاب التـابـعـة لألمالك الغـابـيـة الوطـنـية
ــــادة األولـى أعاله فـي إقــــلـــــيم بــــلـــــديــــتي ــــذكـــــورة في ا وا
سـيـدي مـعــروف وأوالد رابـح وهـي تـمـتـد عـلى مساحة
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حتدد غابـة االستـجمام زمـالة عـيس طبقـا للـمخطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
2017 يــحـــدد غـــابــــة االســتــجـــمــام حتــنـــوت جــزء من يــحـــدد غـــابــــة االســتــجـــمــام حتــنـــوت جــزء من

غـابــة بـني فـتح الـتـابـعـة لـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـةغـابــة بـني فـتح الـتـابـعـة لـألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة
ببلدية بوراوي بلهادف والية جيجل.ببلدية بوراوي بلهادف والية جيجل.

ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غـــابــــة االســـتـــجــــمـــام حتـــنــــوت جـــزء من غــــابـــة بـــنـي فـــتح
الـــتـــابــعـــة لألمـالك الــغـــابـــيـــة الــوطـــنـــيـــة بــبـــلـــديـــة بــوراوي

بلهادف والية جيجل.

ـادة 2 : : تــقع غــابــة االســتـجــمــام حتــنــوت اجلـزء من ـادة ا ا
غـــابـــة بـــني فـــتح الـــتـــابـــعـــة لألمـالك الـــغـــابـــيـــة الـــوطـــنـــيــة
ــــــادة األولى أعـاله في إقــــــلــــــيم بــــــلــــــديـــــة ـــــذكــــــورة فـي ا وا
بــوراوي بـــلــهــادف وهـي تــمــتـــد عــلى مـــســاحــة 31 هــكــتــارا
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حتــدد غــابــة االســتــجـــمــام حتــنــوت طــبــقــا لــلــمــخــطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرّسـمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
ـــشــاكـي جــزء من ـــشــاكـي جــزء من يـــحــدد غـــابـــة االســتـــجـــمــام ا 2017 يـــحــدد غـــابـــة االســتـــجـــمــام ا

غـــــابــــة وادي جـن جن الـــــتــــابـــــعــــة لـألمالك الـــــغــــابـــــيــــةغـــــابــــة وادي جـن جن الـــــتــــابـــــعــــة لـألمالك الـــــغــــابـــــيــــة
الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة والية جيجل.الوطنية ببلدية سلمى بن زيادة والية جيجل.

ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكــيــفــيـات مــنــحــهــا يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى
تـحـديـد غـابــة االسـتـجـمـام الــمـشـاكـي جـزء مـن غـابـة
وادي جن جن الـتـابعـة لألمالك الـغـابـية الـوطـنـية بـبـلـدية

سلمى بن زيادة والية جيجل.

ـشــاكي اجلـزء من ـادة 2 : : تــقع غـابــة االسـتــجـمــام ا ـادة ا ا
غــابــة وادي جن جن الــتــابـعــة لألمـالك الـغــابــيــة الـوطــنــيـة
ـادة األولى أعاله في إقـليم بـلـديـة سـلمى ـذكـورة في ا وا
بن زيـادة وهـي تـمــتــد عـلى مــســاحـة 30 هــكـتــارا ومــحـددة

ذكورة أدناه : باإلحداثيات ا

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

4054994,62

4054807,62

4054640,90

4054592,61

4054481,60

4054402,60

4054721,61

4054853,12

4054937,62

4055105,63

4055200,63

4055323,63

4055334,63

737645,21

737722,21

737750,13

737807,01

737806,21

737760,21

737557,22

737336,27

737160,23

737029,24

737020,24

737174,23

737429,22

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

ــشــاكي طــبــقــا لــلــمـخــطط حتــدد غــابــة االسـتــجــمــام ا
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرّسـمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
2017 يـحدد غـابــة االستجمـام كسيـر جزء من غابة يـحدد غـابــة االستجمـام كسيـر جزء من غابة

جيـجـلي الـتابـعـة لألمالك الـغابـيـة الوطـنـيـة ببـلـديةجيـجـلي الـتابـعـة لألمالك الـغابـيـة الوطـنـيـة ببـلـدية
جيجل والية جيجل.جيجل والية جيجل.

ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غــابــة االســتـجــمــام كـســيــر جــزء مـن غـابــة جــيــجـلـي
الـتـابـعـة لألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـيـة بـبـلـديـة جـيجـل والية

جيجل.

ــادة 2 : : تــقـع غــابــة االســـتــجــمـــام كــســـيــر اجلــزء من ــادة ا ا
غــــابـــة جـــيــــجـــلي الــــتـــابـــعـــة لـألمالك الـــغــــابـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة
ـادة األولى أعاله في إقليم بـلديـة جيجل ـذكورة في ا وا
وهي تمـتد على مـساحة 40 هـكتـارا ومحـددة باإلحـداثيات

ذكورة أدناه : ا

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

4075689,08

4075530,95

4075447,03

4075428,71

4075321,71

4075158,95

4075332,85

4075374,33

4075549,54

4075689,74

4075964,97

4075995,95

4075925,29

4075759,17

740078,61

740025,47

739927,66

739711,25

739587,69

739454,17

739285,12

739277,29

739276,75

739264,91

739701,84

739830,80

740004,56

740014,72

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

لحق حتدد غابة االستجمام كسير. طبقا للمخطط ا
بأصل هذا القرار.

ـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرّسـمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي قـــــــرار مـــــــؤرخ فـي 3 صـــــــفـــــــر عـــــــام  صـــــــفـــــــر عـــــــام 1439 الـــــــمـــــــوافـق  الـــــــمـــــــوافـق 23
أكـــــتـــــوبـــر ســــنـــة أكـــــتـــــوبـــر ســــنـــة 2017 يـــحــــدد غــــابـــــة االســـتــــجـــمـــام يـــحــــدد غــــابـــــة االســـتــــجـــمـــام
ـــثالثـــ الــتـــابـــعــة ـــثالثـــ الــتـــابـــعــةتـــســـودة جــزء مـن غــابـــة رقـــادة ا تـــســـودة جــزء مـن غــابـــة رقـــادة ا
لـألمالك الـغــابـيــة الـوطـنــيـة بــبـلــديـة تــاكـســنـة واليـةلـألمالك الـغــابـيــة الـوطـنــيـة بــبـلــديـة تــاكـســنـة واليـة

جيجل.جيجل.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة

ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكــيــفــيـات مــنــحــهــا يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى
حتــديــد غـــابـــة االسـتــجــمــام تــســودة جــزء من غــابــة رقـادة
ـــثالثــ الــتــابــعــة لـألمالك الــغــابــيــة الـــوطــنــيــة بــبــلــديــة ا

تاكسنة والية جيجل.

ــادة 2 : تــقـع غــابــة االســتــجـــمــام تــســودة اجلــزء من ــادة ا ا
ـثالثـ الـتابـعـة لألمالك الـغـابـيـة الـوطـنـية غـابـة رقـادة ا
ــــــادة األولى أعـاله في إقــــــلــــــيم بــــــلــــــديـــــة ـــــذكــــــورة فـي ا وا
تـاكــســنــة وهي تــمــتــد عــلى مــســاحـة 36 هــكــتــارا ومــحـددة

ذكورة أدناه : باإلحداثيات ا

A

B

C

D
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F

G

H

I

J

K

L

4059430,59

4059313,81

4059142,44

4058992,42

4059005,16

4059302,10

4059495,87

4059536,76

4059547,89

4059618,98

4059605,21

4059492,76

747945,50

748028,98

747797,61

747370,10

747208,24

747216,12

747208,37

747227,63

747426,31

747716,26

747826,04

747791,21

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

حتــدد غـــابــة االســتـــجــمــام تـــســودة طــبـــقــا لــلـــمــخــطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرّسـمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

4069790,50

4069516,71

4069235,13

4069106,00

4069003,00

4069219,12

4069229,52

4069613,94

4069500,45

4069495,92

4069629,43

4069805,91

4069959,87

4070044,09

4070175,67

4070217,18

4070079,37

258705,50

258777,53

258744,29

258708,11

258387,63

258244,72

258143,60

257950,29

258185,75

258453,97

258519,14

258492,66

258528,56

258404,11

258374,78

258425,53

258576,39

وافق 23 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 صفر عام  صفر عام 1439 ا
2017 يـحــدد غـــابـــة االسـتــجــمـام بــوســيــود جـزء من يـحــدد غـــابـــة االسـتــجــمـام بــوســيــود جـزء من

غـابة أوالد دبـاب التـابعـة لألمالك الـغابـية الـوطنـيةغـابة أوالد دبـاب التـابعـة لألمالك الـغابـية الـوطنـية
يلية والية جيجل. يلية والية جيجل.ببلدية ا ببلدية ا
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
البحري

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 ا ـقتـضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أول جمـادى الثانية عام 1416 ا
تـضمـن إنشـاء محـافظـة والئـية لـلغـابات وحتـديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 في 26 رمــضــان عـام 1427 ا
الــذي يــحـدد الــنـظــام الـقــانـونـي لـرخــصـة اســتـغالل غــابـات

االستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها  
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 ا ـقتـضى ا - و
وافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي في 2 صـفر عام 1434 ا
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

واخلاصة التابعة للدولة
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 3 يــولــيــو ســنــة 2013 الــذي 24 شــعـــبــان عــام 1434 ا

ـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة ا
منح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427 الـتـنــفـيـذي رقم 06-368 ا
ــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام ا
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شــروط وكـيـفـيـات مـنـحـهــا يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
غــابـة االستـجمام بوسـيـود جـزء مـن غـابـة أوالد دبـاب
الــــتــــابـــعــــة لـألمــالك الـــغــــابــــيـــة الــــوطــــنـــيــــة بــــبـــلــــديـــة

الـمـيـلـيـة والية جيجل.

ـادة 2 : تـقع غـابـة االســتـجـمـام بــوسـيـود اجلـزء من ـادة ا ا
غـــابــة أوالد دبـــاب الـــتــابـــعـــة لألمالك الـــغـــابــيـــة الـــوطــنـــيــة
يلية ادة األولى أعاله في إقـليم بلديـة ا ذكورة في ا وا
وهي تمـتد على مـساحة 40 هـكتـارا ومحـددة باإلحـداثيات

ذكورة أدناه : ا

النقاطالنقاط
عس س 

اإلحداثياتاإلحداثيات

حتــدد غــابـة االســتــجــمـام بــوســيـود طــبــقـا لــلــمــخـطط
لحق بأصل هذا القرار. ا

ـادة 3 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة  الـرّسـمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 23 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
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