
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ها المضافات الغذائية التي يمكن إدماج قائمة 

في المواد الغذائية و آذا الحدود القصوى 
  المرخص بها
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   IIIالملحق 
  

  .قائمة المضافات الغذائية التي يمكن إدماجها في المواد الغذائية وآذا الحدود القصوى المرخص بها - أ 
  

  .الحدود القصوى للمضافات الغذائية المتعلقة بالمنتوجات النهائية  -
  

- SIN  :ترقيم المضافات الغذائيةالنظام الدولي ل.  
  
 

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

المرغرين و المينارين و المستحلبات األخرى للمواد الدسمة و المواد  100
  الدسمة غير المستحلبة

الطرق الحسنة 
  للصنع

  192النقطة 

المعجون والهالم والمربى والمستحضرات المماثلة األخرى من الفواآه   
 ا في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضةبم

الطرق الحسنة 
  للصنع

  

  192النقطة   20  ق والباتي وخبز باللحمنالنقا  
الطرق الحسنة  الحبيبات ورقائق البطاطا المجففة  

  للصنع
  

  194النقطة   100 المشروبات المعطرة بدون آحول  
   194النقطة    200  الفواآه والخضر المصبرة   
   194النقطة    200  المحفوظة  ءالحمرا الفواآه  
  194النقطة    300  الحلويات   
  194النقطة    500  مزينات للتلبيس   
  194النقطة   200   )الفينوازري والبسكويت والحلوى والقوفريت: مثال (المخبرة الرفيعة   
  194النقطة   150  المثلجات الغذائية   
  194النقطة   100  األجبان الذائبة المعطرة   
  194النقطة   150  التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر  
والخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال( الصلصا ت والتوابل   

  والبهار والشوتناي والبيكاليلي
   194النقطة   500

   194النقطة   300  الخردل   
  194النقطة   100  عجائن السمك والقشريات  
  194النقطة   250  لقشريات المطهية مسبقاا  
  194النقطة   500  السوريمي  
  194النقطة   300  بيض السمك   
  194النقطة   100  السمك المدخن   
المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو " فطائر خفيفة "   

  الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  و منفوخة أ مقرمشةمملحة  مكسرات -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق مملحة  اتمكسر -

  المملح 

  
  

200  
100  

  
  

  194النقطة 
  194النقطة 

الطرق الحسنة   قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك  الهالمية   
  للصنع 

  194و 192 تينالنقط

بدال وجبة المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة الست  
  أو حمية غذائية في اليوم الواحد

  194النقطة   50
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

  194النقطة   50  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية  100
  194النقطة   100  ي الحمية سائل فمدمج / المكمالت الغذائية   
  194النقطة   300  ي الحمية صلب فمدمج / غذائية المكمالت ال  
  194و192النقطتين   50  الحساء   
  194و192النقطتين   100  المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  
  بما في المنتوجات التي تحتوي على أقل من( المشروبات الروحية   

  )من الكحول بالنسبة للحجم  % 15 
  194النقطة   200

  194النقطة   200  الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر   
101)i(  
101)ii(  

الكاآاو و المستحضر : مثال( أو المخمرة /المشروبات اللبنية، المعطرة و
ت للشرب و رالمعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغو

  )المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن 

  52النقطة   300

101)iii(   300  المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة    
   300  المواد المماثلة للحليب ومسحوق القشدة 
   300  الجبن الطازج   
    300  الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
    300  قشرة الجبن الناضج  
    300  الجبن الذائب   
    300  للجبن المواد المماثلة   
    300  ) قشدة محلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال(التحليات اللبنية   
    300  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي وخليط للطلي   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك   

  من المستحلبات الدهنيةأو المعطرة المعدة أساسا /المنتوجات الممزوجة و
300    

ماعدا التحليات اللبنية من (التحليات المعدة أساسا من المواد الدسمة   
  ) 7.01الصنف 

300    

    500  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
   16و  4النقطتين   300  الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا   
    300  ) مبسترة(ية الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاج  
    200   ىالمعجون و الهالم المرب  
بإستثناء ) الشوتناي: مثال( العجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500    

    300  الفواآه المصبرة  
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة  اللب   

  المعدة أساسا من الفواآه  فيعةو الطلية الر
  182النقطة   300

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
  الماء المعطر بالفواآه

300    

    500  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
مواد للتزيين معدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات و    

  اتالمرطب
300    

بما في ذلك الفطريات و الجذور و (الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   
و الطحالب البحرية و ) الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوة فيرا

  . الفواآه ذات القشرة و البذور

   16و 4 النقطتين   300
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

101)i(  
101)ii(  

ضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة الخ
بما في ذلك الفطريات الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و (الصوجا

  و الطحالب البحرية ) البقوليات و ألوة العادية

500    

101)iii(   اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر) بما في ذلك الفطريات و
و الطحالب ) درنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوة فيراالجذور و ال

البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات من الصنف 
  التحليات و الصلصات المعدة أساسا من الخضر: مثال( 5.2.2.04

  ).و الخضر المصبرة

  92النقطة   300

ما في ذلك الفطريات و ب(المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة   
) الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوة العادية 

والطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
و  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12  

500    

    1000  . البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

  .  إلخ.....في ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النوقا
1000    

    1000  علك للمضغ   
غير تلك (و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة( مواد التزيين  

  .الصلصات المسكرة  و) المعدة أساسا من الفواآه
1000    

    300  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان   
  153النقطة   300  العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
حلويات األرز و : مثال(التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء   

  )  حلويات التابيوآا
300    

  192النقطة   300  ) لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال(عجائن للقلي   
    300 ) مسكرة و مملحة ومتبلة (المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة   
اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة أو على قطع آاملة أو قطع   

  .  صغيرة
   192و16النقطتين   1000

  192و16النقطتين   1000  . دواجن بما في ذلك القنيصة المحولة أو المفرومةاللحم و ال  
  192و16النقطتين   1000  ) للنقانق:مثال( األمعاء الموجهة لالستهالك   
السمك ورقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما   

  .في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
  95النقطة   1000

السمك ورقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة تجميدا   
  مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

   16النقطة   300

المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا   
  مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

  16النقطة   300

  95النقطة   300  السمك و المنتوجات الصيدية المطهية  
    300  الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية  
السمك و المنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك الرخويات و القشريات و   

  الشوآيات
  16النقطة   300

أو / السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة  و المجففة و المخمرة و  
  .ة بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآياتالمملح

  22النقطة   300

السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات و   
  .أو في الهالم/الشوآيات المغموسة في الماء المملح و

  16النقطة   300

السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات و   
  .أوفي نقيع الملح/ محفوظة في الخل والشوآيات ال

  16النقطة   300
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
101)i(  
101)ii(  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من 
  .بيض السمك 

300    

101)iii(  لرخويات و السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة جزئيا بما في ذلك ا
ماعدا المنتوجات من ) مثل عجينة السمك ( القشريات و الشوآيات

  3.3.09إلى  1.3.09األصناف من 

300    

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
  . أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  95النقطة   500

  4النقطة   300  البيض الطازج  
    300  ) القشدة اإلنجليزية: مثال(التحليات المعدة أساسا من البيض   
المحاليل و الشراب المسكر وآذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك ثفل   

  3.1.11قصب السكر ماعدا المنتوجات من الصنف 
300    

سكر الخشب و شراب : مثال(السكريات األخرى و الشراب المسكر  
  ).معدة أساسا من السكرالقيقب و مواد الطلي ال

300    

    350  .التوابل و البهارات  
    300  الخردل  
  192النقطة   200  الحساء و المرق   
    350  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
وعجائن الطلي ) سلطات العجائن وسلطات البطاطا : مثال( السلطات 

دق من ماعدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البن(للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

300    

ماعدا المنتوجات (أغذية الحمية الموجهة لالستعماالت الطبية الخاصة   
  )1.13من الصنف 

300    

    300  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ماعدا  ) األغذية المكملة لإلستعمال  في الحمية : مثال(أغذية الحمية   

   6.13و  4.13ى إل 1.13المنتوجات من األصناف من  
300    

    300  المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

" المحللة الكهربائية "أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  .والمشروبات المرآزة 

50    

    300  خمر التفاح و األجاص   
    300  )ير العنبينتج من فواآه أخرى غ(الخمور  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة   

  ). و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول
100    

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   
الحبوب الجافة و  مستخلصات من الجذور و الدرنات و(أو النشاء 
  )البقوليات 

1000    

الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة   
  ).الفواآه الجافة : مثال(وخليط الفواآه ذات القشرة 

1000    

  194النقطة   100  المشروبات المعطرة بدون آحول 102
  194النقطة   200  الفواآه و الخضر المصبرة 
  194النقطة   200  الحمراء المحفوظة الفواآه 
  194النقطة   300  الحلويات 
  194النقطة   500  مزينات للتلبيس 
الفينوازري و البسكويت  و الحلوى و : مثال ( المخبزة الرفيعة  

  )طوفريڤالـ
  194النقطة   200
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  194 النقطة  150  المثلجات الغذائية  102
  194النقطة   100  .األجبان الذائبة المعطرة  
  194النقطة   150  .التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر  
و الخيار المخلل و ) مسحوق الحرور الهندي : مثال(الصلصات و التوابل   

  .البهار و الشوتناي و البيكاليلي 
  194النقطة   500

  194طة النق  300  الخردل  
  194النقطة   100  .عجائن السمك و القشريات  
  194النقطة   250  .القشريات المطهية مسبقا   
  194النقطة   500  السوريمي   
  194النقطة   300  .بيض السمك  
  194النقطة   100  السمك المدخن  
المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو " فطائر خفيفة"  

  شاء أو الدرناتالحبوب أو الن
  مقرمشة أو منفوخةمملحة مكسرات  -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق مملحة مكسرات  -

  المملح 

  
  

200  
100  

  
  194النقطة 

  

الطرق الحسنة   قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية   
  للصنع

و  192النقطتين 
194  

للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة المستحضرات الكاملة   
  .أو حمية غذائية في اليوم الواحد

  194النقطة   50

194النقطة  50 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية    
مدمج سائل في الحمية /األغذية المكملة   194النقطة  100   
لحمية مدمج صلب في ا/األغذية المكملة   194النقطة  300   
194و 192النقطتين  50 الحساء    
194و 192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية    
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل (المشروبات الروحية   

 )من الكحول بالنسبة للحجم   %15من
194النقطة  200  

ر و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمرالخمو     194النقطة   200 
)عادية أو غازية طبيعية(الخمور الثمرية -    

و خمر اإلجاص) ما عدا خمر التفاح المغلوق(خمر التفاح  -  
الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين -  

200  
  
  

  194النقطة 

حضرات مماثلة أخرى من الفواآه بما المعجون و الهالم و المربى و مست  104
  في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

  194النقطة   100

  194النقطة   100 المشروبات المعطرة بدون آحول   
  194النقطة   200 الفواآه و الخضر المصبرة   
  194النقطة   200 الفواآه الحمراء المحفوظة   
  194النقطة   300 الحلويات   
تلبيسمزينات لل     194النقطة   500 
)الفينوازري و البسكويت و الحلوى و القوفريط: مثال(المخبزة الرفيعة      194النقطة   200 
  194النقطة   150 المثلجات الغذائية  
  194النقطة   100 األجبان الذائبة المعطرة   
  194النقطة   150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

و الخيار المخلل و ) مسحوق الحرور الهندي:مثال(الصلصات و التوابل   104
 البهار و الشوتناي و البيكاليلي 

  194النقطة   500

  194النقطة   300 الخردل  
  194النقطة   100 عجائن السمك و القشريات   
  194لنقطة ا  250 القشريات المطهية مسبقا  
  194النقطة   500 السوريمي  
  194النقطة   300 بيض السمك  
  194النقطة   100 السمك المدخن   
المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو ": فطائر خفيفة"  

 الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
مقرمشة أو منفوخةمملحة مكسرات  -  
داني و الجوز و البندق المملحخرى و الفول السوأمملحة مكسرات  -  

  
  

200  
100  

  
  194النقطة 

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية   
  للصنع

  194و 192النقطيتن 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة الستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

  194النقطة   50

  194النقطة   50 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخودة تحت الرقابة الطبية   
مدمج سائل في الحمية /المكمالت الغذائية     194النقطة   10 
مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية     194النقطة   300 
و  192النقطتين   50 الحساء  

194  
و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  المواد البديلة للحم     194و 192النقطتين   100 
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من  (المشروبات الروحية   

)  من الكحول بالنسبة للحجم 15٪   
  194النقطة   100

  194النقطة   200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر  
)عادية أو غازين طبيعية(ر الثمرية الخمو    

و خمر اإلجاص) ما عدا خمر التفاح المغلوق( خمر التفاح -  
الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين-  

  194النقطة   200

الكاآاو و المستحضر : مثال(أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و  110
للشرب  ياغورت المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و  

. )و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن   

  52النقطة   300

  3النقطة   300 الجبن الطازج  
    300 قشرة الجبن الناضج  
  3النقطة   200 الجبن الذائب   
  3النقطة   300 المواد المماثلة للجبن   
  161النقطة   300  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر:مثال(التحليات اللبنية   
  192و  161النقطتين  300 الشحوم الحيوانية وزيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
ما عدا التحليات اللبنية من (التحليات المعدة أساسا من المواد الدسمة   

) 7.01الصنف   
50    

    50 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  161النقطة   300 المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي:مثال(ساسا من الفواآه أالعجائن للطلي المعدة   

5.2.1.04 المنتوجات من الصنف  
  161النقطة   300
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

المصبرة و الخضر  الفواآه  110  
   

  161النقطة   200

ب و عصيدة اللب لذلك ال المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في  
ة المعدة أساسا من الفواآه فيعو الطلية الر  

  182و 161النقطتين   300

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
 الماء المعطرة بالفواآه 

  161النقطة   50

  194النقطة   200 الفواآه الحمراء المصبرة   
معدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات و مواد للتزيين ال  

 المرطبات 
  161النقطة   300

بما ذلك الفطريات و الجذور و (الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   
و الطحالب البحرية و ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا الحبوبالدرنات و 

 الفواآه ذات القشرة و البذور 

  16و 4النقطتين   300

بما في ذلك الفطريات و (المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  اللب و  
و الطحالب ) الجافة و البقوليات  و ألوه فيرا الحبوبالجذور و الدرنات و 

البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باسثناء المنتوجات من الصنف 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من الخضر و : مثال( 5.2.2.04

)المصبرةالخضر   

  92النقطة   50

بما في ذلك الفطريات و (ساسا من الخضر المخمرة أ المنتوجات المعدة  
  )الجافة و البقوليات و ألوه العادية الحبوبالجذور و الدرنات و 

ساسا من الصوجاأو الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة   
و  1.2.9.12 و 1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف  

3.2.9.12  

  92النقطة   200

   183النقطة   400 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  161النقطة   300 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

إلخ ...الصلبة و الطرية و النوقافي ذلك الحلويات   
  161النقطة   300

    300 علك للمضغ   
غير تلك (و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة(مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة ) المعدة أساسا من الفواآه  
300    

  161النقطة   300 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان   
  153النقطة   300 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
حلويات األرز و : مثال (التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء   

) حلويات التابيوآا  
50    

)بلةمتمسكرة و مملحة و (المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة     50    
الدواجن بما في ذلك القنيصة اللحم الطازج و      192و 16و 4النقاط   300 
اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة أو   

 قطع صغيرة 
  192و 16النقطتين   300

بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح و غير المعالجة اللحم و الدواجن   
 حراريا و المحولة و المفرومة  

  16و  192طتين النق  300

) بما في ذلك اللحم المملح ( وع في الملح قة المنيصاللحم بما في ذلك القن  
جففملمعالج حراريا و المحول و المفروم و الاغير   

  192النقطة   135

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة غير المعالجة حراريا و المحولة و   
 المفرومة و المخمرة 

  192و 16النقطتين   300

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المعالجة   
 حراريا 

  192و 16النقطتين   300

  192و 16النقطتين   300 اللحم و الدواجن  بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المجمدة   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

) قنالنقا: مثال (هالك األمعاء الموجهة لإلست 110   192و 16النقطتين   300 
   50و 16و  4النقاط   300 السمك الطازج   
   16و  4النقطتين   300 الرخويات و القشريات و الشوآيات الطازجة   
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما   

ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات في  
  95النقطة   300

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة   
ا في  ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات تجميدا مكثفا بم  

   16النقطة   300

فرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا مالمنتوجات الصيدية ال  
آيات والرخويات و القشريات و الش ذلك بما في.مكثفا  

   95و 16النقطتين   300

  95النقطة   300 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية   
    250 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية   
 السمك و المنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك الرخويات و القشريات   

 و الشوآيات 
   16النقطة   300

أو المملحة /ففة و المخمرة والسمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المج  
آيات وبما في ذلك الرخويات و القشريات و الش  

   22قطة نال  100

 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات  
أو في الهالم/و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و   

   16النقطة   300

ات و القشريات السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخوي    
ملحلأو في نقيع ا/و الشوآيات المحفوظة في الخل و  

  16النقطة   300

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض السمك

300    

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف المصبرة بما في ذلك الرخويات  
ما عدا المنتوجات من ) السمك عجينة:مثال(و القشريات و الشوآيات  

  3.3.09و  1.3.09الصنفين 

300    

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أو  المعلبة بما في ذلك الرخويات و القشرة و الشوآيات

  95النقطة   300

 البيض الطازج  
 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

   4النقطة 

)القشدة اإلنجليزية:مثآل(سا من البيض التحليات المعدة أسا    50    
رات االتوابل و البه    300    
    300 الخردل  
  192النقطة   50 الحساء و المرق   
  192النقطة   300 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
ما عدا المنتوجات (إلستعماالت الطبية الخاصة لأغذية الحمية الموجهة   

) 1.13 الصنف من  
50    

الحمية لخفض الوزن أغذية     50    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية: مثال(أغذية الحمية   

  6.13و  4.13 إلى  1.13 من المنتوجات من األصناف
300    

    300 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

"المحللة الكهربائية"أو "  الطاقوية"ات الموجهة للرياضيين و المشروب  
المرآزة و المشروبات    

  161و 127النقطتين   100

من الكحول  ٪ 15من المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر     200    
عة جالخمور المنعشة من مشتقات ال: مثال(المشروبات الكحولية المعطرة   

)يلة من الكحول و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئ  
200    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

ساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أالفطائر الخفيفة المملحة المعدة   110
الجافة الحبوبصات من الجذور و الدرنات و لمستخ(أو النشاء   

)و البقوليات    

200    

الكاآاو و المستحضر : مثال( أو المخمرة/المشروبات اللبنية المعطرة و  120
 المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت للشرب

  )مصل اللبن و المشروبات المعدة أساسا من 

  52النقطة   150

    125 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
األجبان الذائبة المعطرة بما في ذلك التي تحتوي على الفواآه و الخضر   

إلخ...و اللحم  
100    

  178و 3النقطتين   100 المنتوجات المماثلة للجبن  
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال(بنية لالتحليات ال    150    
بنية للطلي و خليط للطلي لالمواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة ال     178و 161النقطتين   500 
ما في ذلك المنتوجات ات الدهنية خاصة من نوع زيت في الماء ببالمستحل  

ات الدهنية بأو المعطرة المعدة أساسا من المستحل/الممزوجة و   
  178و 161النقطتين   500

ما عدا التحليات اللبنية من (ات المعدة أساسا من المادة الدسمة يالتحل  
  )7.01الصنف

150    

)بما في ذلك الشراب (المثلجات لإلستهالك     150    
الجة سطحيا الفواآه الطازجة المع     16و  4النقطتين   500 
)مبسترة(الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية     200    
    200 المعجون و الهالم و المربى   

باستثناء ) الشوتناي : مثال( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه     
  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 

500    

المصبرة و الخضر الفواآه     200    
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب وعصيدة اللب   

 والطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه 
  182النقطة   500

من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  االتحليات المعدة أساس  
 الماء المعطر بالفواآه 

150    

فواآه المستعملة في الحلويات مواد للتزيين المعدة أساسا من ال  
 والمرطبات 

300    

لك الفطريات والجذور ذبما في ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   
البحرية  بوالطحال) الجافة والبقوليات وألوه فيرا  الحبوب والدرنات و

.والفواآه ذات القشرة والبذور   

   16و  4النقطتين   500

قيع الملح أو في صلصة نيت أو في الخضر المحفوظة في الخل أو في الز  
الجافة  الحبوب بما في ذلك الفطريات والجذور والدرنات و( الصوجا 

. والطحالب البحرية) ة يوالبقوليات وألوه العاد  
 

  178و 161النقطتين   500

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر   
) الجافة والبقوليات وألوه فيرا وبالحب الفطريات والجذور والدرنات و

زبدة الفول : مثال( والطحالب البحرية والفواآه ذات القشرة والبذور 
).السوداني   

100    

بما في ذلك الفطريات ( اللب والمستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
والطحالب ) الجافة والبقوليات وألوه فيرا  الحبوب ات ونوالجذور والدر
واآه ذات القشرة والبذور بإستثناء المنتوجات من الصنف البحرية و الف

الصلصات المعدة أساسا من الخضر  والتحليات : مثال(  5.2.2.04
)والخضر المصبرة   

   92النقطة   200

)الشراب السكري( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو     300    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

ات المماثلة اللشكوالطة والمنتوجات البديلة لها المنتوج 120  300    
بما  4.05و  3.05و  1.05ات غير تلك المذآورة في األصناف يالحلو  

إلخ ....ا ڤة والطرية والنوبلذلك الحلويات الص في  
300    

  178النقطة   500  غعلك للمض  
غير تلك ( والطلية الرفيعة ) لمنتوجات المخبزية الرفيعةل( مواد للتزيين   

و الصلصات المسكرة ) المعدة أساسا من الفواآه  
500    

ان مالحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقاق مسحوق القرط    200    
  178و 153النقطتين   100 العجائن والمعكرونة الشريطية المطهية مسبقا والمنتوجات المماثلة   
حلويات األرز  :مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب والنشاء   

)وحلويات التابيوآا   
150    

) .لتغطية وتلبيس األسماك والدواجن : مثال ( ن للقلي ئعجا     192النقطة   500 
) ماعدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات      178النقطة   200 
المنتوجات المشابهة للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز   

 ومسحوق الخبز المحمص 
  178النقطة   500

) مسكرة ومملحة ومتبلة ( المنتوجات والمستحضرات المخبزية الرفيعة     200    
اللحم الطازج والدواجن بما في ذلك القنيصة على شكل قطع آاملة أو   

 قطع صغيرة 
و  16و  4النقاط   500

192   
م الطازج والدواجن بما في ذلك القنيصة المفرومة حالل    117و 16و  4النقاط   100 

   192و 
اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة أو   

 قطع صغيرة 
   192و  16النقطتين   500

اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح  غير المعالجة   
 حراريا والمحولة والمفرومة 

 

 و 118النقطتين   200
192   

القنيصة المنقوعة في الملح غير المعالجة  اللحم والدواجن بما في ذلك  
 حراريا والمحولة والمفرومة والمجففة 

  192النقطة   100

اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح غير المعالجة   
 والمخمرة  و المفرومة حراريا والمحولة

  192النقطة   100

لمفرومة والمعالجة اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة وا  
 حراريا 

  192النقطة   100

   192و  16النقطتين   500 اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة والمفرومة والمجمدة   
)للنقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك      192و  16النقطتين   500 
   16و  4النقطتين   300 بيض السمك   
آيات الطازجة الرخويات والقشريات والشو     16و  4النقطتين   500 
المجمدة تجميدا مكثفا بما الصيدية السمك ورقائق األسماك والمنتوجات   

 في ذلك الرخويات والقشريات والشوآيات 
   178و  95النقطتين   100

السمك ورقائق األسماك والمنتوجات الصيدية الملفوفة والمجمدة تجميدا   
 لقشريات والشوآيات مكثفا بما في ذلك الرخويات وا

و  95و  16النقاط   500
178   

المنتوجات الصيدية المفرومة والموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا   
 مكثفا بما في ذلك الرخويات والقشريات والشوآيات 

   16النقطة   500

    500 السمك والمنتوجات الصيدية المطهية   
    250 الرخويات والقشريات والشوآيات المطهية   
لسمك والمنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك الرخويات والقشريات ا  

 والشوآيات 
و  95و  16النقاط   500

178   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

أو المملحة / السمك والمنتوجات الصيدية المدخنة والمجففة والمخمرة و   120
 بما في ذلك الرخويات والقشريات والشوآيات 

   22النقطة   300

السمك والمنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات والقشريات   
 أو في الهالم / والشوآيات المغموسة في الماء المملح و 

   16النقطة   500

السمك والمنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات والقشريات   
 أو في نقيع الملح / والشوآيات المحفوظة في الخل و 

  16النقطة   500

المواد البديلة للسلمون والكافيار والمنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض السمك 

500    

الرخويات  ذلك السمك والمنتوجات الصيدية نصف المصبرة بما في  
عدا المنتوجات من ما ) عجينة السمك : مثال ( والقشريات والشوآيات 

   3.3.09 إلى 1.3.09 من الصنفين

100    

المنتوجات المخمرة أو ذلك  لمنتوجات الصيدية المصبرة بما فيالسمك وا  
والشوآيات  ة والرخويات والقشرياتبالمعل  

   16النقطة   500

الطرق الحسنة    البيض الطازج  
  للصنع 

   4النقطة 

    150  ).القشدة اإلنجليزية: مثال (التحليات المعدة أساسا من البيض   
    500  التوابل و البهارات  
    300  لالخرد  
  192النقطة   50  الحساء و المرق  
  192النقطة   500  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
ماعدا المنتوجات (أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   

  )1.13من الصنف 
50    

    50  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ماعدا ) ةاألغذية المكملة لإلستعمال في الحمي: مثال (أغذية الحمية   

  .6.13و  4.13 إلى 1.13من المنتوجات من األصناف 
300    

 المكمالت الغذائية   
  

300    

 
  

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات 
و " المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  .المشروبات المرآزة

   178النقطة   100

    100  جعة و مشروبات المالتيال  
    200  خمر التفاح و اإلجاص   
    200  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب(الخمور   
    200  الكحول من% 15ية التي تحتوي على أآثر من حالمشروبات الّرو  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة  :مثال(المشروبات الكحولية المعطرة   

  .نعش ذو نسبة ضئيلة من الكحولو خمر و آحول روحي ومشروب م
  

  178النقطة   200

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   
  الجافة الحبوبمستخلصات من الجذور و الدرنات و ( ءأو النشا

  )و البقوليات 

200    

   ك الفواآه ذات القشرة الملبسةلالفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذ  
  ).الفواآه الجافة :مثال(و خليط الفواآه ذات القشرة 

100    

  178النقطة   200  الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من السمك   
50   المشروبات المعطرة بدون آحول  122 ≥ 

    
  194النقطة 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  194 النقطة  200  الفواآه و الخضر المصبرة  122
  194النقطة   200  الفواآه الحمراء المحفوظة    
  194النقطة  ≤50  الحلويات   
  194النقطة   500  مزينات للتلبيس  
  194النقطة  ≤50  )وفريطڤو ال الفينوازري و البسكويت و الحلوى: مثال (المخبزة الرفيعة   
  194النقطة  ≤50  المثلجات الغذائية   
  194النقطة   100  األجبان الذائبة المعطرة  
  194النقطة  ≤50  في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر التحلية بما  
  و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل  

  و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
  194النقطة   500

  194النقطة   300  الخردل  
  194النقطة   100  عجائن السمك و القشريات  
  194النقطة   250  القشريات المطهية مسبقا  
  194النقطة   500  السوريمي  
  194النقطة   300  بيض السمك  
  194النقطة   100  السمك المدخن  
  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا" فطائر خفيفة"  

  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات  
  نفوخة أو م مقرمشةمملحة  مكسرات -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق مملحة  مكسرات -

  المملح 

  
  

200  
100  

  
  

  194النقطة 
  

سنة حالطرق ال  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
  للصنع

 و 192تين النقط
194  

وجبة  المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال  
  أو حمية غذائية في اليوم الواحد

  194النقطة   50

  194النقطة   50  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية   
  194النقطة   100  في الحمية سائل مدمج /  المكمالت الغذائية  
  194النقطة   300  في الحمية صلب مدمج /  المكمالت الغذائية  
و  192النقطتين   50  الحساء  

194  
   192النقطتين   100  المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية   

  194و 
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من ( المشروبات الروحية  

   )من الكحول بالنسبة للحجم 15%
  194النقطة   200

  194النقطة   200  دة أساسا من الخمر الخمور و المشروبات المعطرة المع  
  ) عادية أو غازية طبيعية(الخمور الثمرية   

  و خمر اإلجاص ) ماعدا خمر التفاح المغلوق(خمر التفاح  -
  الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين  -

  
200  

  
  194النقطة 

لى روحية بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي عشهية و فاتحة لل خمور  123
  من الكحول بالنسبة للحجم  % 15أقل من 

  194النقطة   30

  194النقطة   30  بيض السمك   
الكاآاو و المستحضر : مثال(أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و  124

  المعد أساسا من الحليب وصفار البيض و لياغورت للشرب
  .)و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن

  161و  52النقطتين   150



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 13
 

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  161و  3النقطتين   100  الجبن الطازج 124
   100  قشرة الجبن الناضج  

 
األجبان الذائبة المعطرة، بما في ذلك التي تحتوي على الفواآه و الخضر   

  .ألخ... و اللحم 
  192النقطة   100

  3النقطة   100  المنتوجات  المماثلة للجبن   
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال(التحليات اللبنية    161النقطة  150   
ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   

) 7.01 الصنف  
50  

  50 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
)مبسترة(ة الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجي   161النقطة  300   
161النقطة  100 المعجون و الهالم و المربى    
بإستثناء ) الشوتناي: مثال(عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
161النقطة  500  

المصبرة  و الخضر الفواآه    161النقطة  200   
اآه بما في ذلك اللب و عصيدة المستحضرات المعدة أساسا من الفو     

 اللب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
 50 161النقطتين    

182و    
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   

 الماء المعطر بالفواآه
161النقطة  50  

الحلويات  مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في    
 و المرطبات

161النقطة  50  

بما في ذلك الفطريات (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة     
)الجافة و البقوليات و ألوه فيرا الحبوبو الجذور و الدرنات و   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا  
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

161النقطة  500  

183النقطة  300 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة    
  50 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

إلخ....لصلبة و الطرية و النوقا في ذلك الحلويات ا  
161النقطة  300  

  300 علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
50  

حلويات األرز : مثال( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء   
)التابيوآا  وحلويات  

50  

)مملحة ومتبلة  و مسكرة( المنتوجات المستحضرات المخبزية الرفيعة    50  
)لنقانقل: (األمعاء الموجهة لإلستهالك مثال   192و  16النقطتين  500   
السمك ورقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة تجميدا   

.والشوآيات مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات  
95و 16النقطتين  500  

المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا   
 مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

95و  16النقطتين  500  

95النقطة  500 السمك و المنتوجات المطهية    
  250 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية  
أو المملحة / ك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة والسم  

 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
22النقطة  100  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   124
  بيض السمك

500   

لسمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات ا    
ماعدا المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال(و القشريات و الشوآيات 

3.3.09و  1.3.09الصنفين   

100  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
  أو المعلبة والرخويات والقشريات والشوآيات  

500   

  4النقطة   500  البيض الطازج        
    50  )القشدة اإلنجليزية : مثال (التحليات المعدة أساسا من البيض   
سكر الخشب  وشراب : مثال ( السكريات األخرى والشراب المسكر   

)القيقب ومواد الطلي المعدة أساسا من السكر   
  159النقطة  300

   500 التوابل والبهارات  
   300 الخردل  
  192النقطة  50 الحساء و المرق  
  192النقطة  50 الصلصات والمنتوجات المماثلة  
وعجائن الطلي ) سلطات العجائن وسلطات البطاطا: مثآل ( السلطات   

ماعدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو والبندق من ( للسندويش 
)3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

200   

ماعدا المنتوجات ( هة لإلستعماالت الطبية الخاصة أغذية الحمية الموج  
) 1.13من الصنف   

50   

   50 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية   

6.13و  4.13و  1.13المنتوجات من األصناف   
300   

   300  المكمالت الغذائية   
ة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعد  

" المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين والمشروبات 
  والمشروبات المرآزة 

50   

   200  من الكحول  ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من   
قات الجعة الخمور المنعشة من مشت :مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   

  ) وخمر وآحول روحي ومشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول
200   

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   
الجافة  الحبوب مستخلصات من الجذور والدرنات و( أو النشاء 
)والبقوليات  

200  

اآه ذات القشرة الملبسة الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفو  
   ).الفواآه الجافة  :مثال( وخليط الفواآه ذات القشرة 

100   

54النقطة  200 الفواآه المصبرة   127  
أو / من المنتوجات النباتية و  ٪ 4يحتوي على األقل " رڤالبر" لحم   128

 الحبوب  
الطرق الحسنة 

 للصنع 
192النقطة   

الكاآاو والمستحضر : مثال ( أو المخمرة /  المشروبات اللبنية المعطرة و  129
المعد أساسا من الحليب وصفار البيض   و ياغورت للشرب 

   )والمشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن

  161و 52النقطتين   300

   100  قشرة الجبن الناضج  
  161النقطة  100  الجبن الذائب  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

  3النقطة   100  المنتوجات المماثلة للجبن    129
  161النقطة   300  ).قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال(التحليات اللبنية   
ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   

   ) 7.01الصنف 
  161النقطة   300

)راببما في ذلك الش( مثلجات لالستهالك     150   
   161النقطة  100  المعجون والهالم والمربى   
  161النقطة  300 الفواآه المصبرة  
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب وعصيدة اللب   

  والطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
و  161النقطتين    300

182  
ذلك التحليات المعدة أساسا من  التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في  

  الماء المعطر بالفواآه 
  161النقطة    300

مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
  والمرطبات 

  161النقطة    300

  194النقطة   200  الخضر المصبرة   
الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   

الجافة  الحبوب بما في ذلك الفطريات والجذور والدرنات و(لصوجا ا
  والطحالب البحرية ) والبقوليات وألوه العادية 

   161النقطة   300

أو محفوظة ) مبسترة(الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية   
 الحبوب بما في ذلك الفطريات والجذور والدرنات و( تحت الضغط 
  والطحالب البحرية ) يات وألوه فيرا الجافة والبقول

  161النقطة   200

بما في ذلك الفطريات ( اللب والمستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
والطحالب ) الجافة والبقوليات وألوه فيرا الحبوب والجذور والدرنات و

البحرية والفواآه ذات القشرة والبذور بإستثناء المنتوجات من الصنف 
التحليات والصلصات المعدة أساسا من الخضر :  مثال(  5.2.2.04

  ) والخضر المصبرة 

  161و  92النقطتين    200

عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات   
 والمرطبات

  161النقطة  300

  183النقطة  300 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو والشكوالطة  
   300  وجات المماثلة للشكوالطة والمنتوجات البديلة لها  المنت  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

  إلخ .....في ذلك الحلويات الصلبة والطرية والنوقا 
300   

   300  علك للمضغ   
 غير( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة (  مواد التزيين  

  والصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
300   

   300  مسحوق القرطمان   الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق  
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب والنشاء   

  ) وحلويات التابيوآا
300   

  161النقطة  300  ) ماعدا المقرمشات المسكرة ( المقرمشات   
باجلز وبيتا ورقائق الشاي : مثال ( المنتوجات األخرى للمخبزة العادية   

)إلخ ....اإلنجليزية  
161النقطة  300  

) مسكرة ومملحة و متبلة(يعة فالمنتوجات و المستحضرات المخبزية  الر   161النقطة  300   
ة اللحوم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المعالج  

 حراريا 
  161النقطتين  25

192و   
)للنقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك      192و  16لنقطتين ا 300 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

السمك ورقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا  بما   129
 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

  95النقطة  300

المطهية ةالسمك و المنتوجات الصيدي   95النقطة  300   
  250 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية  
أو / السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و   

 المملحة بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
22النقطة  300  

سلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من المواد البديلة لل  
 بيض السمك 

300  

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
ماعدا المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال(و القشريات و الشوآيات  

  3.3.09و  1.3.09الصنفين 

300  

4النقطة  100 البيض الطازج    
)القشدة اإلنجليزية :مثال( البيض ت المعدة أساسا منالتحليا   161النقطة  300   
سكر الخشب و شراب : مثال(السكريات األخرى و الشراب المسكر   

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
161النقطة  300  

  300 التوابل و البهارات  
  300 الخردل   
  300 الحساء و المرق  
ت و المنتوجات المماثلةالصلصا    300  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   

) 1.13من الصنف   
50  

  50 أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) في الحمية  الاألغذية المكملة لإلستعم: مثال ( أغذية الحمية   

6.13و  4.13و  1.13: المنتوجات من األصناف   
300  

  300 المكمالت الغذائية  
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

و  127النقطتين  300
161 

  200 خمر التفاح و اإلجاص  
ى غير العنبالخمور ينتج من فواآه أخر    200  
  300 من الكحول 15%المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من   
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة  :مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   

)و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول  
200  

ا أو الحبوب أو الطحين الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاط  
الجافة الحبوبمستخلصات من الجذور و الدرنات، و ( أو النشاء   

)و البقوليات   

161النقطة  200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة    

100  

بدون آحول المشروبات المعطرة   131    194النقطة  100 
   194النقطة  200 الفواآه و الخضر المصبرة  
   194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة   
194النقطة  300 الحلويات    
194النقطة  500 مزينات للتلبيس    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

)وفريطڤزري و البسكويت و الحلوى و الالفينوا: مثال ( المخبزة الرفيعة  131 194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية     
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة    
194النقطة  150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر    
الخيار المخلل و ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل    
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا     
194النقطة  500 السوريمي    
 بيض السمك  

 
194النقطة  300  

 السمك المدخن  
 

194النقطة  100  

المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا " فطائر خفيفة "  -  
  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 

  مقرمشة او منفوخة مملحة مكسرات  -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملحمملحة مكسرات  -  

 
 

200 
100 

194النقطة   

وجهة لإلستهالك الهالميةقشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الم    
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

194 و192تين النقط  

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

194النقطة  50 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية    
في الحمية سائل مدمج / لمكمالت الغذائية ا   194النقطة  100   
في الحمية صلب مدمج / المكمالت الغذائية    194النقطة  300   
  194و 192النقطتين  50 الحساء  
  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  

194و   
ما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من ب( المشروبات الروحية   

  ) من   الكحول بالنسبة للحجم  % 15
194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر    
الكاآاو : مثال( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و   132  

صفار البيض و ياغورت و المستحضر المعد  أساسا من الحليب و 
)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  300  

3النقطة  200 الجبن الطازج    
  100 قشرة الجبن الناضج  
األجبان الذائبة المعطرة بما في ذلك التي تحتوي على الفواآه و الخضر   

إلخ ... و اللحم  
  192النقطة  100

نالمنتوجات المماثلة للجب   161و  3النقطتين  200   
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية     150  
و  161تين النقط 300 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى  

192 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

ع زيت في الماء بما في ذلك المستحلبات الدهنية خاصة من النو  132
أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات / المنتوجات الممزوجة و 

 الدهنية

161النقطة  300  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   
)7.01الصنف    

150  

  150 مثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
م و المربىالمعجون و الهال   161النقطة  300   
باستثناء ") الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
161النقطة  300  

المصبرة و الخضرالفواآه    161النقطة  200   
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب   

لرفيعة المعدة أساسا من الفواآهو الطلية ا  
  161النقطتين  150

182و   
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   

 الماء المعطر بالفواآه 
161النقطة  150  

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
 و المرطبات

161النقطة  150  

فواآه الحمراء المحفوظةال   161النقطة  200   
الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا   
و الطحالب البحرية) و البقوليات و ألوه العادية   

161النقطة  150  

بما في ذلك الفطريات ( أساسا من الخضر  اللب و المستحضرات المعدة  
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و  الخضر المصبرة  

161و  92النقطتين  200  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة     
) الجافة و البقوليات و ألوه العادية الحبوبو الجذور و الدرنات و   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06: المخمرة ذات األصناف 

  3.2.9.12و 

161النقطة  300  

183النقطة  450 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة    
  300 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
بما  4.05و  3.05و  1.05 : الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

الخ...اڤالطرية و النو في ذلك الحلويات الصلبة و  
300  

  300 علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
300  

حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     
)و حلويات التابيوآا  

150  

مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة     
)و متبلة  

161النقطة  200  

50و  16و  4النقاط  300 السمك الطازج    
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما   

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
95النقطة  300  

نتوجات الصيدية المطهيةالسمك و الم   95النقطة  300   
16النقطة  250 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و  132
 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

161و  22نقطتين ال 300  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض  السمك

300  

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات   
ما عدا المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال ( و القشريات و الشوآيات 

3.3.09 إلى 1.3.09 من  الصنفين  

  161النقطة 300

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

161النقطة  300  

161و  4النقطتين  300 البيض الطازج     
)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    161النقطة  300   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر   

 القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
161النقطة  300  

  300 التوابل و البهارات  
192النقطة  50 الحساء و المرق     
192النقطة  300 الصلصات و المنتوجات المماثلة لها    
ما عدا المنتوجات ( ماالت الطبية الخاصة أغذية الحمية الموجهة لإلستع  

)   1.13من الصنف   
50  

  50 أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية: مثال ( أغذية الحمية   

  6.13و  4.13 إلى 1.13 من المنتوجات من األصناف
300  

  300 المكمالت الغذائية  
اسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعدة أس  

و " المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 المشروبات المرآزة

100  

  200 خمر التفاح و اإلجاص  
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور     200  
الكحول من  ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من     300  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   

)و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول  
200  

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة  أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   
الحبوب الجافة مستخلصات من الجذور و الدرنات و ( أو النشاء   
)و البقوليات  

200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة   
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

100  

الكاآاو : مثال( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و   133  
فار البيض و ياغورت و المستحضر المعد أساسا من الحليب و ص

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  150  

  100 قشرة الجبن الناضج  
3النقطة  100 المنتوجات المماثلة للجبن    
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية     150  
ي الماء بما في ذلك المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت ف  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات / المنتوجات الممزوجة و 
 الدهنية

100  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   133
)  7.01الصنف   

150  

ك الشرابمثلجات لإلستهالك بما في ذل    150  
)مبسترة( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية    161النقطة  200   
161النقطة  100 المعجون و الهالم و المربى    
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
161النقطة  100  

161النقطة  100  الفواآه المصبرة    
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب   

و حليب جوز الهند و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه  
  161النقطتين  100

182و   
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   

ه الماء المعطر بالفواآ  
150  

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
 و المرطبات 

250  

194النقطة  200 الخضر المصبرة     
الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا   
و الطحالب البحرية) ليات و ألوه العادية و البقو  

  161النقطة  500
 

أو محفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

و الطحالب البحرية) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

161النقطة  200  

بما في ذلك الفطريات ( لمستحضرات المعدة أساسا من الخضر اللب و ا  
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 
)ضر المصبرةالخضر و الخ  

161و 92النقطتين  100  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة     
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

161و 92النقطتين  100  

عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات   
 و المرطبات 

161النقطة  100  

183النقطة  100 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة    
المنتوجات البديلة لهاالمنتوجات المماثلة للشكوالطة و     100  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

الخ....اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
300  

  300 علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية  الرفيعة( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة )تلك المعدة أساسا من الفواآه  
500  

  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
مثال حلويات األرز ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     

)و حلويات التابيوآا  
150  

161النقطة  100 الخبز و المنتوجات المخبزية العادية     
مسكرة و مملحة ( ية الرفيعة المنتوجات و المستحضرات المخبز    

)و متبلة  
161النقطة  200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

192و 16و  4النقاط  100 اللحم و المنتوجات اللحمية و الدواجن بما في ذلك القنيصة  133  
50و  16و  4النقاط  300 السمك الطازج     
جةالرخويات و القشريات و الشوآيات الطاز    

 
16و  4النقطتين  500  

السمك و رقائق السمك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما   
 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات 

95النقطة  500  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة   
وآياتتجميدا مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الش  

16النقطة  500  

المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا   
 مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات 

16النقطة  500  

95النقطة  100 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية    
  100 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية  
جات الصيدية المقلية بما في ذلك الرخويات و القشريات السمك و المنتو    

 و الشوآيات
16النقطة  500  

أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و  
 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

22النقطة  100  

ريات السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القش    
أو في الهالم/ و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و   

16النقطة  500  

 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات   
أو في نقيع الملح/ و الشوآيات المحفوظة في الخل و   

16النقطة  500  

ة أساسا من المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعد  
 بيض السمك

500  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

500  

الطرق الحسنة  البيض الطازج  
 للصنع

4النقطة   

)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض     150  
ابل و البهاراتالتو    100  
  100 الخردل  
192النقطة  50 الحساء و المرق    
192النقطة  100 الصلصات  و المنتوجات المماثلة    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   

)1.13من الصنف   
50  

  50 أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) غذية المكملة لإلستعمال في الحمية األ: مثال ( أغذية الحمية   

  6.13و  4.13 إلى 1.13 من  المنتوجات من األصناف
300  

  300 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
وبات المرآزةو المشر  

100  

  200 خمر التفاح و اإلجاص  
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور     200  
من الكحول ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من     200  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   

)نسبة ضئيلة من الكحولو خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو   
200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   141
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء   
)و البقوليات  

200  

ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسةالفواآه ذات القشرة المحولة بما في     
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

 

100  

الطرق الحسنة  الجبن ساج دربي   
 للصنع

 

باستثناء ( الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح   
)الزيتون  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

ضرات األخرى المماثلة بالفواآه المعجون و الهالم و المربى و المستح  
 بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

194النقطة  100 المشروبات المعطرة بدون آحول    
194النقطة  200 الخضر و الفواآه المصبرة    
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة    
194النقطة  300 الحلويات    
للتلبيسمزينات    194النقطة  500   
)وفريطڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة    194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية     
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة    
194 النقطة 150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر    
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل     
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات     
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا     
194النقطة  500 السوريمي    
ض السمك بي   194النقطة  300   
194النقطة  100 السمك المدخن    
  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "   

  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  مقرمشة أو منفوخة مملحة مكسرات  -
  أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق    مملحة مكسرات   - 

   المملح    

 
 

200 
100 

  
  194النقطة 

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

املة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبيةالمستحضرات الك   194النقطة  50   
مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية    194النقطة  100   
مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية    194النقطة  300   
  192النقطتين  50 الحساء  

194و   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  141
194و   

بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من ( المشروبات الروحية   
)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  

194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر    
141 (i)  
141(ii)  

الكاآاو : مثال ( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و   
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

190و  52النقطتين  50  

161النقطة  50 الجبن الطازج     
ا في ذلك القشرةالجبن الناضج بم    15  
  75 قشرة الجبن الناضج  
) صلصات بالجبن : إلعادة التشكيل مثال ( مسحوق الجبن     50  
األجبان الذائبة المعطرة بما في ذلك التي تحتوي على الفواآه و الخضر   

الخ...و اللحم   
192النقطة  50  

  50 المنتوجات المماثلة للجبن  
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية     500  
ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   

)7.01الصنف   
500  

)بما في ذلك الشراب( مثلجات لإلستهالك     500  
62النقطة  100 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح    
)مبسترة( آه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية الفوا   62النقطة  100   
161النقطة  200 المعجون و الهالم و المربى     
باستثناء  ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
150  

  250 الفواآه المصبرة   
ا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب المستحضرات المعدة أساس  

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
182و  62النقطتين  100  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
 الماء المعطر بالفواآه

150  

62طة النق 100 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة     
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   

 و المرطبات
62النقطة  100  

62النقطة  100 الفواآه المطهية     
بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر   

) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات وألوه فيرا
زبدة الفول : مثال ( الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور  و

)السوداني  

62النقطة  100  

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

البذور باستثناء  المنتوجات  و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

92و  62النقطتين  100  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

141(i) 
(ii)141  

ات بما في ذلك الفطري( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

62النقطة  100  

يات و الجذور و الدرنات بما في ذلك الفطر( الخضر المطهية أو المقلية   
و الطحالب البحرية ) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

62النقطة  100  

)شراب سكري( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو    161و  62النقطتين  6.4   
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات   

 و المرطبات
161و  62نقطتين ال 6.4  

183النقطة  700 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة    
  700 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  700 الحلويات الصلبة   
  100 الحلويات الطرية   
ا و عجائن اللوزڤالنو    100  
  700 علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
100  

153النقطة  100 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة     
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     

)لويات التابيوآا و ح  
75  

المنتوجات المشابهة للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز و   
 مسحوق الخبز المحمص

161و  62النقطتين  6.4  

مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة     
)و متبلة  

75  

تجميدا المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة   
 مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

95النقطة  40  

95و 62النقطتين  30 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية    
 السمك و المنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك الرخويات و القشريات   

 و الشوآيات
95النقطة  40  

جففة و المخمرة السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و الم    
أو المملحة بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات/ و   

200  

 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات   
أو في الهالم/ و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و   

16النقطة  40  

قشريات السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و ال    
أو في نقيع الملح/ و الشوآيات المحفوظة في الخل و   

 

16النقطة  40  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض السمك

 

200 
 

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات   
ما عدا المنتوجات من ) سمك عجينة ال: مثال ( و القشريات و الشوآيات 

3.3.09إلى  1.3.09الصنفين من   

95النقطة  75  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

 

95النقطة  500  

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    2النقطة  300   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

141(i) 
(ii)141  

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر 
)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  

62النقطة  64  

  500 التوابل و البهارات  
  500 الخردل   
  127ين النقطت 400 الحساء و المرق   

192و   
 الصلصات و المنتوجات المماثلة  

 

192النقطة  100  

3النقطة  500 المكمالت الغذائية     
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

" المحللة الكهربائية " أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

 

300 
 

طائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين الف  
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء   

) و البقوليات   

350  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة   
)جافةالفواآه ال: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

 

100 
 

  350 الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من السمك   
المعجون و الهالم و المربى و مستحضرات مماثلة أخرى من الفواآه بما   142

 في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة
الطرق الحسنة 

 للصنع 
194النقطة   

194النقطة  100 المشروبات المعطرة بدون آحول     
واآه و الخضر المصبرةالف   194النقطة  200   
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة    
194النقطة  300 الحلويات     
194النقطة  500 مزينات للتلبيس    
) وفريط ڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة    194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية     
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة    
194النقطة  150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر    
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي 
 

194النقطة  500  

194ة النقط 300 الخردل     
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات     
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا    
 السوريمي  

 

194النقطة  500  

 بيض السمك  
 

 

194النقطة  300  

194النقطة  100 السمك المدخن    

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "   
  لنشاء أو الدرنات أو الحبوب أو ا

  مقرمشة أو منفوخة مملحة مكسرات   -
خرى و الفول السوداني و الجوز و البندق مملحة أمكسرات   -   

المملح                 

 
 

200 
100 

 

 
194النقطة   

 

 قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية   
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 و 192النقطتين 
194 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة  142
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

 

194النقطة  50  

 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية  
 

194النقطة  50  

مدمج سائل في الحمية / الغذائية  المكمالت    
 

194النقطة  100  

مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية     
 

194النقطة  300  

  192النقطتين  50 الحساء  
194و   

  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  
194و   

ي ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من بما ف( المشروبات الروحية   
)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  

 

194النقطة  200  

 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر   
 

194النقطة  200  

) عادية أو غازية طبيعية (الخمور الثمرية     
و خمر اإلجاص) ما عدا خمر التفاح المغلوق ( خمر التفاح  -  
مور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرينالخ -  

 

194النقطة  200  

الكاآاو : مثال( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و   143  
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  
 

52النقطة  100  

) قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية     
 

2النقطة  100  

 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
 
 
 
 
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

ما عدا التحليات اللبنية  من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   
)  7.01الصنف   

 

100 
 

)بما في ذلك الشراب( لجات لإلستهالك المث    
 

100 
 

)مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية     200  
  400 المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
161النقطة  100  

آه المصبرة الفوا   161النقطة  100   
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب   

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
182و  161النقطتين 100  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
 الماء المعطر بالفواآه

161قطة الن 100  

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
 و المرطبات

161النقطة  100  

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا   

الطحالب البحرية  و) و البقوليات و ألوه العادية   

300  

أو محفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

و الطحالب البحرية ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

بما في ذلك الفطريات ( منتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة ال  143  
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

161النقطة  100  

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   
الخ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  

100  

  300 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين   

لمسكرةو الصلصات ا) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
100  

حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     
)و حلويات التابيوآا   

161النقطة  100  

161النقطة  100 المنتوجات المخبزية     
 16و 4و 3النقاط 100 اللحم الطازج و الدواجن بما في ذلك القنيصة  

192و  
المحولة على شكل قطع آاملة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة     

 أو قطع صغيرة
192و 4و 3النقاط 100  

) للنقانق : مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك    192و 4و 3النقاط 100   
  100 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية   
 السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة   

خويات و القشريات و الشوآياتأو المملحة بما في ذلك الر/ و   
100  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض السمك 

100  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

95النقطة  100  

ج البيض الطاز   الطرق الحسنة  
 للصنع

4النقطة   

)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض     100  
  100 التوابل و البهارات  
) المايونيز و صلصات للسلطات : مثال ( الصلصات المستحلبة     100  
  600 المكمالت الغذائية  
في ذلك المشروبات  المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما  

" المحللة الكهربائية " أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

100  

من الكحول  ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من     100  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   

)روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحولو خمر و آحول   
100  

150b خمر التفاح المغلوق( الجعة ( الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الخل   
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر   
 للصنع

 

الطرق الحسنة  خمور معطرة و محالة   
 للصنع
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SIN   الكمية  األغذيةأصناف  
  آغ/مغ 

  المالحظات

150b باستثناء ( الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح
)الزيتون  

 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

المعجون و الهالم و المربى و مستحضرات مماثلة أخرى من الفواآه بما   
 في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  النقانق و الباتي و خبز باللحم  
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الويسكي و المشروبات الروحية   
 للصنع

 

من المنتوجات النباتية   ٪ 4يحتوي على األقل " رڤالبر" لحم     
أو الحبوب/ و    

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

لحسنة الطرق ا المشروبات المعطرة بدون آحول   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المصبرة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه الحمراء المحفوظة   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحلويات  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  مزينات للتلبيس  
 للصنع

194النقطة   

) وفريط ڤنوازري و البسكويت و الحلوى و الالفي: مثال ( المخبزة الرفيعة    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المثلجات الغذائية   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  األجبان الذائبة المعطرة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر  
عللصن  

194النقطة   

مسحوق الحرور الهندي و الخيار المخلل و : مثال ( الصلصات و التوابل   
)البهار و الشوتناي و البيكاليلي   

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الخردل  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  عجائن السمك و القشريات   
 للصنع

194النقطة   

مسبقا القشريات المطهية   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السوريمي  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة   بيض السمك  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة   السمك المدخن  
 للصنع

194النقطة   

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "   
  الدرنات  أو الحبوب أو النشاء أو

  مكسرات مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح  -   

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

150b  ق الحسنة الطر قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية  
 للصنع

194النقطة   

مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحساء  
 للصنع

192النقطتين   
194و    

تيةالمواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النبا   الطرق الحسنة  
 للصنع

192النقطتين   
194و    

بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من ( المشروبات الروحية   
)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

) عادية أو غازية طبيعية (الخمور الثمرية     
خمر اإلجاصو ) ما عدا خمر التفاح المغلوق ( خمر التفاح  -  
الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين -  

 

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

150 c   الكاآاو : مثال ( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  
 

52النقطة  2000  

  1000 المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة  
)طبيعية( قشدة مثخنة    الطرق الحسنة  

 للصنع
 

الطرق الحسنة  المنتوجات المماثلة للحليب و لمسحوق القشدة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الجبن الطازج  
 للصنع

 

سنة الطرق الح قشرة الجبن الناضج  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الجبن الذائب  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المنتوجات المماثلة للجبن   
 للصنع

 

) قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية     2000  
ما عدا التحليات اللبنية  من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   

)  7.01الصنف   
لطرق الحسنة ا

 للصنع
 

)بما في ذلك الشراب( المثلجات لإلستهالك     1000  
الطرق الحسنة  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  

 للصنع
 

)مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية    الطرق الحسنة  
 للصنع

 

حسنة الطرق ال المعجون و الهالم و المربى  
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

150 c   باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه
  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 

500  

الطرق الحسنة  الفواآه المصبرة   
 للصنع

 

صيدة اللب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و ع  
 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه

182النقطة  7500  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
 الماء المعطر بالفواآه 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
 و المرطبات

7500  

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا   

و الطحالب البحرية) و البقوليات و ألوه العادية   

500 
 

 

أو محفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( لضغط تحت ا

و الطحالب البحرية) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر   
) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات وألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور و 
)السوداني  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

شرة و البذور باستثناء  المنتوجات و الطحالب البحرية و الفواآه ذات الق
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات   
 و المرطبات

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

وجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها المنت    50000  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف   

الخ.. اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

  20000 علك للمضغ  
غير ( لية الرفيعة و الط) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

189النقطة  50000 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     

)و حلويات التابيوآا   
50000  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( ئن للقلي عجا    50000  
المنتوجات المعدة أساسا من األرز المطهي مسبقا أو المحول بما في ذلك   

)من الصنف الشرقي فقط( حلويات األرز   
50000  

)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات    161النقطة  50000   
باجلز و بيتا و رقائق الشاي : مثال ( عادية المنتوجات األخرى للمخبزة ال  

) اإلنجليزية  
161النقطة  50000  

 المنتوجات المشابهة للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز  
و مسحوق الخبز المحمص   

161النقطة  50000  

161النقطة  50000 الخبز و الخبز الصغير بالحليب المطهي بالبخار    
)مسكرة ومملحة و متبلة(ستحضرات المخبزية الرفيعة المنتوجات و الم   161النقطة  50000   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

150 c   الطرق الحسنة  اللحم و المنتوجات اللحمية و الدواجن بما في ذلك القنيصة
 للصنع

  16و 4و 3النقاط 
  192و 

ي ذلك الرخويات السمك و المنتوجات الصيدية الطازجة بما ف    
 و القشريات و الشوآيات

الطرق الحسنة 
 للصنع

  16و 4و 3النقاط 
50و   

السمك و المنتوجات الصيدية المحولة بما في ذلك الرخويات و القشريات   
 و الشوآيات

30000  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من   
 بيض السمك

ة الطرق الحسن
 للصنع

50النقطة   

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   
 أوالمعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات 

50النقطة  500  

الطرق الحسنة  البيض الطازج   
 للصنع

4النقطة   

)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    سنة الطرق الح 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  التوابل و البهارات  
 للصنع

 

  1000 الخل  
الطرق الحسنة  الخردل   

 للصنع
 

الطرق الحسنة  الحساء و المرق  
 للصنع

192النقطة   

192النقطة  1500 الصلصات و المنتوجات المماثلة    
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا : مثال ( السلطات   

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( سندويش لل
) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   
)1.13من الصنف   

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  أغذية الحمية لخفض الوزن  
صنعلل  

 

ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية   
  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  نكتار الخضر  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المرآزات لنكتار الخضر  
 للصنع

 

عطر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعدة أساسا من الماء الم  
" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 

 و المشروبات المرآزة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الجعة و مشروبات المالتي  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  خمر التفاح و اإلجاص  
 للصنع

 

حلىالخمر المتحول و الخمر المعطر و الم   الطرق الحسنة  
 للصنع

 

)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور    الطرق الحسنة  
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

150 c   من الكحول  ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

ور المنعشة من مشتقات الجعة الخم: مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   
)و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

  10000 الفطائر الخفيفة المملحة  
15إلى  01األغذية التي ال تدخل في األصناف من  –األغذية المرآبة     1000  

150 d   الكاآاو : مثال (أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  150  

) طبيعي ( الحليب المخمر    12النقطة  150   
)طبيعي( الحليب الرائب    الطرق الحسنة  

 للصنع
 

ا في المشروبات الساخنة المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعماله    1000  
  5000 المنتوجات المماثلة للقشدة   
  5000 المواد المماثلة للحليب و مسحوق القشدة   
الطرق الحسنة  الجبن الطازج  

 للصنع
 

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الناضج  
 للصنع

 

  100 الجبن الذائب   
الطرق الحسنة  المنتوجات المماثلة للجبن   

 للصنع
 

)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية     2000  
ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   

  )  7.01الصنف 
20000   

  1000  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
يع الملحالفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نق   الطرق الحسنة  

 للصنع
 

)مبسترة(الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية    الطرق الحسنة  
 للصنع

 

  1500 المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

ة الفواآه المصبر   الطرق الحسنة  
 للصنع

 

المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب   
 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه

182النقطة  7500  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من   
 الماء المعطر بالفواآه

الطرق الحسنة 
عللصن  

 

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   
 و المرطبات

7500  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المحولة   
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

 القشرة و البذور 

  161و 92النقطتين 50000
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

150 d   ما عدا الزيتون(الخضر المحفوظة في الخل و الزيت أو في نقيع الملح ( الطرق الحسنة  
 للصنع

 

عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات   
 و المرطبات

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

بما  4.05و  3.05و  1.05لمذآورة في األصناف الحلويات غير تلك ا  
الخ....اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  

 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

  20000 علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية  الرفيعة( مواد التزيين   

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
 

سنة الطرق الح
 للصنع

 

 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
 

2500 
 

مثال حلويات األرز ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء     
)و حلويات التابيوآا  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

المحشوة بالفواآه : مثال ( الحلويات و البسكويت و الطارطات     
)أو بالقشدة  

حسنة الطرق ال
 للصنع

 

الكعك و البريوش: مثال ( المنتوجات المخبزية الرفيعة األخرى     
)الخ.. و البسكوت و رقائق الشاي اإلنجليزية   

1200  

)الحلويات و الكريب: مثال ( المستحضرات للمنتوجات المخبزية الرفيعة    الطرق الحسنة  
 للصنع

 

لك القنيصةاللحم و المنتوجات اللحمية و الدواجن بما في ذ   الطرق الحسنة  
 للصنع

و  16و  4و  3النقاط 
192 

السمك و المنتوجات الصيدية المحولة بما في ذلك الرخويات و القشريات   
 و الشوآيات

95النقطة  30000  

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف  المصبرة بما في ذلك الرخويات   
 و القشريات و الشوآيات

95النقطة  30000  

و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة السمك   
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

 

95النقطة  30000  

 البيض الطازج  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

4النقطة   

 المنتوجات المعدة أساسا من البيض  
 

161النقطة  20000  

ي قاعدة ألكالينية و المملح فالبيض المحفوظ بما في ذلك البيض المحفوظ   
 و المعلب

 

20000 
 

)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض     
 

20000 
 

 التوابل و البهارات  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 الخل  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 الخردل  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

المحفوظ أو المعلب الحساء و المرق الجاهز لإلستهالك بما ذلك     
 أو المجمد تجميدا مكثفا

 

192النقطة  3000  

 مستحضرات للحساء و المرق  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
 

192النقطة  1500  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

150 d   و عجائن الطلي ) بطاطا سلطات العجائن و سلطات ال: مثال ( السلطات
ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   
)1.13من الصنف   

20000  

  20000 أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية   

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 

20000 
 

 المكمالت الغذائية   
 

20000 
 

 نكتار الخضر  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المرآزات لنكتار الخضر  
 للصنع

 

من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعدة أساسا   
" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 

 و المشروبات المرآزة

50000  

  الجعة و مشروبات المالتي  
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 خمر التفاح و اإلجاص  
 

1000 
 

لحسنة الطرق ا الخمر المتحول و الخمر المعطر و المحلى  
 للصنع

 

)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور     
 
 

1000 
 

 خمرة من العسل و الجعة  
 

1000 
 

من الكحول  ٪ 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من     
 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال( المشروبات الكحولية المعطرة   
)حي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحولو خمر و آحول رو  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

  10000 الفطائر الخفيفة المملحة  
15إلى  01األغذية التي ال تدخل في األصناف من  –األغذية المرآبة     1000  

194النقطة  100 المشروبات المعطرة بدون آحول   151  
194النقطة  200 الفواآه و الخضر المصبرة    
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة     
194النقطة  300 الحلويات    
194النقطة  500 مزينات للتلبيس    
)وفريطڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة    194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية     
194ة النقط 100 األجبان الذائبة المعطرة    
194النقطة  150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر    
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل    
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا     
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

194النقطة  500 السوريمي  151  
194النقطة  300 بيض السمك    
194النقطة  100 السمك المدخن    
  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا " فطائر خفيفة "   

  النشاء أو الدرنات أو الحبوب أو 
  مقرمشة أو منفوخة مملحة مكسرات  -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملحمملحة مكسرات  -   

 
 

200 
100 

194النقطة   

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

ملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة المستحضرات الكا  
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

194النقطة  50 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية    
مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية    194النقطة  100   
مج صلب في الحمية مد/ المكمالت الغذائية    194النقطة  300   
  192النقطتين  50 الحساء  

   194و 
  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  

   194و 
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من (المشروبات الروحية   

)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  
194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر    
) عادية أو غازية طبيعية( الخمور الثمرية     

و خمر اإلجاص ) ما عدا خمر التفاح المغلوق( خمر التفاح   
 الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين

194النقطة  200  

طرق الحسنة ال جبن الموربيي  153
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المشروبات المعطرة بدون آحول   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المصبرة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه الحمراء المحفوظة   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحلويات  
 للصنع

194النقطة   

الحسنة  الطرق مزينات للتلبيس  
 للصنع

194النقطة   

)وفريطڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المثلجات الغذائية   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  األجبان الذائبة المعطرة  
 للصنع

194النقطة   

نتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطرالتحلية بما في ذلك الم   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   
 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الحسنة  الطرق الخردل 153
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  عجائن السمك و القشريات  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  القشريات المطهية مسبقا   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السوريمي  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  بيض السمك  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السمك المدخن  
 للصنع

194قطة الن  

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "   
  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 

  مكسرات  مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

ستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالميةقشرة الجبن الموجهة لإل   الطرق الحسنة  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

  

   المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية  
مدمج سائل في الحمية / مالت الغذائية المك      
مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية       
   الحساء  
   المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من (المشروبات الروحية   

)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  
  

   الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر  
) عادية أو غازية طبيعية( الخمور الثمرية     

و خمر اإلجاص ) ما عدا خمر التفاح المغلوق( خمر التفاح   
 الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين

  

194النقطة  ≤50 المشروبات المعطرة بدون آحول 155  
ه و الخضر المصبرةالفواآ   194النقطة  200   
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة    
194النقطة  ≤50 الحلويات     
194النقطة  500 مزينات للتلبيس    
)وفريطڤت و الحلوى و الالفينوازري و البسكوي: مثال ( المخبزة الرفيعة    194النقطة  ≤50    
194النقطة  ≤50  المثلجات الغذائية     
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة    
194النقطة  ≤50  التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر    
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل    
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا     
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

194النقطة  500 السوريمي  155  
194النقطة  300 بيض السمك    
194النقطة  100 السمك المدخن    
لمعدة أساسا من البطاطا أو المنتوجات الجافة المملحة ا" فطائر خفيفة "   

  الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  و منفوخة أة رمشمقمملحة  مكسرات -
أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملحمملحة  مكسرات -   

 
 

200 
100 

194النقطة   

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
 للصنع

 و 192تين النقط
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

194النقطة  ≤50  المثلجات الغذائية     
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة    
حليب المعطرالتحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من ال   194النقطة  ≤50    
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل    
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا     
يالسوريم   194النقطة  500   
194النقطة  300 بيض السمك    
194النقطة  100 السمك المدخن    
المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو " فطائر خفيفة "   

  الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  
  مقرمشة أو منفوخة مملحة مكسرات   -
لبندق المملحأخرى و الفول السوداني و الجوز و ا مملحة مكسرات  -   

 
 

200 
100 

194النقطة   

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة   
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

تحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبيةالمس   194النقطة  50   
مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية    194النقطة  100   
مدمج صلب في الحمية/ المكمالت الغذائية    194النقطة  300   
  192النقطتين  50 الحساء  

  194و
ة أساسا من البروتينات النباتيةالمواد البديلة للحم و السمك المعد     192النقطتين  100 

194و  
بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من (المشروبات الروحية   

)من الكحول بالنسبة للحجم ٪ 15  
194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر    
a 160  و المواد  ن و المستحلبات األخرى من المواد الدسمةالمارغرين و الميناري

و المواد الدسمة غير المستحلبة الدسمة   
الطرق الحسنة 

 للصنع
 و  192النقطتين 

194 
)بما في ذلك الزبدة ذات اللبيد المنخفض و الزبدة المرآزة( الزبدة    الطرق الحسنة  

 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

a 160   الجبن الناضج ذو العجينة البرتقالية و الصفراء و البيضاء و الجبن
 الذائب غير المعطر

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

باستثناء ( الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح   
)الزيتون  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة   طور الصباحأو المعطرة بالفواآه لف/ الحبوب المقرمشة  و المنفوخة و   
 للصنع

  

المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات األخرى المماثلة للفواآه بما   
 في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

192النقطة  20 النقانق و الباتي و خبز باللحم    
الطرق الحسنة  المشروبات المعطرة بدون آحول   

 للصنع
194لنقطة ا  

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المصبرة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه الحمراء المحفوظة   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحلويات  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  مزينات للتلبيس  
 للصنع

194النقطة   

) وفريط ڤكويت و الحلوى و الالفينوازري و البس: مثال ( المخبزة الرفيعة    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المثلجات الغذائية   
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  األجبان الذائبة المعطرة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر  
 للصنع

194النقطة   

و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل   
 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي 

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الخردل  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  عجائن السمك و القشريات   
 للصنع

194النقطة   

الحسنة الطرق  القشريات المطهية مسبقا  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السوريمي  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  بيض السمك  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السمك المدخن  
 للصنع

194النقطة   

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "   
  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 

  مقرمشة أو منفوخة  رات مملحةمكس -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

a 160   المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية  
 للصنع

194النقطة   

مدمج سائل في الحمية / ذائية المكمالت الغ   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحساء  
 للصنع

و  192النقطتين 
194 

 الطرق الحسنة المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية  
 للصنع

  192النقطتين 
194و   

من الكحول    % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من    الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر  
 للصنع

194النقطة   

)عادية أو غازية طبيعية( الخمور الثمرية     
و خمر اإلجاص ) ا عدا خمر التفاح المغلوقم( خمر التفاح    

 الخمور الثمرية و خمر التفاح و اإلجاص المعطرين

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

(i) a 160   الكاآاو : مثال ( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)ات المعدة أساسا من مصل اللبنللشرب و المشروب  

52النقطة  150  

180النقطة  100 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
180النقطة  500 قشرة الجبن الناضج   
)لتحضير صلصة الجبن: مثال , إلعادة تشكيله(مسحوق الجبن   180النقطة  100   
180النقطة  100 الجبن الذائب   
180النقطة  200 المنتوجات المماثلة للجبن    
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية   180النقطة  100   
146النقطة  25 الزبدة    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات / المنتوجات الممزوجة و 
 الدهنية

180نقطة ال 200  

ما عدا التحليات اللبنية  من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
)  7.01الصنف   

180النقطة  150  

180النقطة  200 المثلجات لإلستهالك  بما في ذلك الشراب   
  1000 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
  200 المعجون و الهالم و المربى 
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

  200 الفواآه المصبرة  
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
180و  161 طاالنق 100  

182و   
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه 
150  

  500 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) a 160   في الحلويات مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة  
 و المرطبات

180النقطة  100  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

161النقطة  1000  

الفطريات بما في ذلك ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

180النقطة  50  

) ما عدا الزيتون(نقيع الملح الخضر المحفوظة في الخل و الزيت أو في   الطرق الحسنة  
 للصنع

 

180النقطة  100 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

الخ...اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
180النقطة  100  

180النقطة  100 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
180النقطة  100  

  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
اد المماثلة العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المو  و  153النقطتين  1200 

180 
حلويات األرز و : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

 حلويات التابيوآا 
180النقطة  150  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( عجائن للقلي    500  
)ما عدا المقرمشات المسكرة ( المقرمشات    1000  
مسكرة و مملحة و ( ت و المستحضرات المخبزية الرفيعة المنتوجا 

)متبلة  
180النقطة  100  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

95 النقطة 100  

)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    150  
  500 التوابل و البهارات 
  300 الخردل 
192النقطة  300 الحساء و المرق   
192النقطة  500 الصلصات و المنتوجات المماثلة    
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا : مثال ( السلطات  

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
) 3.1.05و   5.2.2.04الصنفين   

180النقطة  50  

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
)1.13من الصنف   

180النقطة  50  

180النقطة  50 أغذية الحمية لخفض الوزن   
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13ات من األصناف من المنتوج
180النقطة  300  

180النقطة  300 المكمالت الغذائية    
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

100  

و اإلجاص خمر التفاح  180النقطة  200   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(i) a 160   ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور(  200  
من الكحول    % 15على أآثر من المشروبات الروحية التي تحتوي    200  
ة الخمور المنعشة من مشتقات الجع: مثال( المشروبات الكحولية المعطرة  

)و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول  
200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

180النقطة  100  

(ii) a160  الكاآاو : مثال ( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت 

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  1000  

  1000 المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة  
  1000 المواد المماثلة للحليب و مسحوق القشدة 
  600 الجبن الطازج 
  600 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة 
  1000 قشرة الجبن الناضج 
)صلصات بالجبن: إلعادة التشكيل مثال ( مسحوق الجبن    1000  
  1000 الجبن الذائب 
3النقطة  1000 المنتوجات المماثلة للجبن    
)رقشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معط: مثال ( التحليات اللبنية    1000  
  1000 الزيوت و الدهون النباتية  
192النقطة  1000 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى    
  600 الزبدة  
  1000 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
في ذلك المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات / المنتوجات الممزوجة و 
 الدهنية  

1000  

ما عدا التحليات اللبنية  من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
)  7.01الصنف   

1000  

  1000 المثلجات لإلستهالك  بما في ذلك الشراب 
زيت أو في نقيع الملحالفواآه المحفوظة في الخل أو في ال   1000  
)مبسترة(الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاحية    1000  
 المعجون و الهالم و المربى  

 
1000  

باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 

500  

  1000 الفواآه المصبرة  
ليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من التح 

 الماء المعطر بالفواآه
1000  

  200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  

 و المرطبات
180النقطة  100  

بما في ذلك ( المعدة أساسا من الخضر العصيدة و منتوجات للطلي  
) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات وألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
)السوداني  

1000  

 
 



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 42
 

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(ii) a160 بما في ذلك الفطريات ( ضرات المعدة أساسا من الخضر اللب و المستح
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء  المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)مصبرةالخضر و الخضر ال  

92النقطة  1000  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
و  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12  

1000  

) ما عدا الزيتون(الخضر المحفوظة في الخل و الزيت أو في نقيع الملح   الطرق الحسنة  
 للصنع

 

بما في  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآور في األصناف  
الخ....ا ڤذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  

500  

  500 علك للمضغ 
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( التزيين  مواد 

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
20000  

  400 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء    

)بيوآا و حلويات التا  
1000  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( عجائن للقلي    1000  
)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات    1000  
 المنتوجات المشابهة للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز  

 و مسحوق الخبز المحمص
1000  

) مسكرة ومملحة و متبلة(عة المنتوجات و المستحضرات المخبزية  الرفي   1000  
على شكل قطع آاملة  المحولة اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة   

 أو قطع صغيرة 
192و  16النقطتين  5000  

اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة  غير المعالجة حراريا والمحولة  
 والمفرومة 

   118النقطتين  20
 192و 

ذلك القنيصة المحولة والمفرومة والمعالجة  اللحم والدواجن بما في 
 حراريا 

 192النقطة  20

192و  16النقطتين  5000 اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة والمفرومة والمجمدة    
)النقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك   192النقطة  5000   
لصة مجمدة تجميدا المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في ص 

 مكثفا بما في ذلك القشريات و الرخويات و الشوآيات
16النقطة  1000  

95النقطة  1000 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية    
  1000 القشريات و الرخويات و الشوآيات المطهية 
 السمك و المنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك القشريات و الرخويات  

ت و الشوآيا  
16النقطة  1000  

أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و 
بما في ذلك القشريات و الرخويات و الشوآيات    

1000  

 السمك و المنتوجات الصيدية  بما في ذلك القشريات و الرخويات  
أو في الهالم /و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و  

16لنقطة ا 1000  

 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك القشريات و الرخويات  
 و الشوآيات المحفوظة في الخل أو في نقيع الملح

16النقطة  1000  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من  
 بيض السمك

1000  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  اتالمالحظ

(ii) a160  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك القشريات 
ما عدا  المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال ( و الرخويات و الشوآيات 

3.3.09إلى  1.3.09الصنفين من    

16النقطة  1000  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
ة و الرخويات و القشريات و الشوآيات أو المعلب  

500  

4النقطة  1000 البيض الطازج    
  1000 المنتوجات المعدة أساسا من البيض  
)القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    150  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)لي المعدة أساسا من السكر القيقب و مواد للط  
50  

  1000 الخردل  
192النقطة  1000 الحساء و المرق   
)المايونيز و الصلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة    2000  
الكيتشوب و الصلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة    

)و الصلصة بالقشدة و الصلصة البنية  
2000  

الموجهة للصلصات و الصلصات بعصارة اللحمالمستحضرات   192النقطة  2000   
وعجائن الطلي ) سلطات العجائن وسلطات البطاطا : مثال( السلطات 

ماعدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من (للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

1000   

ماعدا المنتوجات (الخاصة أغذية الحمية الموجهة لالستعماالت الطبية  
  )1.13من الصنف 

600   

   600  أغذية الحمية لخفض الوزن 
ماعدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال(أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
600   

   600  المكمالت الغذائية  
طر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعدة أساسا من الماء المع 

" المحللة الكهربائية "أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  .والمشروبات المرآزة 

2000   

  600 الجعة و المشروبات المالتي 
   600  خمر التفاح و اإلجاص  
   600  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور 
من الكحول % 15ى أآثر من المشروبات الروحية التي تحتوي عل   600  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة  

  ) و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول
600   

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين  
  ور و الدرنات و الحبوب الجافة مستخلصات من الجذ(أو النشاء 

  )و البقوليات 

  180النقطة  100

(iii) a160  الكاآاو و المستحضر : مثال(أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و
 المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت للشرب 

) و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  150  

  180النقطة  100  بما في ذلك القشرة جناضالجبن ال 
  180النقطة  500  قشرة الجبن الناضج 
)صلصات بالجبن : إلعادة التشكيل مثال ( مسحوق الجبن   180النقطة  100   
180النقطة  100 الجبن الذائب    
180النقطة  200 المنتوجات المماثلة للجبن   
) رت بالفواآه أو معطر قشدة للتحلية و ياغو: مثال ( التحليات اللبنية   180النقطة  100   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(iii) a160   146النقطة  25 الزبدة  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
180النقطة  200  

ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )  7.01الصنف 

180النقطة  150  

180النقطة  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
  1000 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
  200 المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( للطلي المعدة أساسا من الفواآه  عجائن 

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

  200 الفواآه المصبرة  
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
  180و  161النقاط  100

  182و 
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه
150  

  500 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  

 و المرطبات
180النقطة  100  

ي ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب بما ف( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

161النقطة  1000  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) ه العادية و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألو  

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

  3.2.9.12و 

180النقطة  50  

180النقطة  100 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05األصناف  الحلويات غير تلك المذآورة في 

إلخ..ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
180النقطة  100  

180النقطة  100 علك للمضغ    
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
180النقطة  100  

  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  153النقطتين  1200 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة 

180و   
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء    

) و حلويات التابيوآا   
180النقطة  150  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( ئن للقلي عجا   500  
)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات    1000  
مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة    

)و متبلة  
181النقطة  100  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
معلبة بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآياتأو ال  

95النقطة  100  

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    150  
  500 التوابل و البهارات 
  300 الخردل  
192النقطة  300 الحساء و المرق    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(iii) a160   192النقطة  500 الصلصات و المنتوجات المماثلة  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
)3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

180النقطة  50  

ماعدا المنتوجات (طبية الخاصة أغذية الحمية الموجهة لالستعماالت ال 
  )1.13من الصنف 

  180النقطة  50

  180النقطة  50  أغذية الحمية لخفض الوزن 
ماعدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال(أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  180النقطة  300

  180 النقطة 300  المكمالت الغذائية  
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية "أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  .والمشروبات المرآزة 

100   

  180النقطة  200  خمر التفاح و األجاص  
   200  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور 
من الكحول % 15روحية التي تحتوي على أآثر من المشروبات ال   200  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة  

  ) و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول
200   

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( واآه ذات القشرة و خليط الف  

180النقطة  100  

b160  المارغرين و المينارين و المستحلبات األخرى من المواد الدسمة و المواد
 الدسمة  و المواد الدسمة غير المستحلبة

192النقطة  10  

الجبن الناضج ذو العجينة البرتقالية و الصفراء و البيضاء و الجبن  
ر المعطرالذائب غي  

15  

  25  أو المعطرة بالفواآه لفطور الصباح/ المقرمشة  و المنفوخة و  الحبوب 
(i) b160  8النقطة  20 الزبدة  

c160  الجبن الناضج ذو العجينة البرتقالية و الصفراء و البيضاء و الجبن
 الذائب غير المعطر

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة   أو المعطرة بالفواآه لفطور الصباح/ المقرمشة  أو المنفوخة و  الحبوب 
 للصنع

  

المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات األخرى المماثلة من  
 الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

192النقطة  10 النقانق و الباتي و خبز باللحم   
حول المشروبات المعطرة بدون آ  الطرق الحسنة  

 للصنع
194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المصبرة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه الحمراء المحفوظة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحلويات 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  مزينات للتلبيس 
 للصنع

194النقطة   

) وفريط ڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال  (المخبزة الرفيعة   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   
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c160  الطرق الحسنة  المثلجات الغذائية

 للصنع
194النقطة   

الطرق الحسنة  األجبان الذائبة المعطرة 
 للصنع

194النقطة   

ك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطرالتحلية بما في ذل  الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل  
 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي 

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الخردل 
 للصنع

194النقطة   

القشريات  عجائن السمك و  الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  القشريات المطهية مسبقا 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السوريمي 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  بيض السمك 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  السمك المدخن 
 للصنع

194النقطة   

  افة المملحة المعدة أساسا من البطاطا المنتوجات الج": فطائر خفيفة "  
  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 

  مكسرات مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

ميةقشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهال  الطرق الحسنة  
 للصنع

و  192تين النقط
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة  
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية 
 للصنع

194نقطة ال  

مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية   الطرق الحسنة  
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الحساء 
 للصنع

  192النقطتين 
194و   

ات النباتيةالمواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتين  الطرق الحسنة  
 للصنع

  192النقطتين 
194و   

 المشروبات الروحية بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من  
  آحول بالنسبة للحجم % 15

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

الطرق الحسنة  الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر 
 للصنع

194النقطة   

) عادية أو غازية طبيعية( ور المعدة أساسا من الفواآه الخم   
و خمر اإلجاص ) ما عدا خمر التفاح المغلوق( خمر التفاح   

 الخمور المعدة أساسا من الفواآه و خمر التفاح اإلجاص المعطرين

الطرق الحسنة 
 للصنع

194النقطة   

d 160 لة من المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات األخرى المماث
 الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

194النقطة  100 المشروبات المعطرة بدون آحول    
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  المالحظات

d 160 194النقطة  200 الفواآه و الخضر المصبرة  
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة    
194النقطة  300 الحلويات   
194النقطة  500 مزينات للتلبيس   
) وفريط ڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة   194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية    
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة   
معدة أساسا من الحليب المعطرالتحلية بما في ذلك المنتوجات ال  194النقطة  150   
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل  

 و البهار و الشوتناي و البيكاليلي 
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل    
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194قطة الن 250 القشريات المطهية مسبقا   
194النقطة  500 السوريمي   
194النقطة  300 بيض السمك   
194النقطة  100 السمك المدخن   
  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "  

  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  مكسرات  مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
وداني و الجوز و البندق المملحمكسرات مملحة أخرى و الفول الس -   

 
 

200 
100 

 
194النقطة    
 

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية 
 للصنع

و  192تين النقط
194 

 
المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة  

 أو حمية غذائية في اليوم الواحد
194النقطة  50  

 
194النقطة  50  المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية   
مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية   194النقطة  100   
مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية   194النقطة  300   
  192تين النقط 50 الحساء 

194و  
يلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتيةالمواد البد    192تين النقط 100 

194و  
المشروبات الروحية بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على أقل من   

  آحول بالنسبة للحجم % 15
194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر   
) عادية أو غازية طبيعية( معدة أساسا من الفواآه الخمور ال   

و خمر اإلجاص ) ما عدا خمر التفاح المغلوق( خمر التفاح   
 الخمور المعدة أساسا من الفواآه و خمر التفاح اإلجاص المعطرين

194النقطة  200  

e 160  الكاآاو : مثال( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
عد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت و المستحضر الم

)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  150  

180النقطة  100 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
180النقطة  500 قشرة الجبن الناضج   
)صلصات بالجبن : إلعادة التشكيل مثال ( مسحوق الجبن   180النقطة  100   
بن الذائبالج  180النقطة  100   
180النقطة  200 المنتوجات المماثلة للجبن   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

e 160  قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية( 180النقطة  100   
146النقطة  25 الزبدة   
زيت في الماء بما في ذلك المستحلبات الدهنية خاصة من النوع  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
180النقطة  200  

ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )  7.01الصنف 

  180النقطة  150

180النقطة  200 مثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
  1000 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
  200 المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

  200 الفواآه المصبرة  
ه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآ 

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
  180و  161 طاالنق 100

182و   
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه
150  

  500 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
تزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات مواد لل   

 و المرطبات
180النقطة  100  

194النقطة  200 الخضر المصبرة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
 و البذور

161النقطة  1000  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

180النقطة  50  

180النقطة  100 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

إلخ..ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
180النقطة  100  

180النقطة  100 علك للمضغ    
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   
180النقطة  100  

  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  153تين النقط 1200 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة 

180 و  
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء    

) و حلويات التابيوآا   
180النقطة  150  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( عجائن للقلي    500  
)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات    1000  
مسكرة و مملحة ( رات المخبزية الرفيعة المنتوجات و المستحض   

)و متبلة  
180النقطة  100  

الطرق الحسنة  األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية 
 للصنع

  192النقطتين 
  194و 

194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا   
194النقطة  100  السمك المدخن   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

e 160  السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

95النقطة  100  

194النقطة  300 بيض السمك    
  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية 

194و   
)القشدة اإلنجليزية: مثال ( لمعدة أساسا من البيض التحليات ا   150  
  500 التوابل و البهارات  
  300 الخردل 
192النقطة  300 الحساء و المرق   
192النقطة  500 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

جائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ما عدا ع( للسندويش 
) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

180النقطة  50  

ماعدا المنتوجات (أغذية الحمية الموجهة لالستعماالت الطبية الخاصة  
  ) 1.13من الصنف 

  180النقطة  50

  180النقطة  50  أغذية الحمية لخفض الوزن 
ماعدا ) لمكملة لإلستعمال في الحمية األغذية ا: مثال(أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  180النقطة  300

  180النقطة  300  المكمالت الغذائية  
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" ة المحللة الكهربائي"أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  .والمشروبات المرآزة 

100   

  180النقطة  200  خمر التفاح و خمر اإلجاص  
   200  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور 
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من    200  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة  

  ) حول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحولو خمر و آ
200   

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

180النقطة  100  

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "  
  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 

  مكسرات مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

 
 

200 
100 

 
194النقطة    
 

f 160  الكاآاو : مثال( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  
بيض و ياغورت و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار ال
)للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  150  

بما في ذلك القشرة الجبن الناضج  180النقطة  100   
180النقطة  500 قشرة الجبن الناضج   
)صلصات بالجبن : إلعادة التشكيل مثال ( مسحوق الجبن   180النقطة  100   
180النقطة  100 الجبن الذائب   
لمنتوجات المماثلة للجبنا  180النقطة  200   
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية   180النقطة  100   
146النقطة  25 الزبدة   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

تحلبات الدهنيةأو المعطرة المعدة أساسا من المس/المنتوجات الممزوجة و  
180النقطة  200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

f 160  ماعدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة
  )  7.01الصنف 

  180النقطة  150

180النقطة  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
أو في الزيت أو في نقيع الملح الفواآه المحفوظة في الخل   1000  
  200 المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

  200 الفواآه المصبرة 
للب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة ا 

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه
  180و  161 طاالنق 100

  182و 
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه
150  

  500 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
اآه المستعملة في الحلويات مواد للتزيين المعدة أساسا من الفو   

 و المرطبات
180النقطة  100  

194النقطة  200 الخضر المصبرة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
 و البذور

161النقطة  1000  

بما في ذلك الفطريات ( ت المعدة أساسا من الخضر المخمرة المنتوجا   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

180طة النق 50  

180النقطة  100 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

إلخ..ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
180النقطة  100  

180النقطة  100 علك للمضغ   
غير تلك ( و الطلية الرفيعة ) لمخبزية الرفيعةللمنتوجات ا( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) المعدة أساسا  من الفواآه   
180النقطة  100  

  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
153تين النقط 1200 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   

180 و  
حلويات األرز : مثال ( لتحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء ا   

)و حلويات التابيوآا  
180النقطة  150  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال ( عجائن للقلي    500  
)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات    1000  
و مملحة مسكرة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة    

)و متبلة  
180النقطة  100  

  192النقطتين  100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية 
194و   

الطرق الحسنة  األمعاء الموجهة لإلستهالك الهالمية 
 للصنع

  192النقطتين 
  194و 

194النقطة  100  السمك المدخن   
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا   
السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  

 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات
95النقطة  100  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

f 160 194النقطة  300 بيض السمك  
)قشدة اإلنجليزيةال: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    150  
  500 التوابل و البهارات 
  300 الخردل 
192النقطة  300 الحساء و المرق   
192النقطة  500 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا : مثال ( السلطات  

او و البندق من ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآ( للسندويش 
) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

180النقطة  50  

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
)1.13من الصنف   

180النقطة  50  

180النقطة  50 أغذية الحمية لخفض الوزن   
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من  
180النقطة  300  

180النقطة  300 المكمالت الغذائية    
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

100  

180النقطة  200 خمر التفاح و خمر اإلجاص   
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور    200  
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من    200  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة  

  ) ذو نسبة ضئيلة من الكحول و الخمور و المشروبات الروحية المنعشة
200   

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

180النقطة  100  

  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "  
  و الدرنات أو الحبوب أو النشاء أ

  مكسرات مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

 
 

200 
100 

 
   194النقطة 

 

b 161  المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات األخرى المماثلة من
 الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

100  

وبات المعطرة بدون آحول المشر  194النقطة  100   
194النقطة  200 الفواآه و الخضر المصبرة   
194النقطة  200 الفواآه الحمراء المحفوظة    
194النقطة  300 الحلويات    
194النقطة  500 مزينات للتلبيس   
) وفريط ڤالفينوازري و البسكويت و الحلوى و ال: مثال ( المخبزة الرفيعة   194النقطة  200   
194النقطة  150 المثلجات الغذائية    
194النقطة  100 األجبان الذائبة المعطرة   
194النقطة  150 التحلية بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المعطر   
و الخيار المخلل ) مسحوق الحرور الهندي: مثال ( الصلصات و التوابل  

بيكاليلي و البهار و الشوتناي و ال  
194النقطة  500  

194النقطة  300 الخردل   
194النقطة  100 عجائن السمك و القشريات    
194النقطة  250 القشريات المطهية مسبقا   
 
 

194النقطة  500 السوريمي  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

b 161 194النقطة  300 بيض السمك  
194ة النقط 100 السمك المدخن   
  المنتوجات الجافة المملحة المعدة أساسا من البطاطا ": فطائر خفيفة "  

  أو الحبوب أو النشاء أو الدرنات 
  مكسرات مملحة مقرمشة أو منفوخة  -
مكسرات مملحة أخرى و الفول السوداني و الجوز و البندق المملح -   

 
 

200 
100 

194النقطة   

معاء الموجهة لإلستهالك الهالميةقشرة الجبن الموجهة لإلستهالك و األ  الطرق الحسنة  
 للصنع

و  192تين النقط
194 

المستحضرات الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة  
 أو حمية غذائية في اليوم الواحد

194النقطة  50  

194ة النقط 50 المستحضرات الكاملة و القيمة الغذائية المأخوذة تحت الرقابة الطبية   
مدمج سائل في الحمية / المكمالت الغذائية   194النقطة  100   
مدمج صلب في الحمية / المكمالت الغذائية   194النقطة  300   
194و192النفطتين 50 الحساء   
  192تينالنقط 100 المواد البديلة للحم و السمك المعدة أساسا من البروتينات النباتية 

194و   
من  % 15ة بما في ذلك المنتوجات التي تحتوي على المشروبات الروحي 

  الكحول 
194النقطة  200  

194النقطة  200 الخمور و المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر   
ما عدا خمر( خمر التفاح) عادية أو غازية طبيعية( الخمور الفواآه    

مر التفاح و خمر اإلجاص الخمور المعدة أساسا من الفواآه و خ) المغلوق
 اإلجاص المعطرين

194النقطة  200  

g161 و الشوآوالطةبحليب : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 
 الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و ياغورت للشرب

)و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

170و  52النقطتين  15  

201النقطة  15 الجبن الطازج   
201النقطة  15 الجبن الناضج    
األجبان الذائبة المعطرة بما في ذلك التي تحتوي على الفواآه و الخضر  

الخ...و اللحم   
15  

  15 المواد المماثلة للجبن 
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطرة: مثال ( التحليات اللبنية   170النقطة  15   
لمواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطليالمواد الدسمة للطلي و ا  و  214النقطتين  15 

215 
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/و الممزوجةالمنتوجات   
15  

ة من ماعدا التحليات اللبني( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
) 7.01الصنف   

15  

5النقطة  200 المعجون و الهالم و المربى    
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
15  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه

15  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

10  

211النقطة  15 العجائن و المعكرونة الشريطية المجففة و المنتوجات المماثلة    
ريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلةالعجائن و المعكرونة الش  153النقطة  15   
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SIN الكمية أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

g161  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  
)و حلويات التابيوآا  

15  

 ، غير)لحم مملح ( اللحم والدواجن بما في ذلك القنيصة،  المملحة  
 المعالجة حراريا ، والمحولة و المفرومة 

و  16و  4النقاط  100
118 

السمك و شرائح السمك و المنتوجات الصيدية المجمدة بما في ذلك  
 القشريات والرخويات و الشوآيات 

95النقطة  35  

أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و 
ت و الرخويات و الشوآياتبما في ذلك القشريا  

22النقطة  15  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من  
 بيض السمك

15  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

15  

الحسنة الطرق  البيض الطازج 
 للصنع

4النقطة   

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    15  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و مواد للطلي المعدة أساسا من السكر  
15  

  20 التوابل و البهارات 
  921و 127ين النقطت 30 مستحضرات للحساء و المرق   
  20 الصلصات و المنتوجات المماثلة 
  5 المشروبات الغازية المعدة أساسا من الماء المعطر  
المشروبات الغير غازية المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك بنش  

 و مشروبات مماثلة 
5  

127النقطة  5  المعدة أساسا من الماء المعطر  ) سائلة أو صلبة( المشرويات المرآزة    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من    5  
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال(المشروبات الكحولية المعطرة  

  ) و الخمور و المشروبات الروحية المنعشة ذو نسبة ضئيلة من الكحول
5  

طا أو الحبوب أو الطحين الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطا 
  مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة (أو النشاء 

)و البقوليات   

45  

الطرق الحسنة  الجبن بالبقدونس ذو العجينة الحمراء 163
 للصنع

 

باستثناء (الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  
)الزيتون  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

بوب المعطرة بالفواآه لفطور الصباحالح  الطرق الحسنة  
 للصنع

 

المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات األخرى المماثلة من  
 الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

(ii) 163 ستحضر الكاآاو و الم: مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و
 المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت للشرب

)و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

180و  52تين النقط 150  

  1000 قشرة الجبن الناضج 
 
 
 

 األجبان الذائبة المعطرة بما في ذلك تلك التي تحتوي على الفواآه 
الخ....و الخضر و اللحم   

192النقطة  1000  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(ii) 163  1000 المواد المماثلة للجبن  
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية   181النقطة  200   
ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  

)7.01الصنف   
181النقطة  200  

161النقطة  1500 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح   
  161تين النقط 500 المعجون و الهالم و المربى 

  181و 
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
  161تين النقط 500

181و   
المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  التحليات 

 الماء المعطر بالفواآه
  161تين النقط 500

181و   
  161تين النقط 500 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 

181و   
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  

 و المرطبات
  161تين طالنق 500

181و   
بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    

) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية  
و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 

  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 
3.2.9.12و   

  161تين النقط 100
181و   

181النقطة  200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
181النقطة  500 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
181النقطة  500  

)النقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك   192النقطة  5000   
المنتوجات الصيدية المفرومة و الموضوعة في صلصة مجمدة تجميدا  

 مكثفا بما في ذلك القشريات و الرخويات و الشوآيات
الطرق الحسنة 

 للصنع
95و  16تين النقط  

 
95النقطة  500 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية   
 السمك و المنتوجات الصيدية المقلية بما في ذلك القشريات و الرخويات 

 و الشوآيات
95و  16تين النقط 1000  

 السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة  
أو المملحة بما في ذلك القشريات و الرخويات و الشوآيات/ و   

22ة النقط 1000  

منتوجات الصيدية بما في ذلك القشريات و الرخويات السمك و ال   
أو في الهالم/و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و  

16النقطة  500  

 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك القشريات و الرخويات  
 و الشوآيات المحفوظة في الخل و في نقيع الملح

16النقطة  1500  

و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من  المواد البديلة للسلمون 
 بيض السمك 

1500  

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك القشريات  
ما عدا المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال ( و الرخويات و الشوآيات 

3.3.09إلى  1.3.09األصناف من   

16النقطة  1500  

دية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة السمك و المنتوجات الصي 
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

16النقطة  1500  

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض   181النقطة  200   
181النقطة  200 الخردل    
  181تين النقط 500 الحساء و المرق 

  192و 
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SIN  الكمية  ألغذيةأصناف ا  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(ii) 163 
 

)المايونيز و الصلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة  181النقطة  300   

الكيتشوب و الصلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة    
)و الصلصة بالقشدة و الصلصة البنية  

181النقطة  300  

صات بعصارة اللحمالمستحضرات الموجهة للصلصات و الصل    181تين النقط 300 
192و   

و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  
ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
)3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

1500  

عدا المنتوجات ما(أغذية الحمية الموجهة لالستعماالت الطبية الخاصة  
  )1.13من الصنف 

  181النقطة  250

  181النقطة  250  أغذية الحمية لخفض الوزن 
ماعدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال(أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  181النقطة  250

  181النقطة  500  المكمالت الغذائية  
بات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشرو 

" المحللة الكهربائية "أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  .والمشروبات المرآزة 

  181النقطة  300

  181النقطة  300  خمر التفاح و األجاص  
  181النقطة  300  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور 
الخمور المنعشة من مشتقات الجعة : مثال( وبات الكحولية المعطرة المشر 

)و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول  
181النقطة  300  

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين  
مستخلصات الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء   
) و البقوليات  

181النقطة  500  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

181النقطة  300  

(i) 170  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
اسا من مصل اللبنباستثناء الجبن المعد أس  

10000  

الطرق الحسنة  الملح 
 للصنع

 

(i) 172
 (ii) 172
(iii) 172 

الكاآاو و المستحضر : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و
 المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و ياغورت للشرب 

)و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

52النقطة  20  

ة الجبن الناضجقشر   100  
  50 الجبن الذائب 
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية    100  
ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  

)7.01الصنف   
350  

  300 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب 
ازجة المعالجة سطحيا الفواآه الط    16و  4تين النقط 1000 
)مبسترة( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية    300  
  200 المعجون و الهالم و المربى 
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
500  

  250 الفواآه المصبرة  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) 172
 (ii) 172
(iii) 172 

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من 
 الماء المعطر بالفواآه

200  

 
 
 

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف 
الخ...اڤصلبة و الطرية و النوفي ذلك الحلويات ال  

200  

161النقطة  10000 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
100  

  75 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
حلويات األرز : مثال ( عدة أساسا من الحبوب و النشاء التحليات الم   

)و حلويات التابيوآا  
75  

مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة    
)و متبلة  

100  

)للنقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك     192و  72تين النقط 1000 
أو المملحة /المجففة و المخمرة و السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و 

 بما في ذلك القشريات و الرخويات و الشوآيات
22النقطة  250  

المواد البديلة للسلمون و الكافيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من  
 بيض السمك

100  

الطرق الحسنة  البيض الطازج 
 للصنع

4النقطة   

  1000 التوابل و البهارات 
لمرق الحساء و ا  192النقطة  100   
192النقطة  75 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
3النقطة  7500 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات   
 و المشروبات المرآزة

100  

لفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين ا 
مستخلصات الجذور و الدرنات  و الحبوب الجافة ( أو النشاء   

)و البقوليات   

500  

173 
 

الطرق الحسنة  تلبيس الحلويات بالسكر الموجهة لتزيين الحلويات و المرطبات
 للصنع

 

174 
175

لحسنة الطرق ا تلبيس الحلويات
 للصنع

 

الطرق الحسنة  مواد التزيين بالشكوالطة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الخمر 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  قشرة الجبن الموجهة لإلستهالك180
 للصنع

 

  200 المشروبات المعطرة المعدة أساسا من الخمر200
223النقطة  300 المشروبات المعطرة بدون آحول202  
بما في ذلك الخمور (مور بدون آحول و الخمور الثمرية الخمور و الخ203

)بما في ذلك بدون آحول(و خمر التفاح و اإلجاص ) بدون آحول  
200  

  200 النبيذ 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

 % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على قيمة آحولية أقل من 200
 بالنسبة للحجم 

200  

  1000 الفواآه الجافة 202
مستحضرات الفواآه و الخضر بما في ذلك الصلصات المعدة أساسا من 203

 الفواآه باستثناء العصيدة و الرغوة و الثمار المطبوخة بالسكر 
 و السلطات المنتوجات المماثلة المحفوظة

1000  

 
 

  2000 عجينة البطاطا و شرائح البطاطا المقلية مسبقا

المستحضرات المعدة أساسا من الزيتون  الزيتون و   1000  
  1000 شرائح الجبن المعبأ مسبقا 
  1000 الجبن غير الناضج 
  2000 الجبن الذائب  
  1000 الجبن على شكل طبقات و الجبن مع إضافة المواد الغذائية 
  1000 الحليب المخثر 

المجمدة تجميدا  منتوجات البيض منزوعة الماء و المرآزة و المجمدة و
 مكثفا

1000  

  2000 الخبز المقطع و المعبأ مسبقا و خبز السلت 
المنتوجات المخبزية المطهية مسبقا و المعبأة مسبقا الموجهة للبيع 

 بالتجزئة و الخبز ذو القيمة الطاقوية المنخفضة الموجه للبيع بالتجزئة 
2000  

0.65اط الماء أآثر من  المنتوجات المخبزية الرفيعة أين يكون نش   2000  
  2000 عجينة للقلي  
الشراب للكريب و الشراب المعطر للحليب المخفوق (الطلية الرفيعة  

)المعطر و المثلجات و المنتوجات المماثلة   
1000  

أين تكون نسبة المواد الدسمة ) باستثناء الزبدة(مستحلبات المواد الدسمة  
على األقل % 60  

1000  

  2000  % 60تحلبات المواد الدسمة أين تكون نسبة المواد الدسمة  أقل من مس 
على األقل % 60الصلصات المستحلبة أين تكون نسبة المواد الدسمة    1000  
  2000  % 60الصلصات المستحلبة أين تكون نسبة المواد الدسمة أقل من  
و الجبن المعد  المواد البديلة للحم و السمك و القشريات و الرخويات 

 أساسا من البروتينات 
192 النقطة 2000  

)  المعالجة سطحيا فقط(األجبان  و المواد البديلة لألجبان   الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة   0.6األمعاء المعدة أساسا من الكوالجين أين يكون نشاط الماء أآثر من   
 للصنع

192 النقطة  

ون آحولالمشروبات المعطرة بد 210 223النقطة  300   
211 
212

 % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على قيمة آحولية أقل من 
 بالنسبة للحجم

200  

المعجون و الهالم و المربى ذات نسبة ضئيلة من السكر و آذا المنتوجات  213
المماثلة ذات نسبة ضئيلة من الطاقة أو بدون سكر و العجائن األخرى 

ساسا من الفواآه للطلي المعدة أ  

500  

  500 الزيتون و المستحضرات المعدة أساسا من الزيتون 
على األقل % 60الصلصات المستحلبة أين تكون نسبة المواد الدسمة    500  
على األقل % 60الصلصات المستحلبة أين تكون نسبة المواد الدسمة    1000  
  2000 الشمندر األحمر المطهي 
رخويات المطهيةالقشريات و ال   1000  

27النقطة  500 المنتوجات المماثلة للجبن 214  
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  آغ/مغ 
  المالحظات

المطهية ( التلبيسات الهالمية للمنتوجات المعدة أساسا من اللحم  215  
الباتي) أو المنقوعة في الملح أو المجففة   

و  192النقطتين  1000
204 

حية للمنتوجات اللحمية المجففةالمعالجة السط  الطرق الحسنة  
 للصنع

و  192النقطتين 
204 

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من الحبوب أو البطاطا أو الفواآه  
 ذات القشرة الملبسة

205النقطة  300  

)باستثناء الشكوالطة( الحلويات   206النقطة  300   
المنتوجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و 218 27النقطة  300   

 
 
 

الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء 
)مستخلصات الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات(   

27النقطة  300  

المطهية ( التلبيسات الهالمية للمنتوجات المعدة أساسا من اللحم  219  
)قوعة في الملح أو المجففة أو المن  

و  192النقطتين  1000
203 

و  192النقطتين  1000 الباتي 
203  

الطرق الحسنة  المعالجة السطحية للمنتوجات اللحمية المجففة 
 للصنع

و  192النقطتين 
204 

الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من الحبوب أو البطاطا أو الفواآه ذات  
 القشرة الملبسة 

205لنقطة ا 300  

)باستثناء الشكوالطة( الحلويات   206النقطة  300   
220 
221 

 50 الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا
 

44النقطة   

  155و  44النقطتين  500 الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا 222
135و  44النقطتين  1000 الفواآه الجافة 223  
في نقيع الملح الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو 224 44النقطة  100   

  800 مستخلص الفاآهة الهالمي والبكتين السائل الموجه للبيع للمستهلك النهائي 
44النقطة  100 المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
44النقطة  500  

44النقطة  100 الفواآه المصبرة    
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند
44النقطة  500  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
الفواآهالماء المعطر ب  

44النقطة  100  

44النقطة  100 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  

 و المرطبات
44النقطة  100  

  100 الخضر و األنجليك و قشور الحمضيات المصبرة أو المبلورة أو الناعمة 
بما في ( مقشرة أو المقطعة أو المقطعة إلى رقائق الخضر الطازجة ال 

ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) فيرا  

  76و  44النقاط  50
136و   

بما في ذلك الفطريات و الجذور( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا    
و الطحالب البحرية ) لدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيراو ا

 و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  76و  44النقاط  50
   137و  136و 

  50 الفطريات المحولة المجمدة  
)بما في ذلك البطاطا المجمدة(البطاطا المحولة    100  
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  آغ/مغ 

  المالحظات

220 
221  
222 

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة 
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

  105و  44النقطتين  500

223 
224 

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة 
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( وجا الص  

و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية  

44النقطة  100  

أو المعقمة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( بسرعة عالية 

و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه فيرا الجافة  

44النقطة  50  

بما في ذلك ( العصيدة ومنتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر 
)  الفطريات والجذوروالدرنات والحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( الطحالب البحرية والفواآه ذات القشرة والبذور
) السوداني  

  138و  44النقطتين  500

  
 

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر 
)و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
صلصات المعدة أساسا من التحليات و ال: مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

44النقطة  500  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه العادية  

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06ذات األصناف  المخمرة

3.2.9.12و   

44النقطة  500  

44النقطة  200 الطحين   
44النقطة  50 النشاء   
  50 البسكويت الجاف 
  30 الشعير اللؤلئي 
44النقطة  20 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
مسكرة و مملحة ( لمستحضرات المخبزية الرفيعة المنتوجات و ا   

) و متبلة  
44النقطة  50  

من المنتوجات النباتية  % 4رباللحم يحتوي على األقل ڤالبر   
أو الحبوب/و  

  192النقطتين  450
197و    

192النقطة  200 المواد البديلة للحم و السمك و القشريات المعدة أساسا من البروتينات   
و القشريات و الشوآيات الطازجةالرخويات   44النقطة  100   
197النقطة  150 القشريات و الرخويات المجمدة    
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
  139و  44النقطتين  100

هيةالرخويات و القشريات و الشوآيات المط  44النقطة  150   
أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و 

 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
44النقطة  30  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

140و  44لنقطتين ا 150  

سكر المنزوع الماء و أحادي هيدرات  سكر العنبالسكر األبيض و  
و سكر الفواآه العنب  

44النقطة  15  

سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   44النقطة  15   
و شراب الجلوآوز " السكر البني الناعم" و " السكر األبيض الناعم"    

الخامو شراب الجلوآوز المجفف و سكر القصب   
111و  44النقطتين  20  
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44النقطة  70 السكر األبيض الطبيعي أو اإلصطناعي 220  
3.1.11السكر البني باستثناء المنتوجات  من الصنف  221 44النقطة  40   
222  
223 

ثفل المحاليل و شراب السكر و آذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك 
3.1.11قصب السكر ما عدا المنتوجات من الصنف   

44النقطة  70  

سكر الخشب و شراب : مثال ( راب المسكر و الشالسكريات األخرى  224
)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  

44النقطة  40  

44النقطة  150 األعشاب الرفيعة و التوابل   
44 النقطة 200 التوابل و البهارات   
44النقطة  100 الخل   
  106و  44النقطتين  250 الخردل 
192و  44النقطتين  300 الصلصات و المنتوجات المماثلة   
122و  44النقطتين  50 عصير الفواآه   
122و  44النقطتين  50 عصير الخضر    
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الفواآه 

127و   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الخضر  

127و   
122و  44النقطتين  50 نكتار الفواآه    
122و  44النقطتين  50 نكتار الخضر    
  122و  44النقاط  50 المرآزات لنكتار الفواآه 

127و   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لنكتار الخضر 

127و   
مشروبات المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك ال 

"المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات   
و المشروبات المرآزة   

  127و  44النقاط  70
143و   

44النقطة  50 الجعة و مشروبات المالتي   
44النقطة  200 خمر التفاح و اإلجاص   
103و  44النقطتين  350 الخمور   
)غير العنب ينتج من فواآه أخرى( الخمور   44النقطة  200   
44النقطة  200 النبيذ   
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من   44النقطة  200   
المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال( المشروبات الكحولية المعطرة  

الجعة و الخمر و الكحول الروحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 
)الكحول  

170و  44النقطتين  350  

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين  
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء   
)و البقوليات  

44النقطة  50  

معالجة سطحياالفواآه الطازجة ال  225 44النقطة  50   
  155و  44النقطتين  500 الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا  
135و  44النقطتين  1000 الفواآه الجافة     
44النقطة  100 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح    
44النقطة  100 المعجون و الهالم و المربى    
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

5.2.1.04صنف المنتوجات من ال  
44النقطة  500  

44النقطة  100 الفواآه المصبرة     
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المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب   225
 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند

44النقطة  500  

المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من التحليات   
 الماء المعطر بالفواآه

44النقطة  100  

44النقطة  100 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات   

 و المرطبات
44النقطة  100  

بما في ( المقشرة أو المقطعة أو المقطعة إلى رقائق  الخضر الطازجة  
ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) فيرا  

  76و  44النقاط  50
  136و 

  بما في ذلك الفطريات و الجذور( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا   
و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  76و  44النقاط  50
137و  136و   

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة   
آه ذات القشرة و الطحالب البحرية و الفوا) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

105و  44النقطتين  500  

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا   

و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية  

44النقطة  100  

أو المعقمة ) مبسترة( المعلبة في أواني زجاجية الخضر المحفوظة أو   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( بسرعة عالية 

و الطحالب البحرية ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

44النقطة  50  

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر   
نات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوهالفطريات و الجذور و الدر  

زبدة : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور ) فيرا 
)الفول السوداني  

138و  44النقطتين  500  

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
) ت و ألوه فيراو الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

44النقطة  500  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة     
) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه العاديةو الجذور   

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12و   

44النقطة  500  

44النقطة  200 الطحين    
44النقطة  50 النشاء    
لمعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلةالعجائن و ا   44النقطة  20   
مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة     

)و متبلة   
44النقطة  50  

44النقطة  100 الرخويات و القشريات و الشوآيات الطازجة    
جميدا مكثفا بما السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة ت  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
  139و  44النقطتين  100

44النقطة  150 الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية    
أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و  

 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
44النقطة  30  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة   225
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

140و  44النقطتين  150  

سكر المنزوع الماء و أحادي هيدرات  سكر العنبالسكر األبيض و   
و سكر الفواآه العنب  

44النقطة  15  

سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق    44النقطة  15   
و شراب الجلوآوز " السكر البني الناعم" و " السكر األبيض الناعم"     

 و شراب الجلوآوز المجفف و سكر القصب الخام
111و  44النقطتين  20  

44النقطة  70 السكر األبيض الطبيعي أو اإلصطناعي    
3.1.11اء المنتوجات  من الصنف السكر البني باستثن   44النقطة  40   
المحاليل و شراب السكر و آذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك ثفل   

3.1.11قصب السكر ما عدا المنتوجات من الصنف   
44النقطة  70  

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر   
)اسا من السكرالقيقب و الطلية الرفيعة المعدة أس  

44النقطة  40  

44النقطة  150 األعشاب الرفيعة و التوابل    
44النقطة  200 التوابل و البهارات    
44النقطة  100 الخل    
106و  44النقطتين  250 الخردل    
192و  44النقطتين  300 الصلصات و المنتوجات المماثلة     
122و  44النقطتين  50 عصير الفواآه    
ضرعصير الخ   122و  44النقطتين  50   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الفواآه  

127و   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الخضر  

127و   
122و  44النقطتين  50 نكتار الفواآه    
122و  44النقطتين  50 نكتار الخضر    
  122و  44النقاط  50 المرآزات لنكتار الفواآه   

127و   
زات لنكتار الخضرالمرآ     122و  44النقاط  50 

127و   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات   

" المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات   
 و المشروبات المرآزة

  127و  44النقاط  70
143و   

44النقطة  50 الجعة و مشروبات المالتي    
44النقطة  200 خمر التفاح و اإلجاص    
103و  44النقطتين  350 الخمور    
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور    44النقطة  200   
44النقطة  200 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من    44النقطة  200   
المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة   

الجعة و الخمر و الكحول الروحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 
)الكحول  

170و  44النقطتين  350  

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين   
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء   
)ت و البقوليا  

44النقطة  50  

أو الحبوب/من المنتوجات النباتية و % 4رباللحم يحتوي على األقل ڤالبر 226 192النقطة  450   
اديديقالسمك المجفف المملح من نوع    200  



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 63
 

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

"القشريات و الرخويات"  226  
فاالطازجة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكث -  
القشريات و عائلة البيناداي و السولنوسيريداي و األريستيداي -  
وحدة 80أقل من  -  
وحدة 120و  80بين  -  
وحدة 120أآثر من  -  

 
150 

 
150 
200 
300 

197النقطة   

"القشريات و الرخويات"    
المطهية -  
القشريات و عائلة البيناداي و السولنوسيريداي و األريستيداي -  
حدةو 80أقل من  -  
وحدة 120و  80بين  -  
وحدة 120أآثر من  -  

 
50 

 
135 
180 
270 

197النقطة   

  50 البسكويت الجاف 
باستثناء النشاء في المستحضرات الموجهة للرضع و ( النشاء  

المتابعة و آذا المستحضرات المعدة أساسا من الحبوب و  مستحضرات 
)األغذية للرضع  

50  

وڤالسا   30  
ئيالشعير اللؤل   30  
  400 البطاطا المجففة 
  50 الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من الحبوب و البطاطا 
  50 البطاطا المقشرة  
)بما في ذلك البطاطا المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا( البطاطا المحولة    100  
  100 عجينة البطاطا 
  400 الخضر البيضاء المجففة 
بما في ذلك الخضر البيضاء المجمدة ( ة الخضر البيضاء المحول   

)و المجمدة تجميدا مكثفا   
50  

  150 الزنجبيل المجفف 
  200 الطماطم المجففة 
  800 لب الفجل 
  300 لب البصل و الثوم و البصل الصغير 
 الخضر و الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  

)فلفل األصفر المحفوظ في نقيع الملحباستثناء الزيتون و ال(   
100  

  500 الفلفل األصفر المحفوظ في نقيع الملح 
)بما في ذلك الفطريات المجمدة( الفطريات المحولة    50  
:الفواآه المجففة    

المشمش و الخوخ و العنب و البرقوق و التين -  
الموز -  
التفاح و اإلجاص -  
)ك الفواآه ذات القشرةبما في ذل( و الفواآه األخرى  -  

 
2000 
1000 
600 
500 

 

  50 جوز الهند المجفف 
 الفواآه و الخضر األنجليك و قشور الحمضيات المصبرة أو المبلورة  

 أو الناعمة
100  

المعدة  للطلي   عجائن المماثلة األخرىالالمعجون و الهالم و المربى و  
القيمة الطاقوية المنخفضةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات   

50  

  100 المعجون و الهالم و المربى التي تحتوي على الفواآه السولفاتية 
)لقشرة الحلويات و المرطبات(الحشو المعد أساسا من الفواآه    100  
  200 التوابل المعدة أساسا من عصير الحمضيات  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

صير العنب المرآز لصناعة الخمور المنزليةع 226  2000  
 مستخلص الفاآهة الهالمي و البكتين السائل الموجه للبيع للمستهلك 

 النهائي
800  

الكرز األحمر و األبيض و الفواآه الجافة المعاد تمييهها و الليتشي  
 المعلب في أواني زجاجية

100  

  250 شرائح الليمون المعلبة في أواني زجاجية 
  10 السكريات باستثناء شراب الجلوآوز المجفف أو غير المجفف 
  20 شراب الجلوآوز المجفف أو غير المجفف 
)الميالس( ثفل قصب السكر    70  
  40 السكريات األخرى 
شراب للكريب و شراب معطر للحليب المخفوق المعطر ( الطلية الرفيعة  

 و المثلجات و المنتوجات المماثلة
40  

عصير البرتقال و الليمون الهندي و التفاح و األناناس الموجه للبيع بدون  
 تعبئة للمطاعم

50  

  350 عصير الليم و الليمون  
الفواآه الذي يحتوي على  الفواآه أوالمرآزات المعدة أساسا من عصير 

من الشعير ℅ 2.5    األقل  
350  

المهروسة  المرآزات المعدة أساسا من عصير الفواآه   250  
  20 المشروبات المعطرة بدون آحول التي تحتوي على عصير الفواآه 
ل من /غ 235المشروبات المعطرة بدون آحول التي تحتوي على األقل  

 شراب الجلوآوز
50  

  50 الحلويات المعدة أساسا من شراب الجلوآوز 
الكحول  الجعة بما في ذلك الجعة التي تحتوي على نسبة ضئيلة من   

 و الجعة بدون آحول
20  

  50 الجعة التي خضعت لتخمير ثان في البرميل 
  200 خمور بدون آحول 
 خمر التفاح و اإلجاص و خمر الفواآه و خمر الفواآه الغازي الطبيعي  

)بما في ذلك المنتوجات بدون آحول(  
200  

  200 النبيذ  
  170 خل التخمير  
الديجونالخردل ما عدا خردل    250  
  500 خردل الديجون 
ساسا من البروتينات أالمواد البديلة للحم و السمك و القشريات المعدة   192النقطة  200   
  50 الفواآه ذات القشرة المغموسة 
تحت الضغطالذرى الناعم المعبأ    100  
  50 المشروبات الكحولية المقطرة التي تحتوي على اإلجاص 
ازجةالنقانق الط  192النقطة  450   
  10 عنب المائدة  
198النقطة  10 الليتشي الطازج   

44النقطة  50 الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا 227  
  155و  44النقطتين  500 الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا 228

135و  44النقطتين  1000 الفواآه الجافة    
أو في نقيع الملحالفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت   44النقطة  100   
 مستخلص الفاآهة الهالمي و البكتين السائل الموجه للبيع للمستهلك  

 النهائي
800  

44النقطة  100 المعجون و الهالم و المربى   



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 65
 

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

227  
228 

باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه 
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

44النقطة  500  

44النقطة  100 الفواآه المصبرة    
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند
44النقطة  500  

آه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من التحليات المعدة أساسا من الفوا 
 الماء المعطر بالفواآه

44النقطة  100  

  100 الخضر األنجليك و قشور الحمضيات المصبرة أو المبلورة أو الناعمة 
44النقطة  100 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
حلويات مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في ال   

 و المرطبات
44النقطة  100  

بما في ( الخضر الطازجة المقشرة أو المقطعة أو المقطعة إلى رقائق  
ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) فيرا  

  76و  44النقاط  50
  136و 

المحولة المجمدة الفطريات    50  
)بما في ذلك البطاطا المجمدة(البطاطا المحولة    100  
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا    

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
 و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  76و  44النقاط  50
137و  136و   

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

 و البذور

105و  44النقطتين  500  

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
ي ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة بما ف( الصوجا   

و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية  

44النقطة  100  

أو المعقمة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( بسرعة عالية 
و الطحالب البحرية ) ت و ألوه فيراالجافة و البقوليا  

44النقطة  50  

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر  
 الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه

زبدة : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور ) فيرا 
)الفول السوداني  

138و  44النقطتين  500  

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
لصات المعدة أساسا من التحليات و الص: مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

44النقطة  500  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه العادية  

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06ذات األصناف المخمرة 

3.2.9.12و   

44النقطة  500  

44النقطة  200 الطحين   
44النقطة  50 النشاء   
  50 البسكويت الجاف 
  30 الشعير اللؤلئي 
  
 

44النقطة  20 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة  



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 66
 

SIN  الكمية  ذيةأصناف األغ  
  آغ/مغ 

  المالحظات

227  
228 

مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة   
)و متبلة   

44النقطة  50  

من المنتوجات النباتية  % 4رباللحم يحتوي على األقل ڤالبر   
أو الحبوب/و  

  192النقطتين  450
197و    

عدة أساسا من البروتيناتالمواد البديلة للحم و السمك و القشريات الم  192النقطة  200   
44النقطة  100 الرخويات و القشريات و الشوآيات الطازجة   
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
  139و  44النقطتين  100

المطهية الرخويات و القشريات و الشوآيات  44النقطة  150   
197النقطة  150 القشريات و الرخويات المجمدة   
أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و 

 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
44النقطة  30  

 السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة 
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

140و  44النقطتين  150  

سكر المنزوع الماء و أحادي هيدرات  سكر العنبالسكر األبيض و  
و سكر الفواآه العنب  

44النقطة  15  

سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   44النقطة  15   
شراب الجلوآوز و " السكر البني الناعم" و " السكر األبيض الناعم"    

 و شراب الجلوآوز المجفف و سكر القصب الخام
111و  44النقطتين  20  

44النقطة  70 السكر األبيض الطبيعي أو اإلصطناعي   
3.1.11السكر البني باستثناء المنتوجات  من الصنف   44النقطة  40   
المحاليل و شراب السكر و آذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك ثفل  

3.1.11السكر ما عدا المنتوجات من الصنف  قصب  
44النقطة  70  

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  
)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  

44النقطة  40  

44النقطة  150 األعشاب الرفيعة و التوابل   
44النقطة  200 التوابل و البهارات   
44النقطة  100 الخل   
106و  44النقطتين  250 الخردل   
192و  44النقطتين  300 الصلصات و المنتوجات المماثلة    
122و  44النقطتين  50 عصير الفواآه   
122و  44النقطتين  50 عصير الخضر   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الفواآه 

127و   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لعصير الخضر 

127و   
122و  44النقطتين  50 نكتار الفواآه   
122و  44النقطتين  50 نكتار الخضر   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لنكتار الفواآه  

127و   
  122و  44النقاط  50 المرآزات لنكتار الخضر 

127و   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" هة للرياضيين و المشروبات الموج  
 و المشروبات المرآزة

  127و  44النقاط  70
143و   

44النقطة  50 الجعة و مشروبات المالتي   
44النقطة  200 خمر التفاح و اإلجاص   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

103 و 44النقطتين  350 الخمور 227  
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور  228 44النقطة  200   

44النقطة  200 النبيذ   
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من   44النقطة  200   
المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  

مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الجعة و الخمر و الكحول الروحي و 
)الكحول  

170و  44النقطتين  350  

الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء  
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة (   

)و البقوليات   

44النقطة  50  

49النقطة  12 الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا 231  
)طبيعية( القشدة المثخنة  232 28النقطة  10   

28النقطة  12.5 الجبن الناضج   
28النقطة  12.5 الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن   

49النقطة  12 الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا 234  
)طبيعية( القشدة المثخنة   28النقطة  10   
28النقطة  12.5 الجبن الناضج   
لمعد أساسا من بروتينات مصل اللبنالجبن ا  28النقطة  12.5   
224النقطة  3 حلويات السميد و التابيوآا و المنتوجات المماثلة    
224النقطة  12.5 الجبن الذائب    

  80و  3النقطتين  40 الجبن الطازج 235
80و  3النقطتين  40 الجبن الناضج    
80و  3النقطتين  40 الجبن الذائب   
توجات المماثلة للجبنالمن  80و  3النقطتين  40   
80و  3النقطتين  40 الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن   
192النقطة  6 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح و المجففة   
اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح غير المعالجة  

المحولة و المفرومة و المجففة حراريا و   
و  81و  3النقاط   20

192 
 معالجة السطح  

األجبان ذات العجينة الصلبة و النصف الصلبة و النصف الطرية -  
النقانق الجافة  -  

 
1  
1  

 
225النقطة   

  225النقطتين 
192و   

192و  25النقطتين  200 الصلصات و المنتوجات المماثلة  236  
عدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشروبات الم 

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

25النقطة  100  

66النقطة  25 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة 239  
روبات المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المش 242

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

  18النقطة  250

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  
 الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو

  18النقطة  250

فاح و اإلجاصخمر الت    18النقطة  250 
  18النقطة  200 الخمور 
)ينتج من فواآه أخرى غير العنب( الخمور     18النقطة  250 
  18النقطة  200 النبيذ 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

249 
250

  192النقطتين  150 المنتوجات المعدة أساسا من اللحم
199و   

3م لمدة °  121ساسا من اللحم المعقم بدرجة حرارة المنتوجات المعدة ا   
دقائق   

  192النقطتين  100
  199و 

) التدخين : مثال ( المنتوجات المعدة أساسا من اللحم المحضر تقليديا    
أو النيترات /أو المغموسة في نقيع الملح التي تحتوي على النيتريت و  

 أو الملح و مرآبات أخرى

  192النقطتين  175
  199و 

192النقطة  150 المنتوجات المعدة أساسا من اللحم غير معالجة حراريا  251  
  150 الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف صلبة و نصف طرية 252

  150 المواد البديلة للجبن المعدة أساسا من مشتقات الحليب 
  500 الرنكة و الرنكة الصغيرة الموضوعة في الخل 

المعد أساسا من بروتينات مصل اللبنالجبن  260 الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة  
 للصنع

 

طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية  
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

سنة الطرق الح الفواآه و الخضر المحفوظة  262
 للصنع

 

طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية  
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن 270
 للصنع

 

  5000 النكتار  
الطرق الحسنة  المعجون و الهالم و المربى 

 للصنع
 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة  
 للصنع

 

طحين القمح و الماء و الخميرة : نات التالية الخبز المحضر فقط من المكو 
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

70النقطة  3000 الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن 280  
281  
282 

)المعالجة سطحيا فقط( األجبان و المواد البديلة لألجبان  الحسنة الطرق  
 للصنع

 

227النقطة  3000 الخبز المقطع و خبز السلت المعبأ مسبقا   
227النقطة  2000 الخبز المطهي جزئيا و المعبأ مسبقا   
بما في ذلك الحلويات التي ( المنتوجات المخبزية الرفيعة المعبأة مسبقا  

0.65أين يكون نشاط الماء أآثر من ) تحتوي على الطحين   
227النقطة  2000  

207النقطة  3000 الخبز المقطع و خبز السلت المعبأ مسبقا 283  
207النقطة  2000 الخبز ذو القيمة الطاقوية المنخفضة   
207النقطة  2000 الخبز المطهي جزئيا و المعبأ مسبقا   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

بما في ذلك الحلويات التي ( ا المنتوجات المخبزية الرفيعة المعبأة مسبق 283
0.65أين يكون نشاط الماء أآثر من ) تحتوي على الطحين   

207النقطة  2000  

)المعالجة سطحيا فقط( األجبان و المواد البديلة لألجبان   207النقطة  2000   
284 
285 

)الكافيار( بيض الحفش  228 النقطة 4000   

الطرق الحسنة  عصير الفواآه  290
 للصنع

69لنقطة ا  

الطرق الحسنة  المرآزات لعصير الفواآه 
 للصنع

  127و  69النقطتين 
 

الطرق الحسنة  نكتار الفواآه 
 للصنع

69النقطة   

الطرق الحسنة  المرآزات لنكتار الفواآه  
 للصنع

  127و  69النقطتين 
 

الطرق الحسنة  الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن 296
 للصنع

 

الفواآه عصير   الطرق الحسنة  
 للصنع

115النقطة   

الطرق الحسنة  المرآزات لعصير الفواآه 
 للصنع

  115النقطتين 
  127و 

 
الطرق الحسنة  نكتار الفواآه 

 للصنع
 

الطرق الحسنة  المرآزات لنكتار الفواآه  
 للصنع

127النقطة   

المعدة  يللطل عجائن المماثلة األخرىالالمعجون و الهالم و المربى و  
المنخفضة القيمة الطاقويةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات   

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الفواآه و الخضر غير المحولة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا؛   
الفواآه و الخضر غير المحولة المبردة و المعبأة مسبقا و الجاهزة 

المقشرة و المعبأة مسبقا  لإلستهالك و البطاطا غير المحولة و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

300 
301 

الطرق الحسنة  عصير الفواآه 
 للصنع

 

302  
 

الطرق الحسنة  المرآزات لعصير الفواآه
 للصنع

127النقطة   

الطرق الحسنة  نكتار الفواآه 
 للصنع

 

الطرق الحسنة   المرآزات لنكتار الفواآه 
 للصنع

127النقطة   

المعدة  للطلي عجائن المماثلة األخرىالالمعجون و الهالم و المربى و  
المنخفضة القيمة الطاقويةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات   

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا  
 للصنع

 

اآه و الخضر غير المحولة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا؛  الفو 
الفواآه و الخضر غير المحولة المبردة و المعبأة مسبقا و الجاهزة 

 لإلستهالك و البطاطا غير المحولة و المقشرة و المعبأة مسبقا 

الطرق الحسنة 
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

300 
301  
302 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

طازج و المعبأ مسبقا مستحضرات اللحم المفروم ال  الطرق الحسنة  
 للصنع

192النقطة   

طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية  
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الكبد الدهني  
 للصنع

192النقطة   

صير الفواآه ع 303 الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المرآزات لعصير الفواآه 
 للصنع

127النقطة   

الطرق الحسنة  نكتار الفواآه 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  المرآزات لنكتار الفواآه  
 للصنع

127النقطة   

10النقطة  80 المواد البديلة لمسحوق الحليب للمشروبات الساخنة 304  
)طبيعي( مسحوق القشدة  الحليب و  10النقطة  500   
10النقطة  80 المنتوجات المماثلة للحليب و لمسحوق القشدة   
الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 

 للصنع
 

112و  10النقطتين  500 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
)اغورت بالفواآه أو معطر قشدة للتحلية و ي: مثال ( التحليات اللبنية     10و  2النقطتين  500 
171و  10النقطتين  ghee 500)(زيت الزبدة و المادة الدسمة اللبنية منزوعة الماء و السمن    
10النقطة  500 الزيوت و الدهون النباتية   
192و  10النقطتين  500 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
10النقطة  500 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
10النقطة  500  

ما عدا التحليات اللبنية من ( مة التحليات المعدة أساسا من المادة الدس 
)7.01الصنف   

10النقطة  80  

15و  10النقطتين  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
10النقطة  80 الفواآه الجافة    
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه
10و  2النقطتين  500  

طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية  
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية ذات القشرة و البذور) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

10النقطة  80  

  15و  10النقاط  500 الحلويات  
  114و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

10النقطة  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 304  
10النقطة  20 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
حلويات األرز: مثال ( المعدة أساسا من الحبوب و النشاء التحليات    

)و حلويات التابيوآا  
10و  2النقطتين  500  

15و  10النقطتين  1000 المنتوجات المخبزية    
)للنقانق : مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك   192و  10النقطتين  5000   
مدة تجميدا مكثفا بما السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المج 

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
10النقطة  1000  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة  
 تجميدا مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

 

10النقطة  1000  

)اإلنجليزية القشدة: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض   10و  2النقطتين  500   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
10النقطة  200  

بهارات للمعكرونة : مثال ( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

10النقطة  500  

ردلالخ  10النقطة  500   
192و  10النقطتين  200 الحساء و المرق   
)المايونيز و الصلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة   15و  10النقطتين  500   
الكيتشوب و الصلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة    

)و الصلصة بالقشدة و الصلصة البنية  
10النقطة  500  

الموجهة للصلصات و الصلصات بعصير اللحمالمستحضرات   192و  10النقطتين  200   
)صلصات السمك: مثال ( الصلصات الشفافة   10النقطة  200   
وعجائن الطلي  ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

10النقطة  200  

10النقطة  500 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من   
10النقطة  500  

10النقطة  500 المكمالت الغذائية   
ا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات المشروبات المعدة أساس 

" المحللة الكهربائية " أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

15و  10النقطتين  1000  

الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء  
بوب الجافة مستخلصات من الجذور و الدرنات و الح(   

)و البقوليات   

10النقطة  200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

 

10النقطة  200  

(ii) 304 الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا
 للصنع

 

المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي الزيوت و    
) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو لتحضير الصلصات أو للقلي/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية  
 و عجينة الخميرة و الملح

الطرق الحسنة 
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

خنةالمواد البديلة لمسحوق الحليب للمشروبات السا 305 10النقطة  80   
)طبيعي( الحليب و مسحوق القشدة   10النقطة  500   
10النقطة  80 المنتوجات المماثلة للحليب و لمسحوق القشدة   
112و  10النقطتين  500 الجبن الناضج بما في ذلك القشرة   
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية     10و  2ن النقطتي 500 
171و  10النقطتين  ghee 500)(زيت الزبدة و المادة الدسمة اللبنية منزوعة الماء و السمن    
10النقطة  500 الزيوت و الدهون النباتية   
192و  10النقطتين  500 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
اللبنية للطلي و خليط للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة   10النقطة  500   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
10النقطة  500  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
)7.01ف الصن  

10النقطة  80  

15و  10النقطتين  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
10النقطة  80 الفواآه الجافة    
التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  

 الماء المعطر بالفواآه
10و  2النقطتين  500  

فطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب بما في ذلك ال( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية ذات القشرة و البذور) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

10النقطة  80  

  15و  10النقاط  500 الحلويات  
  114و 

10النقطة  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان   
المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلةالعجائن و المعكرونة الشريطية   10النقطة  20   
حلويات األرز: مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء    

)و حلويات التابيوآا  
10و  2النقطتين  500  

15و  10النقطتين  1000 المنتوجات المخبزية    
)للنقانق : مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك   192و  10ن النقطتي 5000   
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
10النقطة  1000  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة  
 تجميدا مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

10النقطة  1000  

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض   10و  2النقطتين  500   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
10النقطة  200  

بهارات للمعكرونة :  مثال( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

10النقطة  500  

10النقطة  500 الخردل   
192و  10النقطتين  200 الحساء و المرق   
)المايونيز و الصلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة   15و  10النقطتين  500   
الكيتشوب و الصلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة    

)لصلصة بالقشدة و الصلصة البنيةو ا  
10النقطة  500  

192و  10النقطتين  200 المستحضرات الموجهة للصلصات و الصلصات بعصير اللحم   
)صلصات السمك: مثال ( الصلصات الشفافة   10النقطة  200   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

لطلي  او عجائن ) لطات البطاطاسلطات العجائن و س: مثال ( السلطات  305
ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( لسندويش لو 

  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

10النقطة  200  

10النقطة  500 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

6.13و  4.13إلى  1.13ات من األصناف من  المنتوج  
10النقطة  500  

10النقطة  500 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية " أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

15و  10النقطتين  1000  

الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء  
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة (   

)و البقوليات   

10النقطة  200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)واآه الجافةالف: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

10النقطة  200  

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  306
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) الزيتون باستثناء الزيوت البكر و زيوت(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  307
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

مستحلبة من أصل حيواني أو نباتي الزيوت و المواد الدسمة غير ال   
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

  200 زيت الزيتون المكرر بما في ذلك زيت البقايا الصلبة للزيتون 
a 307

   b 307
   c 307 

171النقطة  500 (ghee)ادة الدسمة اللبنية منزوعة الماء و السمن زيت الزبدة و الم  

  500 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
308 
309 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
لصنعل  

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

)طبيعي( الحليب و مسحوق القشدة  310   75و  15النقاط  200 
130و   

)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية     15و  2النقاط  90 
130و   

  15النقاط  100 (ghee)زيت الزبدة و السمن  
171و  133و   

130و  15النقطتين  200 الزيوت و الدهون النباتية   
ىالشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخر    15  النقاط  200 

192و  130و  
130و  15النقطتين  200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
130و  15 النقطتين 200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  310
)7.01الصنف   

130و  15النقطتين  200  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
 الماء المعطر بالفواآه

  15و  2النقاط  90
130و   

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية ذات القشرة و البذور) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

  76و  15النقاط  50
130و   

منتوجات الكاآاو و المعدة أساسا من الشكوالطة بما في ذلك المنتوجات  
لة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لهاالمماث  

130و  15النقطتين  200  

بما   4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
الخ...اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  

130و  15النقطتين  200  

130النقطة  1000 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) لرفيعة للمنتوجات المخبزية ا( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
130و  15النقطتين  200  

130و  15النقطتين  100 بذور الحبوب الكاملة أو المقرمشة أو الرقائق بما في ذلك األرز   
130و  15النقطتين  200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان   
130و  15النقطتين  100 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء    

) و حلويات التابيوآا   
  15و  2النقاط  90

130و   
و بيتا و رقائق الشاي باجلز : مثال ( المنتوجات األخرى للمخبزة العادية  

)الخ ....اإلنجليزية   
130و  15النقطتين  100  

)الحلويات و الكريب: مثال ( المستحضرات للمنتوجات المخبزية الرفيعة   130و  15النقطتين  200   
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة
و  130و  15النقاط   200

192  
130و  15النقاط  200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة   

192و   
أو المملحة /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المجففة و المخمرة و 

 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
130و  15النقطتين  100  

)القشدة اإلنجليزية:  مثال( التحليات المعدة أساسا من البيض     15و  2النقاط  90 
130و   

البهارات للمعكرونة : مثال ( األعشاب  الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

130و  15النقطتين  200  

  130و  15النقاط  200 المستحضرات للحساء و المرق 
192و   

  130و  15النقاط  200 الصلصات و المنتوجات المماثلة  
192و   

130و  15النقطتين  400 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية " أو " الطاقوية"الموجهة للرياضيين و المشروبات 
 و المشروبات المرآزة

130و  15النقطتين  1000  

ا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء الفطائر الخفيفة المعدة أساس 
مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة (   

)و البقوليات   

130و  15النقطتين  200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة   

130و  15ين النقطت 200  

311 
312 

سمة الموجهة للقلي ما عدا زيت البقايا الصلبة الزيوت و المواد الد
 للزيتون

208النقطة  100  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  1000 الزيوت و الدهون النباتية 314
192النقطة  1000 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
  1500 علك للمضغ 
192و  15النقطتين  600 الصلصات و المنتوجات المماثلة   

130و  15النقطتين  100 المواد البديلة لمسحوق الحليب للمشروبات الساخنة  319  
130و  15النقطتين  200 الزيوت و الدهون النباتية   
  130و  15النقاط  200 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى 

192و   
130و  15النقطتين  200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
130و  15النقطتين  200  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  319
)7.01الصنف   

130و  15النقطتين  200  

130و  15النقطتين  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
  130و  15النقاط  200 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة 

141و   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

الخ...اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
130و  15النقطتين  200  

130النقطة  400 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة  )تلك المعدة أساسا من الفواآه  
130و  15النقطتين  200  

130و  15النقطتين  200 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
130و  15النقطتين  200 الخبز و الخبز الصغير   
)ما عدا المقرمشات المسكرة( المقرمشات   130و  15النقطتين  200   
باجلز و بيتا و رقائق الشاي : مثال ( للمخبزة العادية المنتوجات األخرى  

)الخ...اإلنجليزية   
130و  15النقطتين  200  

 المنتوجات المشابهة للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز  
 و مسحوق الخبز المحمص

130و  15النقطتين  200  

طع آاملة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل ق   
 أو قطع صغيرة

  130و  15النقاط  100
192و  167و   

  130و  15النقاط  100 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة 
192و  162و   

البهارات للمعكرونة : مثال( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

130و  15النقطتين  200  

ردل الخ  130و  15النقطتين  200   
   130و  15النقاط  200 الحساء و المرق 

192و   
   130و  15النقاط  200 الصلصات و المنتوجات المماثلة 

192و   
130و  15النقطتين  200 الفطائر الخفيفة المملحة    

يلة لمسحوق الحليب للمشروبات الساخنةالمواد البد 320 133و  15النقطتين  100   
)طبيعي( حليب و مسحوق القشدة ال  130و  15النقطتين  100   
   133و  15النقاط  175 (ghee)زيت الزبدة و السمن  

171و   
130و  15النقطتين  200 الزيوت و الدهون النباتية   
   130و  15النقاط  200 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى 

192و   
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SIN  الكمية  ذيةأصناف األغ  

  آغ/مغ 
  المالحظات

130و  15النقطتين  200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 320  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
130و  15 النقطتين 200  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
)7.01الصنف   

130و  15النقطتين  200  

130و  15النقطتين  200 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية ذات القشرة و البذور) يات و ألوه فيراالجافة و البقول  
   76و  15النقاط  200

130و   
   130و  15النقاط  200 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة 

141و   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

الخ...اڤو النو في ذلك الحلويات الصلبة و الطرية  
130و  15النقطتين  200  

130النقطة  400 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
130و  15النقطتين  200  

نالحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطما  130و  15النقطتين  200   
130و  15النقطتين  200 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة   
130و  15النقطتين  200 المنتوجات المخبزية    
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة 

أو قطع صغيرة    
   130و  15النقاط  200

192 و  
   130و  15النقاط  200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  

192و   
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
130و  15النقطتين  200  

صيدية الملفوفة و المجمدة السمك و رقائق األسماك و المنتوجات ال 
 تجميدا مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

أو المملحة بما  في /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المخمرة و 
 ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

ف مصبرة بما  في ذلك الرخويات السمك و المنتوجات الصيدية نص   
 و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما  في ذلك المنتوجات المخمرة  
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

بهارات للمعكرونة ال: مثال ( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

130و  15النقطتين  200  

  130و  15النقاط  200 الحساء و المرق 
192و   

  130و  15النقاط  200 الصلصات و المنتوجات المماثلة 
192و   

130و  15النقطتين  200 الخميرة و المنتوجات المماثلة   
130و  15النقطتين  400 المكمالت الغذائية   
الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو النشاء  

مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة (   
)و البقوليات   

130و  15النقطتين  200  

 الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
)الفواآه الجافة: مثال( و خليط الفواآه ذات القشرة   

130و  15النقطتين  200  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

15النقطة  100 المواد البديلة لمسحوق الحليب للمشروبات الساخنة 321  
)طبيعي( الحليب و مسحوق القشدة   130و  15النقطتين  200   
  133و  15النقاط  75 زيت الزبدة و المادة الدسمة منزوعة الماء 

171و   
130و  15النقطتين  200 الزيوت و الدهون النباتية   
  130و  15النقاط  200 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى 

192و   
130و  15النقطتين  200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي   
خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  المستحلبات الدهنية 

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/المنتوجات الممزوجة و  
130و  15النقطتين  200  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
)7.01الصنف   

130و  15النقطتين  200  

ي ذلك الشرابمثلجات لإلستهالك بما ف  130و  15النقطتين  100   
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
 و البذور

  76و  15النقاط  200
130و   

والطةالمنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشك    130و  15النقاط  200 
141و   

130و  15النقطتين  200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

الخ...اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  
130و  15النقطتين  200  

130النقطة  400 علك للمضغ   
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه  
130و  15النقطتين  200  

130و  15النقطتين  100 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان   
ة المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلةالعجائن و المعكرونة الشريطي  130و  15النقطتين  200   
130و  15النقطتين  200 المنتوجات المخبزية    
اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة أو  

 قطع صغيرة 
  130و  15النقاط  100

192و  167و   
ة و المفرومة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحول    130و  15النقاط  100 

192و  162و   
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
130و  15النقطتين  200  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة  
في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآياتتجميدا مكثفا بما   

130و  15النقطتين  200  

أو المملحة بما  في /السمك و المنتوجات الصيدية المدخنة و المخمرة و 
 ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

 السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما  في ذلك الرخويات  
الشوآيات و القشريات و  

130و  15النقطتين  200  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما  في ذلك المنتوجات المخمرة  
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

130و  15النقطتين  200  

البهارات للمعكرونة : مثال ( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
)الشريطية الفورية  

130و  15قطتين الن 200  

  130و  15النقاط  100 الحساء و المرق 
192و   

  130و  15النقاط  100 الصلصات و المنتوجات المماثلة 
192و   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

130و  15النقطتين  400 المكمالت الغذائية 321  
130و  15النقطتين  200 الفطائر الخفيفة المملحة   

الطرق الحسنة  الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن 330
 للصنع

 

الطرق الحسنة   (ghee)زيت الزبدة و المادة الدسمة اللبنية منزوعة الماء و السمن  
 للصنع

171النقطة   

122النقطة  3000 عصير الفواآه    
  122النقطتين  3000 مرآزات لعصير الفواآه 

127و   
  5000 نكتار الفواآه 
127النقطة  5000 مرآزات لنكتار الفواآه   
  5000 منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
المعدة  للطلي عجائن المماثلة األخرىالالمعجون و الهالم و المربى و  

المنخفضة القيمة الطاقويةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات   
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

ر المحولة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا؛  الفواآه و الخضر غي 
الفواآه و الخضر غير المحولة المبردة و المعبأة مسبقا و الجاهزة 

 لإلستهالك و البطاطا غير المحولة و المقشرة و المعبأة مسبقا 

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
)ناء الزيوت البكر و زيوت الزيتونباستث(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الخضر المحفوظة الفواآه و  الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا  
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

المعدة  للطلي عجائن المماثلة األخرىالالمعجون و الهالم و المربى و  331
المنخفضة القيمة الطاقويةوجات ذات أساسا من الفواآه بما في ذلك المنت  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه 
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة  
لصنعل  

 

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا 
 للصنع

192النقطة   

 UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(i) 331  مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق
 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة    (ghee)زيت الزبدة و السمن 
 للصنع

171النقطة   

المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة  
نخفضةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية الم  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه 
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

م الطازج و المعبأ مسبقامستحضرات اللحم المفرو  الطرق الحسنة  
 للصنع

192النقطة   

  UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية 
(ii) 331  المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة

المنخفضةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية   
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه 
 للصنع

 

الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192 النقطة  

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

وم الطازج و المعبأ مسبقامستحضرات اللحم المفر  الطرق الحسنة  
 للصنع

192النقطة   

 UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية 
(iii) 331  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

الطرق الحسنة   (ghee)زيت الزبدة و السمن 
 للصنع

171النقطة   

المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة  
 أساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

رق الحسنة الط الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه 
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(iii) 331  الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

ضر المحفوظةالفواآه و الخ  الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا 
 للصنع

192النقطة   

  UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية 
الطرق الحسنة  الحليب المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا 332

 للصنع
 

فواآهآومبوت بال  الطرق الحسنة  
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
الموجهة خاصة للطهي ) يتونباستثناء الزيوت البكر و زيوت الز(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا 
 للصنع

192النقطة   

 (i) 332
  (ii) 332 

ت المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجا
 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة 
 أساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

المحفوظ منزوع الماء آليا أو جزئيا الحليب الطرق الحسنة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
)باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

رق الحسنة الط الفواآه و الخضر المحفوظة
 للصنع

 

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا
 للصنع

192النقطة   

  UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية
المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة 333

ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة أساسا من الفواآه بما في  
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

  السمك و القشريات و الرخويات غير المحولة بما في ذلك المجمدة 
  و المجمدة تجميدا مكثفا  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
)ر و زيوت الزيتونباستثناء الزيوت البك(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي 
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   
أو للقلي أو لتحضير الصلصات/و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة
 للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الطرق الحسنة  مستحضرات اللحم المفروم الطازج و المعبأ مسبقا333
 للصنع

192النقطة   

  UHT   4000                   حليب الماعز المعقم بدرجة حرارة عالية
(i) 333

(ii) 333 
بى و العجائن األخرى المماثلة للطلي من المعجون و الهالم و المر

 الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة 
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

 الزيوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي  
) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيتون(   

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

يوت و المواد الدسمة غير المستحلبة من أصل حيواني أو نباتي الز   
الموجهة خاصة للطهي ) باستثناء الزيوت البكر و زيوت الزيوت (   
أو للقلي أو لتحضيرالصلصات /و  

الطرق الحسنة 
 للصنع

192النقطة   

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

و المعبأ مسبقامستحضرات اللحم المفروم الطازج   الطرق الحسنة  
 للصنع

192النقطة   

 األسماك و القشريات و الرخويات غير المحولة بما في ذلك المجمدة  
 و المجمدة تجميدا مكثفا

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

  128و  45النقاط  4000 عصير الفواآه 334
129و   

  127و  45النقاط  4000 المرآزات لعصير الفواآه  
129و  128و   

 
128و  45النقطتين  4000 نكتار الفواآه    
  127و  45النقاط  4000 المرآزات لنكتار الفواآه  

128و   
  5000 منتوجات الكاآاو و الشكوالطة 
المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة  

ية المنخفضةأساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقو  
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  آومبوت بالفواآه 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي المعدة  335
منتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضةأساسا من الفواآه بما في ذلك ال  

الطرق الحسنة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

(i) 335
335(ii) 

  128و  45النقاط  4000 عصير الفواآه
129و   

  127و  45النقاط  4000 المرآزات لعصير الفواآه 
129 و 128و   

 
128و  45النقطتين  4000 نكتار الفواآه    
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  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) 335
335(ii) 

  127و  45النقاط  4000 المرآزات لنكتار الفواآه 
128و   

  5000 منتوجات الكاآاو و الشكوالطة 
لمعدة المعجون و الهالم و المربى و العجائن المماثلة األخرى للطلي ا 

 أساسا من الفواآه بما في ذلك المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة
الطرق الحسنة 

 للصنع
 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
 للصنع

 

الطرق الحسنة  العجائن الطازجة  
 للصنع

 

الطرق الحسنة  عصير العنب 336
 للصنع

 

الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 
لصنعل  

 

(i) 336
336(ii) 

  128و  45النقاط  4000 عصير الفواآه
129و   

لمرآزات لعصير الفواآها    127و  45النقاط  4000 
129و  128و   

 
128و  45النقطتين  4000 نكتار الفواآه    
  127و  45النقاط  4000 المرآزات لنكتار الفواآه  

128و   
  5000 منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 

 للصنع
 

  128و  45النقاط  4000 عصير الفواآه 337
129و   

  127و  45النقاط  4000 المرآزات لعصير الفواآه  
129و  128و   

128و  45النقطتين  4000 نكتار الفواآه    
  127و  45النقاط  4000 المرآزات لنكتار الفواآه  

128و   
ت الكاآاو و الشكوالطة منتوجا   5000  
الطرق الحسنة  الفواآه و الخضر المحفوظة 

 للصنع
 

        الحليب  المعقم  و  الحليب  المعقم  و المعقم   بدرجة  حرارة عالية 338
       UHT  

1000  

88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة    
194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة      
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة    
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
لمستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك ا 

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

ه المصبرة الفواآ   800  



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 83
 

  
SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
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  800 المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه 338
33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) البقوليات و ألوه فيرا و الدرنات و الحبوب الجافة و 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  اللحم و الدواجن بما   

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
المجمد تجميدا مكثفا المنتوجات المعدة أساسا من البيض  33النقطة  1290   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

لى محليات مكثفة محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي ع  33النقطة  1000   
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا )  األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية: مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33ط النقا 1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

  700 المشروبات المعطرة بدون آحول  
88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

لمادة الجافة من ا % 28يحتوي على أقل من  الحليب منزوع الماء جزئيا 339  1000  
194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة       

(i) 339
 

من المادة الجافة % 28الحليب منزوع الماء جزئيا يحتوي على أآثر من   1500  

88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة    
مسحوق مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة  
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /زوجة والمنتوجات المم  
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
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  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) 339
 

بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   
و الطحالب ) لحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا و الدرنات و ا

 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
م و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة اللح   

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا المنتوجات المعدة  33النقطة  1290   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

لك التي تحتوي على محليات مكثفة محليات المائدة بما في ذلك ت  33النقطة  1000   
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    

 
ما عدا ) ستعمال في الحمية األغذية المكملة لإل: مثال ( أغذية الحمية 

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

فواآهالمرآزات لنكتار ال    40و  33النقاط  1000 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(ii) 339 2500 مسحوق الحليب و مسحوق الحليب منزوع الدسم  
ة للحليب و مسحوق القشدة المنتوجات المماثل  88و  33النقطتين  4400   
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
طلي المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط لل  33النقطة  2200   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
ما في ذلك الفطريات و الجذور ب( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
قائق مسحوق القرطمان الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك ر  33النقطة  2200   
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  
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339 (ii)  192و  33ين النقطت 2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
ب سكر الخشب و شرا: مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33قطة الن 2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33ط النقا 1000 المرآزات لعصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(iii) 339 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
  قشدة الحليب المبستر و المعقم و المعقم بدرجة حرارة عالية 

UHT  
5000  

قشدة الحليب المخفوق و المنتوجات المماثلة المعدة أساسا من المواد  
 الدسمة النباتية 

5000  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  
 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

33النقطة  4400  

)باستثناء الموزاريال(الجبن الغير الناضج    2000  
34و  33النقطتين  880 الزبدة   
ط للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خلي  33النقطة  2200   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها   
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
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339 (iii) 67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل  
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33قطة الن 1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13صناف من المنتوجات من األ
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

   الجبن الذائب و المنتوجات البديلة للجبن الذائب  340
(i) 340 88و  33 النقطتين 4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  
 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
ية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك المستحلبات الدهن 

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

ا من الفواآه المخمرة المنتوجات المعدة أساس  33النقطة  2200   
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

لمنتوجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و ا  33النقطة  2200   
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    

 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة 
 أو قطع صغيرة 

192و  33النقطتين  2200  

لمفرومة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و ا  192و  33النقطتين  2200   
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   

سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : ال مث( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(i) 340 33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( ة لإلستعماالت الطبية الخاصة أغذية الحمية الموجه 

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

الفواآه عصير    40و  33النقاط  1000 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15تحتوي على  المشروبات الروحية التي 88و  33لنقطتين  440   

33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   
(ii) 340 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  
اللبن  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل  

33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

نية أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الده/المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) درنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا و ال
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
ات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفاالمنتوج  33النقطة  1290   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر 
)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  

33النقطة  1320  

في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  محليات المائدة بما  33النقطة  1000   
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
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  آغ/مغ 

  مالحظاتال

(ii) 340 ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية
  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 

33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

تار الفواآهنك    40و  33النقاط  1000 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

  500 المشروبات الموجهة للرياضيين و ماء المائدة المحضر  
88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(iii) 340 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة  
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( من الفواآه  عجائن للطلي المعدة أساسا 
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
ة على شكل قطع آاملة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمد   

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    

  10000 المنتوجات البديلة للملح 
الطرق الحسنة  المكمالت الغذائية  

 للصنع
 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة 
) 1.13من الصنف   

33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( ة الحمية أغذي 

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  
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SIN  المالحظات  آغ /مغ  الكمية أصناف األغذية  
(iii) 34040و  33النقاط  1000 عصير الفواآه  

122و   
  40و  33لنقاط ا 1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه

127و  122و   
  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 

122و   
  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 

127و  122و   
  20000 المشروبات المعدة أساسا من البروتينات النباتية  
88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
ن الكحولم % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة     341  
  30000 مبيضات المشروبات  

(i) 341 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
سا من مسحوق مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أسا 

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي   

المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  
أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /ت الممزوجة والمنتوجا  

33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( زجة المعالجة سطحيا الخضر الطا   

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
ور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان الحبوب لفط  33النقطة  2200   
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
ة أساسا من البيض السائلالمنتوجات المعد  67و  33النقطتين  4400   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)عدة أساسا من السكرالقيقب و الطلية الرفيعة الم  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة 
) 1.13من الصنف   

33النقطة  2200  

وزن أغذية الحمية لخفض ال  33النقطة  2200   
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

341 (i) 40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه  
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

  50000 مبيضات المشروبات للموزع اآللي 
88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15 المشروبات الروحية التي تحتوي على  88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(ii) 341 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) حبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا و الدرنات و ال
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  اللحم   

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفاالمنتوجات المعدة   33النقطة  1290   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

ك التي تحتوي على محليات مكثفة محليات المائدة بما في ذلك تل  33النقطة  1000   
33النقطة  8800 الملح    
  1000 المثلجات لإلستهالك  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية 

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
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 341 (ii)  88و  33لنقطتين  440 النبيذ  
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

341(iii)   88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة  
الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد   33النقطة  2200   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

  3000 التحليات  
  7000 خليط منزوع الماء جاهز لإلستعمال في التحليات 
باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  و الدرنات و الحبوب
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
لدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة اللحم و ا   

 أو قطع صغيرة 
192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
ا من البيض المجمد تجميدا مكثفاالمنتوجات المعدة أساس  33النقطة  1290   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

تي تحتوي على محليات مكثفة محليات المائدة بما في ذلك تلك ال  33النقطة  1000   
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) في الحمية  األغذية المكملة لإلستعمال: مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   
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(i) 342حوق القشدة المنتوجات المماثلة للحليب و مس 88و  33النقطتين  4400   

(ii) 342   194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن 

 باستثناء أجبان مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
اللبنية للطلي و خليط للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة   33النقطة  2200   
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04وجات من الصنف المنت  

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا   

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
بذورالبحرية و الفواآه ذات القشرة و ال  

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    

 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة 
 أو قطع صغيرة 

192و  33تين النقط 2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة   
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( مية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة أغذية الح 

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا المنتوجات ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13من األصناف من 
33 النقطة 2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15روحية التي تحتوي على المشروبات ال  88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة     343  
  20000 المنتوجات المخبزية الرفيعة  

(i) 343 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
سحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن م 

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
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  المالحظات

343 )(i  المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك
أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و  

33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

33 و 16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
  2500 الطحين  
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    

 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة 
 أو قطع صغيرة 

192و  33النقطتين  2200  

192و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة    
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33لنقطتين ا 6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات ( وجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة أغذية الحمية الم 

) 1.13من الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

صير الفواآهع    40و  33النقاط  1000 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15لتي تحتوي على المشروبات الروحية ا  88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(ii) 343 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

مصل اللبن باستثناء الجبن المعد أساسا من   
33النقطة  4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

لدهنية أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات ا/المنتوجات الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
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 343 (ii) بما في ذلك الفطريات و الجذور ( زجة المعالجة سطحيا الخضر الطا  

و الطحالب البحرية و ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
رة  الطحين مخم   20000  
33النقطة  2200 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان    
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
و  33النقطتين  2200

192 
و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  

192 
)البياض أو الصفار أو البيض الكامل(البيض السائل    10000  
67و  33النقطتين  4400 المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   

سكر الخشب و شراب : مثال ( ريات األخرى و الشراب المسكر السك
)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  

33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات من ( ة الخاصة أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبي 

) 1.13الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33ط النقا 1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
الكحولمن  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

(iii) 343 88و  33النقطتين  4400 المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  

 باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
33ة النقط 4400  

34و  33النقطتين  880 الزبدة   
33النقطة  2200 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي    
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات  

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /الممزوجة و  
33النقطة  2200  

باستثناء ) الشوتناي: مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
5.2.1.04المنتوجات من الصنف   

33النقطة  1100  

33النقطة  2200 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة    
بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا    

و الطحالب البحرية و ) افة و البقوليات و ألوه فيرا و الدرنات و الحبوب الج
 الفواآه ذات القشرة و البذور

33و  16النقطتين  1760  

33النقطة  2200 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها    
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343 (iii)  رقائق مسحوق القرطمان الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك 33النقطة  2200   
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

 أو قطع صغيرة 
و  33النقطتين  2200

192 
و  33النقطتين  2200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  

192 
ئلالمنتوجات المعدة أساسا من البيض السا  67و  33النقطتين  4400   
33النقطة  1290 المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا   
سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق   56و  33النقطتين  6600   
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

)القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر  
33النقطة  1320  

33النقطة  1000 محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة    
33النقطة  8800 الملح    
ما عدا المنتوجات من ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

) 1.13الصنف   
33النقطة  2200  

33النقطة  2200 أغذية الحمية لخفض الوزن    
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية 

  6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
33النقطة  2200  

  40و  33النقاط  1000 عصير الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار عصير الفواآه 
127و  122و   

  40و  33النقاط  1000 نكتار الفواآه 
122و   

  40و  33النقاط  1000 المرآزات لنكتار الفواآه 
127و  122و   

88و  33لنقطتين  440 النبيذ    
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على   88و  33لنقطتين  440   
33النقطة  2200 الفطائر الخفيفة المملحة   

194و 33طتينالنق 20000 األجبان الذائبة    353  
194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    355  
  2000 الحشو و الطلية الرفيعة للمنتوجات المخبزية الرفيعة 356
  1000 الخليط المنزوع الماء الموجه لإلستعمال في التحليات  357

  6000 التحليات من نوع الهالم 
  1000 التحليات المعطرة بالفواآه 
للتحضير المنزلي للمشروباتالمسحوق    1000  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    363  
  6000 التحليات    
  5000 الحساء و المرق 
  3000 المسحوق للتحضير المنزلي للمشروبات 

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    381  
ة أساسا من الماء المعطرللمشروبات المعد) السائلة أو الصلبة( المرآزات   23النقطة  10   

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    384  
  200 الزيوت و الدهون النباتية 
192النقطة  200 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى   
  100 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
192النقطة  200 اللحم الطازج و الدواجن بما في ذلك القنيصة المفرومة   
192النقطة  200 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح و المجففة   
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المعالجة  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المنقوعة في الملح و غير 384

 حراريا و المحولة و المفرومة و المجففة
192النقطة  200  

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات الموجهة  
و " المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" للرياضيين و المشروبات 

 المشروبات المرآزة

200  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   385  
  21النقطة  100 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
21النقطة  265 الفواآه الجافة   
21النقطة  250 الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح   
21النقطة  130 المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي : ( ن الفواآه مثال عجائن للطلي المعدة أساسا م 

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
21النقطة  100  

21النقطة  250 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة   
 مواد التزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  

 و المرطبات
21النقطة  650  

بما في ذلك الفطريات و الجذور  (الخضر المجمدة تجميدا مكثفا    
و الطحالب البحرية و ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

 الفواآه ذات القشرة و البذور

و  21النقطتين  100
110 

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
طحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و ال) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

 و البذور

64و  21النقطتين  800  

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و ( الصوجا  

و الطحالب البحرية ) البقوليات و ألوه العادية   

21النقطة  250  

أو محفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط  

و الطحالب البحرية ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

21النقطة  365  

بما في ذلك (العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر  
ريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات الفط  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور ) و ألوه فيرا   
)زبدة الفول السوداني: مثال (   

21النقطة  250  

) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه   فيرا  
زبدة الفول : مثال ( فواآه ذات القشرة و البذور و الطحالب البحرية و ال

) السوداني   

  

بما في ذلك الفطريات (اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات من 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

21النقطة  80  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

توجات المعدة أساسا من الصوجا المخمرة و الطحالب البحرية باستثناء المن
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06ذات األصناف 

  3.2.9.12و 

21النقطة  250  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (الخضر المطهية أو المقلية    
و الطحالب البحرية) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

21النقطة  250  

عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات و  
 المرطبات 

21النقطة  50  
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حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  385  

)و حلويات التابيوآا  
21النقطة  315  

بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المعالجة  اللحم و الدواجن 
 حراريا 

و  21النقطتين  35
192 

  75 القشريات المجمدة  
السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما في  

 ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات 
21النقطة  75  

جات الصيدية الملفوفة و المجمدة تجميدا السمك و رقائق األسماك و المنتو 
 مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

21النقطة  75  

21النقطة  50 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية   
 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات  

أو في نقيع الملح/و الشوآيات المحفوظة في الخل و  
21النقطة  250  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة أو  
 المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات 

21النقطة  340  

أو المخثر بالحرارة/المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجفف و  47و  21النقطتين  200   
وي على محليات مكثفةمحليات المائدة بما في ذلك التي تحت  96و  21النقطتين  1000   
بهارات للمعكرونة : مثال ( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  

)الشريطية الفورية  
21النقطة  70  

21النقطة  75 الخردل    
) المايونيز و صلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة   21النقطة  100   
الكيتشوب و صلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة    

) و صلصة بالقشدة و الصلصة  البنية   
21النقطة  75  

و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  
باستثناء عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

21النقطة  100  

21النقطة  150 المكمالت الغذائية    
 
 

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات الموجهة 
"المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" للرياضيين و المشروبات   
 و المشروبات المرآزة

21النقطة  200  

بات األخرى القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشرو
 الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو

21النقطة  35  

21النقطة  25 الجعة و مشروبات المالتي  
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على  21النقطة  25   

المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة 
)الخمر و آحول روحي منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول الجعة و  

21النقطة  25  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   386  
  21النقطة  100 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي

21النقطة  265 الفواآه الجافة  
أو في نقيع الملح الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت 21النقطة  250   

21النقطة  130 المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه مثال 

5.2.1.04المنتوجات من الصنف   
21النقطة  100  

21النقطة  250 المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات مواد التزيين   
 و المرطبات

21النقطة  650  

بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا   
و الطحالب البحرية و ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

 الفواآه ذات القشرة و البذور

و  21النقطتين  100
110 
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بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة 386

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
 القشرة و البذور

64و  21النقطتين  800  

نقيع الملح أو في صلصة الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في 
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا  

و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية   

21النقطة  250  

أو محفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية 
الدرنات و الحبوب  بما في ذلك الفطريات و الجذور و( تحت الضغط  

و الطحالب البحرية ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

21النقطة  365  

بما في ذلك (العصيدة و منتوجات للطلي المعدة أساسا من الخضر 
 الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات 

البذور و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و ) و ألوه فيرا   
)زبدة الفول السوداني: مثال (   

21النقطة  250  

بما في ذلك الفطريات (اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة  

21النقطة  80  

بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة   
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية   

معدة أساسا من الصوجا و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات ال
  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

  3.2.9.12و 

21النقطة  250  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (الخضر المطهية أو المقلية   
و الطحالب البحرية) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا   

21النقطة  250  

طلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات عجائن لل
 و المرطبات 

21النقطة  50  

حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء   
)و حلويات التابيوآا  

21النقطة  315  

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المعالجة 
يا حرار  

192و  21النقطتين  35  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما 
 في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات 

21النقطة  75  

السمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة 
لشوآياتتجميدا مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و ا  

21النقطة  75  

21النقطة  50 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية  
 السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات 

أو في نقيع الملح/و الشوآيات المحفوظة في الخل و  
21النقطة  250  

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة 
 أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات 

21النقطة  340  

أو المخثر بالحرارة/المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجفف و 47و  21النقطتين  200   
96و  21النقطتين  1000 محليات المائدة بما في ذلك التي تحتوي على محليات مكثفة  

بهارات للمعكرونة : مثال ( ات األعشاب الرفيعة و التوابل و البهار
)الشريطية الفورية  

21النقطة  70  

21النقطة  75 الخردل   
) المايونيز و صلصات للسلطات: مثال ( الصلصات المستحلبة  21النقطة  100   

الكيتشوب و صلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة   
) و صلصة بالقشدة و الصلصة  البنية   

21النقطة  75  
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  آغ/مغ 

  المالحظات

و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات 386
باستثناء عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين   

21النقطة  100  

21النقطة  150 المكمالت الغذائية   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات 

"المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات   
 و المشروبات المرآزة

21النقطة  200  

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى 
الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو الساخنة المعدة أساسا من  

21النقطة  35  

21النقطة  25 الجعة و مشروبات المالتي  
من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على  21النقطة  25   

المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة 
)يلة من الكحولالجعة و الخمر و آحول روحي منعش ذو نسبة ضئ  

21النقطة  25  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   388  
46النقطة  200 الزيوت و الدهون النباتية389  

192و  46النقطتين  200 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى  
للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط 46النقطة  200   

السمك و رقائق السمك و المنتوجات الصيدية الملفوفة و المجمدة تجميدا 
 مكثفا بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات

46و  15النقطتين  200  

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات 
"المحللة الكهربائية"أو " قويةالطا" الموجهة للرياضيين و المشروبات   

 و المشروبات المرآزة

46و  15النقطتين  1000  

46النقطة  200 الفطائر الخفيفة المملحة  
194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   405  

192النقطة  3000 مستحلبات المواد الدسمة  
  2000 المنتوجات المخبزية الرفيعة

عة و تلبيسات المنتوجات المخبزية الرفيعة الحشو و الطلية الرفي  
 و التحليات

5000  

  1500 الحلويات
  3000 مثلجات لإلستهالك بالماء

  3000 الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من الحبوب و البطاطا
192النقطة  8000 الصلصات   

  100 الجعة
  5000 علك للمضغ 

  5000 مستحضرات الفواآه و الخضر
  300 المشروبات المعطرة بدون آحول 

  10000 النبيذ المستحلب 
أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و مستحضرات 

الحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة أو حمية غذائية في 
 اليوم

1200  

  1000 المكمالت الغذائية
لمغلوق خمر التفاح باستثناء خمر التفاح ا  100  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   426  
  5000 المشروبات المعدة أساسا من المنتوجات اللبنية و الموجهة للبيع بالتجزئة

  1500 المكمالت الغذائية
  30000 الصلصات المستحلبة

  10000 المنتوجات المخبزية الرفيعة المعبأة مسبقا و الموجهة للبيع بالتجزئة
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  آغ/مغ 
  المالحظات

 المعكرونة الشريطية الشرقية الموجهة لإلستهالك و المعبأة مسبقا 426
 و الموجهة للبيع بالتجزئة

10000  

  10000 األرز الجاهز لإلستهالك و المعبأ مسبقا و الموجه للبيع بالتجزئة
و المعبأة مسبقا بما في ذلك منتوجات البطاطا و األرز المحولة 

المنتوجات المحولة المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا و المبردة و المجففة 
 و الموجهة للبيع بالتجزئة

10000  

  10000 منتوجات البيض المجففة و المرآزة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا
غيرة الحلويات الهالمية باستثناء منتوجات الهالم في صواني ص  10000  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   431  
432
433
434

حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية و المعطرة و  
 و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض
) و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن  

1000  

  4000 المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة435
)طبيعي( القشدة المبسترة 436  1000  

و القشدة  و القشدة المخفوقة    UHTالقشدة المعقمة بدرجة حرارة عالية 
 )طبيعي( ذات النسبة الضئيلة من المادة الدسمة 

10000  

)طبيعية( القشدة المثخنة   1000  
  5000 المنتوجات المماثلة للقشدة 

  4000 المواد المماثلة للحليب و مسحوق القشدة 
38النقاط  80 الجبن الطازج  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    
)قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر: مثال ( التحليات اللبنية   3000  

تية الزيوت و الدهون النبا 102النقطة  5000   
192و 102النقطتين  5000 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى  

102النقطة  5000 المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك 

أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /زوجة والمنتوجات المم  
102النقطة  5000  

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة 
)7.01الصنف   

102النقطة  3000  

  1000 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب
جوز الهند حليب: المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه  154النقطة  1000   

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من 
 الماء المعطر بالفواآه

3000  

 مواد التزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات 
 و المرطبات

3000  

ذلك الفطريات بما في ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر 
) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

)الخضر و الخضر المصبرة   

3000  

)شراب( سا من الكاآاو المستحضرات المعدة أسا  500  
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد التزيين للحلويات 

 و المرطبات 
1000  

101النقطة  5000 المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  5000 المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها
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432
433

بما   4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف 
الخ..ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو  

1000  

  5000 علك للمضغ434
435
436

غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين 
و الصلصات المسكرة) تلك المعدة أساسا من الفواآه   

3000  

  5000 العجائن و المعكرونة الشريطية المجففة و المنتوجات المماثلة
153النقطة  5000 العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة  

ويات األرز حل: مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء   
)و حلويات التابيوآا  

3000  

)لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال (عجائن للقلي    2النقطة  5000 
  3000 الخبز و الخبز الصغير

)ما عدا المقرمشات المسكرة ( المقرمشات  11النقطة  5000   
ائق الشاي باجلز و بيتا و رق: مثال ( المنتوجات األخرى  للمخبزة العادية 

)الخ...اإلنجليزية  
11النقطة  3000  

 المنتوجات المشابهة  للخبز بما في ذلك الحشو المعد أساسا من الخبز 
 و مسحوق الخبز المحمص

11النقطة  3000  

11النقطة  3000 الخبز و الخبز الصغير بالحليب المطهي بالبخار  
11النقطة  3000 مستحضرات للخبز و المنتوجات المخبزية العادية  

مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة   
)و متبلة  

3000  

 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة 
 أو قطع صغيرة

  192النقطة  5000

  192النقطة  5000 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة أو المفرومة 
)للنقانق: مثال ( األمعاء الموجهة لإلستهالك    192النقطة  1500 

)القشدة اإلنجليزية: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض    3000  
   10  الملح  
   2000  األعشاب الرفيعة و التوابل  
   5000  التوابل و البهارات  
  192النقطة  1000  الحساء و المرق 
   3000  )المايونيز و صلصات للسلطات : مثال ( ة الصلصات المستحلب 
  الكيتشوب و صلصة بالجبن : مثال ( الصلصات  غير المستحلبة  

  )و صلصة بالقشدة و صلصة بنية
5000   

  192و  127النقطتين 5000  مستحضرات للصلصات و صلصات بعصير اللحم  
   5000  )صلصات السمك : مثال ( الصلصات الشفافة  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا : مثال (  السلطات 

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
  ) 3.1.05و 5.2.2.04الصنفين 

2000   

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  ) 1.13من الصنف 

1000   

   1000  مية لخفض الوزن أغذية الح 
   25000  المكمالت الغذائية  
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

  " المحللة الكهربائية"أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة

  127النقطة  500

   120  من الكحول  % 15 المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من 
الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  

الجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 
  )الكحول 

120   
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  آغ/مغ 

  المالحظات

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة   440  
الطرق الحسنة   عصير الفواآه

 للصنع 
   35النقطة 

الطرق الحسنة   المرآزات لعصير الفواآه 
 للصنع 

  127و  35النقطتين 

الطرق الحسنة   نكتار الفواآه 
 للصنع 

  

الطرق الحسنة   المرآزات لنكتار الفواآه 
 للصنع 

  127النقطة 

الطرق الحسنة   منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
 للصنع 

  195النقطة 

المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات المماثلة األخرى بالفواآه  
  بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة

الطرق الحسنة 
 للصنع 

  

الطرق الحسنة   آومبوت الفواآه ما عدا  التفاح فقط  
 للصنع 

  

(i) 440 
(ii) 440  

الطرق الحسنة   منتوجات الكاآاو و الشكوالطة 
 للصنع 

  195قطة الن

المعجون و الهالم و المربى و المستحضرات المماثلة األخرى بالفواآه  
  بما في ذلك المنتوجات ذات الحريرات المنخفضة 

الطرق الحسنة 
 للصنع 

  

الطرق الحسنة   آومبوت الفواآه ما عدا التفاح فقط  
 للصنع 

  

   3000  عصير و نكتار األناناس و فواآه الباسيون 
ن الذائبة األجبا    442 194و 33النقطتين 20000   

  97النقطة  10000  المستحضرات المعدة أساسا من المساحيق و العجينة و قشرة الكاآاو 
   10000  المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
   10000  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  

ائبة األجبان الذ    444 194و 33النقطتين 20000   
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

500   

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة     445  
   110  سطحيا الفواآه الطازجة المعالجة  
 بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

110   

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  
" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" ضيين و المشروبات الموجهة للريا

  و المشروبات المرآزة

150    

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة    450  
  192النقطة   5000  الصلصات  

(i) 450  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
لمعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجات ا 

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
لك المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذ 

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200
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(i) 450  ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه

  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 
  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  نتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة الم 
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  ثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها المنتوجات المما 
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  نيصة المحولة و المفرومة اللحم و الدواجن بما في ذلك الق 
  192النقطة   3000  الحساء و المرق 
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل  
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33تين النقط 6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( ة لإلستعماالت الطبية الخاصة أغذية الحمية الموجه 

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  الفواآهعصير  
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15حتوي على أآثر من المشروبات الروحية التي ت 
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(ii) 450 88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  ساسا من مصل اللبن باستثناء الجبن المعد أ
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 ستحلبات الدهنية أو المعطرة المعدة أساسا من الم/المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  يات و الجذور بما في ذلك الفطر( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760
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(ii) 450  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  

  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  نتوجات المعدة أساسا من البيض السائلالم 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر 
  )ية الرفيعة المعدة أساسا من السكرالقيقب و الطل

  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
    2000  الشاي الفوري و النقيع الفوري  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13ن الصنف م
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  صير الفواآهالمرآزات لع 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(iii) 450  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( لمعدة أساسا من الفواآه عجائن للطلي ا 
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) ليات و ألوه فيراو الدرنات و الحبوب الجافة و البقو
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  اللحم و الدواجن بما في ذلك 

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  اتالمالحظ

(iii) 450  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على المحليات المكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( لحمية أغذية ا 

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(v) 450 88و  33النقطتين  4400  ليب و مسحوق القشدة المنتوجات المماثلة للح  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200   المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

    10000  مسحوق المواد الغذائية 
ا ما عد" ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 
  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  لقشرة و البذورو الفواآه ذات ا

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنب مسحوق السكر و مسحوق 
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
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SIN  يةالكم  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(v) 450 الطرق الحسنة   علك للمضغ
  للصنع

  

  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) لمكملة لإلستعمال في الحمية األغذية ا: مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  كتار الفواآه المرآزات لن 
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(vi) 450  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

    2000  مشروبات الشكوالطة و المالتي و المنتوجات اللبنية 
  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي المواد الدسمة للطلي و المواد  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

عدا ما " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  القشرة و البذور و الفواآه ذات

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبوق مسحوق السكر و مسح 
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(vi) 450  ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة
  )1.13من الصنف 

  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(vii) 450  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
صل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن مسحوق م 

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
زيت في الماء بما في ذلك  المستحلبات الدهنية خاصة من النوع 

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  آه المخمرة المنتوجات المعدة أساسا من الفوا 
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  بديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات ال 
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
لخشب و شراب سكر ا: مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
(vii) 450 40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه   

  122و 
   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 

   127و  122و 
   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  

   122و 
   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  

  127و  122و 
  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15أآثر من  المشروبات الروحية التي تحتوي على 
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

194و 33النقطتين 20000 األجبان الذائبة     451  
   1000  السوريمي 
   5000  باتي السمك و القشريات 

(i) 451  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
من النوع زيت في الماء بما في ذلك المستحلبات الدهنية خاصة  

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  من الفواآه المخمرة المنتوجات المعدة أساسا  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  توجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المن 
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  ومة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفر 
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب :  مثال( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13نف من الص
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  لفواآهالمرآزات لعصير ا 
   127و  122و 
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
(i) 451  40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه   

   122و 
   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  

  127و  122و 
  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15ي على أآثر من المشروبات الروحية التي تحتو 
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(ii) 451  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  ا من مصل اللبن باستثناء الجبن المعد أساس
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 لبات الدهنية أو المعطرة المعدة أساسا من المستح/المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  و الجذور  بما في ذلك الفطريات( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33النقطة  2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  192النقطة   4000  تلبيسات للحوم و المنتوجات النباتية 
  67و  33النقطتين  4400  توجات المعدة أساسا من البيض السائلالمن 
  33النقطة  1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا  
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )ة الرفيعة المعدة أساسا من السكرالقيقب و الطلي
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  حمية لخفض الوزن أغذية ال 
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(ii) 451  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

  194و  33النقطة   22000  األجبان الذائبة  452
    5000  الحلويات  
    10000  السكر الناعم 
    2000  المعكرونة الشريطية 
    12000  عجائن للقلي  
    5000  رقائق السمك غير المحولة و المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا  
الرخويات و القشريات غير المحولة و المحولة، المجمدة و المجمدة  

  تجميدا مكثفا
5000    

بما في ذلك  المنتوجات المجمدة و المجمدة (منتوجات البطاطا المحولة  
  و البطاطا المطهية مسبقا المجمدة) تجميدا مكثفا و المبردة و المجففة

  و المجمدة تجميدا مكثفا

5000    

    1000  القشريات المحفوظةمنتوجات  
    5000  المواد الدسمة للطلي باستثناء الزبدة  
    2000  زبدة ذات قشدة حامضة  
    30000  المستحلب المائي على شكل رذاذ لتلبيس قوالب الحلويات و المرطبات   
    2000  المشروبات المعدة أساسا من القهوة للموزع اآللي 
    40000  المعطرات 

(i) 452 88و  33النقطتين  4400  توجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة المن  
(ii) 452 

(iii) 452 
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن 

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
  33النقطة  4400

(iv) 452  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  ي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي المواد الدسمة للطل 
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

    30000  و المرطبات  المستحلب المائي على شكل رذاذ لتلبيس قوالب الحلويات  
ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه   

  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 
  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
   بما في ذلك الفطريات و الجذور( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33قطة الن 2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
    2000  المعكرونة الشريطية 
    12000  عجائن للقلي  
    5000  رقائق السمك غير المحولة المجمدة و المجمدة تجميدا مكثفا 
الرخويات و القشريات غير المحولة و المحولة، المجمدة و المجمدة  

  تجميدا مكثفا
5000    

    1000  منتوجات القشريات المحفوظة  
  ا في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة اللحم و الدواجن بم 

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  ض المجمد تجميدا مكثفا المنتوجات المعدة أساسا من البي 
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) 452  
(ii) 452 

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر 
  )رالقيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السك

  33النقطة  1320

 (iii) 452  33النقطة  1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
(iv) 452 5000  الحلويات    

  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  ية الحمية لخفض الوزن أغذ 
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122 و

   40و  33النقاط  1000  نكتار الفواآه  
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

    2000  المشروبات المعدة أساسا من القهوة للموزع اآللي 
    40000  المعطرات 
  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15آثر من المشروبات الروحية التي تحتوي على أ 
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

(v) 452  88و  33النقطتين  4400  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من  مسحوق مصل اللبن  

  اللبن  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل
  33النقطة  4400

  34و  33النقطتين  880  الزبدة  
  33النقطة  2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك  

 هنية أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الد/المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة  2200

ما عدا " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04تلك المنتوجات من الصنف 

  33النقطة  1100

  33النقطة  2200  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  ر بما في ذلك الفطريات و الجذو( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين  1760

  33النقطة  2200  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  33نقطة ال 2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة 
  192و  33النقطتين  2200

  192و  33النقطتين  2200  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة  
  67و  33النقطتين  4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل 
  33النقطة  1290  منتوجات المعدة أساسا من البيض المجمد تجميدا مكثفا ال 
   56و  33النقطتين  6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة  1320

  33النقطة  1000  ئدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة محليات الما 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(v) 452  33النقطة  8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
  33النقطة  2200

  33النقطة  2200  الوزن أغذية الحمية لخفض  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة  2200

   40و  33النقاط  1000  عصير الفواآه 
  122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لعصير الفواآه 
   127و  122و 

   40و  33النقاط  1000  كتار الفواآه ن 
   122و 

   40و  33النقاط  1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين  440  النبيذ  
  88و  33النقطتين  440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
   33النقطة  2200  الفطائر الخفيفة المملحة  

   20000  علك للمضغ 459
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة

500   

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين  
  مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة( أو النشاء 

  )و البقوليات 

500   

الطرق الحسنة   المواد الغذائية على شكل أقراص و ملبسات 
  للصنع 

  

المعطرات الملبسة المستعملة في الشاي المعطر و مسحوق المشروبات  
  الفورية لمعطرة 

500    

رق الحسنة الط  الجبن الناضج المبشور و على شكل قطع  460
  للصنع

  

(i) 460 
 

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن 
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

10000   

 (ii) 460  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

10000   

الطرق الحسنة   الجبن المبشور و على شكل قطع  
  للصنع

  

(i) 470   الطرق الحسنة   الملح
 للصنع

  71النقطة 

d 472  طحين القمح و الماء و الخميرة : الخبز المحضر فقط من المكونات التالية
  و عجينة الخميرة و الملح 

الطرق الحسنة 
 للصنع

  

e 472  حليب بالشكوالطة : مثال ( مخمرة أو ال/ المشروبات اللبنية المعطرة و  
  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  ) و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن

5000   

   5000  المعالج حراريا بعد التخمر) طبيعي( الحليب المخمر  
   5000  )طبيعي( الحليب الرائب  
   5000  مسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات  الساخنة المواد البديلة ل 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

e 472  القشدة المعقمة بدرجة حرارة عاليةUHT  و القشدة المخفوقة و القشدة
  ) طبيعي( ذات النسبة الضئيلة من المادة الدسمة 

6000   

   5000  ) طبيعي( القشدة المثخنة  
    6000  لمنتوجات المماثلة للقشدة ا 
    10000  )طبيعي( الحليب و مسحوق القشدة  
    10000  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
    10000  الجبن الناضج بما في ذلك القشرة 
    10000  الجبن الذائب  
    10000  المنتوجات المماثلة للجبن  
    10000  )تحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر قشدة لل: مثال ( التحليات اللبنية  
    10000  الزيوت و الدهون النباتية  
  192النقطة   10000  الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و  الدهون الحيوانية األخرى  
    10000  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
ع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات المستحلبات الدهنية خاصة من نو 

  أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية / الممزوجة و 
10000    

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

5000    

    1000  مثلجات لإلستهالك بما في ذلك  الشراب  
    10000  الفواآه الجافة  
    1000  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
باستثناء " ) الشوتناي: " مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
5000    

    1000  الفواآه المصبرة  
اللب  المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة 

  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند
2500    

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه

2500    

    2500  المنتوجات المعدة أساسا من  الفواآه المخمرة 
ت و الجذور و الدرنات و الحبوب بما في ذلك الفطريا( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
  القشرة و البذور 

10000    

الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  الخضر المحفوظة في 
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 
  و الطحالب البحرية ) ليات و ألوه العادية و البقو

2500    

  بما في ذلك الفطريات (اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة

2500    

  بما في ذلك الفطريات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

الصوجا  و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

   3.2.9.12و 

2500    

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات ( الخضر المطهية أو المقلية  
  و الطحالب البحرية  ) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

2500    



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 114
 

  
SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  الحظاتالم

e 472  بما   4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف
  الخ ...اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

10000    

    50000  علك للمضغ 
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  ت المسكرة و الصلصا) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
10000    

  186النقطة   3000  )بما في ذلك مسحوق الصوجا( الطحين و النشاء  
    5000  العجائن و المعكرونة الشريطية الجافة و المنتوجات المماثلة  
    10000  العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة  
  حلويات األرز: مثال ( لنشاء التحليات المعدة أساسا من الحبوب و ا 

  ) و حلويات التابيوآا 
5000    

    5000  )لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن : مثال ( عجائن للقلي  
    6000  الخبز و المنتوجات المخبزية العادية  
  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  

  ) و متبلة
20000    

    5000  أو المخثر بالحرارة/دة أساسا من البيض المجفف والمنتوجات المع 
    5000  )القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  
    16000  المواد البديلة للملح  
    10000  الخردل  
  192النقطة   5000  الحساء و المرق  
  192النقطة   10000  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( لطات الس 

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

5000    

باستثناء المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )1.13من الصنف 

5000    

    5000  ة الحمية لخفض الوزن أغذي 
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13 و 4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
5000    

    5000  المكمالت الغذائية  
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" المشروبات  الموجهة للرياضيين و
  و المشروبات المرآزة

5000    

المواد البديلة للقهوة و النقيع و المشروبات األخرى الساخنة المعدة أساسا  
  من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو

  142النقطة   500

    5000  خمر التفاح و خمر اإلجاص 
    5000  )خرى غير العنبينتج من فواآه أ( الخمور  
    5000  من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  

  )الجعة و الخمر و آحول روحي منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول
10000    

الحبوب أو الطحين أو النشاء الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من البطاطا أو  
  مستخلصات من الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( 

  ) و البقوليات 

20000    

  الفواآه ذات القشرة المحولة بما في ذلك الفواآه ذات القشرة الملبسة  
  )الفواآه الجافة: مثال ( و خليط الفواآه ذات القشرة 

10000    

f 472 طحين القمح و الماء و الخميرة : ات التالية الخبز المحضر فقط من المكون
  و عجينة الخميرة و الملح 

الطرق الحسنة 
  للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

    1000  القهوة السائلة الموضبة 473
   192النقطتين   5000  منتوجات اللحم التي خضعت للمعالجة الحرارية  

  196و 
  192النقطة   10000  لدسمة للحلويات و المرطبات مستحلبات المواد ا 
    10000  المنتوجات المخبزية الرفيعة  
    20000  تبييض المشروبات  
    5000  مثلجات لإلستهالك  
    5000  الحلويات  
    5000  التحليات  
  192النقطة   10000  الصلصات  
  192النقطة   2000  الحساء و المرق  
الطرق الحسنة   ة سطحيا الفواآه الطازجة المعالج 

  للصنع 
  

    5000  المشروبات بدون آحول المعدة أساسا من الينسون  
    5000  المشروبات بدون آحول المعدة من الجوز الهندي و اللوز  
    5000  ) باستثناء الخمر و الجعة ( المشروبات الروحية  
    10000  المسحوق الموجه لتحضير المشروبات الساخنة  
    5000  ات المعدة أساسا من المنتوجات اللبنية المشروب 
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  

أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و المستحضرات  
الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجه إلستبدال وجبة أو حمية غذائية 

  في اليوم الواحد

5000    

  194نقطة ال  10000  علك للمضغ  
    5000  المواد البديلة للقشدة  
    5000  القشدة المعقمة و القشدة  المعقمة ذات  النسبة الضئيلة من المواد الدسمة  

  حليب بالشكوالطة : أو المخمرة مثال / المشروبات اللبنية المعطرة و  474
  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من  الحليب و صفار البيض

  لشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبنو ياغورت ل

5000    

    10000  )طبيعي ( الحليب و مسحوق القشدة  
    5000  المواد البديلة للقشدة  
    5000  القشدة المعقمة و القشدة  المعقمة ذات  النسبة الضئيلة من المواد الدسمة  
    5000  )آه أو معطرقشدة للتحلية و ياغورت بالفوا: مثال ( التحليات اللبنية  
المستحلبات الدهنية خاصة من نوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات  

  أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية/الممزوجة و
  102النقطة   10000

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

5000    

    5000  ت لإلستهالك بما في ذلك الشرابالمثلجا 
الطرق الحسنة   الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا  

  للصنع
  

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك المعدة أساسا من الماء  
  المعطر بالفواآه

5000    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

بما في ذلك الفطريات ( ة أساسا من الخضر اللب و المستحضرات المعد 474
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة

5000    

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ....اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

5000    

    10000  علك للمضغ 
  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

  )و حلويات التابيوآا 
5000    

  مسكرة و مملحة ( المخبزية الرفيعة المنتوجات و المستحضرات  
  )و متبلة

10000    

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المعالجة حراريا على شكل قطع  
  آاملة أو قطع صغيرة 

  192النقطة   5000

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المعالجة  
  حراريا 

  192النقطة   5000

    5000  )القشدة اإلنجليزية : مثال ( عدة أساسا من البيض التحليات الم 
  192النقطة   2000  الحساء و المرق 
  192النقطة   10000  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
ما عدا المنتوجات ( أغذدية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  )1.13من الصنف 
5000    

    5000  أغذية الحمية لخفض الوزن  
القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  

  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو
  176النقطة   1000

    10000  المسحوق الموجه لتحضير المشروبات الساخنة 
    20000  تبييض المشروبات 
  الينسون من الجوز الهندي  المشروبات بدون آحول المعدة أساسا من 

  و اللوز
5000    

    5000  من الكحول % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
    10000  المنتوجات المخبزية الرفيعة  475

    5000  النبيذ المستحلب  
    1000  المنتوجات المعدة أساسا من البيض  
    500  مبيض المشروبات  
    5000  علك للمضغ 
  192النقطة   5000  حلبات المواد الدسمة مست 
    5000  المواد البديلة للحليب و القشدة  
    2000  الحلويات  
    2000  التحليات  
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  

أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و المستحضرات  
ستبدال وجبة أو حمية غذائية الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إل

  في اليوم 

5000    

    10000  لفطور الصباح " غرانوال" الحبوب من نوع  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

    4000  % 41المواد الدسمة ال تتجاوز  من المواد الدسمة للطلي ذات نسبة 476
    4000  %10أقل من  المواد الدسمة من منتوجات الطلي المشابهة ذات نسبة 
    4000  الصلصات للسلطات  
    5000  الحلويات المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك الشكوالطة  

  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة / المشروبات اللبنية المعطرة و  477
  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 

  )روبات المعدة أساسا من مصل اللبنو ياغورت للشرب و المش

5000    

    1000  المواد البديلة لمسحوق الحليب للمشروبات الساخنة  
  86النقطة   5000  المنتوجات المماثلة للقشدة  
    100000  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة 
    5000  المواد البديلة للحليب و القشدة 
    5000  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر :مثال ( التحليات اللبنية  
    10000  الزيوت و الدهون النباتية  
  192النقطة   10000  الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى 
    20000  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي  و خليط للطلي  
من نوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات  المستحلبات الدهنية خاصة 

  أو المعطلرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /الممزوجة و
30000    

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

40000    

    5000  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب المستحضرات  

  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند 
40000    

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه

40000    

  ه المستعملة في الحلوياتساسا من الفواآأمواد للتزيين المعدة  
  و المرطبات 

40000    

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة

5000    

  97النقطة   5000  الكاآاو  بقاياساسا من المسحوق و العجينة و أالمستحضرات المعدة  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ....اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
5000    

    20000  علك للمضغ 
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  و الصلصات المسكرة ) ساسا من الفواآه أتلك المعدة 
40000    

  153و  2النقطتين   5000  العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة  
  حلويات األرز : مثال ( معدة أساسا من الحبوب و النشاء التحليات ال 

  ) و حلويات التابيوآا 
40000    

  72و  11النقطتين   15000  المنتوجات المخبزية  
    40000  ) القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  
 سكر الخشب و شراب: مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 
5000    

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )1.13من الصنف 

5000    

    5000  أغذية الحمية لخفض الوزن  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

المعطر بما في ذلك المشروبات  المشروبات المعدة أساسا من الماء 477
" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  و المشروبات المرآزة

500    

    10000  المشروبات مبيض  
    5000  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي  و خليط للطلي  479
   5000  المنتوجات المخبزية الرفيعة  481
   4000  الطهي سريع األرز   482

   5000  الحبوب لفطور الصباح  
   8000  النبيذ المستحلب   
من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من   

  بالنسبة للحجم
8000   

   2000  الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من الحبوب   
   2000  علك للمضغ  
   10000  من المواد الدسمةالمستحلبات المعدة أساسا   
   5000  التحليات   
   3000  الحلويات المعدة أساسا من السكر  
   3000  مبيض المشروبات   
    5000  الفطائر الخفيفة المعدة أساسا من الحبوب و البطاطا  
  192النقطة   4000  منتوجات اللحم المفروم المحفوظ على شكل مكعبات   
    2000  بات الساخنةالمسحوق الموجه لتحضير المشرو  
أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و المستحضرات   

الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة أو حمية غذائية 
  في اليوم

2000    

  طحين القمح : فقط من المكونات التالية الخبز باستثناء الخبز المحضر   
  الخميرة و الملحو الماء و الخميرة و عجينة 

3000    

(i) 481  10000  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي  و خليط للطلي    
(i) 482       

: ما عدا الخبز المحضر فقط من المكونات التالية ( المنتوجات المخبزية   483
  )طحين القمح و الماء و الخميرة أو عجينة الخميرة و الملح 

4000    

    5000  يات التحل 
الطرق الحسنة   الزيوت و الدهون النباتية  484

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الشحوم الحيوانية و زيوت السمك  و الدهون الحيوانية األخرى  
  للصنع 

  192النقطة 

    15000  علك للمضغ 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" لمشروبات الموجهة للرياضيين و ا
  و المشروبات المرآزة

500    

    10000  المنتوجات المخبزية الرفيعة  491
    5000  الطلية الرفيعة و تلبيسات للمنتوجات المخبزية الرفيعة  492

  192النقطة   10000  مستحلبات المواد الدسمة  
    5000  المواد البديلة للحليب و القشدة  
    5000  مبيض المشروبات  
    500  المرآزات السائلة للشاي و نقيع الفواآه و النباتات  
    500  المثلجات لإلستهالك  
    5000  التحليات  
    5000  الحلويات  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

  192النقطة   5000  الصلصات المستحلبة 491
ق الحسنة الطر  المكمالت الغذائية 492

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الخمائر المخبزية  
  للصنع 

  

    5000  علك للمضغ 
أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و المستحضرات  

الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة أو حمية غذائية 
  في اليوم الواحد

  194النقطة   5000

    10000  بزية الرفيعة المنتوجات المخ 493
    5000  الطلية الرفيعة و تلبيسات للمنتوجات المخبزية الرفيعة  
    25000  مربى على شكل هالم  
  192النقطة   10000  مستحلبات المواد الدسمة  
    5000  المواد البديلة للحليب و القشدة  
    5000  مبيض المشروبات  
    500  و النباتات  المرآزات السائلة للشاي و نقيع الفواآه 
    500  المثلجات لإلستهالك  
    5000  التحليات  
    5000  الحلويات  
  192النقطة   5000  الصلصات المستحلبة 
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية 

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الخمائر المخبزية  
  للصنع 

  

    5000  علك للمضغ 
ية الخاصة و المستحضرات أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطب 

الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة أو حمية غذائية 
  في اليوم الواحد

  194النقطة   5000

    10000  المنتوجات المخبزية الرفيعة  494
    5000  الطلية الرفيعة و تلبيسات للمنتوجات المخبزية الرفيعة  495

  192النقطة   10000  مستحلبات المواد الدسمة  
    5000  المواد البديلة للحليب و القشدة  
    5000  مبيض المشروبات  
    500  المرآزات السائلة للشاي و نقيع الفواآه و النباتات  
    500  المثلجات لإلستهالك  
    5000  التحليات 
    5000  الحلويات  
  192النقطة   5000  الصلصات المستحلبة 
ق الحسنة الطر  المكمالت الغذائية 

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الخمائر المخبزية  
  للصنع 

  

    5000  علك للمضغ 
أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة و المستحضرات  

الكاملة للحمية ضد زيادة الوزن الموجهة إلستبدال وجبة أو حمية غذائية 
  في اليوم الواحد

  194النقطة   5000
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SIN  الكمية  ةأصناف األغذي  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الطرق الحسنة   الزبدة المعدة أساسا من القشدة الحامضة 500
  للصنع

  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
(i) 500  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
نة الطرق الحس

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الزبدة  
  للصنع 

  

(ii) 500  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   الزبدة  
  للصنع 

  

طرق الحسنة ال  الحليب المحفوظ  و المنزوع الماء آليا أو جزئيا  
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الجبن الناضج  
  للصنع

  232النقطة 

(iii) 500  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة 501
(i) 501 سحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن م

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
الطرق الحسنة 

  للصنع 
  

(ii) 501  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   لحليب المحفوظ  و المنزوع الماء آليا أو جزئيا ا 
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الجبن الناضج  504
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الجبن الناضج المبشور أو على شكل قطع  
  للصنع

  

(i) 504  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  اسا من مصل اللبن باستثناء الجبن المعد أس

10000    

(i) 504  56النقطة   1500  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح  

  للصنع 
  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  508
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  مسحوق مصل اللبن 509
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   الحليب المحفوظ  و المنزوع الماء آليا أو جزئيا   
  للصنع

  

الطرق الحسنة   آومبوت الفواآه   
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الجبن الناضج   
  للصنع

  

الطرق الحسنة   اآه و الخضر المحفوظة الفو  
  للصنع
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

  43النقطة   20  )مبسترة( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  512
أو المحفوظة تحت ) مبسترة( الخضر المحفوظة في أواني زجاجية  

  الدرنات و الحبوب الجافة  بما في ذلك الفطريات و الجذور و( الضغط 
  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه فيرا 

  43النقطة   25

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  
" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية" الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  و المشروبات المرآزة

  43النقطة   20

  194النقطة   30  البيضبياض  520
521  
522 

و  194النقطتين    200  الفواآه و الخضر المصبرة و المبلورة و الرطبة 
234  

  6النقطة   200  الفواآه المصبرة 523
الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  

  جافة بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ال( الصوجا 
  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية 

  6النقطة   35

  بما في ذلك الفطريات (اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

ات و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوج
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة

  6النقطة   200

أو المقلية بما في ذلك الرخويات /السمك و المنتوجات الصيدية المطهية و 
  و القشريات و الشوآيات 

  6النقطة   200

  194النقطة   30  بياض البيض 
  6النقطة   30  ا من البيض المنتوجات المعدة أساس 
  6النقطة   380  )القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  524
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   الزبدة  
  للصنع 

  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  525

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
الطرق الحسنة 

  للصنع 
  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة   
لمعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن مسحوق مصل اللبن و المنتوجات ا 526

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
الطرق الحسنة 

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   الزبدة 
  للصنع 

  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة   
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  530

  أساسا من مصل اللبن باستثناء الجبن المعد 
10000    

الطرق الحسنة   الملح 
  للصنع 

  

  233النقطة   0.07  منتوجات الكاآاو و الشكوالطة  
  107و  24النقطتين   14  الملح 535
  24النقطة   20  المواد البديلة للملح 536
  24النقطة   20  التوابل و البهارات  538



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 122
 

  
SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

   44النقطة   50  الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا  539
  155و  44النقطتين   500  الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا 
  135و  44النقطتين   1000  الفواآه الجافة  
   44النقطة   100  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
   44النقطة   100  المعجون و الهالم و المربى 
باستثناء  ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
   44النقطة   500

   44النقطة   100  الفواآه المصبرة  
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

  حليب جوز الهند  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و
   44النقطة   500

التحليات المعدة اساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه

   44النقطة   100

   44النقطة   100  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  ويات مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحل 

  و المرطبات 
   44النقطة   100

بما في ( الخضر الطازجة المقشرة أو المقطعة أو المقطعة إلى رقائق  
ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 

  و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) فيرا

   76و  44النقاط   50
  136و 

  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( مدة تجميدا مكثفا الخضر المج 
و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

   76و  44النقاط   50
  137و  136و 

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) البقوليات و ألوه فيرا الجافة و 

  القشرة و البذور

  105و  44النقطتين   500

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت  أو في نقيع الملح أو في  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( صلصة الصوجا 

  طحالب البحريةو ال) الجافة و البقوليات و ألوه العادية

   44النقطة   100

أو المحفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط  

  و الطحالب البحرية) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

   44النقطة   50

بما في ذلك ( ساسا من الخضر العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أ 
) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

  138و  44النقطتين   500

ريات بما في ذلك الفط( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة اساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

   44النقطة   500

  سا من الخضر المخمرة بما في ذلك الفطريات المنتوجات المعدة أسا 
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات الصناف 

   3.2.9.12و 

   44النقطة   500

   44النقطة   200   الطحين 
   44النقطة   50  النشاء  
   44النقطة   20  العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و النمتوجات المماثلة 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

مسكرة و مملحة و ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  539
  )متبلة

   44النقطة   50

   44النقطة   100  ات و القشريات و الشوآيات الطازجةالرخوي 
السمك و رقائق السمك و المنتوجات الصيدية المجمدة تجميدا مكثفا بما  

  في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
  139و  44النقطتين   100

   44النقطة   150  الرخويات و القشريات و الشوآيات المطهية 
أو المملحة /ية المدخنة و المجففة و المخمرة والسمك و المنتوجات الصيد 

  بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
   44النقطة   30

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك  المنتوجات المخمرة  
  أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  140و  44النقطتين   150

نب المنزوع الماء و أحادي هيدرات سكر السكر األبيض و سكر الع 
  العنب و سكر الفواآه

   44النقطة   15

   44النقطة   15  مسحوق السكر و مسحوق سكر العنب 
و شراب الجلوآوز و " السكر البني الناعم " و " السكر األبيض الناعم "  

  شراب الجلوآوز المجفف و سكر القصب الخام
  111و  44النقطتين   20

   44النقطة   70  بيض الطبيعي أو اإلصطناعيالسكر األ 
   44النقطة   40  3.1.11السكر البني باستثناء المنتوجات من الصنف  
المحاليل و الشراب المسكر و آذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك ثفل  

  3.1.11قصب السكر باستثناء المنتوجات من الصنف 
   44النقطة   70

سكر الخشب و القيقب و الطلية : مثال  (السكريات األخرى و الشراب  
  )الرفيعة المعدة أساسا من السكر 

   44النقطة   40

   44النقطة   150  األعشاب الرفيعة و التوابل  
   44النقطة   200  التوابل و البهارات  
   44النقطة   100  الخل  
  106و  44النقطتين   250  الخردل  
  192و  44نقطتين  ال  300  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
  122و  44النقطتين   50  عصير الفواآه  
  122و  44النقطتين   50  عصير الخضر  
   122و  44النقاط   50  المرآزات لعصير الفواآه  

  127و 
و  122و  44النقاط   50  المرآزات لعصير الخضر  

127  
  122و  44النقطتين   50  نكتار الفواآه  
  122و  44النقطتين   50  نكتار الخضر   
  122و  44النقاط   50  المرآزات لنكتار الفواآه  

  127و 
   122و  44النقاط   50  المرآزات لنكتار الخضر  

  127و 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  مرآزة و المشروبات ال

   127و  44النقاط   70
  143و 

   44النقطة   50  الجعة و مشروبات المالتي  
  44النقطة   200  خمر التفاح و خمر اإلجاص  
  103و  44النقطتين   350  الخمور  
  44النقطة   200  )ينتج من فواآه أخرى غير العنب ( الخمور  
  44النقطة   200  النبيذ  
  44النقطة   200  من الكحول % 15ي على أآثر من المشروبات الروحية التي تحتو 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

المشروبات المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  539
الجعة و الخمر و الكحول الروحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 

  )الكحول

  170و  44النقطتين   350

لخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين الفطائر ا 
  مستخلصات الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( أو النشاء 
  )  و البقوليات

  44النقطة   50

    1000  )الجينوازري فقط ( المنتوجات المخبزية الرفيعة  541
  88و  33 النقطتين  4400  المواد المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  542

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

  33النقطة   4400

  34و  33النقطتين   880  الزبدة  
  33النقطة   2200  المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي  
نية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك المستحلبات الده 

 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و
  33النقطة   2200

باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
  5.2.1.04المنتوجات من الصنف 

  33النقطة   1100

  33النقطة   2200  اسا من الفواآه المخمرةالمنتوجات المعدة أس 
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب البحرية ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
  و الفواآه ذات القشرة و البذور

  33و  16النقطتين   1760

  33النقطة   2200  لمنتوجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة و ا 
  33النقطة   2200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع صغيرة
  192و  33النقطتين   2200

  192و  33النقطتين   2200  لمفرومة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة أو ا 
  67و  33النقطتين   4400  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل  
  33النقطة   1290  المنتوجات المعدة أساسا من البيض المجمدة تجميدا مكثفا  
  56و  33النقطتين   6600  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
سكر الخشب و شراب : مثال  (السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  )القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  33النقطة   1320

  33النقطة   1000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  33النقطة   8800  الملح  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  ) 1.13ن الصنف م
  33النقطة   2200

  33النقطة   2200  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
  33النقطة   2200

   40و  33النقاط   1000  عصير الفواآه  
  122و 

   40و  33النقاط   1000  لعصير الفواآه المرآزات  
  127و  122و 

   40و  33النقاط   1000  نكتار الفواآه  
  122و 

   40و  33النقاط   1000  المرآزات لنكتار الفواآه  
  127و  122و 

  88و  33النقطتين   440  النبيذ  
  88و  33النقطتين   440  من الكحول  % 15المشروبات الروحية التي تحتوي على أآثر من  
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SIN  أصناف األغذية  

  
  الكمية

  آغ/مغ 
  المالحظات

  33النقطة   2200  الفطائر الخفيفة المملحة  542
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  551

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
10000    

  56النقطة   15000  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح 

  للصنع 
  

    10000  المنتوجات البديلة للملح  
    50  المعطرات  
    10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة  
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  

الطرق الحسنة   المواد الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و ملبسات 
  للصنع

  

لصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو الجبن ذو العجينة ا 
  على شكل قطع 

10000    

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الذائب

10000    

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق  
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  

  192النقطة   30000  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات  
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  552

  ن مصل اللب الجبن المعد أساسا منباستثناء 
10000    

  56النقطة   15000  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح 

  للصنع 
  

    10000  المنتوجات البديلة للملح  
    50  المعطرات  
    10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة  
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  

الطرق الحسنة   ص المص و ملبساتالمواد الغذائية على شكل أقراص و أقرا 
  للصنع

  

الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو  
  على شكل قطع 

10000    

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الذائب

10000    

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   )جة سطحيا فقط المعال( النقانق  
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  552
  للصنع 

  

(i) 553   مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  مصل اللبن  الجبن المعد أساسا منستثناء با

10000    

  56النقطة   15000  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح 

  للصنع 
  

    10000  المنتوجات البديلة للملح  
    10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة   
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  

الطرق الحسنة   على شكل أقراص و أقراص المص و ملبساتالمواد الغذائية  
  للصنع

  

الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو  
  على شكل قطع 

10000    

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الذائب

10000    

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق  
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  

  192النقطة   30000  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات  
(ii) 553  236النقطة   10000  )بما في ذلك السكر( ائية المجففة مسحوق المواد الغذ  

  236النقطة   10000  الملح و منتوجاته البديلة 
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع 
  236النقطة 

الطرق الحسنة   المواد الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و الملبسات  
  للصنع 

  236النقطة 

  لبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة الجبن ذو العجينة الص 
  أو على شكل قطع 

  236النقطة   10000

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الذائب

  236النقطة   10000

الطرق الحسنة   علك للمضغ 
  للصنع 

  236النقطة 

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  236النقطة 

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق  
  للصنع 

و  192النقطتين 
236  

  236النقطة   30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  236النقطة 

 و 192النقطتين   30000  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات  
236  



 www.mincommerce.gov.dz    موقع وزارة التجارة 127
 

  
  

SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(iii) 553  مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

10000    

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  554
  ساسا من مصل اللبن باستثناء الجبن المعد أ

10000    

  56النقطة   15000  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح 

  للصنع 
  

  236النقطة   10000  المنتوجات البديلة للملح  
  236النقطة   10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة  
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع
  236النقطة 

الطرق الحسنة   الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و الملبسات المواد 
  للصنع

  236النقطة 

الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو  
  على شكل قطع 

  236النقطة   10000

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الذائب

  236النقطة   10000

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  236النقطة 

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق  
  للصنع 

   192النقطتين 
   236و 

  236النقطة   30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  236النقطة 

   192النقطتين   30000  للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات المواد الدسمة  
  236و 

    10000  )بما في ذلك السكر( مسحوق المواد الغذائية المجففة  555
    10000  الملح و منتوجاته البديلة 
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   ت المواد الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و الملبسا 
  للصنع 

  

  الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة  
  أو على شكل قطع 

10000    

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن  
  الدائب

10000    

الطرق الحسنة   األرز 
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   ) المعالجة سطحيا فقط( النقانق  
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  

  192النقطة   30000  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

صل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن مسحوق م 556
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

10000    

  56النقطة   15000  سكر العنبمسحوق السكر و مسحوق  
الطرق الحسنة   الملح 

  للصنع 
  

    10000  المنتوجات البديلة للملح  
    10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة  
الطرق الحسنة   مكمالت الغذائية ال 

  للصنع
  

الطرق الحسنة   المواد الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و الملبسات 
  للصنع

  

الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو  
  على شكل قطع 

10000    

البديلة للجبن  المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد 
  الذائب

10000    

الطرق الحسنة   األرز  
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق  
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل  
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة  

  للصنع 
  

  192النقطة   30000  و المرطبات  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات 
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  559

  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 
10000    

    10000  مسحوق المواد الغذائية المجففة   
    10000  الملح و منتوجاته البديلة   
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية   

  عللصن
  

الطرق الحسنة   المواد الغذائية على شكل أقراص و أقراص المص و ملبسات  
  للصنع

  

الجبن ذو العجينة الصلبة و العجينة نصف الصلبة و الذائبة المبشورة أو   
  على شكل قطع 

10000    

المواد البديلة للجبن المبشور أو على شكل قطع و المواد البديلة للجبن   
  الذائب

10000    

الطرق الحسنة    األرز  
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( النقانق   
  للصنع 

  192النقطة 

    30000  التوابل   
الطرق الحسنة   )المعالجة سطحيا فقط ( الحلويات باستثناء الشكوالطة   

  للصنع 
  

  192النقطة   30000  المواد الدسمة للطلي لدهن قوالب الحلويات و المرطبات   
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الطرق الحسنة   الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن 575
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   األجبان الناضجة   
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الجبن المبشور و على شكل قطع  
  للصنع

  

الطرق الحسنة   الفواآه و الخضر المحفوظة   
  للصنع

  

الطرق الحسنة   جة العجائن الطاز  
  للصنع

  

579 
585 

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة 
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) البقوليات  و ألوه العادية 

  48و  23النقطتين   150

  237النقطة   150  ألآسدة الزيتون المسود عن طريق ا  
    1000  علك للمضغ 650

a 900  10  )طبيعي( الحليب و مسحوق القشدة    
    10  الزيوت و الدهون النباتية  
  192النقطة   10  الشحوم الحيوانية و زيوت السمك  و الدهون الحيوانية األخرى  
  152النقطة   10   المواد الدسمة للطلي و المواد الدسمة اللبنية للطلي و خليط للطلي 
    10  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  
    10  ) مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
    30  المعجون و الهالم و المربى   
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

   5.2.1.04نف المنتوجات من الص
10    

التحليات المعدة اساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه

110    

    10  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا  

و الطحالب ) قوليات و ألوه فيرا و الدرنات و الحبوب الجافة و الب
  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  15النقطة   10

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  رية و الطحالب البح) و البقوليات و ألوه العادية 

10    

أو المحفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط  

  و الطحالب البحرية) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

10    

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
) طريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيراالف

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

10    

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) يات و ألوه فيراو الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقول

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

50    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

a 900 بما في ذلك الفطريات (لخضر المخمرة المنتوجات المعدة أساسا من ا  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات األصناف 

   3.2.9.12و 

10    

    10  كوالطة و المنتوجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للش 
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
10    

    100  علك للمضغ  
  153النقطة   50  العجائن و المعكرونة الشريطية المطهية مسبقا و المنتوجات المماثلة  
    10  )لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن : مثال ( ن للقلي عجائ 
  192النقطة   10  الحساء و المرق  
ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  

  ) 1.13من الصنف 
50    

    50  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) في الحمية  األغذية المكملة لإلستعمال: مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى  1.13المنتوجات من األصناف من 
50    

    50  المكمالت الغذائية 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" المحللة الكهربائية" أو " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

20    

    10  و مشروبات المالتي  الجعة 
    10  خمر التفاح و خمر اإلجاص  
مشروبات المنعشة المشتقة من : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  

الجعة و الخمر و مشروبات الروحية المنعشة ذو نسبة ضئيلة من 
  )الكحول

10    

901 
902

الطرق الحسنة   الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا 
  للصنع 

  

  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( ضر الطازجة المعالجة سطحيا الخ 
و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  البحرية و الفواآه ذات  القشرة و البذور 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  79النقطة 

  
 

سنة الطرق الح  المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة 
  للصنع 

  3النقطة 

الطرق الحسنة   المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  للصنع 

  3النقطة 

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ..اڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  3النقطة 

لطرق الحسنة ا  علك للمضغ  
  للصنع 

  

غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة( التزيين   مواد 
  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  
  )و متبلة

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  3النقطة 

الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  
  للصنع 

  3النقطة 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

901 
902 

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات 
" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  و المشروبات المرآزة 

  131النقطة   200

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  108النقطة 

الطرق الحسنة   الفطائر الخفيفة المملحة  
  للصنع 

  3النقطة 

    400  ة سطحيا الفواآه الطازجة المعالج 903
    400  الفواآه المحولة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 
  البحرية و الفواآه ذات القشرة  و البذور

  79النقطة   400

  3النقطة   5000  او و الشكوالطة المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآ 
  3النقطة   5000  المنتوجات المماثلة  للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
  3النقطة   5000

  3النقطة   1200  علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة( التزيين   وادم 

  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
4000    

الطرق الحسنة   المنتوجات المخبزية 
  للصنع 

  3النقطة 

  3النقطة   5000  المكمالت الغذائية  
ك المشروبات المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذل 

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

  131النقطة   200

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

  108النقطة   200

  3النقطة   200  الفطائر الخفيفة المملحة  
الطرق الحسنة   الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا  904

  للصنع 
  

  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  
و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  لبذورالبحرية و الفواآه ذات القشرة و ا

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  79النقطة 

الطرق الحسنة   المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  للصنع 

  3النقطة 

الطرق الحسنة   المنتوجات المماثلة  للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
  للصنع 

  3النقطة 

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  3النقطة 

الطرق الحسنة   علك للمضغ  
  للصنع 

  3النقطة 

غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة( التزيين   مواد 
  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 

الحسنة  الطرق
  للصنع 

  

  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  
  )و متبلة

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  3النقطة 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  904
  للصنع 

  3النقطة 

يع و المشروبات األخرى القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النق 
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  108النقطة 

الطرق الحسنة   الفطائر الخفيفة المملحة  
  للصنع 

  3النقطة 

الطرق الحسنة   المعالجة السطحية للحلويات باستثناء الشكوالطة       905
  للصنع

  

لطرق الحسنة ا  علك للمضغ 
  للصنع

  

الطرق الحسنة   البطيخ و البابايا و المانجا و األفوآا : المعالجة السطحية  
  للصنع

  

(i)c 905  30000  قشرة الجبن الناضج    
    50  الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر الطازجة المعالجة سطحيا  

و الطحالب ) لجافة و البقوليات و ألوه فيرا و الدرنات و الحبوب ا
  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور

50    

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  3النقطة 

(i)c 905  3ة النقط  20000  علك للمضغ  
d 905 50000  الفواآه الجافة    

منتوجات الكاآاو و المعدة أساسا من الشكوالطة بما في ذلك المنتوجات  
  المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها 

  3النقطة   2000

بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ ...ا ڤنوفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و ال

  3النقطة   2000

    20000  علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة( التزيين   مواد 

  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
  3النقطة   2000

  98النقطة   800  بذور الحبوب الكاملة أو المفرقعة أو الرقائق بما في ذلك األرز  
  125النقطة   3000  المنتوجات المخبزية 
  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المجمدة على شكل قطع آاملة  

  أو قطع  صغيرة  
  192و  3النقطتين   950

  192و  3النقطتين   950  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة و المفرومة و المجمدة  
e 905  5000  الفواآه الجافة    

  3النقطة   200  الحلويات  
  126و  36النقطتين   3000  الخبز و الخبز الصغير  

  195النقطة   2000  الحلويات  907
  195النقطة   2000  الفواآه المجففة  

912 
914

الطرق الحسنة   ) المعالجة سطحيا فقط ( الحمضيات الطازجة 
  للصنع 

  

آا  و األناناس الطازج البطيخ األصفر و المانجا و العنب الهندي و األفو 
  ) المعالجة سطحيا فقط ( 

الطرق الحسنة 
  للصنع 

  

  97النقطة   2500  الطحين  925
926       

a 927  45  الطحين    
b 927  30000  علك للمضغ بدون سكر إضافي    
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

ن مصل اللبن السائل مصل اللبن السائل و المنتوجات المعدة  أساسا م 928
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

  74النقطة   100

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

  147النقطة   100

    75  الطحين  
  حليب بالشكوالطة :  مثال( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 950

  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن 

   161النقطتين   350
  188و 

   161النقطتين   2000  المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة  
  188و 

   161النقطتين   1000  المماثلة للقشدة المنتوجات  
  188و 
  

   161النقطتين   1000  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
  188و 

   161النقطتين   350  المنتوجات المماثلة للجبن  
  188و 

المستحلبات الدهنية خاصة من نوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات  
  عدة أساسا من المستحلبات الدهنية أو المعطرة الم/الممزوجة و

   161النقطتين   1000
  188و 

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

   161النقطتين   350
  188و 

  161النقطتين   800  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  188و 

  161النقطتين   500  فا الفواآه المجمدة تجميدا مكث 
  188و 

  161النقطتين   500  الفواآه الجافة  
  188و 

  161النقطتين   200  الفواآه المحفوظة  في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  
  188و 

  161النقطتين   350  ) مبسترة( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
  188و 

  161النقطتين   1000  مربى المعجون و الهالم و ال 
  188و 

باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
   5.2.1.04المنتوجات  من الصنف  

  161النقطتين   1000
  188و 

  161النقطتين   500  الفواآه المصبرة  
  188و 

ة اللب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيد 
  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند 

  161النقطتين   350
  188و 

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من  
  الماء المعطر بالفواآه  

  161النقطتين   350
  188و 

  161النقطتين   350  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  188و 

 مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  
  و المرطبات 

  161النقطتين   350
  188و 

  161النقطتين   500  الفواآه المطهية  
  188و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الملح أو في صلصة  الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع 950
 بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه العادية 

  144النقطتين   200
  188و 

أو المحفوظة ) مبسترة( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
الجذور و الدرنات و الحبوب بما في ذلك الفطريات و ( تحت الضغط  

  و الطحالب البحرية) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  161النقطتين   350
  188و 

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( اآه ذات القشرة و البذور و الطحالب البحرية و الفو
  )السوداني 

  188النقطة   1000

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا
نتوجات و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء الم

التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 
  )الخضر و الخضر المصبرة 

   161النقطتين   350
  188و 

  بما في ذلك الفطريات (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

لبحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا و الطحالب ا
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات الصناف 

   3.2.9.12و 

  188النقطة   1000

  188و  97النقطتين   350  المستحضرات المعدة أساسا من مسحوق وعجينة و بقايا الكاآاو 
   161و  97النقاط   350  ) اب السكريالشر( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو  

  188و 
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو  بما في ذلك مواد لتزيين  

  الحلويات و المرطبات 
   161النقطتين   1000

  188و 
   161النقطتين   500  المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  

  188و 
   161النقطتين   500  ة و المنتوجات البديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالط 

  188و 
   161و  156النقاط   500  الحلويات الصلبة  

  188و 
   161و  157النقاط   1000  الحلويات الطرية  

   188و 
   161النقطتين   1000  ا و عجينة اللوز ڤالنو 

  188و 
   161النقطتين   5000  علك للمضغ  

  188و 
غير ( و الطلية الرفيعة ) توجات المخبزية الرفيعةللمن( التزيين   مواد 

  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
   161النقطتين   500

  188و 
   161النقطتين   1200  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  

  188و 
  ات األرز حلوي: مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

  ) و حلويات التابيوآا 
   161النقطتين   350

  188و 
  161النقطتين   1000  الخبز و المنتوجات المخبزية العادية  

  188و 
  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  

  ) و متبلة 
   165النقطتين   1000

  188و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  تالمالحظا

السمك و المنتوجات الصيدية المحولة بما في ذلك الرخويات و القشريات  950
  و الشوآيات 

   144النقطتين   200
  188و 

  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
  و القشريات و الشوآيات 

   144النقطتين   200
  188و 

ذلك المنتوجات المخمرة  السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في 
  أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات 

   144النقطتين   200
  188و 

   161النقطتين   350  ) القشدة اإلنجليزية : مثال( التحليات المعدة أساسا من البيض  
  188و 

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  
  ) لرفيعة المعدة أساسا من السكرالقيقب رو الطلية ا

   159النقطتين   1000
  188و 

الطرق الحسنة   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  للصنع 

  188النقطة 

البهارات للمعكرونة  : مثال ( األعشاب الرفيعة و التوابل و البهارات  
  ) الشريطية الفورية 

   161النقطتين   2000
  188 و

  161النقطتين   2000  الخل  
  188و 

  188النقطة   350  الخردل  
   161النقاط   110  الحساء و المرق  

  192و  188و 
و  188النقطتين    1000  الصلصات و المنتوجات المماثلة  

192  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

لي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ما عدا عجائن الط( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

   161النقطتين   350
  188و 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )  1.13من الصنف 

  188النقطة   500

  188النقطة   450  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية  :مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
  188النقطة   450

  188النقطة   2000  المكمالت الغذائية  
  188النقطة   350  نكتار الفواآه  
   161النقطتين   350  نكتار الخضر  

  188و 
   127النقطتين   350  المرآزات لنكتار الفواآه  

  188و 
   161و  127النقاط   350  المرآزات لنكتار الخضر  

  188و 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة

   161النقطتين   600
  188و 

لبديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى القهوة و المواد ا 
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

   161و  160النقاط   600
  188و 

الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  
الجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 

  )حول الك

  188النقطة   350

  188النقطة   350  الفطائر الخفيفة المملحة  
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 951

  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  )وبات المعدة أساسا من مصل اللبن و ياغورت للشرب و المشر

   161النقطتين   600
  191و 

   161النقطتين   6000  المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة  
  191و 

   161النقطتين   1000  المنتوجات المماثلة للقشدة  
  191و 

   161ن النقطتي  2000  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
  191و 

   161النقطتين   1000  الجبن الطازج 
  191و 

   161النقطتين   1000  المنتوجات المماثلة للجبن  
  191و 

   161النقطتين   1000  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية  
  191و 

لك المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذ 
 أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /المنتوجات الممزوجة و

   161النقطتين   1000
  191و 

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

   161النقطتين   1000
  191و 

   161 النقطتين  1000  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  191و 

   161النقطتين   2000  الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا  
  191و 

   161النقطتين   2000  الفواآه الجافة  
  191و 

   144النقطتين   300  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح  
  191و 

   161النقطتين   1000  )مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني  زجاجية  
  191و 

   161النقطتين   1000  المعجون و الهالم و المربى  
  191و 

باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  
   5.2.1.04المنتوجات من الصنف 

   161النقطتين   1000
  191و 

   161النقطتين   2000  الفواآه المصبرة  
  191و 

دة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب المستحضرات المع 
  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا  من  الفواآه و حليب جوز الهند 

   161النقطتين   1000
  191و 

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا  من  
  الماء المعطر بالفواآه 

   161النقطتين   1000
  191و 

   161النقطتين   1000  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة  
  191و 

  مواد للتزيين المعدة أساسا من الفواآه المستعملة في الحلويات  
  و المرطبات  

   161النقطتين   1000
  191و 

   161النقطتين   1000  الفواآه المطهية  
  191و 

  لفطريات و الجذور بما في ذلك ا( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا  
و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

   161النقطتين   1000
  191و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

 بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب( الخضر المجففة  951
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

  القشرة و البذور 

   161النقطتين   1000
  191و 

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) ه  العادية  و البقوليات و ألو

   144النقطتين   300
  191و 

أو المحفوظة ) مبسترة ( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

  و الطحالب البحرية  ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

   161النقطتين   1000
  191و 

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
) الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

   161النقطتين   1000
  191و 

بما في ذلك الفطريات ( ضرات المعدة أساسا من الخضر اللب و المستح 
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )صبرة الخضر و الخضر الم

   161النقطتين   1000
  191و 

  المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة بما في ذلك الفطريات  
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات الصناف 

   3.2.9.12و 

   161النقطتين   2500
  191و 

  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (الخضر المطهية أو المقلية  
  و الطحالب البحرية) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

   161النقطتين   1000
  191و 

  191و  97النقطتين   3000  بقايا  الكاآاو المستحضرات المعدة أساسا من مسحوق و عجينة  و  
   161النقطتين   1000  ) الشراب السكري ( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو  

  191و 
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات  

  و المرطبات 
   161النقطتين   3000

  191و 
   161النقطتين   3000  اسا من الكاآاو و الشكوالطة المنتوجات  األخرى المعدة أس 

  191و 
   161النقطتين   3000  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  

  191و 
   148النقطتين   3000  الحلويات الصلبة  

  161و 
   148النقطتين   3000  الحلويات الطرية  

  161و 
   161طتين النق  3000  ا و عجينة اللوز  ڤالنو 

  191و 
   161النقطتين   10000  علك للمضغ  

  191و 
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
   161النقطتين   1000

  191و 
   161النقطتين   1000  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  

  191و 
  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

  ) و حلويات التابيوآا 
   161النقطتين   1000

  191و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

   161النقطتين   4000  الخبز و المنتوجات المخبزية العادية  951
  191و 

  مسكرة و مملحة ( و المستحضرات المخبزية الرفيعة  المنتوجات 
  ) و متبلة

   165النقطتين   1700
  191و 

السمك و المنتوجات الصيدية المحولة بما في ذلك الرخويات و القشريات  
  و الشوآيات 

   144النقطتين   300
  191و 

  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
  و الشوآيات و القشريات 

   144النقطتين   300
  191و 

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك المنتوجات المخمرة  
  أو المعلبة و الرخويات و القشريات و الشوآيات 

   144النقطتين   300
  191و 

   161النقطتين   1000  ) القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  
  191و 

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  
  ) القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 

   159النقطتين   3000
   191و 

الطرق الحسنة   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  للصنع 

  191النقطة 

   161النقطتين   2000  التوابل و البهارات  
  191و 

  161النقطتين   3000  الخل  
  191و  

  191النقطة   350  الخردل  
   188و161النقاط   1200  الحساء و المرق  

  192و 
  191النقطتين   350  الصلصات و المنتوجات المماثلة  

  192و  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من  ما( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

   161النقطتين   350
  166و 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )  1.13من الصنف 

  191النقطة   1000

  191النقطة   800  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( الحمية أغذية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
  191النقطة   1000

  191النقطة   5500  المكمالت الغذائية  
  191النقطة   600  نكتار الفواآه  
   161النقطتين   600  نكتار الخضر  

  191و 
   127النقطتين   600  ه المرآزات لنكتار الفواآ 

  191و 
   127النقطتين   600  المرآزات لنكتار الخضر  

  191و 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

   161النقطتين   600
  191و 

وة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى القه 
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

   160النقطتين   600
  161و 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  951
لجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من ا

  )الكحول 

  191النقطة   600

  191النقطة   500  الفطائر الخفيفة المملحة  
(i) 954 

(ii) 954  
(iii) 954 

  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و
  صفار البيض  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و

  ) و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن

  161النقطة   80

(iv) 954  161النقطة   100  المنتوجات المماثلة للجبن  
  161النقطة   100  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية  
ما عدا التحليات اللبنية من ( ة التحليات المعدة أساسا من المادة الدسم 

  ) 7.01الصنف 
  161النقطة   100

  161النقطة   100  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  144النقطة   160  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
  161النقطة   200  ) مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
  161النقطة   200  المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

   5.2.104المنتوجات من الصنف 
  161النقطة   200

المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  
  الفواآه و حليب جوز الهند  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا  من 

  161النقطة   200

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا  من  
  الماء المعطر بالفواآه 

  161النقطة   100

  161النقطة   160  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
  طريات و الجذور بما في ذلك الف( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا  

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 
  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  161النقطة   500

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
واآه ذات و الطحالب البحرية و الف) الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

  القشرة و البذور 

  161النقطة   500

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه  العادية  

  144النقطة   160

أو محفوظة ) مبسترة ( المعلبة في أواني زجاجية الخضر المحفوظة أو  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

  و الطحالب البحرية  ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

   144النقطتين   160
  161و 

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
) لجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيراالفطريات و ا

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

  161النقطة   160

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) وليات و ألوه فيراو الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البق

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

  161النقطة   200
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

(i) 954 
(ii) 954  

(iii) 954 
(iv) 954 

  بما في ذلك الفطريات (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة 
  ) و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العادية

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات الصناف 

   3.2.9.12و 

  161النقطة   200

  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (الخضر المطهية أو المقلية  
  و الطحالب البحرية) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

   144النقطتين   160
  161و 

  161و  97ن النقطتي  100  المستحضرات المعدة أساسا من  مسحوق  و عجينة و بقايا الكاآاو  
  161النقطة   80  ) الشراب السكري ( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو  
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات  

  و المرطبات 
  161النقطة   200

  161النقطة   500  المنتوجات  األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  161النقطة   500  توجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها المن 
بما  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
   161النقطتين   500

  163و 
  161النقطة   2500  علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) المخبزية الرفيعة للمنتوجات ( مواد التزيين  

  و الصلصات المسكرة ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
  161النقطة   500

  161النقطة   100  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

  ) يوآا و حلويات التاب
  161النقطة   100

  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  
  ) و متبلة

  165النقطة   170

اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المعالجة حراريا على شكل قطع  
  آاملة أو قطع صغيرة 

   161النقطتين   500
  192و 

حولة و المفرومة و المعالجة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة الم 
  حراريا 

   161النقطتين   500
  192و 

  161النقطة   500  السمك و المنتوجات الصيدية المطهية  
  السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات  

  أو في الهالم /و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و
  144النقطة   160

  ت الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات السمك و المنتوجا 
  أو في نقيع الملح /و الشوآيات المحفوظة في الخل و

  144النقطة   160

  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
ما عدا المنتوجات من ) عجينة السمك : مثال ( و القشريات و الشوآيات 

   3.3.09إلى  1.3.09الصنفين من 

  144النقطة   160

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك  المنتوجات المخمرة  
  أو المعلبة  و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  144النقطة   200

  144النقطة   100  ) القشدة اإلنجليزية : مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  ) القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 
  159النقطة   300

الطرق الحسنة   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  للصنع 

  

  161النقطة   1500  التوابل و البهارات  
    300  الخل  
    320  الخردل  
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SIN  الكمية  ذيةأصناف األغ  
  آغ/مغ 

  المالحظات

(i) 954 
(ii) 954 

   161النقطتين   110  الحساء و المرق 
  192و 

(iii) 954  192النقطة   160  الصلصات و المنتوجات المماثلة  
(iv) 954  ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة

  )  1.13من الصنف 
200    

    300  خفض الوزن أغذية الحمية ل 
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
200    

    1200  المكمالت الغذائية  
    80  نكتار الفواآه  
  161النقطة   80  نكتار الخضر  
  127النقطة   80  المرآزات لنكتار الفواآه  
  161النقطة   300  المشروبات الغازية المعدة أساسا من الماء المعطر  
المشروبات غير الغازية المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك بانش  

  و المشروبات المماثلة 
  161النقطة   300

للمشروبات المعدة أساسا من الماء ) السائلة أو الصلبة ( المرآزات  
  المعطر 

   127النقطتين   300
  161و 

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

  160النقطة   200

الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  
نسبة ضئيلة من الجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو 

  )الكحول 

80    

    100  الفطائر الخفيفة المملحة  
 حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 955

 و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  )و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن 

  161النقطة   300

  161النقطة   580  المواد البديلة لمسحوق الحليب إلستعمالها في المشروبات الساخنة  
  161النقطة   580  المنتوجات المماثلة للقشدة  
  161النقطة   500  المنتوجات المماثلة للجبن  
  161النقطة   400  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية  
ما عدا التحليات اللبنية من ( ليات المعدة أساسا من المادة الدسمة التح 

  ) 7.01الصنف 
  161النقطة   400

  161النقطة   320  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  161النقطة   400  الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا  
  161النقطة   1500  الفواآه الجافة  
  144النقطة   180  و في الزيت أو في نقيع الملحالفواآه المحفوظة في الخل أ 
  161النقطة   400  ) مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
  161النقطة   400  المعجون و الهالم و المربى  
باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  

   5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
  161النقطة   400

  161النقطة   800  الفواآه المصبرة 
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب  

  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا  من  الفواآه و حليب جوز الهند 
  161النقطة   400

ا  من التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساس 
  الماء المعطر بالفواآه 

  161النقطة   400
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  
  آغ/مغ 

  المالحظات

الفواآه المستعملة في الحلويات  مواد للتزيين المعدة أساسا من 955
  المرطبات و

  161النقطة   400

  161النقطة   150  الفواآه المطهية  
  فطريات و الجذور بما في ذلك ال( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا  

و الطحالب ) و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 
  البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  161النقطة   150

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
فواآه ذات و الطحالب البحرية و ال) الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

  القشرة و البذور 

  161النقطة   580

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه  العادية  

400    

أو المحفوظة ) مبسترة ( ي أواني زجاجية الخضر المحفوظة أو المعلبة ف 
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

  و الطحالب البحرية  ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  161النقطة   580

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيراالفطريات و الجذور و الدرنات 

زبدة الفول : مثال ( و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

   161النقطتين   400
  169و 

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) ألوه فيرا و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

  161النقطة   400

  بما في ذلك الفطريات (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة  
  ) الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه العاديةو الجذور و 

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا 
   1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06المخمرة ذات الصناف 

   3.2.9.12و 

  161النقطة   580

  لدرنات بما في ذلك الفطريات و الجذور و ا(الخضر المطهية أو المقلية  
  و الطحالب البحرية) و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

   144النقطتين   150
  161و 

  97النقطة   580  المستحضرات المعدة أساسا من مسحوق و عجينة و بقايا الكاآاو  
  161و  97النقطتين   400  ) الشراب السكري ( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو  
لي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات عجائن للط 

  و المرطبات 
   161النقطتين   400

  169و 
  161النقطة   800  المنتوجات  األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  161النقطة   800  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
بما  4.05و  3.05و  1.05المذآورة في األصناف  الحلويات غير تلك 

  الخ ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
   161النقطتين   1800

  164و 
  161النقطة   5000  علك للمضغ  
غير ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  المسكرة و الصلصات ) تلك المعدة أساسا من الفواآه 
  161النقطة   1000

  161النقطة   1000  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  

  ) و حلويات التابيوآا 
  161النقطة   400

بما في ذلك المنتوجات المعدة أساسا من األرز المطهي مسبقا أو المحول  
  ) من النوع  الشرقي فقط ( حلويات األرز 

  72النقطة   200

  161النقطة   650  الخبز و المنتوجات المخبزية العادية  
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  955
  ) و متبلة 

   161النقطتين   700
  165و 

  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
  و القشريات و الشوآيات 

  144النقطة   120

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك  المنتوجات المخمرة  
  أو المعلبة  و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  144النقطة   120

  161النقطة   400  ) القشدة اإلنجليزية : مثال ( ض التحليات المعدة أساسا من البي 
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  ) القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 
   159النقطتين   1500

  161و 
الطرق الحسنة   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  

  لصنع ل
  

  161النقطة   400  األعشاب الرفيعة و التوابل  
  161النقطة   700  التوابل و البهارات  
  161النقطة   400  الخل  
    140  الخردل  
   161النقطتين   600  الحساء و المرق  

  192و 
   127النقطتين   450  الصلصات و المنتوجات المماثلة  

  192و 
و عجائن الطلي ) و سلطات البطاطا سلطات العجائن: مثال ( السلطات  

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

   161النقطتين   1250
  169و 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )  1.13من الصنف 

400    

    320  لخفض الوزن أغذية الحمية  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
400    

    2400  المكمالت الغذائية  
    300  نكتار الفواآه  
  161النقطة   300  نكتار الخضر  
  127النقطة   300  المرآزات لنكتار الفواآه  
   127النقطتين   300  المرآزات لنكتار الخضر  

  161و 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

   127النقطتين   300
  161و 

وة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى القهوة و المواد البديلة للقه 
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

   160النقطتين   300
  161و 

الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  
الجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 

  ) الكحول 

  161طة النق  700

  161النقطة   1000  الفطائر الخفيفة المملحة  
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 956

  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  ) ة أساسا من مصل اللبنو ياغورت للشرب و المشروبات المعد

  161النقطة   100

  161النقطة   100  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية  
  161النقطة   100  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  161النقطة   100  المعجون و الهالم و المربى 
  161النقطة   300  )الشراب السكري (  المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو 
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات و  

  المرطبات 
  161النقطة   300

  161النقطة   300  المنتوجات  األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  
  161النقطة   300  ا المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة له 
بما في  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ ...ا ڤذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
  161النقطة   300

  161النقطة   300  علك للمضغ  
غير تلك ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  و الصلصات المسكرة ) ا من الفواآه المعدة أساس
  161النقطة   300

سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  
  ) القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 

  159النقطة   200

الطرق   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
الحسنة للصنع 

  

   161النقطتين   40  الحساء و المرق  
  192و 

ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  
  6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 

300    

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات الموجهة  
و " أو المحللة الكهربائية " طاقوية ال" للرياضيين و المشروبات 

  المشروبات المرآزة

  161النقطة   40

فقط (المنتوجات اللبنية المخمرة و المعطرة، بما في ذلك المعالجة حراريا  960
  )  منخفضة أو بدون سكر مضافال الطاقويةقيمة ال المنتوجات ذات 

  241النقطة   100

  حليب بالشكوالطة : مثال (  أو المخمرة/المشروبات اللبنية المعطرة و  
و ياغورت د أساسا من الحليب و صفار البيض و الكاآاو و المستحضر المع

فقط المنتوجات ذات (للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن
  )  أو بدون سكر مضاف القيمة الطاقوية المنخفضة

و 241النقطتين  200  
 243 

و  241 النقطتين 330  وق القشدةالمنتوجات المماثلة للحليب و مسح  
243 

أو بدون  القيمة الطاقوية المنخفضةفقط المنتوجات ذات (التحليات   
  ) سكرمضاف

            241النقطة   100

أو  القيمة الطاقوية المنخفضةفقط المنتوجات ذات (المثلجات لإلستهالك  
  )بدون سكر مضاف

  241النقطة   200

فقط ( في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح الفواآه و الخضر المحفوظة  
  ) للفواآه و الخضر الحامضة- الحلوةالمصبرات 

  241النقطة   100

فقط المنتوجات ذات (الفواآه و الخضر باستثناء الكمبوت مستحضرات 
    )  أو بدون سكرمضاف القيمة الطاقوية المنخفضة

  241النقطة   200

فقط عجائن ( من الفواآه أو الخضر عجائن للطلي مماثلة المعدة أساسا 
أو  القيمة الطاقوية المنخفضةللطلي المعدة أساسا من الفواآه المجففة، ذات 

    )  بدون سكرمضاف

  241النقطة   200

الهالم و و المربىفقط ( حليةآريمة الكستناء الموالهالم و المعجون و المربى 
   ) القيمة الطاقوية المنخفضةذات  المعجون

  241قطة الن  200
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SIN  المالحظات  آغ/مغ  الكمية أصناف األغذية  
  241النقطة   40  الفواآه المصبرة 960

  241النقطة   40  لفواآه المطهيةا 
  241النقطة   20  الفواآه ذات القشرة المحولة 
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) را الجافة و البقوليات و ألوه  في
  و البذور

  241النقطة   40

  241النقطة   115  المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرة 
  241النقطة   330 و المرطبات  الفواآه المستعملة في الحلويات  مواد للتزيين المعدة أساسا من 
  :اء الحشو المعد أساسا من الفواآهمواد التزيين و التلبيسات و الحشو باستثن 

  فقط الحلويات بدون سكر مضاف؛ -
القيمة أساسا من الكاآاو أو الفواآه المجففة ذات  ةفقط المنتوجات المعد -

   أو بدون سكرمضاف الطاقوية المنخفضة

  
330  
270  

  241النقطة 

  :الموجهة إلنعاش النفسحلويات أخرى، بما في ذلك الحلويات الصغيرة  
القيمة أساسا من الكاآاو أو الفواآه المجففة ذات  ةنتوجات المعدفقط الم -

  أو بدون سكرمضاف؛ الطاقوية المنخفضة
فقط عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو أو الحليب أو الفواآه  -

أو بدون  القيمة الطاقوية المنخفضة المجففة أو الدهون ذات
 سكرمضاف؛

 فقط حلويات بدون سكر مضاف ؛ -
 ويات الصغيرة الموجهة إلنعاش النفس بدون سكرمضاف؛فقط الحل -
   لحلق المعطرة بدون سكرمضاف؛ فقط أقراص منعشة ل -

  
270  

  
  

330  
  
  

350  
2000  
670  

  241النقطة 

  241النقطة   3300  سكر مضاف  بدون  المنتوجات فقط  علك للمضغ  
 الحبوب لفطور الصباح فقط الحبوب لفطور الصباح التي تحتوي أآثر من  

القيمة من النخالة ذات  % 20من األلياف و تحتوي على أقل من  % 15
  أو بدون سكرمضاف  الطاقوية المنخفضة

  241النقطة   330

جة المعال المحولة و المفرومة و  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة 
  حراريا 

 244و  241ط االنق  100
  192و

 الرخويات و القشريات  ذلك  بما في الصيدية   السمك و المنتوجات 
                         أو في الهالم/و الشوآيات المغموسة في الماء المملح و  

و  241 تينالنقط  100
144   

  و القشريات   الرخويات  ذلك  بما في  الصيدية  المنتوجات  السمك و 
     أو في نقيع الملح/و الشوآيات المحفوظة في الخل و

  241طة النق  165

المواد البديلة للسلمون و الكفيار و المنتوجات األخرى المعدة أساسا من  
  بيض السمك

  241النقطة   100

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك  المنتوجات المخمرة أو  
  المعلبة  و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  241النقطة   100

الطرق   ل محليات المائدة على شكل سائ 
 الحسنة للصنع

  241النقطة 

الطرق   محليات المائدة على شكل مسحوق  
 الحسنة للصنع

  241النقطة 

الطرق   محليات المائدة على شكل أقراص  
 الحسنة للصنع

  241النقطة 

  241النقطة   30  التوابل و البهارات 
  241النقطة   130  الخردل 
و  241تين النقط  40  )  القيمة الطاقوية المنخفضةت ذا الحساء و المرقفقط (  الحساء و المرق 

192  
  241النقطة   350  )  المايونيز و صلصات للسلطات : مثال ( الصلصات المستحلبة  
  الكيتشوب و صلصة بالجبن : مثال ( الصلصات غير المستحلبة  

  )و صلصة بالقشدة و الصلصة البنية 
  241النقطة   350
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 127و  241ط االنق  35  مستحضرات للصلصات و صلصات بعصير اللحم 960

  192و
  241النقطة   350  )صلصات السمك : مثال ( الصلصات الشفافة  
  241النقطة   30  مخمرةال لصوجاا صلصلة 
  241النقطة   165  مخمرة الغير لصوجا ا صلصلة 
  241النقطة   165  خرىاأل لصوجاا صلصات 
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

ما عدا عجائن الطلي المعدة أساسا من الكاآاو و البندق من ( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

  241النقطة   115

  241النقطة   330  اصة أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخ 
  241النقطة   270  خفض الوزنأغذية الحمية ل 

ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية   
  6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 

 242و 241النقطتين   660

صلبة، بما في ذلك على شكل آبسوالت أو أقراص و الالغذائية المكمالت   
  أشكال مماثلة أخرى 

  241ة النقط  670

  241 النقطة  200  المكمالت الغذائية على شكل سائل   
  241 النقطة  1800  على شكل للمضغ  وأ شراب  المكمالت الغذائية على شكل  
فقط المنتوجات ذات ( الفواآه و نكتار الخضر و المنتوجات المماثلة  نكتار  

   ) أو بدون سكر مضاف القيمة الطاقوية المنخفضة
  241 النقطة  100

أو  القيمة الطاقوية المنخفضةفقط المنتوجات ذات ( المشروبات المعطرة   
  ) بدون سكر مضاف 

  241 النقطة  80

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى   
 الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو

  و 241تين  النقط  200
160   

المنعشة من مشتقات  المشروبات : مثال ( بات الكحولية المعطرة المشرو  
وب المنعش ذو نسبة ضئيلة من مشرالروحي و الكحول الخمر والالجعة و 
)الكحول   

  241 النقطة  200

الفطائر الخفيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطا أو الحبوب أو الطحين أو   
  النشاء 

  241 النقطة  20

  241 النقطة  200 أساسا من الصوجامشروبات معدة   
  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 961

  و الكاآاو و المستحضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض 
  )و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن 

  161النقطة   20

  161النقطة   65  ب إلستعمالها في المشروبات الساخنة المواد البديلة لمسحوق الحلي 
  161النقطة   33  المنتوجات المماثلة للقشدة  
  161النقطة   65  المنتوجات المماثلة للحليب و مسحوق القشدة  
  161النقطة   33  المنتوجات المماثلة للجبن  
  161النقطة   100  )طر قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو مع: مثال ( التحليات اللبنية  
المستحلبات الدهنية خاصة من النوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات  

  أو المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية /الممزوجة و
  161النقطة   10

ما عدا التحليات اللبنية من ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  )7.01الصنف 

  161النقطة   100

  161النقطة   100  المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  
  161النقطة   100  الفواآه المجمدة تجميدا مكثفا  
  161النقطة   100  الفواآه الجافة  
  161النقطة   100  الفواآه المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح 
  161النقطة   33  ) مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
  
 

  161النقطة   70  المعجون و الهالم و المربى 
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باستثناء ) الشوتناي : مثال ( عجائن للطلي المعدة أساسا من الفواآه  961

   5.2.1.04المنتوجات من الصنف 
  161النقطة   70

  161النقطة   65  الفواآه المصبرة 
المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصيدة اللب و  

  الطلية الرفيعة المعدة أساسا  من  الفواآه و حليب جوز الهند 
  161النقطة   100

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا  من  
  الماء المعطر بالفواآه 

  161النقطة   100

  161النقطة   65  منتوجات المعدة أساسا من الفواآه المخمرةال 
  161النقطة   100 و المرطبات الفواآه المستعملة في الحلويات   مواد للتزيين المعدة أساسا من 
  161النقطة   65  الفواآه المطهية  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور ( الخضر المجمدة تجميدا مكثفا  

و الطحالب البحرية ) الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا و الدرنات و الحبوب 
  و الفواآه ذات القشرة و البذور 

  161النقطة   33

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر المجففة  
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) الجافة و البقوليات و ألوه  فيرا 

  و البذور 

  161النقطة   33

الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في نقيع الملح أو في صلصة  
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه  العادية  

  144النقطة   10

محفوظة أو ) مبسترة ( الخضر المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( تحت الضغط 

  و الطحالب البحرية  ) الجافة و البقوليات و ألوه فيرا 

  161النقطة   33

بما في ذلك ( العصيدة و منتوجات  للطلي المعدة أساسا من الخضر  
و ) وه فيراالفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و أل

زبدة الفول : مثال ( الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور 
  )السوداني 

  161النقطة   33

بما في ذلك الفطريات و ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه فيرا

ات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات من و الطحالب البحرية و الفواآه ذ
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

  161النقطة   33

  بما في ذلك الفطريات (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة  
  ) العاديةو الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 

و الطحالب البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا المخمرة 
   3.2.9.12و  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06ذات الصناف 

  161النقطة   33

  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (الخضر المطهية أو المقلية  
  و الطحالب البحرية) يرا و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه  ف

  161النقطة   33

  161و  97النقطتين   33  ) الشراب السكري ( المستحضرات المعدة أساسا من الكاآاو  
عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو بما في ذلك مواد لتزيين الحلويات و  

  المرطبات 
  161النقطة   100

  161النقطة   80  و الشكوالطة المنتوجات  األخرى المعدة أساسا من الكاآاو  
  161النقطة   100  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة لها  
بما في  4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  

  الخ ...ا ڤذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو
   158النقطتين   330

  161و 
  161ة النقط  1000  علك للمضغ  
غير تلك ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين  

  و الصلصات المسكرة ) المعدة أساسا من الفواآه 
  161النقطة   100

  161النقطة   160  الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان  
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  آغ/مغ 

  المالحظات

  حلويات األرز : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء  961
  ) و حلويات التابيوآا 

  

  161النقطة   33

  161النقطة   70  الخبز و المنتوجات المخبزية العادية  
  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  

  ) و متبلة
   161النقطتين   80

  165و 
  المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات السمك و  

  و القشريات و الشوآيات 
  161النقطة   10

السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة بما في ذلك  المنتوجات المخمرة  
  أو المعلبة  و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  161النقطة   10

  161النقطة   100  ) شدة اإلنجليزية الق: مثال ( التحليات المعدة أساسا من البيض  
سكر الخشب و شراب : مثال ( السكريات األخرى و الشراب المسكر  

  ) القيقب و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر 
  159النقطة   70

الطرق الحسنة   محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
  للصنع 

  

بهارات للمعكرونة : مثال ( و التوابل و البهارات األعشاب الرفيعة  
  ) الشريطية الفورية 

  161النقطة   32

  161النقطة   12  الخل  
    12  الخردل  
   161النقطتين   20  الحساء و المرق  

  192و 
    65  )  المايونيز و صلصات للسلطات : مثال ( الصلصات المستحلبة  
  كيتشوب و صلصة بالجبن ال: مثال ( الصلصات غير المستحلبة  

  ) و صلصة بالقشدة و الصلصة البنية 
70    

  192النقطة   12  مستحضرات للصلصات و صلصات بعصير اللحم  
    12  ) صلصات السمك : مثال ( الصلصات الشفافة  
و عجائن الطلي ) سلطات العجائن و سلطات البطاطا: مثال ( السلطات  

معدة أساسا من الكاآاو و البندق من ما عدا عجائن الطلي ال( للسندويش 
  ) 3.1.05و  5.2.2.04الصنفين 

   161النقطتين   33
  166و 

ما عدا المنتوجات ( أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  
  )  1.13من الصنف 

33    

    33  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) ي الحمية األغذية المكملة لإلستعمال ف: مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
65    

    90  المكمالت الغذائية  
  161النقطة   65  نكتار الخضر  
   127النقطتين   65  المرآزات لنكتار الخضر  

  161و 
المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " شروبات الموجهة للرياضيين و الم
  و المشروبات المرآزة 

  161النقطة   33

القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى  
  الساخنة المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو 

  160النقطة   50

الخمور المنعشة من مشتقات : مثال ( المشروبات الكحولية المعطرة  
الجعة و خمر و آحول روحي و مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من 

  ) الكحول 

33    

    32  الفطائر الخفيفة المملحة  
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  آغ/مغ 

  المالحظات

  حليب بالشكوالطة : مثال ( أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و 962
  حضر المعد أساسا من الحليب و صفار البيض و الكاآاو و المست

  ) و ياغورت للشرب و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن

   113النقطتين   350
  161و 

   113النقطتين   350  )قشدة للتحلية و ياغورت بالفواآه أو معطر : مثال ( التحليات اللبنية  
  161و 

ا عدا التحليات اللبنية من م( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة  
  ) 7.01الصنف 

   113النقطتين   350
  161و 

   113النقطتين   350  )مبسترة ( الفواآه المحفوظة أو المعلبة في أواني زجاجية  
  161و 

   119النقطتين   1000  المعجون و الهالم و المربى  
  161و 

دة اللب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك اللب و عصي 
  و الطلية الرفيعة المعدة أساسا  من  الفواآه و حليب جوز الهند 

   113النقطتين   350
  161و 

التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا  من  
  الماء المعطر بالفواآه 

   113النقطتين   350
  161و 

قيع الملح أو في صلصة الخضر المحفوظة في الخل أو في الزيت أو في ن 
  بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة ( الصوجا 

  و الطحالب البحرية ) و البقوليات و ألوه  العادية  

   113النقطتين   200
  161و 

بما في ذلك الفطريات ( اللب و المستحضرات المعدة أساسا من الخضر  
  ) فة و البقوليات و ألوه فيراو الجذور و الدرنات و الحبوب الجا

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور باستثناء المنتوجات 
التحليات و الصلصات المعدة أساسا من : مثال (  5.2.2.04من الصنف 

  )الخضر و الخضر المصبرة 

   113النقطتين   350
  161و 

   113النقطتين   500  لها  المنتوجات المماثلة للشكوالطة و المنتوجات البديلة 
  161و 

  مسكرة و مملحة ( المنتوجات و المستحضرات المخبزية الرفيعة  
  ) و متبلة

  113و  77النقطتين   1000

  السمك و المنتوجات الصيدية نصف مصبرة بما في ذلك الرخويات  
  و القشريات و الشوآيات 

  113النقطة   200

ما في ذلك  المنتوجات المخمرة السمك و المنتوجات الصيدية المصبرة ب 
  أو المعلبة  و الرخويات و القشريات و الشوآيات

  113النقطة   200

  113النقطة   450  أغذية الحمية لخفض الوزن  
ما عدا ) األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية : مثال ( أغذية الحمية  

   6.13و  4.13إلى   1.13المنتوجات من األصناف من 
  113ة النقط  450

  239النقطة   200  المشروبات المعطرة بدون آحول المعدة أساسا من الماء  999
  239النقطة   200  خمر التفاح باستثناء خمر التفاح المغلوق  

(i) 999 
(ii) 999 

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات 
" و المحللة الكهربائية أ" الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  و المشروبات المرآزة 

   132النقطتين   50
  168و 

الطرق الحسنة   )بما في ذلك مسحوق الصوجا ( الطحين و النشاء  1100
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   الطحين  1101
  للصنع 

  

الطرق الحسنة   الجبن الناضج  1105
  للصنع 

  

    500  خمر التفاح و خمر اإلجاص  
    500  الخمور 
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SIN  الكمية  أصناف األغذية  

  آغ/مغ 
  المالحظات

الطرق الحسنة   الفوآه الطازجة المعالجة سطحيا  1201
  للصنع 

  

    10000  علك للمضغ  
    3000  محليات المائدة بما في ذلك تلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
    40  الخل  
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية  

  للصنع 
  

للمشروبات المعدة أساسا من الماء ) السائلة أو الصلبة ( ت المرآزا 
  المعطر 

500    

  36النقطة   10  الجعة و مشروبات المالتي  
  36النقطة   2  خمر التفاح و خمر اإلجاص 

    45000  المكمالت الغذائية  1203
الطرق الحسنة   المكمالت الغذائية على شكل آبسوالت أو أقراص 1204

  للصنع 
  

الطرق الحسنة   يات الصغيرة جدا الشفافة الموجهة إلنعاش النفسالحلو 
  للصنع 

  

مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن  1442
  باستثناء الجبن المعد أساسا من مصل اللبن 

10000    

    35000  مستحضرات الفيتامين على شكل آبسوالت في المكمالت الغذائية  1452
    350  المنتوجات األخرى المعدة أساسا من الكاآاو و الشكوالطة  1503

بما   4.05و  3.05و  1.05الحلويات غير تلك المذآورة في األصناف  
  الخ...ا ڤفي ذلك الحلويات الصلبة و الطرية و النو

500    

    2100  علك للمضغ  
    1000  المكمالت الغذائية  

  47النقطة   2500  يض السائل المنتوجات المعدة أساسا من الب 1505
  المنتوجات المعدة أساسا  من البيض و منتوجات البيض  المجفف   

  أو المخثر/و
  47النقطة   2500

المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك المشروبات  
" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 

  لمرآزة و المشروبات ا

200    

    3000  المعطرات 
    3000  المعطرات 1517
معطرات للنبيذ و الخمور المعطرة و المشروبات المعطرة المعدة أساسا  1519

  من الخمر و الكوآتيل المعطر المعد أساسا من المنتوجات الفيتفينيكول 
100    

معطرات للحلويات بما في ذلك الشكوالطة و المنتوجات المخبزية  
  يعة الرف

250    

  200النقطة   3000  معطراتال 1520
الطرق الحسنة   الفواآه الطازجة المعالجة سطحيا  1521

  للصنع 
  

    20000  علك للمضغ  
    10000  محليات المائدة بما في ذلك التي تحتوي على محليات مكثفة  
    70000  المكمالت الغذائية  
في ذلك المشروبات  المشروبات المعدة أساسا من الماء المعطر بما 

" أو المحللة الكهربائية " الطاقوية " الموجهة للرياضيين و المشروبات 
  و المشروبات المرآزة 

1000    
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  لطرق الحسنة كن دمجها في المواد الغذائية حسب االمرخص بها  التي يم الغذائية  المضافات   قائمة –ب 
 .  BPF)(  للصنع       

                   
  للطرق   الخاصة، طبقا ضمن الشروط  به   مرخص يكون اإلستعمال   أين  الغذائية المضافات : 1ـــدول الج

 .BPF)(الحسنة للصنع                  
 

 
 رقم النظام الدولي

SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
آلوروفيل 140

  a 150  -  آراميل مثبت للون(طبيعي ( I آراميل  
 أحمر الشمندر162
170)i( آاربونات الكالسيوم
ثنائي أآسيد التيتان171
260glacial حمض األسيتيك ،  
 أسيتات البوتاسيوم261
262)i( أسيتات الصوديوم 
 أسيتات الكالسيوم263
أسيتات األمونيوم264
270(DL- و D- ، L-)  حمض لبني
حمض البروبيونيك280
بروبيونات الصوديوم281
بروبيونات الكالسيوم282
بروبيونات البوتاسيوم283
 ثنائي أآسيد الكربون 290

 )DL-( حمض الماليك 296
حمض الفوماريك297
 L - حمض األسكوربيك 300
أسكوربات الصوديوم301
أسكوربات الكالسيوم302
أسكوربات البوتاسيوم303
)حمض اإلزوأسكوربيك(حمض اإليريتوربيك 315
)ثنائي أسكوربات الصوديوم( إيريتوربات الصوديوم 316
322)i( ليستين 
الآتات الصوديوم325
الآتات البوتاسيوم326
 الآتات الكالسيوم327
الآتات األمونيوم328
 )DL-( الآتات المغنيزيوم329
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 رقم النظام الدولي

SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
 حمض الليمون330
ات الصوديومسيتر331
331)i( سيترات ثنائي حمض الصوديوم
331)iii( سيترات ثالثي الصوديك
332)i( سيترات ثنائي حمض البوتاسيوم
332)ii(   ستيرات ثالثي البوتاسيك
333)iii( سيترات ثالثي الكالسيك
350)i( ماالت حمض الصوديوم ) -DL( 
350)ii( ماالت الصوديوم )-DL( 
351)i(  حمض البوتاسيومماالت
351)ii( ماالت البوتاسيوم
352)ii( ماالت الكالسيوم )-DL( 
فومارات الصوديوم365
سيترات ثالثي األمونيوم380
حمض األلجينيك400
ألجينات الصوديوم401
ألجينات البوتاسيوم402
ألجينات األمونيوم403
ألجينات الكالسيوم404
أغار –أغار 406
 راجينان آ407

a407 طحالب األوشومة المحولة
 طحين حبوب الخروب 410
 صمغ غار412
صمغ تراغاآونت413
)صمغ األآاسيا( صمغ عربي414
  صمغ الكزانتان415

صمغ الكرايا416
  صمغ التارا417
صمغ الجيالن418
420)i(  السوربيتول
420)ii( شراب السوربيتول
 المانيتول421
الغليسرول422
الكوردالن424
طحين الكونجاك425
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 رقم النظام الدولي

SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
البيكتين440
سيكلودآسترين -ألفا457
سيكلودآسترين -اماڤ458
460)i(  سيليلوزميكروآريستالين ) هالم سيليلوزي(
460)ii( مسحوق السيليلوز
السيليلوز -مثيل 461
السيليلوز - ثيل إ462
السيليلوز -هيدروآسي بروبيل 463  
السيليلوز -مثيل  -هيدروآسي بروبيل 464
السيليلوز - إثيل  -مثيل465
)صمغ سيليلوزي( السيليلوز الصوديك  -آربوآسي مثيل 466
السيليلوز - هيدروآسي إيثيل - إثيل 467
)مغ سيليلوزي شبكيص( السيليلوزالصوديك الشبكي  -آربوآسي مثيل468
صمغ ( سيليلوز الصوديك مميه عن طريق اإلنزيم  -آربوآسي مثيل469

)سيليلوزي مميه عن طريق اإلنزيم
470)i(  أمالح أحماض الميريستيك و البالميتيك و الستياريك مع األمونياك و

 الكالسيوم و البوتاسيوم  و الصوديوم
470)ii( م و البوتاسيوم  و الصوديومأمالح حمض األولييك مع الكالسيو
و ثنائي غليسيريد األحماض الدسمة -أحادي 471

 a 472 إستير غليسيروليك لحمض األستيك و لألحماض الدسمة
  b 472 إستير غليسيروليك لحمض الالآتيك و لألحماض الدسمة
   c 472 إستير غليسيروليك لحمض السيتريك و لألحماض الدسمة

500)i( بونات الصوديومآر
 

500)ii( آربونات حمض الصوديوم
 

500)iii( سيسكيكربونات الصوديوم
501)i( آربونات البوتاسيوم
501)ii( آربونات حمض البوتاسيوم
503)i( آربونات األمونيوم
503)ii( آربونات حمض األمونيوم
504)i(  مغنزيومالآربونات
504)ii( آربونات حمض المغنزيوم
حمض الكلوريديريك507
آلورور البوتاسيوم508
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 رقم النظام الدولي

SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
آلورور الكالسيوم509
آلورور األمونيوم510
آلورور المغنزيوم511
514)i( آبريتات الصوديوم
515)i( آبريتات البوتاسيوم
آبريتات الكالسيوم516
آبريتات المغنزيوم518
يدروآسيد الصوديوم ه524
هيدروآسيد البوتاسيوم525
هيدروآسيد الكالسيوم526
هيدروآسيد األمونيوم527
 هيدروآسيد المغنزيوم528
أوآسيد الكالسيوم529
أوآسيد المغنزيوم530
 السليس غير متبلر551
سيليكات الكالسيوم552
553)i(  سيليكات المغنزيوم )إصطناعي(
500)iii( الطلك
ألومينوسيليكات الصوديوم554
ألومينوسيليكات الكالسيوم556
سيليكات األلومنيوم 559
الآتون-دالتا-جلوآونو575
الصوديوم جلوآونات576
البوتاسيوم جلوآونات577
الكالسيوم جلوآونات578
المغنزيوم جلوآونات580
620L(+) -  حمض الجلوتاميك 
ادي الصوديكجلوتامات أح621
 L -جلوتامات أحادي البوتاسيك ، 622
 L-جلوتامات الكالسيوم، ثنائي623
 L -جلوتامات أحادي األمونيك ،624
  L -جلوتامات المغنزيوم، ثنائي 625
 حمض الجانليك -'6265
  جانيالت ثنائي الصوديك -'6275
  جانيالت ثنائي البوتاسيك -'6285
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دوليرقم النظام ال  
SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
  جانيالت الكالسيوم -'6295
  حمض إينوزينيك630
  ، إينوزينات ثنائي الصوديك-'6315
  ،إينوزينات البوتاسيوم-'6325
  إينوزينات الكالسيوم-'6335
  ،ريبونيكليوتيد الكالسيك -'6345
  ،ريبونيكليوتيد ثنائي الصوديك- ’6355
  األزوت941
وآسيد األزوتبروت942
البروبان944
)إزومالتولوز المهدرج(إزومالت 953
شراب متعدد الجليستول964
965(i)  لمالتيتولا  
965(ii)  شراب المالتيتول  
  الالآتيتول 966
  الكزيليتول967
  االيريتريتول968

أمالح و إستير الكولين1001
أميالز -ألفا1100
)الكربوهيدراز(وس ليكينفورميس أميالز الباسيل -ألفا1100
أميالزالباسيلوس ميغاتيريوم معبر عنه بباسيلوس سبتليس -ألفا1100
أميالز الباسيلوس ستياروتارموفيلوس -ألفا1100
أميالز الباسيلوس ستياروتارموفيلوس معبر عنه بباسيلوس سبتليس- ألفا 1100
أميالز الباسيلوس سبتليس- ألفا 1100
1101(i) البروتيياز  
1101(ii) البابايين  
1101(iii)  البروملين  
جلوآوز أوآسيداز1102
  الليباز1104
  متعدد الديكستروز1200
  )غير قابل للذوبان(متعدد فنيل البيروليدون 1202
 البولوالن1204
 و النشاء المحمص ،الدآسترين1400
النشاء المعالج بالحمض1401
ج في الوسط األلكالينيالنشاء المعال1402
  النشاء المبيض1403
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 رقم النظام الدولي

SIN 

 
 المضاف الغذائي

 
  النشاء المؤآسد1404
  النشاء المعالج باإلنزيمات 1405
  فوسفات النشاء1410
  فوسفات ثنائي النشاء 1412
  فوسفات ثنائي النشاء الفوسفاطية 1413
  يتيليفوسفات ثنائي النشاء األس1414
  النشاء األسيتيلي1420
  أديبات ثنائي النشاء األسيتيلي1422
  نشاء هيدروآسي البروبيليك1440
  فوسفاط ثنائي النشاء الهيدروآسي البروبيلي 1442
  أوآتينيل سوسينات نشاء الصوديك1450
  النشاء المؤآسد األسيتيلي1451
 ثالثي األستين  1518
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  .   1في الجدول   (BPF)أصناف األغذية المستثناة من شروط  إستعمال الطرق  الحسنة للصنع  : 2الجـــدول 

  .النقطة أ  IIIاألصناف عن طريق أحكام الملحق تحدد هذه                   
 

  
  الرقــــم

  
  صنـــــف الغــــــذاء

  
  )اء زبدة الحليب المعالجة حراريا باستثن) ( طبيعي ( الحليب و زبدة  الحليب   1.1.01

باستثناء المنتوجات من ) طبيعية ( المنتوجات اللبنية المخمرة أو الرائبة    2.01
 *) المشروبات  اللبنية (  2.1.01الصنف  

  ) طبيعية ( القشدة المبسترة   1.4.01
فوقة و و القشدة المخ  UHTالقشدة المعقمة و المعقمة بدرجة حرارة عالية     2.4.01

  ) طبيعي ( القشدة ذات النسبة الضئيلة من المادة الدسمة       
  جبن مصل اللبن   3.6.01
  الجبن المعد أساسا من بروتينات مصل اللبن    6.6.01
مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحوق مصل اللبن   2.8.01

  باستثناء جبن مصل اللبن 
  زيوت منزوعة الماءالمواد الدسمة و ال  1.02

  الزبدة   1.2.02
  الفواآه الطازجة   1.1.04
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( الخضر الطازجة   1.2.04

  ) الجافة و البقوليات و ألوه العادية 
  و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و (الخضر المجمدة  تجميدا مكثفا   1.2.2.04
  الحبوب الجافة و البقوليات 

و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) و ألوه العادية 
بما في ذلك الفطريات و (المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة    7.2.2.04

و الطحالب ) لوه العادية الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و أ
البحرية باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من الصوجا المخمرة ذات 

  3.2.9.12و 1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06األصناف 
  بذور الحبوب الكاملة أو المفرقعة أو الرقائق بما في ذلك األرز   1.06
  )بما في ذلك طحين الصوجا ( الطحين و النشاء   2.06

  العجائن و المعكرونة الشريطية الطازجة و المنتوجات المماثلة    1.4.06
  العجائن و المعكرونة الشريطية  الجافة  و المنتوجات المماثلة   2.4.06

  اللحم الطازج و الدواجن بما في ذلك القنيصة   1.08
و السمك و المنتوجات الصيدية الطازجة بما في ذلك الرخويات و القشريات   1.09

  الشوآيات 
السمك و المنتوجات الصيدية المحولة بما في ذلك الرخويات و القشريات و   2.09

  الشوآيات
  البيض الطازج   1.10

  المنتوجات المعدة أساسا من البيض السائل   1.2.10
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  الرقــــم

  
  صنـــــف الغــــــذاء

  
  مكثفا   المنتوجات المعدة أساسا من البيض  المجمد تجميدا  2.2.10

  السكر المكرر و الخام   1.11
  3. 1.11السكر األحمر ما عدا المنتوجات من الصنف   2.11
المحاليل و شراب  السكر و آذا السكر المحول جزئيا بما في ذلك ثفل قصب   3.11

  3.1.11السكر ما عدا المنتوجات من الصنف 
خشب و شراب القيقب سكر ال: مثال ( السكريات  األخرى و الشراب المسكر   4.11

  ) و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من السكر
  العسل   5.11
  ) فقط األعشاب الرفيعة ( األعشاب الرفيعة و التوابل   1.12
المستحضرات الموجهة للرضع و مستحضرات التابعة و المستحضرات   1.13

  للرضع الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة 
  لرضع و األطفال صغارالسن األغذية المكملة ل  2.13

  المياه  1.1.14
  عصير الفواآه و الخضر   2.1.14
  نكتار الفواآه و الخضر   3.1.14
القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى الساخنة   5.1.14

  المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء الكاآاو
  الخمور   3.2.14

 
في  IIIالحموضة و غازات التعبئة و المثبتات و المثخنات المذآورة في الملحق  ل إستعمال معدالتيقب *

                   للحليب المخمر   المدونة مواصفةبعد التخمير آما هو معرف في  الحليب المخمر المعالج حراريا 
( CODEX STAN 243 – 2004) طبيعي ( الحليب المخمر " 2.1.2.01ية الذي يوافق صنف األغذ (

 ".المعالج حراريا بعد التخمير
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  .(BPF)المضافات الغذائية األخرى المرخص بها ضمن الشروط الخاصة طبقا للطرق الحسنة للصنع :  ج

  
المذآورة في  ستثناء تلكالمرخص بها في المنتوجات الغذائية با الغذائية  المضافات  : 1الجــــدول   

  :المشار إليه أدناه   2الجدول 
 

 
 

 الرمـــــــز
 

 المضاف الغذائي
 

  حمض الكبريت  513
  آبريتات األمونيوم  517
  البنتونيت  558
  األحماض  الدسمة  570
 (-D )حمض الجلوآونيك   574
  4-هكسيل ريزورسينول،    586
  الجليسين  640
 - (+) L حمض الجلوتاميك    920
  ألنفيرتازا  1103

  
  :2الجـــدول  

 
 

  
  المواد الغذائية 

  المواد الغذائية غير المحولة 
  العسل 

  الزيوت و الدهون ذات األصل الحيواني أو النباتي غير المستحلبة 
  الزبدة 

بما في ذلك الحليب المعقم ( المبستر و المعقم ) الكامل و منزوع الدسم و نصف منزوع الدسم ( الحليب 
  و حليب بالقشدة الكاملة المبسترة ) حرارة  عالية بدرجة 

  المنتوجات المعدة أساسا من الحليب المخمر بمعدل مخمرات حية و غير معطرة 
  الماء المعدني الطبيعي و ماء المنبع 

  و مستخلصات القهوة ) باستثناء القهوة الفورية المعطرة ( القهوة 
  أوراق الشاي غير المعطرة 

  السكريات 
  أو الموجهة لحمية خفض البروتينات /العجائن الجافة باستثناء عجائن بدون الغلوتان و

  )باستثناء زبدة الحليب المعقمة ( زبدة الحليب الطبيعية غير المعطرة 
األغذية الموجهة للرضع و األطفال صغار السن بما في ذلك األغذية الموجهة للرضع و األطفال صغار 

  عون بصحة جيدة السن الذين ال يتمت
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  . المشار إليه أعاله  2المضافات الغذائية التي يمكن إستعمالها في المواد الغذائية في الجدول :  3الجدول  

 
 

 
 الرمـــــــز

 
 المضاف الغذائي

 
  األرغون  938
  الهيليوم  939
  األوآسجين  948
  الهيدروجين  949
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.ضافات الغذائية المرخص بها في األغذية الموجهة للرضع و األطفال صغار السنالم –د   

 
  المتمتعون   للرضع    بها   في   المستحضرات   الموجهة   المرخص   الغذائية   المضافات:   1الجدول  

  .               بصحة جيدة                 
 
 

 
 المالحظات

 

 
 الكمية

)آغ/مغ(   
 

 
ذائيالمضاف الغ  

 
رقم النظام 

 الدولي 
SIN 

209النقطة  270  ]فقط  (+) L   شكل [حمض الالآتيك  الطرق الحسنة للصنع 
304 أسكوربيل - Lبالميتات  10 
305 ستيارات األسكوربيل 10 

194النقطة  306 مستخلص غني بالتكوفيرول 10 
194النقطة  307 التكوفيرول 10 
194النقطة  تكوفيرول -غاما  10   308
194النقطة  )إصطناعي ( تكوفيرول  –دالتا  10   309

311 سيترات الصوديوم 2000 
322 ليسيتين 1000 
330 حمض الليمون الطرق الحسنة للصنع 

194النقطة  332 سيترات البوتاسيوم الطرق الحسنة للصنع 
220النقطة  الفوسفوريكحمض  10000   338

339 فوسفات الصوديوم 1000 
و  220النقطتين 

221 
340 فوسفات البوتاسيوم 1000

210النقطة  412 صمغ غار 1000 
أحادي و ثنائي الغليسيريد لألحماض  4000 

 الدسمة 
471

211النقطة  و )    مسحوق(    7500 
)سائل(     9000  

إستير غليسيروليك لحمض الليمون 
الدسمة لألحماض  

 c 472

212النقطة  473 إستير السكاروز لألحماض الدسمة 120 
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 الجدول 2 : المضافات  الغذائية  المرخص  بها   في   مستحضرات   المتابعة  للرضع  المتمتعون  بصحة  
.جيدة               

 
 

 
 المالحظات

 

 
 الكمية

)آغ/مغ(   
 

 
رقم النظام  المضاف الغذائي

ولي الد  
SIN 

209النقطة  270    ]فقط  (+)L  شكل [حمض الالآتيك  الطرق الحسنة للصنع 
304 أسكوربيل - Lبالميتات  10 

و  15النقطتين 
72 

305 ستيارات األسكوربيل 50

194النقطة  306 مستخلص غني بالتكوفيرول 10 
194النقطة  يرولالتكوف 10   307
194النقطة  تكوفيرول -غاما  10   308
194النقطة  )إصطناعي ( تكوفيرول  –دالتا  10   309

322 ليسيتين 1000 
330 حمض الليمون الطرق الحسنة للصنع 
331 سيترات الصوديوم 2000 

194النقطة  332 سيترات البوتاسيوم الطرق الحسنة للصنع 
220النقطة ريكحمض الفوسفو 10000   338

339 فوسفات الصوديوم 1000 
و  220النقطتين 

221 
340 فوسفات البوتاسيوم 10000

213النقطة  440 البكتين 5000 
407 آراغينان 300 
410 صمغ الخروب 1000 
412 صمغ غار 1000 
أحادي و ثنائي الغليسيري لألحماض  4000 

 الدسمة
471

211النقطة  و ) مسحوق(  7500 
)سائل (   9000  

إستير غليسيروليك لحمض الليمون  و 
 األحماض الدسمة

c472 

212النقطة  473 إستير السكاروز لألحماض الدسمة 120 
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 الجدول 3 : المضافات  الغذائية  المرخص بها  في المستحضرات  المعدة أساسا  من الحبوب و األغذية 

.السن المتمتعون بصحة جيدةالموجهة للرضع و األطفال صغار                  
 
 

 
 المالحظات

 
)آغ/مغ( الكمية   

 
 أصناف األغذية

  

 
رقم النظام 

 الدولي 
SIN 

214النقطة  المستحضرات   المعدة  أساسا   من  الطرق الحسنة للصنع 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع

170

   260
   261
   262
   263

و  214النقطتين 
215 

سنة للصنعالطرق الح المستحضرات المعدة أساسا من  
 الحبوب و األغذية الموجهة  للرضع    

270

   296
   325
   326
   327

214النقطة  المستحضرات المعدة أساسا من  الطرق الحسنة للصنع 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع    

330

   331
   332
   333

214النقطة  لصنعالطرق الحسنة ل  المستحضرات المعدة أساسا من  
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع    

507

   524
   525
   526

216النقطة  المستحضرات المعدة أساسا من  الطرق الحسنة للصنع 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع    

500

   501
   503
المشروبات و العصير و األغذية  300 

المعدة أساسا من  الموجهة للرضع
 الفواآه و الخضر

300

و  194النقطتين 
219 

األغذية المعدة أساسا  من الحبوب التي  200
تحتوي على المواد الدسمة بما في ذلك 

 البسكويت و البسكوت

301

   302
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 المالحظات
 

)آغ/مغ( الكمية   
 

 أصناف األغذية
  

 
رقم النظام 

 الدولي 
SIN 

194النقطة  وب و البسكويت و البسكوت و الحب 100 
أغذية للرضع التي تحتوي على المواد 

 الدسمة 

304

   306
   307
   308
   309

214النقطة  المستحضرات المعدة أساسا من  1000 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع

338

   339
194النقطة  340 الحبوب 1000 

   341
322 البسكويت و البسكوت  
 األغذية المعدة أساسا من الحبوب 10000 
 األغذية الموجهة للرضع  
471 البسكويت و البسكوت  
a 472 األغذية المعدة أساسا من الحبوب  
b 472 األغذية الموجهة للرضع 5000 
   c 472
400 التحلية  

194النقطة   500  401
402 الحلوى  
   404

194النقطة  ضرات المعدة أساسا من المستح 10000 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع

410

و  194النقطتين 
217 

األغذية المعدة أساسا من الحبوب بدون  20000
 الغلوتان

412

   414
   415
   440

217النقطة  551 الحبوب الجافة 2000 
194النقطة  334 البسكويت و البسكوت 5000 

   335
   336
   354
   a 450
   575
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 المالحظات

 
)آغ/مغ( الكمية   

 
 أصناف األغذية

  

 
رقم النظام 

 الدولي 
SIN 

المستحضرات المعدة أساسا من  50000 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع

1404

   1410
   1412
   1413
   1414
   1420
   1422

218النقطة  من المستحضرات المعدة أساسا  50000 
 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع

1450

المنتوجات المعدة أساسا من الفواآه  الطرق الحسنة للصنع 
 ذات النسبة  الضئيلة من السكر

333

341 التحليات المعدة أساسا من الفواآه 1000 
المستحضرات المعدة أساسا من  50000 

 الحبوب و األغذية الموجهة للرضع
1451
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 الجدول 4 : المضافات الغذائية  المرخص بها في أغذية الحمية  الموجهة للرضع  و األطفال  صغار السن 
.الموجهة لألغراض الطبية الخاصة                 

 
 

 
 الشروط الخاصة

 
 الكمية 

)آغ/مغ(  
 

رقم النظام 
 الدولي 
SIN 

ائية الخاصة ذات في المنتوجات الغذ) 4(إبتداء من الشهر الرابع 
الترآيبة المقبولة و المالئمة لمعالجة إضطرابات األيض و لتغذية 

األنبوب المعوي

1000 401

في إطار الحمية الخاصة ) 12(إبتداء من الشهر الثاني عشر 
الموجهة لألطفال الصغار الذين يعانون من الحساسية إتجاه 

حليب البقرة أو عيوب أيضية وراثية 

200 405

داء من الوالدة في المنتوجات  الموجهة لخفض إرتجاع إبت
المريء

10000 410

إبتداء من الوالدة في المنتوجات على شكل المستحضرات السائلة 
التي تحتوي على البروتينات أو البيبتيدات أو األحماض اآلمينية 

المميهة  

10000 412

اسا من إبتداء من الوالدة لإلستعمال في المنتوجات المعدة أس
األحماض اآلمينية أو البيبتيدات الموجهة للمرضى الذين يعانون 

من مشاآل سوء إمتصاص البروتينات أو قصور المسالك 
.المعدية و المعوية أو عيوب أيظية وراثية

1200 415

إبتداء من الوالدة في المنتوجات المستعملة في حالة 
.معوية  –اإلضطرابات معدية 

10000 440

من الوالدة في المنتوجات الموجهة لمعالجة الحمية في  إبتداء
.إضطرابات مادة األيض

10000 466

إبتداء من الوالدة في إطار الحمية الخاصة ال سيما في الحمية 
بدون بروتينات

5000 471

إبتداء من الوالدة ) مسحوق(  7500
)سائل (  9000و   

c 472

المميهة و البيبتيدات و المنتوجات التي تحتوي على البروتينات 
األحماض اآلمينية 

120 473

في المستحضرات  الموجهة للرضع و مستحضرات المتابعة 
للرضع

20000 1450
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 الجدول 5 : المضافات  الغذائية   األخرى  المرخص بها في المستحضرات  الموجهة  للرضع  و الموجهة 
.خاصةلإلستعماالت الطبية ال                  

 
 

 
 المالحظات

 
الكمية     

)آغ/مغ(   

 
 أصناف األغذية

  

 
رقم النظام 

 الدولي 
SIN 

72و  15النقطتين  المستحضرات الموجهة للرضع و  10 
 الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة

305

األغذية المكملة الموجهة للرضع و  100 
 األطفال صغار السن
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  النقــــــــاط
  
  
  .بصفة حمض األدبيك : 1نقطة ال
  على  أساس  المستخلص الجاف  و  الوزن   الجاف  و  المستحضر  الجاف  أو  : 2نقطة ال

  .المرآز               
  .معالجة السطح : 3نقطة ال
  .لغرض التزيين و أخذ العينات و عالمة المنتوج : 4نقطة ال
  .في المواد األولية  الموجهة لصنع المنتوج النهائي يستعمل : 5نقطة ال
  .صفة األلمنيومب:  6نقطة ال
  .ال ينطبق الترآيز على المنتوجات الغذائية النهائية : 7نقطة ال
  .بصفة البكسين :  8نقطة ال
  .بصفة البكسين أو النوربكسين : 9نقطة ال
  .بصفة ستيارات األسكوربيل:  10نقطة ال
  .أساس الطحينعلى  : 11نقطة ال
  .النقل عن طريق المواد المعطرة : 12نقطة ال
  .بصفة حمض البنزويك : 13نقطة ال
  .لإلستعمال فقط في المستحضرات السائلة التي تحتوي على البروتينات المميهة : 14نقطة ال
  .على أساس المادة الدسمة أو الزيت  : 15نقطة ال
  لبيسات  أو  تزيين الفواآه  أو الخضر أو اللحم أو لإلستعمال  في  الطالء  أو الت : 16نقطة ال

  .السمك                
  .بصفة حمض السكالميك : 17نقطة ال
  بقايا غير مكتشفة في األغذية الجاهزة لإلستهالك : مستوى اإلضافة :  18نقطة ال
  الغذاء يستعمل في المادة الدسمة للكاآاو و مستوى اإلستعمال يكون على  أساس  : 19نقطة ال

  .الجاهز لإلستهالك                
  . أو الصمغ/يستند على الكمية الكاملة للمثبتات و المكثفات و : 20نقطة ال
  ثنائي  –آالسيو  –رباعي األستيك  –ثنائي األمين  –بصفة حمض اإليثيالن  : 21نقطة ال

  الصوديك                
  . أو المدخنة لإلستعمال في األسماك المحضرة : 22نقطة ال
  .بصفة الحديد : 23نقطة ال
  .بصفة فيروسيانور الصوديوم المنزوع الماء : 24نقطة ال
  .بصفة حمض الفورميك : 25نقطة ال
  .لإلستعمال في الخميرة الكيميائية فقط : 26نقطة ال
  . إدروآسيبنزويك –بصفة حمض بارا  : 27نقطة ال
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  إذا  آان  تحضير  نموذجي  يحتوي            ) :  DJA(لة  تبديل الكمية  اليومية  المقبو : 28نقطة ال
               33000وحدة،  الكمية   اليومية    المقبولة   لــ   / ميكروغرام    0.025على                 
                x) آغ  للوزن البدني / وحدة   33000(  [: آغ  للوزن  البدني   تصبح /وحدة                 
    0.825=   ]) ميكروغرام  1000/ ملغ  1(   x) وحدة / ميكروغرام  0.025(                

  .آغ للوزن البدني/ مغ                 
  .أساس الحساب  غير متخصص : 29نقطة ال
  .بصفة شاردة النيترات المتبقية : 30نقطة ال
  .العصيدة المستعملة :  31نقطة ال
  .اردة ثنائي األوآسيد األزوتي المتبقية بصفة ش:  32نقطة ال
  .بصفة الفوسفور:  33نقطة ال
  .على أساس المنزوع الماء : 34نقطة ال
  .اإلستعمال في العصير المعكر فقط:  35نقطة ال
  .مستوى البقايا : 36نقطة ال
  .آوزن المادة الجافة للحليب المنزوع الدسم : 37نقطة ال
  .رات المنزوعة الدسمالترآيز في المستحض : 38نقطة ال
  .عندما يحتوي المنتوج على الزبدة أو مواد دسمة أخرى و الزيوت فقط : 39نقطة ال
  لتحسين )  ثالثي  الفوسفات  خماسي   الصوديوم (  (i 451)يستعمل المضاف   : 40نقطة ال

  .فعالية البنزوات و السوربات فقط                
  .سحوق الخبز المحمص أو عجائن التلفيف للقليلإلستعمال فقط في  م : 41نقطة ال
  بصفة حمض السوربيك : 42نقطة ال
 (Etain )بصفة معدن أبيض لين  : 43نقطة ال
  .المتبقي  (SO2)بصفة ثاني أآسيد الكبريت  : 44نقطة ال
  .بصفة حمض التارتيرك : 45نقطة ال
  .بصفة حمض التيوثنائي البروبيونيك : 46نقطة ال
  ن صفار البيض، على أساس الجافلوز : 47نقطة ال
  .للزيتون فقط : 48نقطة ال
  لإلستعمال في الحمضيات فقط : 49نقطة ال
  .لإلستعمال في بيض السمك فقط : 50نقطة ال
  .لإلستعمال في األعشاب الرفيعة : 51نقطة ال
  .ما عدا الحليب بالشكوالطة : 52نقطة ال
  .لإلستعمال في عجائن التلبيس فقط : 53نقطة ال
  .لإلستعمال في الكرز المصبر : 54نقطة ال
  يستعمل  منفرد  أو  مرآب   في  الحدود  الخاصة في مواصفة المنتوج  : 55نقطة ال

  .للصوديوم  و الكالسيوم و البوتاسيوم                
  .بشرط عدم  وجود النشاء عند الكشف : 56نقطة ال
  التي  تتمثل  في   جزء   واحد  من     وجوب  إحترام الطرق الحسنة  للصنع : 57نقطة ال

  أجزاء  من المضاف المعني بالنسبة   6البيروآسيد  البنزويل  و على األآثر                  
  .للوزن                
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  بصفة الكالسيوم : 58نقطة ال
  .إلستعماله بصفة غاز التعبئة:  59نقطة ال
  فإن  ثنائي  أوآسيد   الكاربون  الموجود  في  عندما  يستعمل  آعامل  تفحيم، : 60نقطة ال

  .آغ /مغ 39,2المنتوج النهائي للخمر يجب أن ال يتجاوز                  
  .يستعمل في السمك المفروم فقط  : 61نقطة ال
  .بصفة النحاس : 62نقطة ال
  .على أساس آمية المكونات الحليبية : 63نقطة ال
  آغ   في   الغذاء   الجاهز / مغ  200لفاصولياء   الجافة؛   مستوى  اإلضافة   ل : 64نقطة ال

  .لإلستهالك، على أساس المنزوع الماء                
  .اإلنتقال عن طريق المستحضرات المغذية : 65نقطة ال
  .بصفة الفورمالديهيد، اإلستعمال فقط في جبن بروفولون : 66نقطة ال
  آغ بصفة الفوسفور، / مغ  8800ض البيض السائل بـ  ما عدا  إستعماله في بيا : 67نقطة ال

  .آغ بصفة الفوسفور/مغ 14700و في البيض الكامل السائل بـ                 
  .يستعمل فقط في المنتوجات بدون سكر مضاف : 68نقطة ال
  .اإلستعمال آعامل التفحيم : 69نقطة ال
  .بصفة الحمض  : 70نقطة ال
  .يوم و البوتاسيوم و الصوديوم فقطأمالح الكالس : 71نقطة ال
  .يرتكز على الغذاء الجاهز لإلستهالك:  72نقطة ال
  .ما عدا السمك الكامل : 73نقطة ال
  ما  عدا   مصل  الحليب   السائل   و  المنتوجات    المعدة   أساسا   من  مصل   : 74نقطة ال

  .موجهة للرضعالحليب المستعملة آمكون في المستحضرات ال                
  .اإلستعمال فقط في مسحوق الحليب الموجه لآلالت الموزعة : 75نقطة ال
  .اإلستعمال فقط في البطاطا : 76نقطة ال
  .يستعمل فقط لإلستعمالت الغذائية الخاصة : 77نقطة ال
  .اإلستعمال فقط في نقانق طازجة مملحة : 78نقطة ال
  .اإلستعمال فقط في الجوز : 79نقطة ال
  .مم  5لعمق أقصى ب  2د م / ملغ  2مكافيء  لطلي  : 80ة نقطال
  .مم  5لعمق أقصى ب  2د م / ملغ  1مكافيء لطلي  : 81نقطة ال
  آغ   بالنسبة   لألنواع   آرنغوآرنغو                /مغ    6000لإلستعمال  في   القريدس ؛  : 82نقطة ال

  .و  آرنغو فولغاريس                
  . L(+)   –فقط  شكل :  83نقطة ال
  بالنسبة لألطفال الذين يتعدى عمرهم عام واحد فقط : 84نقطة ال
  الترآيز المستعمل   في   أغلفة النقانق ؛  ال   يتجاوز  ترآيز  البقايا  في النقانق  : 85نقطة ال

  .آغ / مغ  100المحضرة في هذه األغلفة                  
  ي الطلية الرفيعة بالتحلية المخفوقة، غير القشدةاإلستعمال فقط ف : 86نقطة ال
  .مستوى المعالجة : 87نقطة ال
  .اإلنتقال عن طريق المكونات : 88نقطة ال
  .آلغ / ملغ  150بـ ) آونبو(ما عدا إستعماله في المثلث الجاف  : 89نقطة ال
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  .سكاروز في المنتوج النهائي –اإلستعمال  في خليط حليب  : 90نقطة ال
  .البنزوات و السوربات، منفردة أو مرآبة  : 91 نقطةال
  .ما عدا الصلصة المعدة على أساس الطماطم:  92نقطة ال
   (les loganizas)ما عدا الخمر الطبيعي المنتوج على أساس العنب فيتيس  : 93نقطة ال

  .فينيفرا                
  .اإلستعمال فقط في نقانق طازجة غير مدخنة : 94نقطة ال
  .اإلستعمال فقط في السوريمي و المنتوجات المعدة  على أساس بيض السمك : 95طة نقال
  .على أساس الوزن الجاف للمحلى ذو الكثافة العالية : 96نقطة ال
  .الكاآاو و المنتوجات المعدة أساسا من الشكوالطة/ في المنتوج النهائي  : 97نقطة ال
  .لمراقبة الغبار : 98نقطة ال
  .ستعمال فقط في رقائق السمك و السمك المفروماإل:  99نقطة ال
  المستعمل في الغذاء  (d’aneth)اإلستعمال آعامل التشتت في أريج األناث  : 100نقطة ال

  .النهائي                  
                 15000يجب أن ال يتجاوز الحد المسموح باستعماله الوحيد على شكل مرآب  : 101نقطة ال

  .آغ/مغ                  
  .لإلستعمال فقط في المستحلبات الدسمة في المخابز : 102نقطة ال
  .آغ/ مغ  400ما عدا إستعماله  في الخمور البيضاء الخاصة ب  : 103نقطة ال
  .آغ في الخبز و المنتوجات المخبزية بالخميرة/ مغ  5000بقايا قصوى : 104نقطة ال
  .آغ/مغ 5000بـ )  آامبيو( في رقائق القرع المجفف ما عدا إستعماله  : 105نقطة ال
  .آغ/مغ 500ب   (dijon )ما عدا إستعماله في الخردل الديجون   : 106نقطة ال
  في )  535رقم نظام الرمز الدولي ( اإلستعمال فقط فيروسيانور الصوديوم  : 107نقطة ال

  آغ  آفيروسيانور الصوديوم /غم 29الملح المتشجر ذو  نوعية  غذائية بـ                  
  .المنزوع الماء                 

  .اإلستعمال فقط لحبوب القهوة : 108نقطة ال
  )   bI/ آلغ   x )0,45  (gal 1000 / Ibs 25 )مستوى اإلستعمال مذآورب  : 109نقطة ال

                  x (L 3,75 / gal 1) x  )1 L / آغ (x  )6  E 10 3000) = آغ/مغ           
  .آغ/ مغ                    

  .اإلستعمال فقط في البطاطا المقلية المجمدة تجميدا مكثفا : 110نقطة ال
  ما   عدا  شراب الجلوآوز الجاف  المستعمل في  صناعة  الحلويات  السكرية              : 111نقطة ال

الحلويات  صناعةفي  تعملمسالالجلوآوزآغ  و شراب / مغ   150بــ                    
  . آغ/مغ 400السكرية بــ 

  .لإلستعمال فقط في الجبن المبشور : 112نقطة ال
  بوتاسيوم الام فمكافئ ألسيسوالمسجل يعبر عنه على أساس مستوى اإلستعمال  : 113نقطة ال

                 سبارتام األ  ملح    أساس  على  تحويله يمكن    المسجل األقصى    توىمسال(                  
  .) 0.44بالقسمة على  البوتاسيوم امفسيسولاأل -                 

    مع ام فسيسولاأل  –األسبارتام    ملح  مرآب   إستعمال  يتجاوز ال  أن  يجب                  
    القصوى   يات المستو آل  على  إنفراد  األسبارتام  أو  البوتاسيوم   مفاسيسولأ                  
  األقصى المسجل   المستوى (األسبارتام   أو البوتاسيوم   امفألسيسول  المنفردة                  
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  .) 0.68 فياألسبارتام بالقسمة  ئكافه إلى ملييمكن تحو                  
  .باستثناء مسحوق الكاآاو : 114نقطة ال
  .األناناس لإلستعمال فقط في عصير : 115نقطة ال
  .لإلستعمال فقط في العجائن:  116نقطة ال
  )               نقانق   طازجة   غير   مدخنة (    Loganizas باستثناء  إستعماله   في    : 117نقطة ال

  .آغ/مغ 1000بـ                   
  .آغ/مغ 1000بـ ) نقانق طازجة مملحة (  Tocinosباستثناء إستعماله في  : 118نقطة ال
  
  
 ئ   كافيعبر   عنه   على   أساس   م  المسجل اإلستعمال   مستوى : 119قطة الن

  ألسبارتام ل
    أسبارتام    ملح أساس    على   هليتحو يمكن    المسجل األقصى  المستوى  (                  
    ملح  مرآب  عماليتجاوز إستال   أن  ، يجب) 0.64ام بالقسمة على فسيسولاأل                  
  آل على ام البوتاسيوم فأسيسول أو    األسبارتام   مع  ام فسيسولاأل ارتام باألس                  
  ام فسيسولأ      أو    سبارتام لأل    ةفردنميات     القصوى    الالمستو    دافرإن                  
  ام فسيسولأ ئ كافإلى م ه ليالمسجل يكمن تحو  المستوى األقصى( البوتاسيوم                   
  .)0.68 فيالبوتاسيوم بالضرب                   

  .آغ/مغ 2500ما عدا إستعماله في الكافيار بـ :  120نقطة ال
  .آغ/مغ 1000باستثناء المنتوجات المعدة أساسا من السمك المخمر ب  : 121نقطة ال
  .ساري المفعول في البلد المستوردطبقا للتشريع الوطني ال : 122نقطة ال
  .3,5أآبر من  (PH)آغ بالنسبة للمشروبات التي عاملها الحمضي /مغ 1000 : 123نقطة ال
من آحول  %7فقط بالنسبة  للمنتوجات التي تحتوي على نسبة أقل بـ  : 124نقطة ال

  .اإلتيليك
  اسا من الزيت النباتي في لإلستعمال آعامل مانع لإللتصاق في الخليط المعد أس : 125نقطة ال

  .قوالب الطهي                  
  .العجينة أثناء الفصل أو الطهي فقط لمنع إلتصاق  : 126النقطة 
  .للمستهلك:  127النقطة 

  .فقط) حمض الترتيك(   337SIN:  128نقطة ال
  .لإلستعمال آمعدل حموضة في عصير العنب:  129النقطة 
  بوتيل هيدروآسين  INS 320)(بوتيل هيدروآسيانيزول : منفرد أو مرآب : 130النقطة 

و غاالت                      (INS 319 )   ثالثي بوتيل هيدروآينون    (INS 321)تولويين                  
  .(INS 310)البروبيل                   

  .آنتيجة اإلستعمال آسواغ : 131النقطة 
  في المشروبات نصف ) مستخلص جاف ( آغ /مغ 130ال بـ ما عدا لإلستعم : 132النقطة 

  .مجمدة                   
 هيدروآسي    بوتيل    SIN 320)(آل  ترآيب   بوتيل  هيدروآسيانيزول   :  133النقطة 

  آغ  / مغ   200بـ   SIN 310)(و غاالت  البروبيل    (SIN 321)تولويين                   
  . بدون  أن تتجاوز الحدود المنفردة لإلستعمال                  
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                 الحبوب    من  أساسا    المعدةأطباق    الحلوى      في  اإلستعمال     بإستثناء : 134نقطة ال
  .آغ / غم 500 بـ                  

  و في الزبيب  آغ/ مغ   2000ما عدا لإلستعمال في المشمش الجاف بـ  : 135النقطة 
  .آغ / مغ 50آغ و في جوز الهند المنزوع الماء بـ /مغ 1500المبيض  بـ                   

  .لإلستعمال فقط في الخضر البيضاء  : 136النقطة 
  .آغ /مغ 300ما عدا لإلستعمال في األفوآادو المجمد بـ  : 137النقطة 
  .سبة الطاقوية المنخفضةلإلستعمال فقط في المنتوجات ذات الن : 138النقطة 
  .لإلستعمال فقط في الرخويات و القشريات و الشوآيات : 139النقطة 
  .آغ/مغ 1000المعلب بـ   (abolones )ما عدا لإلستعمال في األبلون  : 140النقطة 
  .لإلستعمال فقط بدون الشكوالطة البيضاء : 141النقطة 
  .باستثناء القهوة و الشاي  : 142النقطة 
لإلستعمال فقط في المشروبات المعدة أساسا من عصير الفواآه و في                  : 143ة النقط

( Dry ginger ale)                    .  
  .  aigres – douxلإلستعمال فقط في المنتوجات  : 144النقطة 
  .إضافة السكر المنتوجات ذات القيمة الطاقوية المنخفضة أو بدون : 145النقطة 
   35 (a i SIN 160 )) اإلصطناعية ( مستوى اإلستعمال للبيتاآاروتان  : 146النقطة 

   – 8 –أبو  –و لبيتا    (a SIN 160 )آاروتان   – 8 - أبو - آغ ، و لبيتا/مغ                  
  .(f SIN 160 ) حمض آاروتيني و إستير المثيل و اإليثيل                   

  .باستثناء مسحوق مصل اللبن الموجه ألغذية الرضع:  147ة النقط
    للنفس النعناع  حلويات    و   الحجم   صغيرة     الحلويات    فياإلستعمال    : 148نقطة ال

  .آغ /غم 10.000المنعش بكمية                   
  .آغ/مغ100 بـ في بيض السمك اإلستعمال بإستثناء : 149طة قنال

  مستوى اإلستعمال في المستحضرات المعدة أساسا من الصوجا                         : 150النقطة 
  أو المستحضرات المعدة /آغ للبروتينات المنزوعة الماء و/ مغ  25000بـ                  
  . أساسا من األحماض األمينية                 

   1000المعدة  أساسا  من  الصوجا بـ مستوى  اإلستعمال  في المستحضرات   : 151النقطة 
  أو المستحضرات  المعدة  أساسا  من /آغ  للبروتينات  المنزوعة  الماء  و/مغ                  
  .األحماض األمينية                   

  .للقلي فقط : 152النقطة 
  .المعكرونة الشريطية الفورية في فقط  لإلستعمال : 153نقطة ال
  .فقط في حليب جوز الهند  لإلستعمال:  154نقطة ال
  . على شكل قطعفقط  في التفاح المجمد  لإلستعمال:  155نقطة ال
  .آغ/غم 2500 بـالمنعش للنفس  النعناع و الصغيرة  المحليات فيلإلستعمال  : 156نقطة ال
  .آغ/غم 2000بـ والنعناع المنعش للنفس  الصغيرةليات حفي الم لإلستعمال : 157نقطة ال
  .آغ /غم بـ 1000المنعش للنفس  والنعناع الصغيرةليات حفي الم لإلستعمال : 158نقطة ال
  .قبيوالق الكريبفي شراب  لإلستعمال : 159طة قنال
   الممزوجة مسبقا  و لإلستهالك    الجاهزة  المنتوجات    في   فقط   لإلستعمال : 160نقطة ال
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  .ستهالكللمنتوجات الجاهزة لإل                  
   خاصة  للتطابق  معإليه    المشار المستورد   للبلد  الوطني للتشريع    خاضع : 161نقطة ال

  .من هذا المرسوم  4أحكام المادة                    
  النوع    والمنتوجات ذات الماء   المنزوعة  في المنتوجات    فقط لإلستعمال   : 162نقطة ال

  ). salami( ميالسال                  
  .آغ/غم 3000بـ المنعش للنفس  والنعناع الصغيرةفي المحليات  لإلستعمال :  163 نقطة ال
نعناع     المنعش    للنفس                  ال     والصغيرة         لياتحالم    فيلإلستعمال     : 164نقطة ال

  .آغ/مغ 30  000بــ                    
  . ألغراض التغذية الخاصةفقط في المنتوجات  لإلستعمال : 165نقطة ال
  .المعدة أساسا من الحليبفقط عجائن الطلي ل : 166نقطة ال
  .للمنتوجات المنزوعة الماء فقط  : 167نقطة ال
  القصوى    المدة.   فقط  ) sin 999 (i)( 1  نوعمن    الكياليا  مستخلص  : 168نقطة ال

  .ن يعنها على أساس السابون رلإلستعمال معب                  
                     .السندويشطلي ل الدسمةفقط في المواد  لإلستعمال : 169نقطة ال
   السولفيت الكامل في الحالة المرآبة،   أساس    على  المقبول   األقصى  الحد  : 170نقطة ال

  .حرة الحالة في الآغ / غم 70 لـ مكافئو                  
  .حليب منزوع الماء لالمواد الدسمة لباستثناء  : 171نقطة ال
  ة عيفالر المعدة أساسا من الفواآه والطلية  ات في الصلصاإلستعمال بإستثناء :  172نقطة ال

   منتوجات  "و جوز الهند   قشدة جوز الهند وحليب أساسا من الفواآه و  المعدة                  
  .آغ/مغ50بــ " على شكل قضبان فواآهلبا                   

   1000بـ  من الحبوب  أساسا   المعدة  ىالحلوأطباق    في اإلستعمال بإستثناء : 173نقطة ال
  .آغ /غم                  

   نو يموو أل  )SIN 554(الصوديوم   سيليكاتألومينو  : أو مرآب    منفرد : 174نقطة ال
  ) . SIN 559(وسيليكات األليمنيوم )  SIN 556(لكالسيوم اسيليكات                    

     من  الفواآه    من   أساسا   المعدة   ات يحلتال    فياإلستعمال  بإستثناء : 175نقطة ال
  .آغ/مغ 200بــ  نوع هالم                   

  . المحفوظةلإلستعمال فقط في القهوة السائلة  : 176نقطة ال
  أو  قطع  وأ ألياف  المبشور والمبشور على شكل   في الجبن  فقط  لإلستعمال : 177طة نقال

  .شرائح                   
 .معبر عنها بصفة حمض الكارمينيك : 178نقطة ال
  .في معالجة سطح النقانق  لإلستعمال : 179نقطة ال
  .معبر عنها بصفة بيتاآاروتان : 180نقطة ال
  .عنها بصفة األنتوسيانينمعبر  : 181نقطة ال
  .في حليب جوز الهند اإلستعمال بإستثناء  : 182نقطة ال
  المعدة    المواد  و  الشوآوالطة المواصفة المتعلقة  ب  مع المنتوجات   تتطابق : 183نقطة ال

  فقط   إستعمال   يمكن  )Codex Stan 87-1981( الشوآوالطة من    أساسا                  
  . لتزيين السطح  اتنالملو                  

  .)  nutriments( ةاألرز الملبس حباتفقط في لإلستعمال  : 184نقطة ال
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  .بصفة النوربيكسين  : 185نقطة ال
  .الغذائيةفقط في الطحين الذي يحتوي على المضافات  لإلستعمال : 186نقطة ال
  .فقط ) بالميتات األسكوربيل (   SIN 304 : 187نقطة ال
 البوتاسيوم   ام فسيسولأ   في   لإلستعمال  أن يتجاوز الحد األقصى  ال يمكن : 188نقطة ال

                  )SIN 950    (ام فأسيسول  -رتام امفرد أو مرآب مع ملح أسب)SIN 962.(  
   .رقائق مسحوق القرطمانماعدا   : 189نقطة ال
   500 بــت المعدة أساسا الحليب المخمر بإستثناء اإلستعمال في المشروبا : 190نقطة ال

  .آغ /غم                  
              رتام اسباأل   في    لإلستعمال  األقصى  الحد   يتجاوزأن يمكن    ال : 191نقطة ال

                  )951 (SIN ام فمنفرد أو مرآب مع ملح أسبارتام أسيسول)SIN 962 .(  
  
  والمستحضرات المعدة أساسا من  اللحوم واألمعاء  اللحميةوالمنتوجات حوم لال : 192نقطة ال

  فيها الدهون  بما ....) ق غليظة ننقا  و   قنالنقا: مثل (  لإلستهالك    الموجهة                  
  .و أن ال تكون من الخنزير تكون حالل نالحيوانية يجب أ                 

  تخفض الكمية القصوى إلى  لمضغفي علك ل ها المضاف بمزجستعمل هذاإذا  : 193نقطة ال
  .نسب                  

  .منفرد أو مرآب : 194نقطة ال
  .للتلبيسيستعمل فقط آعامل  : 195نقطة ال
  . الدسمةبالنسبة للمادة :  196نقطة ال
  . تستهلكق هذه الجرعات في األجزاء التي بتط : 197نقطة ال
  .تستهلكاألجزاء التي على  تقاس : 198نقطة ال
  .الملح  بديليمكن بيع النيتريت فقط بمزيج مع الملح أو  : 199نقطة ال
   الكميةأساسا من القشدة و  المعدة  الكحولية  اتبللمشروبات، بإستثناء المشرو : 200نقطة ال

  .آغ/غم 1000القصوى                 
  .مشروبات الكحولية هذه األغذية على ال يتحتوال يجب أن  : 201نقطة ال
ل  من   ثنائي    أوآسيد                  / غم آغ أو /غـ    مب  القصوى   الكميات   عن   يعبر : 202نقطة ال

  اإلجمالية الموجودة مع األخذ حسب الحالة وبالنسبة للكمية  ) (SO2 السولفيت                   
  .ر آل المصادبعين اإلعتبار                   

  .) 203و  202و  200(  مع السوربات  اأو ممزوج ايستعمل منفرد : 203نقطة ال
     البنزواتو) 203و  202و  200(  مع السوربات  اأو ممزوج ايستعمل منفرد : 204نقطة ال

  ).213و 212و  211و 210(                 
  أين يكون   )203و 202و200(مع السوربات  هيمكن أن يستعمل بمزج : 205نقطة ال

  .آغ/غم 1000األقصى للمزيج هو الترآيز                   
                 ) 203 و   202  و   200(   السوربات   مع   بمزجه   يستعمل    أن   يمكن : 206نقطة ال

                 يج للمز  الترآيز األقصى أين  ) 213 و  212 و  211 و  210(  البنزوات و                  
  .آغ/غم 1500هو                   

  المخمرة  المنتوجات  بعض  في  أمالحه  و  بيونيكوالبر  حمض وجود  يقبل  : 207نقطة ال
  .للصنع الحسنة  ق للطر تخمير مطابقة   عملية  عن  طريق عليها   المتحصل                  
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  أن   يجب)  BHT(تولوين   -روآسيديلهيتالبو و الت القا مزيج   إذا إستعمل : 208نقطة ال
  . نسبإلى  كمياتتخفض مختلف ال                  

   +)L (آتيك الحمض الل المنتجةبإستعمال السالالت غير ممرضة  صيرخ : 209نقطة ال
  .في إنتاج الحليب المحمض                   

  .جزء مميه  على شكللسائل على البروتينات وى المنتوج اتفي حالة ما إذا إح:  210نقطة ال
  األحماض أو  بتيداتبيال وأالمنتوجات على البروتينات  تفي حالة ما إذا إحتو : 211نقطة ال

  .مميه  على شكل يةمينألا                  
  واألحماض األمينية  بتيداتبيأو الفي المنتوجات التي تحتوي على البروتينات  : 212نقطة ال

  .المميهة                  
  .فقط تابعة المحمضةمفي مستحضرات ال:  213نقطة ال
  .فقط  PH  لتعديل : 214نقطة ال
  .فقط   +)L(الشكل  : 215نقطة ال
    .آمسحوق للتخمير فقط : 216نقطة ال
  يمكن أن تحتوي المستحضرات  و المستحضرات المعدة أساسا من الحبوب و  : 217نقطة ال

    E 551 و   E 414أغذية الرضع و األطفال  صغار  السن  على   المواد                       
  الناتجين   عن    إضافة     المستحضرات    المغذية      التي   تحتوي   على                                
  آغ     من  /   غ  10و        E 414آغ      من     المادة   /  غ  150األآثر                     
  عندما تستعمل هذه )  المانيتول(   E 421و آذا    المادة   E 551 المادة                     
  جزء من  1000لـ  B12من  1ليس أقل من جزء (  B12آداعم للفيتامين                     
  ).المانيتول                     

  ستحضرات و المستحضرات  المعدة  أساسا من الحبوب  يمكن أن تحتوي  الم : 218النقطة 
  الناتجة عن   E 1450و أغذية  الرضع  و األطفال  صغار  السن على  المادة                   
  إضافة  المستحضرات المعدة أساسا من  الفيتامينات  أو المستحضرات المعدة                   
  يجب  أن ال  تتجاوز . حماض  الدهنية  المتعددة  غير المشبعة أساسا  من   األ                  
  آغ من المستحضرات /مغ 100في  المنتوج المعد لإلستهالك   E 1450آمية                   
  آغ  من  المستحضرات  المعدة / مغ 1000المعدة  أساسا  من   الفيتامينات  و                   
  .ا من األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعةأساس                  

  يمكن أن تحتوي المستحضرات و المستحضرات  المعدة  أساسا  من  الحبوب  : 219قطة الن
  المستعملة      E 301و أغذية  الرضع   و األطفال  صغار السن   على  المادة                   
  في  تلبيسات المستحضرات (BPF )  نة للصنع على  مستوى  الطريقة  الحس                  
  يجب  . المغذية  التي تحتوي  على  األحماض الدهنية  المتعددة  غير المشبعة                   
  .ل/مغ 75في المنتوج المعد لإلستهالك  E 301أن ال تتجاوز آمية                   

  .فقط في مسحوق المواد الغذائية : 220نقطة ال
                 341و   340و   339و   338يستعمل  منفرد  أو  مرآب   مع   المضافات   : 221قطة نال

  .P2 O5المعبر عنها  352و  351و  350و   343و                   
  .أال تكون الجيالتين آمكون من أصل الخنزير   يجب:  222نقطة ال

  .لمعدة أساسا من المنتوجات اللبنيةال تشمل هذه الفقرة المشروبات ا:  223النقطة 
  عليها الطبيعية في بعض األجبان المتحصل  اوجود هذه المادة على حالته يقبل:  224النقطة 
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  .عن طريق عملية التخمير                  
  ).مم من العمق 5غائب في ( من المساحة  2دسم/ مغ  1:  225النقطة 
  .دمجة و البقايا غير المكتشفة ل من الكمية الم/مغ 250:  226النقطة 
  .معبر عنها بحمض البروبيونيك :  227النقطة 
  .معبر عنها بحمض البوريك:  228النقطة 
  .للبطاطا المقشرة فقط:  229النقطة 
   –و بوتيل هيدروآسي   (BHT )الثالثي  آينون  - هيدرو الت و البوتيل االغ:  230النقطة 

  .وحده أو خليط (BHA )أنيوزل                    
  .المستهلكة أو المعاد تشكيلها حسب تعليمات المنتج آتلكفي المواد الغذائية :  231النقطة 
  .للجبن بالحليب الحامض فقط:  232النقطة 
  منزوعة الدسم المعبر عنها بكربونات   الجافة للمادة بالنسبة   الكمية القصوى:  233النقطة 

  .البوتاسيوم                  
  

 .األلومونيومبعبر عنها م:  234النقطة 
  

 .بوتاسيوم منزوع الماء الالكمية القصوى من فيروسيانور :  235النقطة 
  

 .ميانتأيجب أن يكون المضاف بدون :  236النقطة 
  

 .Feالحديد عبر عنها بم:  237النقطة 
  

  فإنه  للمضغ  علك خليط  في  959و  957و  951و  950إذا إستعملت :  238النقطة 
  .تخفض الكمية القصوى في آل واحدة منهم نسبيا                   

  .تحسب بمستخلص منزوع الماء:  239النقطة 
  و   (BHQT ) آينون  –عندما يستعمل مزيج الغاالت و ثالثي بوتيلهيدرو :  240النقطة 

   (BHT )وين تول –و بوتيلهيدروآسي  (BHA )أنيزول  –بوتيلهدروآسي                    
  .خفض مختلف الكميات إلى نسبتيجب أن                    

 .معبر عنها بمعادل ستيفيول  : 241النقطة 
  

مثال؛ صفائح طاقوية أو بديل للوجبات         ( للمواد الصلبة  االستعمال ترآيز:242النقطة 
  . آغ آمعادل لإلستعمال في المواد السائلة/غم 600 ؛)أو مقويات

 .لإلستعمال في المواد المعطرة فقط : 243طة النق
  

   .إلستعمال في نقيع الملح المستعمل في إعداد الصلصات فقطل: 244النقطة 
  

 


