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 أصناف األغذيةقائمة  
  

 

 أصناف األغذية
 

رقمال  
0.01 .02.0المنتوجات من الصنف  باستثناءمماثلة لها المنتوجات المنتوجات الحليب و   

لبنيةالمشروبات الحليب و ال  1.01  
)طبيعي( بزبدة  الحليحليب و ال  1.1.01
)طبيعي(حليب ال  1.1.1.01

)طبيعي( زبدة الحليب  2.1.1.01
ياغورت  و  الكاآاوحليب بالشكوالطة و  : مثال(أو المخمرة /المشروبات اللبنية المعطرة و

 )و المشروبات المعدة أساسا من مصل اللبن للشرب
2.1.01  

 2.1.01منتوجات من الصنف ال باستثناء )ةطبيعي( المنتوجات اللبنية المخمرة و الرائبة
)لبنيةالمشروبات ال(  

2.01  

  1.2.01 ) طبيعي(مخمر الحليب ال
بعد التخمير يامعالج حرارالغير  )طبيعي(مخمر الحليب ال  1.1.2.01

المعالج حراريا بعد التخمير)  طبيعي(الحليب المخمر   2.1.2.01
 2.2.01 )طبيعي(الرائب حليب ال
)طبيعي(مماثلة له ال نتوجاتمالمرآز و الحليب ال  3.01  
)طبيعي(مرآز الحليب ال  1.3.01  
2.3.01 الستعمالها في القهوة أو الشاي ، القشدة أو لحليبلبديلة المواد ال  
مماثلة لهاال المنتوجاتو ) طبيعية(قشدة ال  4.01  
  1.4.01 )طبيعية(مبسترة القشدة ال
قشدة ذات القة وومخفال قشدة للخفق أوو بدرجة حرارة عاليةالقشدة المعقمة  معقمة والقشدة ال

)طبيعية(مادة الدسمة من ال منخفضةال النسبة  
2.4.01  

3.4.01 )طبيعية(المثخنة قشدة ال  
4.4.01 المثخنةمماثلة للقشدة ال نتوجاتمال  

)طبيعي(مماثلة لها الات منتوجالحليب و مسحوق القشدة و المسحوق   5.01  
  1.5.01 )طبيعي(حليب ومسحوق القشدة المسحوق 
2.5.01 مماثلة لمسحوق الحليب ومسحوق القشدةال المنتوجات

6.01  لها مماثلةال المنتوجاتجبان و األ  
  1.6.01 ناضجةالير غ   ناجباأل
الناضجةن اجباأل  2.6.01  
1.2.6.01 القشرة  ذلك بما فيالناضج جبن ال

2.2.6.01 قشرة الجبن الناضج
 3.2.6.01 )الجبنبصلصة : إلعادة التشكيل مثال( بشورالم الجبن

3.6.01 اللبن أساسا من مصل معدال جبنال  
4.6.01  ةذائبالن اجباأل  
)طبيعية(ذائبة الجبان األ  1.4.6.01
  الخضر و اآهوالتي تحتوي على الف ذلك معطرة بما فيالذائبة الجبان األ
 .الخ... اللحم و

2.4.6.01

مماثلة للجبنالمواد ال  5.6.01
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اللبن مصلأساسا من بروتينات  ةمعدالن اجباأل  6.6.01  
)أو معطر هآواياغورت بالف و حليةللتقشدة  : مثال(لبنية التحليات ال  7.01  

من مصل  أساسا المعد الجبن باستثناءاللبن  مصلمعدة أساسا من ال نتوجاتمالو  اللبن مصل
.اللبن  

8.01  

 الجبن المعد باستثناءاللبن السائل  مصلمعدة أساسا من ال المنتوجاتسائل و الاللبن  مصل
  .من مصل اللبن أساسا

1.8.01  

الجبن ق مصل اللبن باستثناء مسحوق مصل اللبن و المنتوجات المعدة أساسا من مسحو
 .مصل اللبن

2.8.01  

دسمةالمستحلبات ال الزيوت ودسمة و المواد ال  0.02  
زيوت المنزوعة الماءالدسمة و المواد ال  1.02  

ghee 1.1.02)(زيت الزبدة و المادة الدسمة اللبنية منزوعة الماء و السمن   
نباتية  الزيوت الدسمة و المواد ال  2.1.02  

3.1.02 الشحوم الحيوانية و زيوت السمك و الدهون الحيوانية األخرى
دسمة خاصة من نوع الماء في الزيتالمستحلبات ال  2.02  

1.2.02 الزبدة   
2.2.02  لبنية للطلي و خليط للطلي  الدسمة المواد الدسمة للطلي و المواد ال

أو /ة من نوع زيت في الماء بما في ذلك المنتوجات الممزوجة والمستحلبات الدهنية خاص
 المعطرة المعدة أساسا من المستحلبات الدهنية

3.02  

4.02 )7.01ما عدا التحليات اللبنية من الصنف ( التحليات المعدة أساسا من المادة الدسمة   
0.03 المثلجات لإلستهالك بما في ذلك الشراب  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و ( خضر  الفواآه و ال
 ذات القشرة و البذور و الفواآه و الطحالب البحرية) العاديةالبقوليات و ألوه 

0.04  

1.04 فواآهال  
1.1.04 طازجةالفواآه ال  
1.1.1.04 معالجةالطازجة غير الفواآه ال
2.1.1.04 معالجة سطحياالطازجة الآه فواال

أو المقطعة/ الفواآه الطازجة المقشرة و   04 .1 .3.1 
محولةالفواآه ال  2.1.04  
1.2.1.04 مجمدة تجميدا مكثفاالفواآه ال
جافةالفواآه ال  2.2.1.04
الزيت في في نقيع الملح أو أو محفوظة في الخلالفواآه ال  3.2.1.04
4.2.1.04 )مبسترة(محفوظة في أواني زجاجية اللبة أو معالفواآه ال
5.2.1.04  ىمربالهالم وال معجون وال

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

6.2.1.04

7.2.1.04 مصبرة الفواآه ال
  ما في ذلك اللب و عصيدة اللب المستحضرات المعدة أساسا من الفواآه ب

 و الطلية الرفيعة المعدة أساسا من الفواآه و حليب جوز الهند
8.2.1.04  
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التحليات المعدة أساسا من الفواآه بما في ذلك التحليات المعدة أساسا من الماء المعطر 
  بالفواآه

9.2.1.04

10.2.1.04 فواآه المخمرةالمنتوجات المعدة أساسا من  ال
الحلويات و المرطباتمعدة أساسا من الفواآه المستعملة في ال العجائن  11.2.1.04

مطهيةالفواآه ال  12.2.1.04
بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه ( خضر ال

  ة و البذورو الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشر) العادية
2.04  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات ( طازجة الخضر ال
  و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة ) العاديةو ألوه 
 و البذور

1.2.04  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات (  معالجةالخضر غير ال  
و الطحالب البحرية و الفواآه ) العاديةو ألوه  )و آذا الصوجا(وب الجافة و البقولياتو الحب

 ذات القشرة و البذور

1.1.2.04  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب ( معالجة سطحيا الطازجة الخضر ال
 ات القشرة و البذورو الطحالب البحرية و الفواآه ذ) العاديةالجافة و البقوليات و ألوه 

2.1.2.04  

بما في ذلك الفطريات و الجذور و (  مبشورةالمقطعة أو ال أو مقشرةالطازجة الخضر ال
و الطحالب البحرية و الفواآه ذات ) العاديةالدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات و ألوه 

 القشرة و البذور

3.1.2.04  

ريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات بما في ذلك الفط( محولة الخضر ال
 و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) العاديةو ألوه 

2.2.04  

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

 البذور

.1.2.2 04  

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

2.2.2.04  

بما في ( الصوجا  لصةصفي الزيت أو في نقيع الملح أو في أو  محفوظة في الخلالخضر ال
 ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات

و الطحالب البحرية ) و ألوه فيرا  

3.2.2.04 

بما في (  مبستر تحت  الضغطأو ) مبسترة(محفوظة في أواني زجاجية ال معلبة أوالخضر ال
وليات ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البق  

  و الطحالب البحرية و الفواآه ذات القشرة و البذور) العاديةو ألوه 

04.2.2.4 

بما في ذلك الفطريات ( العصيدة و عجائن للطلي المعدة أساسا من الخضر   
و الطحالب البحرية و ) العاديةو الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه 

)زبدة الفول السوداني: مثال ( بذور الفواآه ذات القشرة و ال  

5.2.2.04 

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

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

6.2.2.04
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بما في ذلك الفطريات و الجذور و الدرنات ( المنتوجات المعدة أساسا من الخضر المخمرة 
المنتوجات المعدة  و الطحالب البحرية باستثناء) و الحبوب الجافة و البقوليات  و ألوه العادية
و  1.2.9.12و  1.9.12و  7.8.06و  6.8.06أساسا من الصوجا المخمرة ذات األصناف 

3.2.9.12 

7.2.2.04 

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

8.2.2.04

0. حلوياتال 05  
منتوجات الكاآاو و المعدة أساسا من الشكوالطة بما في ذلك المنتوجات المماثلة للشكوالطة 

 و المنتوجات البديلة لها
1.05  

  1.1.05 الكاآاو و بقايا/ أساسا من مسحوق و عجينة عدةمالمستحضرات ال
 2.1.05 )شراب سكري(معدة أساسا من الكاآاو المستحضرات ال

 3.1.05 )لحلويات و المرطباتل الموجهةبما في ذلك (عجائن للطلي المعدة أساسا من الكاآاو  
ة أساسا من الكاآاو والشوآوالطةعدمالخرى األمنتوجات ال  4.1.05 
 5.1.05 بديلة لها المنتوجات المماثلة للشكوالطة والمنتوجات ال

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

2.05  

1.2.05 صلبةال الحلويات
 2.2.05 طريةال الحلويات

 3.2.05 اللوز ائنو عج النوڤا
  3.05 علك للمضغ

ساسا من غير تلك المعدة أ( و الطلية الرفيعة ) للمنتوجات المخبزية الرفيعة ( مواد التزيين 
و الصلصات المسكرة) الفواآه   

4.05  

مشتقات بذور الحبوب  وأساسا من الحبوب  المعدةمنتوجات الحبوب و ال  
الصنف  منالمنتوجات المخبزية  باستثناء و الجذور و الدرنات و الحبوب الجافة و البقوليات

0.07 

0.06

  1.06 رز األ ذلك ما فيب قئعلى شكل رقا مكسرة أوال أوكاملة البذور الحبوب 
  2.06 ) الصوجا طحين ذلك بما في(طحين ونشاء 

طحينال  1.2.06  
 2.2.06 نشاء ال

  3.06 الحبوب لفطور الصباح بما في ذلك رقائق مسحوق القرطمان
مثل ورق عجينة ( ماثلة لها مالمنتوجات الشريطية و المعكرونات ال وغذائية العجائن ال
) .اجعجائن و معكرونات شريطية الصو وشعيرات األرز  ألرز وا  

4.06  

مماثلة لهاالمواد الطازجة و الشريطية المعكرونات ال وعجائن ال  1.4.06 
لها المواد المماثلةجافة و ال العجائن و المعكرونات الشريطية  2.4.06  
 3.4.06 لهامماثلة الت منتوجاالمطهية والنصف العجائن و المعكرونات الشريطية 

5.06 )حلويات األرزو حلويات التابيوآا : مثال ( التحليات المعدة أساسا من الحبوب و النشاء 
  6.06 )لتغطية و تلبيس األسماك و الدواجن: مثال(عجائن للقلي 

ز حلويات األر ذلك في بمامحول ، الأساسا من األرز المطهي مسبقا أو  المعدةمنتوجات ال
)شرقية فقطالحلويات النوع من (  

7.06  
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 التوابل و البهارات المعدة أساسا من الصوجا  باستثناءا جأساسا من الصو المعدةمنتوجات ال
  9.12صنف ال من

8.06  

1.8.06 المشروبات المعدة أساسا من الصوجا
جاشريط المشروبات المعدة أساسا من الصو  2.8.06

)ڤوتو( رائب الصوجا  3.8.06
4.8.06 رائب الصوجا نصف منزوع الماء

1.4.8.06 رائب الصوجا نصف منزوع الماء على شكل صلصة مطهية مثخنة
2.4.8.06 رائب الصوجا نصف منزوع الماء مقلية

3.4.8.06  2.4.8.06و   1.4.8.06 رائب الصوجا نصف منزوع الماء غير تلك األصناف الغذائية
)آورو توفو(رائب الصوجا منزوع الماء   5.8.06

)فاتو،تمب(الصوجا المخمر   6.8.06
7.8.06 رائب الصوجا المخمر

8.8.06 المنتوجات البروتينية األخرى المعدة أساسا من الصوجا 
مخبزيةالمنتوجات ال  0.07  
 1.07 العادية و المستحضرات مخبزية المنتوجات الخبز وال
 1.1.07   الصغير  خبزال خبز وال
نوع خاصالخبز ذو الخبز بالخميرة و ال  1.1.1.07
خبز بمسحوق الخميرةال  2.1.1.07

2.1.07 )مسكرة  المقرمشاتماعدا ( المقرمشات
 3.1.07 )إلخ ....بيتا ورقائق الشاي اإلنجليزية و باجلز: مثال ( المنتوجات األخرى للمخبزة العادية 

أساسا من الخبز ومسحوق الخبز  المعدحشو ذلك ال مشابهة للخبز بما فيالمنتوجات ال
 المحمص 

4.1.07 

أساسا من الحليب و بطريقة البخار عدينمال الخبز الصغيرخبز و ال  5.1.07 
مستحضرات للخبز و المنتوجات المخبزية العاديةال  6.1.07
  2.07 و المستحضرات   )مملحة ومتبلة و مسكرة(رفيعة المخبزية المنتوجات ال

 1.2.07 )محشوة بالفاآهة أو بالقشدةال :مثال( الطارتاتبسكويت وال الحلويات و
و البريوش و رقائق الشاي  خفافال :مثال(خرى األرفيعة المخبزية المنتوجات ال

... )اإلنجليزية  
2.2.07 

)الحلويات و الكريب :ثالم(رفيعة المخبزية المنتوجات لمستحضرات لال  3.2.07 
و الدواجن بما في ذلك القنيصةلحمية المنتوجات اللحم وال  0.08  
الدواجن بما في ذلك القنيصة و لحم طازجال  1.08  
 1.1.08 على شكل قطع آاملة أو قطع صغيرةو الدواجن بما في ذلك القنيصة طازج اللحم ال
مفرومة على شكل قطع رقيقة ون بما في ذلك القنيصةو الدواجطازج اللحم ال  2.1.08 

  2.08 اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة على شكل قطع آاملة أو قطع صغيرة
غير مطهيةالو  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحولة  1.2.08 

1.1.208  )المملحة ذلك اللحوم بما في( نقيع الملح ة في ظمحفوال اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة
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 )لحوم المملحةال في ذلكبما (في نقيع الملح اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحفوظة 
 والجافة

2.1.2.08

مخمرةال اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة  3.1.2.08
يامعالجة حرارال في ذلك القنيصةاللحم و الدواجن بما   2.2.08 

 3.2.08 المجمدة اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة 
فرومةمعلى شكل قطع رقيقة و المحولة و اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة  3.08  
 1.3.08  حرارياغير المعالجة  اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة

) مملحةاللحوم البما فيها (المحفوظة في نقيع الملح  ن بما في ذلك القنيصةاللحم و الدواج  1.1.3.08
 و) بما فيها اللحوم المملحة(اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة المحفوظة في نقيع الملح 

 ة فجفالم
2.1.3.08  

مخمرةال اللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة  3.1.3.08
يامعالجة حرارال بما في ذلك القنيصة اللحم و الدواجن  2.3.08

3.3.08 مجمدةاللحم و الدواجن بما في ذلك القنيصة ال  
4.08 )النقانق: مثال (األمعاء الموجهة لإلستهالك 

شوآياتالقشريات و ال ورخويات ال ذلك بما في يةمنتوجات الصيدالسمك و ال  0.09  
  1.09 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآياتلطازجة االسمك و المنتوجات الصيدية 

طازجالسمك ال  1.1.09 
 2.1.09 طازجة الرخويات و القشريات و الشوآيات ال

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

2.09  

بما في ذلك الرخويات المجمدة  تجميدا مكثفا  الصيدية المنتوجات و رقائق األسماك وسمك ال
 و القشريات و الشوآيات

1.2.09 

   ةمجمدالقلي بعجينة لل بسةملالسمك و رقائق األسماك و المنتوجات الصيدية ال
 بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآياتتجميدا مكثفا 

2.2.09 

بما في ذلك مجمدة تجميدا  مكثفا ال جينةو على شكل عمفرومة المنتوجات الصيدية ال
 الرخويات و القشريات و الشوآيات

3.2.09 

  بما في ذلك الرخويات أو المقلية / المطهية والسمك و المنتوجات الصيدية 
 و القشريات و الشوآيات

4.2.09 

1.4.2.09 السمك و المنتوجات الصيدية المطهية
طهيةمال الرخويات و القشريات و الشوآيات  2.4.2.09

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

3.4.3.09

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

5.2.09 

بما في ذلك الرخويات و القشريات و برة المص السمك و المنتوجات الصيدية نصف
 الشوآيات

3.09  

المحفوظة في  السمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات
أو في الهالم/ و  خليط مكون من الماء والخل  

1.3.09 
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المحفوظة في  خويات و القشريات و الشوآياتالسمك و المنتوجات الصيدية بما في ذلك الر
أو في نقيع الملح/ الخل و   

2.3.09 

 3.3.09 معدة أساسا من بيض السمك الخرى  األمنتوجات الالكافيار و و بديلة للسلمونالمواد ال
 السمك و المنتوجات الصيدية نصف المصبرة بما في ذلك الرخويات و القشريات و الشوآيات 

 3.3.09 إلى  1.3.09وجات من الصنفين المنت ماعدا
4.3.09 

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

4.09  

المعدة أساسا من البيض منتوجات البيض و ال  0.10  
طازجالبيض ال  1.10  
ساسا من البيضمعدة أالمنتوجات ال  2.10  

أساسا من البيض السائل المنتوجات المعدة  1.2.10 
مجمدة تجميدا مكثفاالأساسا من البيض  المنتوجات المعدة  2.2.10 
متخثرة بالحرارةالأو /أساسا من البيض مجففة و المنتوجات المعدة  3.2.10 

معلبة مملحة وو ةفي قاعدة ألكالينيحفوظة الم بما في ذلكمصبر البيض ال  3.10  
)نجليزية اإلقشدة ال :مثال(معدة أساسا من البيض التحليات ال  4.10  
.العسل بما في ذلكمحليات ال  0.11  
  1.11  مصفىالخام أو السكر ال
 1.1.11 سكر العنب أحادي الماء وسكر فواآه ومنزوع الماء ال سكر العنببيض ، األسكر ال

 2.1.11 مسحوق السكر ومسحوق سكر العنب
و شراب الجلوآوز و شراب الجلوآوز " السكر البني الناعم" و " السكر األبيض الناعم" 

 المجفف و سكر القصب الخام
3.1.11 

لسكرياتالمجفف المستعمل في صناعة ا الجلوآوزشراب   1.3.1.11
2.3.1.11 شراب سكر عنب المستعمل في صناعة السكريات

)الالآتوز(سكر الحليب   4.1.11 
 5.1.11 السكر األبيض الطبيعي أو اإلصطناعي

2.11 3.1.11السكر البني باستثناء المنتوجات من الصنف 
باستثناء السكر  بما في ذلك ثفل قصب جزئيا  المحولسكر الآذا  و مسكرالشراب المحاليل وال

 3.1.11المنتوجات من الصنف 
3.11  

معدة اساسا  ة الرفيعةومواد الطليو القيقب سكر الخشب :  مثال(شراب الخرى واألكريات سال
 )من السكر 

4.11  

عسلال  5.11 
تلك التي تحتوي على محليات مكثفة بما في ذلكمحليات المائدة   6.11  

اتبروتينال من ات و المنتوجات المعدة أساساسلطال ات وصلصوالحساء و ال توابلال و ملحال  0.12  
بديلة للملحال المنتوجاتملح و ال  1.12  
ملحال  1.1.12 
بديلة للملحالمواد ال  2.1.12 

)فوريةالللمعكرونة الشريطية  التوابل:  مثال(بهارات ال واألعشاب الرفيعة و التوابل   2.12  
 1.2.12 األعشاب الرفيعة و التوابل
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 2.2.12 التوابل و البهارات
  3.12 الخل

  4.12 الخردل 
مرقالحساء وال  5.12 
 1.5.12 مجمد الأو  أو المعلب المحفوظذلك  لإلستهالك ، بما في الجاهزة مرق الحساء وال

 2.5.12 مستحضرات للحساء والمرق
  6.12 مماثلة المنتوجات الو اتصلصال
)اتللسلط اتصلص ويونيز ،االم:  مثال( أو الشفافة مستحلبةال اتصلصال  1.6.12  
صلصة و الصلصة بالقشدة ،  و صلصة بالجبن والكيتشوب :  مثال(مستحلبة الغير  اتصلصال
 )بنيةال

2.6.12 

 3.6.12 عصير اللحم ب اتو صلص اتمستحضرات للصلص
)سمكال اتصلص :مثال(الشفافة اتصلصال  4.6.12  
لطلي اماعدا عجائن (طلي الوعجائن ) البطاطا اتسلط والعجائن  اتسلط :مثال(ات سلطال

 ) 3. 1. 05و  5. 2. 2. 04و البندق من الصنفين  المعدة أساسا من الكاآاو
7.12  

المماثلة  تاجونتوالم ةخميرال  8.12  
الصوجا  األعشاب و البهارات المعدة أساسا من  9.12 

) زوالمي: مثال(عجينة الصوجا المخمرة   1.9.12 
 2.9.12 صلصة الصوجا

1.2.9.12 الصلصة المخمرة بالصوجا
2.2.9.12 الصلصة غير المخمرة بالصوجا
3.2.9.12 الصلصات األخرى من الصوجا

غير تلك المعدة من الصوجا األخرى البروتينية المنتوجات  12 .10  
غذية الموجهة للتغذية الخاصة األ  13 .0

لرضع و مستحضرات المتابعة و المستحضرات للرضع الموجهة  لإلستعماالت امستحضرات 
 الطبية الخاصة

1.13

1.1.13 مستحضرات الرضع 
ستحضرات المتابعةم  2.1.13  
3. 1  الرضع الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة  اتستحضرم .13  

المكملة للرضع و األطفال صغار السناألغذية   2.13  
) 1. 13ما عدا المنتوجات من الصنف (أغذية الحمية الموجهة لإلستعماالت الطبية الخاصة   3.13

4.13 أغذية الحمية لخفض الوزن 
ما عدا المنتوجات من األصناف )األغذية المكملة لإلستعمال في الحمية: مثال (أغذية الحمية 

   6. 13و  4. 13إلى  1. 13من 
5.13

6.13 المكمالت الغذائية 
0.14 المشروبات باستثناء المنتوجات اللبنية   

1.14 المشروبات بدون آحول   
1.1.14 المياه   

1.1.1.14 المياه  المعدنية  الطبيعية   و  مياه النبع  
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(seltz (المائدة   و  مياه   سلتز مياه    .2 1.1.14
2. عصير  الفواآه  و  عصير  الخضر 1.14

1. 2. عصير الفواآه 1.14  
2.2. 1. 14 عصير الخضر

  3. 2. 1. 14 مرآزات لعصير الفواآهال
      

مرآزات لعصير الخضرال  14 .1 .2 .4 
 3. 1. 14 نكتار  الفواآه   و  نكتار  الخضر

 1. 3. 1. 14 الفواآه نكتار 
  2. 3.1. 14 نكتار الخضر

 3. 3. 1. 14 نكتار الفواآه ل ات مرآزال
نكتار الخضرل ات مرآزال  4.3.1.14  
ة أساسا من الماء المعطر ، بما فيها المشروبات الموجهة للرياضيين عدمالمشروبات ال

 شروبات المرآزة والم'' المحللة الكهربائية''أو  ''الطاقوية ''والمشروبات 
4.1.14  

1.4.1.14  معطرالماء الة   أساسا من عدمال الغازية مشروباتال
المشروبات غير الغازية المعدة أساسا من الماء المعطر بما في ذلك بانش   و مسحوق من نوع 

kool - aid  
.2 4.1.14  

3. 4.   من الماء المعطرلتحضير المشروبات المعدة أساسا  )السائلة والصلبة ( المرآزات  1.14  
القهوة و المواد البديلة للقهوة و الشاي و النقيع و المشروبات األخرى الساخنة المعدة أساسا من 

الكاآاو مشروبات المعدة أساسا من الحبوب و البذور باستثناء  
 

5.1.14

ولعدمة من الكحنمشروبات آحولية و منتوجات مشابهة ذات نسبة ضئيلة أو م  2.14

1.2.14 الجعة و مشروبات المالتي  
  14.2.2 خمر التفاح وخمراإلجاص

  14.2.3 الخمور
14.2.3.1 خمور غير متأججة

14.2.3.2 خمور رغوية متأججة
14.2.3.3 خمر العنب، خمور عذبة ومشروبات آحولية لطيفة طبيعية

  14.2.4 )من فواآه أخرى غير العنب (خمور 
ذ العسلنبي  14.2.5  

  14.2.6 بالمئة من الكحول  15مشروب آحولي روحي يحتوي على أآثر من 
خمورمنعشة مكونة من الجعة، خمر، آحول روحي، : مثل (مشروبات آحولية معطرة 

 )مشروب منعش ذو نسبة ضئيلة من الكحول 
14.2.7  

الخفيفة المملحة فطائرال  0.15  
الطحين أو النشاء  أوالحبوب  أو فيفة المملحة المعدة أساسا من البطاطاالخ فطائرال
  )بقوليات الجافة وال و الحبوبالدرنات و جذور المن  اتمستخلص(

1.15  
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ات الفواآه ذ ذلك محولة بما فيالقشرة الفواآه ذات الالخفيفة المملحة المعدة أساسا من  فطائرال
 )الفواآه الجافة  :مثال(القشرة ة أو خليط الفواآه ذات لبسمالقشرة ال

2.15  

ة  أساسا  من  السمكعدالمالمملحة  المكسرات  3.15  
15إلى  01األغذية التي ال تدخل في األصناف من  -األغذية المرآبة  16. 0 

                      
                      
                      
     


