
 

  
 

 
  

  
  ./ ج ) من القانون 22قرارات مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات وفق أحكام المادة ( 

  %:2المبيعات إلى نسبة العامة على ضريبة ال: تخفيض أوالً 
  

 مالحظات % 2السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 
 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

لنسبة  كانت تخضع 070490 من البند و مبرداطازج  كلملفوف صالح لال 1
% بموجب قرار 10

مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  5818

2018/1/9  
عمول به اعتبارا الم

من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17بتاريخ 
حيث كانت قبل هذا 
التاريخ تخضع لنسبة 

ومن ثم  4%
% 2اخضعت لنسبة 

قرار مجلس بموجب 
 7187الوزراء رقم 

 2020/1/20تاريخ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 070810 من البند و مبردةاازجة ط بازالء(بيسوم ساتيفوم) 2
 070890 من البند و مبردةاطازجة  باميا 3
 070890 و مبردةاخر طازجة ابقول قرنية  4
 070930 و مبرداطازج   باذنجان 5

6 
و ا(ثمارمن جنس كابسيكوم  و فلفلا فليفلة

 و مبردةاطازجة  من جنس بيمنتا)
070960 

7 
انخ كبيرة وسب سبانخ وسبانخ نيوزيالندي

 و مبردةاطازجة  الورق (سبانخ الحدائق)
070970 

 070992 و مبردةاطازجة  زيتون  8

9 
و اطازجة  يقطين وقرع (كيوكربيتا)

 مبردة
070993 

 070999 و مبردةاخر طازجة اخضروات  10

11 
 مقشورة يابسة (بيسوم ساتيفوم) بازالء

المستورد من قبل المصانع كمدخالت 
 انتاج

0713101 

12 
 يابسة بازالء هندية (كاجانوس كاجان)

 مقشورة اخر
0713609 

13 
و اكاملة  ومبردةا طازجة بطاطا حلوة

 عدا المكتالت مقطعة
071420 

 080410 تمر طازج او مجفف 14
 080420 تين 15
 080610 عنب طازج  16
 080711 بطيخ  17
  08071900100 15/4ولغاية  11/1من شمام  18
 080840 سفرجل  طازج 19
 080910 مشمش طازج 20

21 
 ملسبما فيه الدراق اال (الخوخ) الدراق

 طازج  (نكتارين)
080930 

 080940 برقوق وبرقوق السياج  طازج 22
 09109910100 زعتر  23

24 
(عدا الخس  طازج أو مبرد خس أخر

 ) المكبب
07051900000 

25 
،طازجة او هندباء (شيكوري) وتلوف 

 مبردة
07052100000 

 07061000900 لفت بقلي،طازج أو مبرد 26
 07069000100 فجل صالح لالكل طازج أو مبرد 27



 

  
 

 
  

   08052100200 ماندرينه  مهجنة، طازجة 28
  
  
  
  
  

 08052200100 طازجة ، كلمنتينا مهجنة 29

 16025000100 مرتديال ، من فصيلة االبقار 30

 للضريبة اخضعت 19043000 برغل . 31
 بموجب%) 4( بنسبة
 الوزراء مجلس قرار
 بجلستة) 1456( رقم

 بتاريخ المنعقدة
ثم   10/7/2011

% 2اخضعت لنسبة 
 رقم بموجب قرار

ومن ثم ) 7187(
% 2اخضعت لنسبة 

قرار مجلس بموجب 
 7187الوزراء رقم 

 2020/1/20تاريخ 
  

 19049010000 فريكه . 32

 مالحظات  % 2بنسبة السلع الخاضعة للضريبة  
 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

33 
فول معلب محضر او محفوظ بغير الخل 

 او حمض الخليك او السكر
20059990100 

اخضعت لنسبة 
% بموجب قرار 10

مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  5818

2018/1/9  
المعمول به اعتبارا 
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17بتاريخ 
يث كانت قبل هذا ح

التاريخ تخضع لنسبة 
ومن ثم  4%

% 2اخضعت لنسبة 
قرار مجلس بموجب 

 7187الوزراء رقم 
 2020/1/20تاريخ 

 

34 
حمص معلب محضر او محفوظ بغير 

  الخل او حمض الخليك او السكر
20059990200 

 20054000000 (بيسوم ساتيفيوم) بازالء 35
 20055100000 ات)مقشورة (حب لوبياء اوفاصولياء 36
 25010000100 ملح الّطعام 37

38 
رب البندوره (معجون البندوره) ضمن 

 هاعبوات مهي
20029010100 

 المحايات .  39
39261000100 
40169200000  

بموجب  اخضعت
قرار مجلس الوزراء 

تاريخ  5818رقم 
2018/1/9  40 

سطحها الخارجي من حقائب مدرسية 
  لدائن او من مواد نسجية

42021200100 



 

  
 

 
  

41 
سطحها الخارجي من حقائب مدرسية 

  ئن او من مواد نسجيةلدا
42021210000  

المعمول به اعتبارا 
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17اريخ بت
حيث % 10لنسبة 

كانت قبل هذا التاريخ 
 %4تخضع لنسبة 

ومن ثم اخضعت 
% بموجب 2لنسبة 

قرار مجلس الوزراء 
تاريخ  7187رقم 

2020/1/20 
   

  
  
  
  
  
  

42 
سطحها الخارجي من حقائب مدرسية 

الياف مبركنة او من ورق مقوى ومغطاه 
   بمواد مختلفة

42021900100  

43 
دفاتر التمارين من ورق او ورق مقوى 

 . لتعليم الخط محتوية على نماذج
48202010000 

44 
دفاتر التمارين من ورق او ورق مقوى 

  (غ.م.ك)
48202090000 

45 
الدفاتر المدرسية عدا دفاتر المحاضرات 

  الجامعية
48209010000 

 48209090100  دفاتر المحاضرات الجامعية 46

  البرايات .  47
82141000100 
84729090100  

 96084000000 اقالم رصاص بخزان 48

49 
قالم رصاص وأقالم تلوين برصاص ا

 (غ.م.ك) محاط بغالف صلب
96091090000 

 96099000100 اقالم تلوين 50
 90172099100 علب الهندسية  51
 90178020110  المساطر معدة لالستعمال الصناعي 52
 90178090910  المساطر (غ.م.ك) 53

 قمشة الزي المدرسي . االزي المدرسي و 54
 من اصناف البنود 

61 ، 62 

55 

 مدخالت انتاج المواد الغذائية المعلبة
(الخضراوات والحبوب والفواكه المعلبة) 
من العبوات البالستيكية والعلب المعدنية 

والكرتون (التنك) وعلب الكرتون 
) المستخدم Labelsوالورق المطبوع (

لتعبئة وتغليف الخضروات والحبوب 
  والفواكه المعلبة

 

بموجب  اخضعت
قرار مجلس الوزراء 

541 رقم  تاريخ  
2020/12/20 

56 
غليف التمر على االشجار قبل اكياس ت
  الحصاد

 

بموجب  اخضعت
قرار مجلس الوزراء 

541 رقم  تاريخ  
2020/12/20 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


