
 

  
 

 
  

  
  

  % :4ثانيا: تخفيض ضريبة المبيعات إلى نسبة 
 مالحظات % 4السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

1 
راف الدجاج المجمد ، قطع واحشاء واط
 مجمدة من دجاج صالح لالكل 

             
020712    

020714 

 الدجاج اخضع 
 المقطع غير المجمد

ة بنسب للضريبة
 قرار بموجب%) 4(

 رقم الوزراء مجلس
بجلستة ) 3024(

المنعقدة بتاريخ 
عدل  22/10/2008

النص بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
2017/2/13 

ا المعمول به اعتبار
 2017/2/12من 
لحوم وأحشاء ليصبح 

وأطراف صالحة 
لألكل من طيور 
الدواجن المذكورة في 

طازجة  0105البند 
أو مبردة أو مجمدة  
عدا الدجاج الطازج 

البند والمبرد 
ثم اخضعت  )0207(

%) 10لنسبة (
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاريخ 

المعمول به اعتبارا 
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17بتاريخ 
 اخضع لهذه النسبةثم 

بموجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 

) تاريخ 6152(
اعتبار  2018/1/23
ووفقا  من تاريخه

للنص الوارد في هذا 
 البند



 

  
 

 
  

 0302 اسماك طازجة او مبردة 2

 أسماك كان النص " 
 أسماك شرائح أو

 لحوم من وغيرها
 عدا األسماك،
 والرخويات القشريات
 من وغيرها

( المائية الالفقاريات
 منها ورد ما باستثناء

  )2 رقم جدول في
 3.01البنود من 

حيث  "  3.50ولغاية 
عدل بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
2017/2/13 

المعمول به اعتبارا 
 2017/2/12من 

صبح كما هو وارد يل
  ول بهذا الجد

 الزيوت والسمن . 3
اصناف من  (15)

 الفصل

الدهون "كان النص
والزيوت النباتية عدا 

حيث   زيت الزيتون"
عدل بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
2017/2/13 

المعمول به اعتبارا 
ثم  2017/2/12من 

بموجب قرار عدل 
رقم  مجلس الوزراء

تاريخ  5818
ليصبح   2018/1/9
رد بهذا كما هو وا

  الجدول
تم اخضاع الزيوت 
النباتيه لنسبة الصفر 
من قيمتها بدال من 

% وفقا لقرار ٤نسبة 
مجلس الزراء رقم 

-٢٧) بتاريخ ٦٣٦٨(
و تمديد  ٢٠٢٢-٣

العمل به حتى نهايه 
شهر تشرين الثاني 

  ٢٠٢٢من عام 



 

  
 

 
  

4 

منتجات الصيدلة واالدوية ما عدا (حقائب 
الصيدله)  االسعاف ونفايات محضرات

وكذلك عدا ما ورد منها بالجدول رقم 
 ) الملحق بالقانون.2(

 الفصل (30)

كان النص"منتجات 
الصيدلة (باستثناء ما 
ورد منها بالجدول 

حيث عدل  )" ٢رقم 
بموجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
2017/2/13 

المعمول به اعتبارا 
ثم  2017/2/12من 

اخضع الى نسبة 
جب بمو%) 10(

 قرار مجلس الوزراء
اعتبارا  5818رقم 

تاريخ من 
واعيد   2018/1/17

الى هذا الجدول 
بموجب قرار رقم 

) تاريخ 6234(
2018/1/30 

اعتبارا من 
2018/1/17 

5 
(عدا ما ورد بجدول السلع المحايات 

 . %)2الخاضعة لنسبة 

 من اصناف البنود
3926 
بموجب قرار  عدلت  4016

مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  5818

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

  2018/1/17خ بتاري
  
  

6 
الحقائب المدرسية عدا ما هو مصنع من 

(عدا ما ورد بجدول  مادة الجلد الطبيعي
  %)2السلع الخاضعة لنسبة 

  من اصناف البند
4202 

7 
الدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات 

(عدا ما ورد بجدول السلع ية الجامع
 %).2الخاضعة لنسبة 

من اصناف البند 
4820 

8 
(عدا ما ورد بجدول السلع البرايات 

  %)2الخاضعة لنسبة 
8472 , 821410 

9 
(عدا ما ورد العلب الهندسية والمساطر 

 %)2بجدول السلع الخاضعة لنسبة 
  من اصناف البند

97017 
 مالحظات % 4بة السلع الخاضعة للضريبة  بنس

 من البنود ادناه  الوصف التسلسل 

10 

عضاء بما فيها العكاكيز جهزة تقويم االا
،  ربطة الطبية الجراحيةحزمة واالواال

خر لجبر كسور اجهزة اجبائر وأصناف و
صناف للترميم ( اجهزة وا، و العظام

جهزة اعضاء الجسم االصطناعية ) ا
 خر تمسكاجهزة اتسهيل السمع للصم و

و تحمل أو تزرع في الجسم اباليد 

(9021) 



 

  
 

 
  

 لتعويض نقص أو عجز 

11 
قمشة الزي المدرسي االزي المدرسي و

(عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة 
 . %)2لنسبة 

  
  

12 
مسحوق وكريات مكتلة من برسيم (فصة 

 أو الفا الفا)
121410 

ملفوف كان النص " 
لفتي علفي وشوندر 
وجذور علفية وكأل 

ي وترمس علف
منتجات و وكرسنة

علفية مماثلة وإن 
كريات كانت بشكل 

اخضع لنسبة  لهمكت
بموجب قرار  10%

مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  5818

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

 2018/1/17بتاريخ 
ثم عدلت لتصبح وفق 
ما هو وارد بهذا 
الجدول ثم اخضعت 

ب بموج %4لنسبة 
قرار مجلس الوزراء 

) 1120رقم (
المعمول به اعتبارا 

 .2018/9/20من 

13 

ملفوف لفتى علفي وشوندر (بنجر) علفي 
وبرسيم (فصة) ونفل  وجذور علفية وكال

(سنفوان) وكرنب علفي وترمس وكرسنة 
ن كانت او (بيقة) ومنتجات علفية مماثلة

 بشكل كريات مكتلة وغيرها

121490 

14 
 كليط بروكلي صالح لالقرنبيط وقرنب

 ومبرداطازج 
اخضعت الى نسبة  070410

بموجب  %)10(
قرار مجلس الوزراء 

تاريخ  5818رقم 
2018/1/9  

المعمول به اعتبارا 
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17 بتاريخ
ثم اخضعت لنسبة 

% بموجب قرار 4

15 
و اطازج  كلكرنب بروكسل صالح لال

 مبرد
070420 

16 
و اطازجة  فطور من جنس اجاريكوس

 مبردة
070951 



 

  
 

 
  

مجلس الوزراء رقم  0709599 و مبردةافطور طازجة  17
) المعمول به 1120(

اعتبارا من 
2018/9/20.  

  
   
  
  
  

18 
  مقشورة  يابسة (بيسوم ساتيفوم) بازالء

 للبذار
0713102 

19 
يابسة  بازالء هندية (كاجانوس كاجان)

تورد من قبل المصانع المس ومقشورة
  كمدخالت انتاج

0713601 

20 
يابسة  بازالء هندية (كاجانوس كاجان)

 للبذار ومقشورة
0713602 

21 
المستورد من  بقول قرنية يابسة ومقشورة

 قبل المصانع كمدخالت انتاج
0713901 

خفضت الضريبة 
على البقول القرنية 
اليابسة / الجافة بكامل 
تفرعاتها بموجب 

مجلس الوزراء قرار 
لعام  1622رقم 
ثم عدل النص  2002

بموجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
2017/2/13 

المعمول به اعتبارا 
 2017/2/12من 

وفقا لما ورد به 
) 3140وقرار رقم (

 2017/5/28تاريخ 
ثم اخضعت الى نسبة 

بموجب  %)10(
قرار مجلس الوزراء 

تاريخ  5818رقم 
2018/1/9  

به اعتبارا  المعمول
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17 بتاريخ
 لنسبة اخضعت ثم
 قرار بموجب% 4

 رقم الوزراء مجلس
 به المعمول) 1120(

 من اعتبارا
2018/9/20. 

 0713902 بقول قرنية يابسة ومقشورة للبذار 22

 0713909  بقول قرنية يابسة ومقشورة اخر 23

 مالحظات % 4بنسبة  السلع الخاضعة للضريبة 
 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

اخضعت الى نسبة  071410 و المبّردةاجذور المنيهوط الّطازجة  24
بموجب  %)10(  071490 النشاء خرغزيرةاودرنات  جذور 25



 

  
 

 
  

لب  و مقطعةا كاملة واالينولين طازجةا
 النخل الهندي

قرار مجلس الوزراء 
تاريخ  5818رقم 

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

 2018/1/17 بتاريخ
ثم اخضعت لنسبة 

جب قرار % بمو4
مجلس الوزراء رقم 

) المعمول به 1120(
اعتبارا من 

2018/9/20 

26 
الحبوب  (باستثناء ما ورد منها في جدول 

 )3رقم 
 الفصل العاشر 

27 
 منتجات مطاحن  (باستثناء ما ورد منها

وجدول السلع الخاضعة  ٣في جدول رقم 
 %)  5لنسبة 

اصناف من  (11)
 الفصل

 110220 دقيق ذرة 28
 110311 (قمح) من حنطة جريش وسميد 29
 110313 من ذرة جريش وسميد 30
 110320 كريات مكتلة من حبوب اخر 31

32 
و بشكل انبت الحبوب ، كامل مفلطح 

 و مطحونارقائق 
110430 

33 
قيق وسميد من البقول القرنية اليابسة د

 )0713الداخلة في البند(
1106109 

 0703109 و مبرداعسقالن، طازج  34

35 

سجق ومنتجات مماثله من لحم (غ.م.ك) 
او  واطراف او من لحوم او من احشاء 
واطراف ، محضرات اغذية اساسها هذه 

 المنتجات

16010000900 

36 
م او احشاء محضرات متجانسة ، من لحو

 او اطراف او دم حيواني ، (غ.م.ك)
16021000900 

 16023100100 مرتديال ، من حبش 37

38 
محضرات واصناف محفوظة اخر ، من 
حبش (ديوك ودجاجات رومية)، عدا 

 المرتديال
16023100900 

39 
مرتديال ، من بط او من اوز او من 

 (دجاج غينيا) غرغر
16023900100 

40 
اصناف محفوظة اخر ، من محضرات و

بط او من اوز او من غرغر (دجاج 
 غينيا)، عدا المرتديال

16023900900 

41 
مرتديال ، من لحو او او اطراف ، 

 (غ.م.ك)
16029000100 

42 
محضرات واصناف محفوظة اخر ، من 
 لحوم او من احشاء واطراف ، (غ.م.ك)

16029000900 

43 
مفرومة اسماك اسقمري (ماكريل) ، غير 

 ، محضرة او محفوظة
16041500000 

44 
اسماك انشوجة غير مفرومة ، محضرة 

 او محفوظة
16041600000 

45 
غير مفرومة ، محضرة اسماك (غ.م.ك)،

 او محفوظة
16041900000 

  16042010000 محضرات غذائية مركبة متجانسة 46
 16042090000اسماك محضرة او محفوظة اخر بما فيها  47 



 

  
 

 
  

اخضعت الى نسبة  المفرومة (غ.م.ك)
بموجب  %)10(

قرار مجلس الوزراء 
تاريخ  5818رقم 

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

 2018/1/17 بتاريخ
ثم اخضعت لنسبة 

% بموجب قرار 4
مجلس الوزراء رقم 

) المعمول به 1120(
اعتبارا من 

2018/9/20 

 19019090200 من حليب (غ.م.ك) اجبان محضره 48

49 
معكرونة ، تحتوي على بيض ، غير 

مطبوخة وال محشوة وال محضرة بطريقة 
 اخرى

19021100190 

50 
شعيرية ، ال تحتوي على بيض ، غير 

مطبوخة وال محشوة وال محضرة بطريقة 
 اخرى

19021900100 

 مالحظات % 4السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 
 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

 01012100000 (خيول حية) اصيلة لالنسال 51

 -121عدلت البنود 
اخضعت الى  و 61

 %)10نسبة (
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاريخ 

المعمول به اعتبارا 
من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17 بتاريخ
% 4ثم اعيدت لنسبة 

 بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم 

  تاريخ)  2715(
2019/1/ 13 

 
 

 01012900000 (من خيول حية) غيرها 52
 01022100000 (ابقار حية) اصيلة لالنسال 53
 01061300000 جمال وحيوانات اخر من فصيلة الجمال 54
 01061400000 ارانب اليفة وارانب برية 55
 01061900000 حيوانات حية اخر ، من ثديات (غ.م.ك) 56
 01062000000 زواحف (بما فيها الثعابين والسالحف) 57
 01063900000 طيور حية اخر (غ.م.ك) 58
 01064100000 نحل 59
 01064900000  (من حشرات) غيرها 60
 01096000000 حيوانات حية اخر ، (غ.م.ك) 61

62 
كرنب وملفوف وقرنبيط اخر وخضر 

براسيكا ،  مماثلة  صالحة لالكل من جنس
 طازجة او مبردة

07049000900 

 07051100000 خس مكبب،طازج أو مبرد 63
 07052900000 (من هندباء طازجة او مبردة) غيرها 64

65 
صالح لالكل  شوندر (بنجر) للسلطة

 طازج أو مبرد
07069000200 

 07139090000 (من بقول قرنية يابسة ومقشورة) غيرها 66

67 
 طازج ما فيه البوميلوجريب فروت ب

 (غ.م.ك)
08054000100 

68 
الى  1/6تفاح طازج للفترة من ( 

 ) من (امريكا)31/10
08081010100 

69 
كرز  حامض ((برونوس سيراسوس) 

 طازج
08092100000 



 

  
 

 
  

 23099030000 محضرات حليب لتغذية العجول 70

71 
من األنواع  (غ.م.ك) محضرات أخر
 واناتلتغذية الحي المستعملة

23099090900 

72 
حمض فوسفوريك واحماض بولي 

 فوسفوريك
28092000000 

 28230000000 وكسيدات التيتانيوما 73
 28352900000 (من فوسفات) غيرها 74
 29054400000 جلوسيتول ( سوربيتول ) -د  75

76 
 مشغولة معدنية وامواد نباتية من ( غيرها

م غير هال من شمع وامصنوعات مقولبة 
 )مقسى

96020090000 

 16010000100 سجق ومنتجات مماثله من دم حيواني 77

78 
محضرات واصناف محفوظة اخر من 

 لحوم فصيلة البقر
16025000900 

 16025000200 محضرات معلبة من لحوم فصيلة االبقار 79

80 
الحليب والحليب الطازج الذي يزيد حجم 

ما هو ) كغم (باستثناء ٥عبوته على (
 وارد بجدول السلع المعفاه)

  

اخضع هذا البند لهذه 
النسبة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 4557(
حيث  2019/5/12

كان قبل هذا التاريخ 
  معفي

81 

مدخالت انتاج الزيوت من القوارير 
والزجاجات و العبوات البالستيكية 

والعلب المعدنية (التنك) وعلب الكرتون 
) Labelsالورق المطبوع (والكرتون و

 المستخدم لتعبئة وتغليف الزيوت

   

اخضع هذا البند لهذه 
النسبة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 4557(
وعدل  2019/5/12

بموجب قرار مجلس 
) 541الوزراء رقم (

    2020/12/20تاريخ 

82 
الكرتون المستخدم الطباق البيض التي 

  تخضع لهذه النسبة
  

وجب بم اخضعت
قرار مجلس الوزراء 

تاريخ  541 رقم 
2020/12/20  

  ١٥١٧١٠  المرجرين   83

اخضع هذا البند لهذه 
النسبة بموجب قرار 
مجلس الوزراء في 

جلسته المنعقدة بتاريخ 
٢٠٢٢-١٠-١٦ 

المنشور بالجريدة و
الرسميه عدد رقم 

)٥٨٢٢(  
  
  


