
 

  
 

 
  

  % :5: تخفيض ضريبة المبيعات إلى نسبة ثالثا

 %5عة للضريبة  بنسبة السلع الخاض
 مالحظات

 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

1 
بقايا نفايات صناعة االغذية واغذية 
محضرة للحيوانات  باستثناء طعام القطط 

 والعصافير والكالب والخنازير
 23الفصل 

 الضريبة اعفيت من  
 المبيعات على العامة

 مجلس قرار بموجب
) 2557( الوزراء
 بتاريخ دةالمنعق بجلستة

26/8/2008 
 لضريبة واخضعت
 الصفر بنسبة المبيعات
 مجلس قرار بموجب
) 3192( رقم الوزراء
 بتاريخ المنعقدة بجلستة

 الحقا 11/11/2008
 مجلس قرار صدر

         رقم الوزراء
 بحلستة) 6488(

بتاريخ  المنعقدة
 بمعاملة 2009/11/3

 من الفترة
ولغاية  27/8/2008
 بنسبة 11/11/2008

الصفر ثم اخضعت الى 
بموجب  %)10نسبة (

قرار مجلس الوزراء 
تاريخ  5818رقم 

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

 2018/1/17 بتاريخ
ثم اخضعت لنسبة 

%) بموجب قرار 5(
مجلس الوزراء رقم 

) المعمول به 1120(
اعتبارا من 

2018/9/20. 

 1005 الذره   2

 الضريبة من تاعفي
 المبيعات على العامة

 مجلس قرار بموجب
) 368( رقم الوزراء

 2/1/2008 تاريخ
 والمنشوربالجريدة

) 4878( رقم الرسمية



 

  
 

 
  

 6/1/2008 تاريخ
 قرار بموجب وعدل

 تاريخ) 1033(مرق
ثم  23/3/2008

اخضعت الى نسبة 
بموجب قرار  %)10(

مجلس الوزراء رقم 
تاريخ  5818

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

 2018/1/17 بتاريخ
ثم اخضعت لنسبة 

%) بموجب قرار 5(
مجلس الوزراء رقم 

) المعمول به 1178(
اعتبارا من 

2018/9/20  

% 10اخضعت لنسبة  04031000000 (منتجات البان) لبن رائب 3
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاريخ 

ل به اعتبارا من المعمو
تاريخ نشره بالجريدة 
الرسمية بتاريخ 

حيث  2018/1/17
كانت قبل هذا التاريخ 

 نوم %4تخضع لنسبة 
% 5ثم اخضعت لنسبة 

قرار مجلس بموجب 
 7187الوزراء رقم 

 2020/1/20تاريخ 

 04039010000 جميد 4

5 
لبان (عدا قشدة و اللبن الرايب امخيض و

 أو  محمضة والجميد)، مخثرة أو مخمرة
04039090000 

 04061000000 (مخثر أو غير مخمر) طازج اجبان 6

 07061000100 جزر، طازج أو مبرد 7

الجزر الطازج اخضع  
% 10لنسبة او المبرد 

بموجب قرار مجلس 
 5818الوزراء رقم 

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

حيث  2018/1/17
قبل هذا التاريخ  كان

معفي خالل الفترة من 
ولغاية  2011/7/10
وذلك  2018/1/16



 

  
 

 
  

بموجب قرار مجلس 
) 1456الوزراء رقم (

 2011/7/10   تاريخ 
حيث كان يخضع قبل 

مع  %4لنسبة ذلك 
االخذ بعين االعتبار ان 
المزارعين المحليين 
معفىين من ضريبة 
المبيعات على انتاجهم 

ن تستوفى المحلي على ا
هذه الضريبة عند البيع 
الالحق او االستيراد 
بموجب قرار مجلس 

) 1120الوزراء رقم (
 2019/9/11تاريخ 

اعتبارا من 
وقرار  2019/9/20

) تاريخ 6660رقم (
ومن ثم   2018/2/27

% 5اخضعت لنسبة 
قرار مجلس بموجب 

 7187الوزراء رقم 
  2020/1/20تاريخ 

 مالحظات %5يبة  بنسبة السلع الخاضعة للضر
 من البنود ادناه الوصف التسلسل 

 0805500000 ليمون حامض اوليم طازج 8

% 10اخضعت لنسبة 
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاريخ 

لمعمول به اعتبارا من ا
تاريخ نشره بالجريدة 
الرسمية بتاريخ 

حيث  2018/1/17
كانت قبل هذا التاريخ 

ومن  %4بة تخضع لنس
% 5ثم اخضعت لنسبة 

قرار مجلس بموجب 
 7187الوزراء رقم 

  2020/1/20تاريخ 
فيما يخص البقوليات 
المعلبة فقد خفضت 

عليها بموجب  الضريبة
) 1386قرار رقم (

 2002/6/12تاريخ 



 

  
 

 
  

واضيفت عبارة ( و  08083000000 كمثرى (اجاص)طازج 9
مدخالت إنتاجها ) 
بموجب قرار مجلس 

) 871الوزراء رقم (
 4/4/2006تاريخ 
خضع لنسبة وكانت ت

%) حتى تم تعديل 4(
هذا البند بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاريخ 1770(
المعمول  2017/2/13

به اعتبارا من 
وذلك  2017/2/12

بشطب مدخالت انتاجها 
لتصبح خاضعة لنسبة 

%) وابقاء 16(
البقوليات المعلبة 

%) 4خاضعة لنسبة (
ثم اخضعت البقوليات 
المعلبة الى نسبة 

وجب قرار بم%) 10(
مجلس الوزراء رقم 

تاريخ  5818
المعمول   2018/1/9

به اعتبارا من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية 

 2018/1/17بتاريخ 
ومن ثم اخضعت لنسبة 

قرار % بموجب 5
مجلس الوزراء رقم 

تاريخ  7187
2020/1/20  

 13021990100 (عصارة السمسم)(غ.م.ك) الّطحينة 10

11 
ال تحتوي على  حالوة الّطحينة بالّسكر
 كاكاو

17049090100 

12 

غير مطبوخة  تحتوي على بيض شعيرية
وال محشوة وال محضرة بطريقة 

خرى(باستثناء ما ورد في جدول السلع ا
  %) 4الخاضعة لنسبة

19021100000 

13 

غير  تحتوي على بيض معكرونة 
بطريقة  وال محضرة مطبوخة وال محشوة

خرى(باستثناء ما ورد في جدول السلع ا
 %)4الخاضعة لنسبة 

19021100000 

14 
 غيرمطبوخة التحتوي على بيض شعيرية

 خرىاوال محضرة بطريقة  وال محشوة
19021900000 

15 
 غير التحتوي على بيض معكرونة

وال محضرة بطريقة  وال محشوة مطبوخة
 خرىا

19021900000 

 19023000000 خراشعيرية  16

17 
زيتون محضر أو محفوظ بالخل أو 

 بحمض الخليك
20019000000 

18 
 و محفوظةالوبياء وفاصولياء محضرة 

غير  وحمض الخليك أوالسكرابغير الخل 
 مجمدة

20055900000 

19 
زيتون محفوظ بغير الخل أو حامض 

 الخليك  
20057000000 

 20059910000 البقوليات المعلبة   20

 96081000000  اقالم حبر جاف 21

22 

مدخالت انتاج انواع محددة من االلبان 
من العبوات البالستيكية والعلب المعدنية 

(التنك) وعلب الكرتون والكرتون 
) المستخدم Labelsوالورق المطبوع (

  انواع محددة من االلبانلتعبئة وتغليف 

 

بموجب قرار  اخضعت
 مجلس الوزراء رقم

تاريخ  541
2020/12/20  

 1905.90  الكيك  23

تم تخفيض الضريبة من 
% ٥% الى ١٦

بموجب قرار مجلس  
) ٥٣٣٤الوزراء رقم (

في جلسته المنعقدة 
  ٢٠٢٢- ١-٩بتاريخ 

 1905.32  الويفر  24
 من الضريبة تخفيض تم

% ٥ الى% ١٦



 

  
 

 
  

  مجلس قرار بموجب
) ٥٣٣٤( رقم الوزراء

 المنعقدة جلسته في
  ٢٠٢٢- ١-٩ بتاريخ

  بسكويت ال 26
1905.31 
1905.90 

 من الضريبة تخفيض تم
% ٥ الى% ١٦

  مجلس قرار بموجب
) ٥٣٣٤( رقم الوزراء

 المنعقدة جلسته في
  ٢٠٢٢- ١-٩ بتاريخ

   بذرة حبوب الصويا  26

 لهذه البند هذا اخضع
 قرار بموجب النسبة

 في الوزراء مجلس
 بتاريخ المنعقدة جلسته

٢٠٢٢-٣-٢٧ 
 بالجريدة المنشورو

 رقم عدد سميهالر
)٥٧٨٥(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


