
 

  
 

 

  

 %10السلع الخاضعة للضریبة  بنسبة 
 مالحظات

 من البنود ادناه الوصف التسلسل

1 
حیوانات حیة (باستثناء ما ورد في جدول 

 %)4السلع الخاضعة لنسبة الصفر ولنسبة 
 الفصل االول

اخضعت الحیوانات 
% 10الحیة لنسبة 

بموجب قرار مجلس 
 5818الوزراء رقم 

  2018/1/9تاریخ 
المعمول بھ اعتبارا من 
تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

حیث  2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

% 4تخضع لنسبة 
باستثناء الصیصان 
بانواعھا حیث كانت 

 تخضع لنسبة الصفر

2 
اللحوم المفرومة المھیأة بشكل قطع 

 من فصیلة لالستخدام في السندویشات
 دةمجم األبقار

02013010000 
اخضعت اللحوم 

% 10المفرومھ لنسبة 
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاریخ 

المعمول بھ اعتبارا من 
تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

حیث  2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

  %4تخضع لنسبة 

3 
اللحوم المفرومة المھیأة بشكل قطع 

 من فصیلة ویشاتلالستخدام في السند
 مجمدة  األبقار

02023010000 

4 
اللحوم المفرومة المھیأة بشكل قطع 

 لالستخدام في السندویشات
02042310000 

5 

لحوم واحشاء واطراف صالحة لالكل من 
طیور الدواجن المذكورة في البند 

) طازجھ او مبردة او مجمدة عدا 01.05(
و  020712و  020711البنود التالیة (

 ) 020714و  020713

0207 

اخضعت لحوم واحشاء 
واطراف صالحة لالكل 
من طیور الدواجن 

% 10لنسبة لنسبة 
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاریخ 

المعمول بھ اعتبارا من 
تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

حیث  2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

ثم  %4تخضع لنسبة 
البند بموجب عدل ھذا 

قرار مجلس الوزراء 
) تاریخ 6751رقم (

2019/1/7 



 

  
 

 

  

6 
من جمال وحیوانات أخر من فصیلة  

 الجمال
02086000000 

-19( اخضعت البنود
% 10لنسبة  )6

بموجب قرار مجلس 
 5818الوزراء رقم 

  2018/1/9تاریخ 
المعمول بھ اعتبارا من 
تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

یث ح 2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

 %4تخضع لنسبة 

7 
لحوم وأحشاء وأطراف أخر،صالحة 

 لألكل،طازجة أو مبردة أو مجمدة
02089000000 

8 
البان ومنتجات صناعة االلبان عدا ما ورد 

وجدول السلع الخاضعة  )3بالجدول رقم (
  %)5لنسبة (

 الفصل الرابع

9 
مصل اللبن  ومصل اللبن المعدل وإن كان 
مركزا أو محتویا على سكر مضاف أو 

 (منتجات البان) على مواد تحلیة أخر
04041000000 

10 
زبده وغیرھا من مواد دسمة اخرى 

بن ، منتجات البان لوزیوت مشتقة من ال
 قابلة للدھن

من اصناف البند 
0405 

11 
جبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جمیع ا

 األنواع
04062000000 

12 
جة،غیر مبشورة وال بشكل جبان معالا

 مسحوق
04063000000 

13 
جبان ذات عروق زرقاء واجبان اخر ا

محتویة على عروق منتجة بواسطة  
 بنسیلیوم روكیفورتي

04064000000 

 04069000000 غیرھا من االجبان 14

15 
بیض طیور بقشرة طازج او محفوظ او 

 مطبوخ  من دجاج اخر
04079090000 

 04081100000 مح) مجففصفار بیض ( 16

17 
(مح) طازج أومجمداومسلوق  صفاربیض

وان كان مضاف الیھ  بالماء أومطبوخ
 سكرأومواد تحلیة أخر

04081900000 

18 
بیض طیور بدون قشره،مجفف،وان كان 

 مضاف إلیھ سكر أو مواد تحلیة أخر
04089100000 

19 
بیض طیورأخر بدون قشره طازج أو 

إلیھ سكر أو مواد  وان كان مضاف مجمد
 تحلیة أخر

04089900000 

 %10السلع الخاضعة للضریبة  بنسبة 
 مالحظات

 من البنود ادناه الوصف التسلسل
-25البنود (اخضعت  08039010000 موز اخر ، طازج 20

% 10لنسبة ) 20
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاریخ 

المعمول بھ اعتبارا من 
ره بالجریدة تاریخ نش

الرسمیة بتاریخ 
حیث  2018/1/17

 080510 برتقال طازج  21

22 
یوسفي والكلمنتینا وغیرھا من الحمضیات 

 المھجنھ
080520 

 08059000000 حمضیات اخر طازجة 23



 

  
 

 

  

كانت تخضع قبل ذلك  08081090000 تفاح طازج  24
مع االخذ  %4لنسبة 

بعین االعتبار ان 
المزارعین المحلیین 
معفى من ضریبة 
المبیعات على انتاجھم 
المحلي على ان تستوفى 
ھذه الضریبة عند البیع 
الالحق او االستیراد 
بموجب قرار مجلس 

) 1120الوزراء رقم (
 2018/9/11تاریخ 

اعتبارا من 
وقرار  2018/9/20

) تاریخ 6660رقم (
2018/2/27 

 08092900000 كرز اخر طازج  25

-27( اخضعت البنود 12074000000 مكسرا بذور سمسم وإن كان 26
% 10لنسبة  )26

بموجب قرار مجلس 
 5818الوزراء رقم 

  2018/1/9تاریخ 
المعمول بھ اعتبارا من 
تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

حیث  2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

  %4تخضع لنسبة 

27 

بذور وثمار من األنواع  نباتات وأجزاؤھا
أساسا في صناعة العطور أو  المستعملة

طازجة أو  الصیدلة أو في أغراض مماثلة
جافة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو 

 مسحوقة . 

 1211 

28 
(باستثناء ما ورد في جدول  الّطحینة

  %)5السلع الخاضعة لنسبة 
من اصناف البند 

130219 

الطحینیة اخضعت 
% بموجب 10لنسبة 

قرار مجلس الوزراء 
یخ تار 5818رقم 

المعمول   2018/1/9
بھ اعتبارا من تاریخ 
نشره بالجریدة الرسمیة 

 2018/1/17بتاریخ 
حیث كانت قبل ھذا 
التاریخ تخضع لنسبة 

مع االخذ بعین  4%
االعتبار انھ تم تعدیل 
بند التعرفة من 

) الى 210309(
) بموجب 130219(

قرار مجلس الوزراء 
) تاریخ 1770رقم (

المعمول  2017/2/13



 

  
 

 

  

تبارا من بھ اع
2017/2/12 

29 

نواعھ) ومنتجات مماثلة، من اسجق (ب
من أحشاء وأطراف محضرات  والحوم 

غذائیة أساسھا ھذه المنتجات (باستثناء ما 
ورد في جدول السلع الخاضعة لنسبة 

4(% 

1601 
-34( اخضعت البنود

% 10لنسبة  )29
بموجب قرار مجلس 

 5818الوزراء رقم 
  2018/1/9تاریخ 
بھ اعتبارا من المعمول 

تاریخ نشره بالجریدة 
الرسمیة بتاریخ 

حیث  2018/1/17
كانت قبل ھذا التاریخ 

  %4تخضع لنسبة 
  
 

30 

صناف محفوظة أخر من امحضرات و
و من أحشاء وأطراف عدا الحوم 

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

1602 

31 
 محضرة أو محفوظة أسماك االنقلیس

 كاملة او مقطعة ولكن غیر مفرومة
16041700000 

32 
ال تحتوي على  حالوة الّطحینة بالّسكر

(باستثناء ما ورد في جدول السلع كاكاو
  %)5الخاضعة لنسبة 

من اصناف البند 
170490 

33 
اجبان محضره (باستثناء ما ورد في 

 %)4جدول السلع الخاضعة لنسبة 
19019000000 

34 
قالم اف وأقالم الرصاص وقالم حبر جاا

(باستثناء ما ورد في جدول السلع  تلوین
 ) %2و  %4الخاضعة لنسبة 

9608 , 9609 من  
 اصناف البنود 

35 
مدخالت صناعة االلبان من صنادیق 

 وعلب واقفاص واصناف مماثلة
   

اخضع ھذا البند لھذه  
النسبة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 

) تاریخ 4557(
حیث  2019/5/12

كانت قبل ھذا التاریخ 
  %16تخضع لنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


