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( الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او مقدار )صفر(2جدول رقم )  

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 0204 , 0202 ,0201 %10اللحوم باستثناء ما ٌخضع منها لنسبة  1

 1604 , 0304 , 0303 (03039)األسمان عدا البند  2

3 
طفال والمعولٌن المحضرات المعدة اعدادا خاصا لتؽذٌة اال

  ؼذٌة للحاالت المرضٌة الخاصةاوالمحضرات الؽذائٌة المعدة فمط ك

 من اصناؾ البنود

1901 
1905 

210690 

4 

زٌوت نفط وزٌوت متحصل علٌها من مواد معدنٌة لارٌة ، خام 
وؼٌر خام وؼازات نفطٌة وهٌدروكربونات ؼازٌة اخرى ) عدا 
زٌوت التشحٌم ومواد التشحٌم المكونة من زٌوت تشحٌم ومواد 

% وزنا من زٌوت نفطٌة 70مضافة ، المحتوٌة على ماال ٌمل عن 
 .او زٌوت معدنٌة لارٌة(

 
 الهاٌدرولٌن الخاصة باستخدام الصناعات زٌوت 

2709 
2711 

 2710ومن اصناؾ البند 

 283421 نترات البوتاسٌوم 5

 283429 نترات المؽنٌسٌوم 6

 283429 نترات الكالٌسٌوم 7

 3004 االدوٌة البٌطرٌة 8

 30023 اللماحات البٌطرٌة 9

 3105من اصناؾ البند  npkاسمدة  10

 3102.10 الٌورٌا 11

 3102.21 االمونٌان 12

 dap 3105.30ثنائً فوسفات االمونٌوم  13

 mkp 283524احادي فوسفات البوتاسٌوم  14

 31042 %60كلورٌد البوتاسٌوم  15

 31059 االحماض االمٌنٌة 16

17 
المبٌدات الزراعٌة بما فٌها المبٌدات الحشرٌة والفطرٌة 

 والنٌماتود ومبٌدات االعشاب
3808 

 3808من اصناؾ البند  الهرمونات الزراعٌة  18

 3824902 المخصبات الزراعٌة 19

 map 31054احادي فوسفات االمونٌوم  20

 31043 %50سلفات البوتاسٌوم  21
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( الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او مقدار )صفر(2جدول رقم )  

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

22 

                                                                                                                                                                                       دوية.                                                                                                                        صناعة االمدخالت  -أ
دوية الت والمعدات الصناعية  التي تستخدم لصناعة االاال -ب

جهزة المخبرية وتوابعها الالزمة للصناعات الدوائية وقطع واال
 . الغيار المستورده والمحليه

  

23 
وراق منفردة صحؾ اوان كانت من  كتب ومطبوعات مماثلة

و مشتملة على اومجالت دورٌة مطبوعة وان كانت مصورة 
  عالنات ، كتب األطفال المصورة وكتب الرسم والتلوٌن ا

 من اصناؾ البنود
4901 
4902 
4903 

24 
جهزة ادوٌة و كواشؾ المختبر و المستلزمات الطبٌة و اال

 معالجة السرطان الخاصة باستعماالت مركز الحسٌن للسرطان

  

25 
جهزة دوٌة و كواشؾ المختبر و المستلزمات الطبٌة و االاال

الخاصة باستعماالت مركز العالج بالخالٌا فً الجامعة 
 ردنٌة.اال

  

26 

وى انشاء محمٌة الماالسلع المستوردة و المشتراه لمشروع 
البرٌة المحددة بالكشوفات المرفمة بكتاب سمو رئٌس  حٌاءلال

)م          مٌرة عالٌة رلمدارٌة لمؤسسة االالهٌئة اال
 .احصر 9/9/3102( تارٌخ 01/3102أ/

  

27 

 مشترٌات ومستوردات مشروع اعادة انشاء طرٌك الزرلاء
مركز العمري الحدودي بٌن المملكة العربٌة السعودٌة 

الهاشمٌة من السلع والخدمات بما فٌها والمملكة االردنٌة 
مشترٌات ومستوردات المماولٌن والمماولٌن الفرعٌٌن من 

 السلع والخدمات الالزمة حصرا للمشروع

  

28 
السلع والخدمات المشتراه او المستوردة من لبل جمعٌة 

الكشافة والمرشدات االردنٌة ضمن الٌة تعتمدها الدائرة لهذه 
 الؽاٌة

  

29 
السلع والخدمات المستورده والمشتراه لشركة كاسوتن لتدرٌب 

 العملٌات الخاصة لتنفٌذ ؼاٌاتها المتعلمة بالموات المسلحة االردنٌة
  

30 
خدمة طباعة الكتب الي جهة شرٌطة ان تكون جمٌع المستلزمات 

 هً من المطابع نفسها )احبار و ورق وكافة لوازم االنتاج ...(
  

31 
صٌصان ودٌون ودجاجات من فصٌلة جالوس دومستٌكس )بوزن 

 ؼرام(  185ال ٌزٌد عن 
010511 

 010512 ؼرام(  185صٌصان ودٌون ودجاجات رومٌة )بوزن ال ٌزٌد عن  32

 010513 ؼرام(  185صٌصان وبط )بوزن ال ٌزٌد عن  33

 010514 ؼرام(  185صٌصان ووز )بوزن ال ٌزٌد عن  34

35 
 185بوزن ال ٌزٌد عن )صٌصان ودٌون ودجاج ؼٌنٌا )ؼرؼر( 

 (ؼرام 
010515 

 010594 دٌون ودجاجات من فصٌلة جالوس دومستٌكاس 36

 010599 ؼٌرها من الدواجن 37

38 
بٌض طٌور بمشرة طازج  ملمح للتفرٌخ من دجاج نوع جالوس 

 دومستٌكوس
040711 
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الخاضعة للضريبة بنسبة او مقدار )صفر(( الخاص بالسلع والخدمات 2جدول رقم )  

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

39 
بٌض طٌور بمشرة طازج اخر من دجاج نوع جالوس دومستٌكوس 

 لصناعة اللماحات البٌطرٌة
0407211 

40 
بٌض طٌور بمشرة طازج  من دجاج اخر لصناعة اللماحات 

 البٌطرٌة 
0407291 

 0407901 محفوظ  لصناعة اللماحات البٌطرٌةبٌض طٌور بمشرة طازج او  41

42 
بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌة وبصلٌة و تٌجان وسٌمان 

 أرضٌة )جذامٌر أو رٌزومات( رالدة "فً طور البٌات"
060110 

43 
نباتات وجذور الهندباء )شٌكورٌا( ؼٌر الجذور المذكورة فً البند 

12.12 
0601201 

44 
بصٌالت وبصالت ودرنات وجذور درنٌة وبصلٌة وتٌجان وسٌمان 

و مزهرة نباتات وجذور الهندباء او رٌزومات( منبتة ارضٌة )جذامٌر ا
  12.12)شٌكورٌا( ؼٌر الجذور المذكورة فً البند 

0601209 

 060210 نباتات حٌة  من فسائل وعمل ؼٌر مجذره 45

 060220 نباتات حٌة  من اشجار 46

47 
و اكثار من جنبات وردٌة )رودددوندرون( زهار المطؾ لؽاٌات االاشتال ا

 ن كانت مطعمةازالٌة( واصحراوٌة )
0602302 

48 
زالٌة(، او صحراوٌة )انباتات زٌنة من جنبات وردٌة )رودددوندرون( 

 ن كانت مطعمةاو
0602303 

49 
و صحراوٌة انباتات حٌة اخرى من جنبات وردٌة )رودددوندرون( 

 ن كانت مطعمةازالٌة( وا)
0602309 

50 
نباتات حٌة اخرى من شجٌرات ورود اشتال ازهار المطؾ لؽاٌات 

 االكثار وان كانت مطعمة
0602401 

 0602409 نباتات حٌة اخرى من شجٌرات ورود  وان كانت مطعمة 51

 0602902 اشتال ازهار المطؾ لؽاٌات االكثار من نباتات حٌة اخرى 52

 0602903 زٌنة اخرىنباتات  53

 0602904 نباتات حٌة اخرمن بٌاض الفطر 54

 0602909 جذور حٌة اخر 55

 070110 تماوي بطاطا للبذار 56

 1209 بذور وثمار ونوى من االنواع المعدة للبذار 57

 الترب والبٌئات الزراعٌة والبٌتموس والكوكوبٌت 58
 من اصناؾ البند

2703 

 3923من البند  الزراعٌة من البالستٌنعبوات المنتجات  59

 4819من البند  عبوات المنتجات الزراعٌة من الكرتون 60

 342690من البند      صوانً التشتٌل الالزمة للزراعة 61

 3920من البند  اؼطٌة من بالستٌن للزراعة ، الملش الزراعً  62

63 
لوازم شبكات الري الخاصة بالزراعة من انابٌب ومواسٌر 

 وخراطٌم ولوازمها مثل الفواصل والكواع والوصالت
 3917من البند 

 4415102 المنتجات الزراعٌة فمط لتعبئة صنادٌك وألفاص من خشب معدة 64

 7308901 و صلباهٌاكل البٌوت الزراعٌة من حدٌد  65

66 
ٌستعمل فً الزراعة او البستنة او الؽابات االت واجهزة وادوات مما 

لتحضٌر او فالحة التربة  محادل الحدائك او المالعب الرٌاضٌة عدا 
 االجزاء

8432 
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( الخاص بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة او مقدار )صفر(2جدول رقم )  

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

67 

وأجهزة لجنً وحصد أو درس المحاصٌل الزراعٌة بما فٌها  التاال
الت التنظٌؾ او حشائش ، امكابس المش والعلؾ ، لاصات عشب 

و ؼٌرها من المحاصٌل او الفواكه او لتصنٌؾ او فرز البٌض ا
 (84.37جهزة الداخلة فً البند )الت واالالزراعٌة عدا اال

8433 

68 
االت واجهزة وادوات مما ٌستعمل فً الزراعة او تربٌة الطٌور 

جهزة االستنبات المزودة بتجهٌزات االداجنة او النحل بما فً ذلن 
 و حرارٌة  أجهزة حضانة وتفرٌخ الطٌور الداجنة الٌة ا

8436 

69 
)عدا العربات الجرارة  )موتوكٌلتور( جرارات زراعٌة صؽٌرة

 (8709الداخلة فً البند 
870110 

70 
(  8709الجرارة الداخلة فً البند  زراعٌة أخر)عداالعربات جرارات

 كٌلو واط 18ال تزٌد عن 
870191 

71 
 8709جرارات زراعٌة أخر)عداالعربات الجرارة الداخلة فً البند 

 كٌلو واط 37كٌلو واط وال تتجاوز  18تزٌد عن 
870192 

72 
العربات الجرارة الداخلة فً البند  جرارات زراعٌة أخر)عدا

 كٌلو واط 75كٌلو واط وال تتجاوز  37تزٌد عن  8709
870193 

73 
العربات الجرارة الداخلة فً البند  جرارات زراعٌة أخر)عدا

 كٌلو واط 130كٌلو واط وال تتجاوز  75تزٌد عن  8709
870194 

74 
 8709الجرارة الداخلة فً البند  جرارات زراعٌة أخر)عداالعربات

 كٌلو واط 130تزٌد عن 
870195 

 120770 بذور البطٌخ والشمام 75

   مدخالت انتاج االسمدة والمبٌدات 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Page 5 

 
  

 ( الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة                      3جدول رقم )

 اوالً : السلع المعفاة

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 الدجاج الطازج والمبرد 1
 من اصناؾ البنود

020713 
020711  

2 
، والحلٌب المجفؾ  بعبوات ال تزٌد عن خمسة كٌلو ؼرام االمعب الحلٌب

 بعبوات ال تزٌد عن ثالثة كٌلو ؼرامبا المع 0402من البند 

  من اصناؾ البنود  
 0401  
0402  

 بٌض المائده 3
 من اصناؾ البنود

0407299 
0407219  

 بمولٌات  4
071022 
07135 
071333 

 071320 حمص ٌابس 5

 071340 عدس ٌابس  6

 09023000000 كػ 3فً عبوات جاهزة بوزن >= وشاي مخمرجزئٌا )مخمر( شاي أسود 7

 09024000000 خرافً عبوات  )مخمر( وشاي مخمرجزئٌا شاي أسود 8

 100110 الحنطة 9

 10063, 10062,  10061  االرز 10

 1101000 دلٌك الحنطة 11

 1509 زٌت زٌتون ؼٌر المعدل كٌماوٌا 12

 1701991 سكر مكرر عدا سكر المصب 13

14 
الخبز  معروؾ باسم )كتاكبروت( ()ممرمش( الخبز ما عدا )الخبزالهش

 (الخبز المحمص المعجون بالزنجبٌل وماشابهه 
 من اصناؾ البند

1905 

 22011010000 المٌاه عدا المعبأة فً عبوات سعة خمسة لتر فما دون 15

16 
العجزه  ىالسلع الممدمة كهبات وتبرعات لحساب دور االٌتام ومالج

والمستشفٌات والمساجد وصندوق الزكاه والجمعٌات الخٌرٌة والكنائس وكذلن 
 المدٌر خرى ٌوافك علٌها الوزٌر بناء على تنسٌباي هداٌا او منح الي جهه ا

  

 2716 الطاله الكهربائٌه 17

 49070090000 نمود ورلٌه 18

 71189000000 نمود )عمالت معدنٌة( 19

 7204 حدٌد الخردة المحلٌة والمستورد 20

21 
السٌارات المخلص علٌها اصوال وتم تسجٌلها وترخٌصها واستعمالها 

 محلٌا بعد الترخٌص
8703 

22 
اعدادا خاصا لتماد بالٌدٌن دون الرجلٌن الستعمال  السٌارات المعده

الممعدٌن او المصابٌن بشلل الرجلٌن معا او ؼٌر مزوده بجهاز لٌادي 
 ٌدوي للمصابٌن بالرجل الٌسرى فمط

 

23 

السٌارات السٌاحٌة وؼٌرها من العربات السٌارة المصممة أساسا لنمل 
وسٌارات السباق المستوردة  شخاص بما فً ذلن سٌارات الستٌشناال

والمصنعة محلٌا ومضى على تارٌخ تصنٌعها مدة تزٌد على خمس سنوات 
عدا )سٌارات ركاب صممة للسٌرعلى الثلج وسٌارات نمل اشخاص لمالعب 

 الجولؾ وسٌارات مماثلة مضى على صنعها اكثر من خمس سنوات(

 من اصناؾ البند
8703  
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 ( الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة                      3جدول رقم )

 اوالً : السلع المعفاة

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

24 
سٌارات مصممة لنمل عشرة اشخاص او اكثر بما فً ذلن السائك 
وعربات سٌارة لنمل البضائع وعربات سٌارة لالستعماالت الخاصة 

 ( سنوات فاكثر 5على تارٌخ صنعها ) والتً مضى

8705 , 8704 , 8702 
 من اصناؾ البنود 

25 
السٌارات التً تعمل كلٌا او جزئٌا على الكهرباء )المهجنه( مهما بلؽت 

 سعة المحرن
  

26 

اصناؾ الوجبات الممدمة من لبل المطاعم ؼٌر المصنفة من لبل وزارة 
ومتطلبات المطاعم المصنفة سٌاحٌا السٌاحة او ؼٌر الملزمة بتوفٌر شروط 

)المطاعم الشعبٌة ( على ان تحدد الدائرة األصناؾ وااللٌة واإلجراءات 
 والشروط لهذه الؽاٌة .

  

27 
السلع المباعة من لبل البنون االسالمٌة والتً لامت بشرائها من شخص 

 ؼٌر مسجل فً شبكة الضرٌبة.
  

 71 فضه بجمٌع اشكالها 28

 71 مشؽولذهب نصؾ  29

 71 ماس ؼٌر مشؽول 30

 71 ماس مشؽول 31

 7113 حلً ومجوهرات واجزاؤها من ذهب 32

 7114 ها من فضه ومعادن ثمٌنه أخرىومصنوعات صٌاؼة واجزا 33

 7115 مصنوعات من معادن عادٌة مكسوه بمشره من معادن أخرى ثمٌنه 34

 070190 بطاطا طازجة او مبردة 35

 0702 أو مبردةبندورة طازجة  36

 0703103 بصل طازج او مبرد 37

 07032 ثوم  طازج أو مبرد 38

 0707 خٌار  طازج او مبرد 39

 070890د من البن طازجة أو مبردة فول 40

   اجهزة الهواتؾ الخلوٌة بما فٌها الهواتؾ الذكٌة 41
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          ثانياً: الخدمات المعفاة                                                                                                      

 رلم البند حسب التصنٌؾ الدولً  الصنؾ  التسلسل

 4010 إنتاج ونمل وتوزٌع الكهرباء  1

 41 جمع وتنمٌة وتوزٌع المٌاه  2

3 

نشاءات المنفذة بموجب عمد مماولة مصادق علٌه من لبل نمابة اال
ردنٌٌن عدا البندٌن:                                                                                    المماولٌن اال

                                                                                               جٌر معدات البناء والهدم.                                                ات (4550) -أ
                                                                                                 نشاءاتاال بٌع المواد المتخلفة عن (451002) -ب

ن ٌخضع انه انشاط من شي اط المماولة المعفى ال ٌصاحب  نشااشرٌطة 

 النشاط المعفى للضرٌبة.

45 

4 
                                                                                                                                               -: النمل البري ، النمل عبر خطوط االنابٌب عدا ماٌلً

                           ( نمل الركاب بواسطة المصاعد.                                                                 602104) -أ 
                                                                                                                      ( تاجٌر السٌارات بسائمٌها.602203) - ب

60 

 61 النمل المائً. 5

 62 النمل الجوي.  6

7 
خرى وخدمة شركات ومكاتب التخلٌص ونمل نشطة النمل الداعمة االا

 البضائع

(6303) 
(6309)  

8 
مٌن وتوفٌر االعتمادات للمعاشات التماعدٌة االوساطة المالٌة باستثناء الت

و شركات مرخصة بموجب لانون البنون النافذ االممدمة من مؤسسات 
 للٌمٌة.موٌل الدولٌة واالالمفعول وخدمات لروض مؤسسات الت

65 

9 
مٌن على الحٌاة وعلى توفٌر االعتمادات للمعاشات التماعدٌة باستثناء االت

 .جباريالضمان االجتماعً اال
(6601) 
(6602)  

10 
و شركات انشطة المساعدة للوساطة المالٌة الممدمة من مؤسسات اال

 وراق المالٌة النافذ المفعول.مرخصة بموجب لانون اال
67 

 701001 راضً والمبانً السكنٌة وؼٌر السكنٌة شراء وبٌع اال 11

 701002 و المؤجرة اجٌر وتشؽٌل العمارات المملوكة ملكٌة شخصٌة اخدمات ت 12

 741101 خدمات مكاتب المحاماة المتعلمة بمتابعة المضاٌا لدى المحاكم فمط  13

 75 الضمان االجتماعً اإلجباري  دارة العامة والدفاعاال 14

 80 التعلٌم  15

16 
نشطة الجمعٌات ا( 853203الصحة والعمل االجتماعً عدا البند ))
 الخٌرٌة (

85 

17 
نشطة التخلص من مٌاه المجارٌر والنفاٌات والصحة العامة واال

 المشابهة 
90 

 9191 نشطة الهٌئات الدٌنٌة ا 18

 9192 نشطة المنظمات السٌاسٌة ا 19

 9213 نشطة اإلذاعة والتلفزٌون ا 20

 922 نشطة وكاالت األنباء ا 21

 923 نشطة الثمافٌة األخرى نشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحؾ واالا 22

 9303 نشطة انشطة الجنائز وما ٌتصل بها من ا 23

 98 ة موجودة خارج المملكة انشطة مكتب لمنشا 24

 99 للٌمٌة اال المنظمات والهٌئات ؼٌر 25

26 
خدمة تمدٌم الوجبات التً تمدمها المطاعم ؼٌر المصنفة من لبل وزارة 

جراءات والشروط التً السٌاحة )المطاعم الشعبٌة( وفك االلٌة واال
 تضعها الدائرة. 
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          ثانياً: الخدمات المعفاة                                                                                                      

 رلم البند حسب التصنٌؾ الدولً  الصنؾ  التسلسل

   خدمة معاصر الزٌتون  27

   مٌن ضد الحوادث.امٌن الطبً والتاالت 28

   مٌن.اعادة التا 29

30 
ما تمدمه المكاتب السٌاحٌة المرخصة اصوال من خدمات السٌاحة الوافدة 

 وخدمات السٌاحة الداخلٌة.
  

   تذاكر السفر 31

 3691 خدمات تصنٌع وصٌاؼة الذهب والحلً والمجوهرات 32
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 % 2السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 070490 من البند و مبرداطازج  كلملفوؾ صالح لال 1

 070810 من البند و مبردةاطازجة  بازالء)بٌسوم ساتٌفوم( 2

 070890 من البند و مبردةاطازجة  بامٌا 3

 070890 و مبردةاخر طازجة ابمول لرنٌة  4

 070930 و مبرداطازج   باذنجان 5

6 
و اطازجة  و من جنس بٌمنتا(ا)ثمارمن جنس كابسٌكوم  و فلفلا فلٌفلة

 مبردة
070960 

7 
 وسبانخ كبٌرة الورق )سبانخ الحدائك( سبانخ وسبانخ نٌوزٌالندي

 و مبردةاطازجة 
070970 

 070992 و مبردةاطازجة  زٌتون  8

 070993 و مبردةاطازجة  ٌمطٌن ولرع )كٌوكربٌتا( 9

 070999 و مبردةاخر طازجة اخضروات  10

11 
المستورد من لبل المصانع  ممشورة ٌابسة )بٌسوم ساتٌفوم( بازالء

 كمدخالت انتاج
0713101 

 0713609 ممشورة اخر ٌابسة بازالء هندٌة )كاجانوس كاجان( 12

 071420 عدا المكتالت و ممطعةاكاملة  ومبردةا طازجة بطاطا حلوة 13

 080410 تمر طازج او مجفؾ 14

 080420 تٌن 15

 080610 عنب طازج  16

 080711 بطٌخ  17

  08071900100 15/4ولؽاٌة  11/1من شمام  18

 080840 سفرجل  طازج 19

 080910 مشمش طازج 20

 080930 طازج  )نكتارٌن( ملسبما فٌه الدراق اال )الخوخ( الدراق 21

 080940 برلوق وبرلوق السٌاج  طازج 22

 09109910100 زعتر  23

 07051900000 ( )عدا الخس المكبب طازج أو مبرد خس أخر 24

 07052100000 هندباء )شٌكوري( وتلوؾ ،طازجة او مبردة 25

 07061000900 لفت بملً،طازج أو مبرد 26

 07069000100 فجل صالح لالكل طازج أو مبرد 27

 08052100200 ماندرٌنه  مهجنة، طازجة 28

 08052200100 طازجة ، كلمنتٌنا مهجنة 29

 16025000100 مرتدٌال ، من فصٌلة االبمار 30

 19043000 برؼل . 31

 19049010000 فرٌكه . 32

 20059990100 فول معلب محضر او محفوظ بؽٌر الخل او حمض الخلٌن او السكر 33

 20059990200 حمص معلب محضر او محفوظ بؽٌر الخل او حمض الخلٌن او السكر 34

 20054000000 بٌسوم ساتٌفٌوم() بازالء 35

 20055100000 ممشورة )حبات( لوبٌاء اوفاصولٌاء 36

 25010000100 ملح الّطعام 37

 20029010100 هارب البندوره )معجون البندوره( ضمن عبوات مهٌ 38
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 % 2السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 المحاٌات .  39
39261000100 
40169200000  

 42021200100 سطحها الخارجً من لدائن او من مواد نسجٌةحمائب مدرسٌة  40

 42021210000 سطحها الخارجً من لدائن او من مواد نسجٌةحمائب مدرسٌة  41

42 
سطحها الخارجً من الٌاؾ مبركنة او من ورق مموى حمائب مدرسٌة 

  ومؽطاه بمواد مختلفة
42021900100 

43 
 دفاتر التمارٌن من ورق او ورق مموى لتعلٌم الخط محتوٌة على نماذج

. 
48202010000 

 48202090000 دفاتر التمارٌن من ورق او ورق مموى )غ.م.ن( 44

 48209010000 الدفاتر المدرسٌة عدا دفاتر المحاضرات الجامعٌة 45

 48209090100 دفاتر المحاضرات الجامعٌة 46

 البراٌات .  47
82141000100 
84729090100  

 96084000000 الالم رصاص بخزان 48

 96091090000 )غ.م.ن( لالم رصاص وألالم تلوٌن برصاص محاط بؽالؾ صلبا 49

 96099000100 الالم تلوٌن 50

 90172099100 علب الهندسٌة  51

 90178020110 المساطر معدة لالستعمال الصناعً 52

 90178090910 المساطر )غ.م.ن( 53

 لمشة الزي المدرسً . االزي المدرسً و 54
 من اصناؾ البنود 

61 ، 62 
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 % 4السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

1 
الدجاج المجمد ، لطع واحشاء واطراؾ مجمدة من دجاج صالح 

 لالكل 
             020712 

020714    

 0302 اسمان طازجة او مبردة 2

اصناؾ الفصلمن  (15) الزٌوت والسمن . 3  

4 
منتجات الصٌدلة واالدوٌة ما عدا )حمائب االسعاؾ ونفاٌات محضرات 

 ( الملحك بالمانون.2الصٌدله( وكذلن عدا ما ورد منها بالجدول رلم )
 الفصل (30)

  .%(2)عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة لنسبة المحاٌات  5
 من اصناؾ البنود

3926 
4016  

)عدا ما ورد  الحمائب المدرسٌة عدا ما هو مصنع من مادة الجلد الطبٌعً 6

  %(2بجدول السلع الخاضعة لنسبة 
 من اصناؾ البند

4202 

7 
)عدا ما ورد بجدول السلع الدفاتر المدرسٌة ودفاتر المحاضرات الجامعٌة 

 .%(2الخاضعة لنسبة 
 4820من اصناؾ البند 

 821410 , 8472  %(2)عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة لنسبة البراٌات  8

 97017  من اصناؾ البند %(2)عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة لنسبة العلب الهندسٌة والمساطر  9

10 

ربطة الطبٌة حزمة واالالعكاكٌز واالعضاء بما فٌها جهزة تموٌم االا
جهزة ا، و خر لجبر كسور العظاماجهزة اجبائر وأصناؾ و،  الجراحٌة

جهزة تسهٌل السمع اعضاء الجسم االصطناعٌة ( اصناؾ للترمٌم ) او
و تحمل أو تزرع فً الجسم لتعوٌض اخر تمسن بالٌد اجهزة اللصم و

 نمص أو عجز 

(9021) 

11 
)عدا ما ورد بجدول السلع لمشة الزي المدرسً االزي المدرسً و

  .%(2الخاضعة لنسبة 
  

 121410 مسحوق وكرٌات مكتلة من برسٌم )فصة أو الفا الفا( 12

13 
وبرسٌم  ملفوؾ لفتى علفً وشوندر )بنجر( علفً وجذور علفٌة وكال

)فصة( ونفل )سنفوان( وكرنب علفً وترمس وكرسنة )بٌمة( ومنتجات 
 ن كانت بشكل كرٌات مكتلة وؼٌرهااو علفٌة مماثلة

121490 

 070410 ومبرداطازج  كللرنبٌط ولرنبٌط بروكلً صالح لال 14

 070420 و مبرداطازج  كلكرنب بروكسل صالح لال 15

 070951 و مبردةاطازجة  فطور من جنس اجارٌكوس 16

 0709599 و مبردةافطور طازجة  17

 0713102 للبذار  ممشورة  ٌابسة )بٌسوم ساتٌفوم( بازالء 18

19 
المستورد من لبل  ٌابسة وممشورة بازالء هندٌة )كاجانوس كاجان(

 المصانع كمدخالت انتاج
0713601 

 0713602 للبذار ٌابسة وممشورة بازالء هندٌة )كاجانوس كاجان( 20

 0713901 المستورد من لبل المصانع كمدخالت انتاج بمول لرنٌة ٌابسة وممشورة 21

 0713902 بمول لرنٌة ٌابسة وممشورة للبذار 22

 0713909 بمول لرنٌة ٌابسة وممشورة اخر 38
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 % 4السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 071410 و المبّردةاجذور المنٌهوط الّطازجة  39

40 
و ا كاملة واالٌنولٌن طازجةا النشاء خرؼزٌرةاودرنات  جذور

 لب النخل الهندي ممطعة
071490 

 الفصل العاشر  (3الحبوب  )باستثناء ما ورد منها فً جدول رلم  41

42 
وجدول السلع  2باستثناء ما ورد منها فً جدول رلم منتجات مطاحن  )

   %(5الخاضعة لنسبة 
اصناؾ الفصلمن  (11)  

 110220 دلٌك ذرة 43

 110311 )لمح( من حنطة جرٌش وسمٌد 44

 110313 من ذرة جرٌش وسمٌد 45

 110320 كرٌات مكتلة من حبوب اخر 46

 110430 و مطحوناو بشكل رلائك انبت الحبوب ، كامل مفلطح  47

 1106109 (0713دلٌك وسمٌد من البمول المرنٌة الٌابسة الداخلة فً البند) 48

 0703109 و مبرداعسمالن، طازج  49

50 
)غ.م.ن( او  واطراؾ او من سجك ومنتجات مماثله من لحم 

لحوم او من احشاء واطراؾ ، محضرات اؼذٌة اساسها هذه 
 المنتجات

16010000900 

51 
محضرات متجانسة ، من لحوم او احشاء او اطراؾ او دم 

 حٌوانً ، )غ.م.ن(
16021000900 

 16023100100 مرتدٌال ، من حبش 52

53 
ودجاجات محضرات واصناؾ محفوظة اخر ، من حبش )دٌون 

 رومٌة(، عدا المرتدٌال
16023100900 

 16023900100 )دجاج ؼٌنٌا( مرتدٌال ، من بط او من اوز او من ؼرؼر 54

55 
محضرات واصناؾ محفوظة اخر ، من بط او من اوز او من 

 ؼرؼر )دجاج ؼٌنٌا(، عدا المرتدٌال
16023900900 

 16029000100 مرتدٌال ، من لحو او او اطراؾ ، )غ.م.ن( 56

57 
محضرات واصناؾ محفوظة اخر ، من لحوم او من احشاء 

 واطراؾ ، )غ.م.ن(
16029000900 

 16041500000 اسمان اسممري )ماكرٌل( ، ؼٌر مفرومة ، محضرة او محفوظة 58

 16041600000 اسمان انشوجة ؼٌر مفرومة ، محضرة او محفوظة 59

 16041900000 محضرة او محفوظةاسمان )غ.م.ن( ، ؼٌر مفرومة ،  60

 16042010000 محضرات ؼذائٌة مركبة متجانسة 75

 16042090000 اسمان محضرة او محفوظة اخر بما فٌها المفرومة )غ.م.ن( 76

 19019090200 اجبان محضره من حلٌب )غ.م.ن( 77

78 
معكرونة ، تحتوي على بٌض ، ؼٌر مطبوخة وال محشوة وال 

 محضرة بطرٌمة اخرى
19021100190 

79 
شعٌرٌة ، ال تحتوي على بٌض ، ؼٌر مطبوخة وال محشوة وال 

 محضرة بطرٌمة اخرى
19021900100 

 01012100000 )خٌول حٌة( اصٌلة لالنسال 80

 01012900000 )من خٌول حٌة( ؼٌرها 81

 01022100000 )ابمار حٌة( اصٌلة لالنسال 82
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 % 4السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 01061300000 جمال وحٌوانات اخر من فصٌلة الجمال 83

 01061400000 ارانب الٌفة وارانب برٌة 84

 01061900000 حٌوانات حٌة اخر ، من ثدٌات )غ.م.ن( 85

 01062000000 زواحؾ )بما فٌها الثعابٌن والسالحؾ( 86

 01063900000 طٌور حٌة اخر )غ.م.ن( 87

 01064100000 نحل 88

 01064900000 )من حشرات( ؼٌرها 89

 01096000000 حٌوانات حٌة اخر ، )غ.م.ن( 90

91 
كرنب وملفوؾ ولرنبٌط اخر وخضر مماثلة  صالحة لالكل من جنس براسٌكا 

 ، طازجة او مبردة
07049000900 

 07051100000 خس مكبب،طازج أو مبرد 92

 07052900000 )من هندباء طازجة او مبردة( ؼٌرها 93

 07069000200 صالح لالكل طازج أو مبرد شوندر )بنجر( للسلطة 94

 07139090000 )من بمول لرنٌة ٌابسة وممشورة( ؼٌرها 95

 08054000100 )غ.م.ن( طازج جرٌب فروت بما فٌه البومٌلو 96

 08081010100 )امرٌكا(( من 31/10الى  1/6تفاح طازج للفترة من )  97

 08092100000 كرز  حامض ))برونوس سٌراسوس( طازج 98

 23099030000 محضرات حلٌب لتؽذٌة العجول 99

 23099090900 لتؽذٌة الحٌوانات من األنواع المستعملة )غ.م.ن( محضرات أخر 100

 28092000000 حمض فوسفورٌن واحماض بولً فوسفورٌن 101

 28230000000 التٌتانٌوم وكسٌداتا 102

 28352900000 )من فوسفات( ؼٌرها 103

 29054400000 جلوسٌتول ) سوربٌتول ( -د  104

105 
هالم  من شمع وامصنوعات ممولبة  مشؽولة معدنٌة وامواد نباتٌة من ) ؼٌرها

 (ؼٌر ممسى
96020090000 

 16010000100 سجك ومنتجات مماثله من دم حٌوانً 106

 16025000900 محضرات واصناؾ محفوظة اخر من لحوم فصٌلة البمر 107

 16025000200 محضرات معلبة من لحوم فصٌلة االبمار 108

109 
( كؽم 5الحلٌب والحلٌب الطازج الذي ٌزٌد حجم عبوته على )

 )باستثناء ما هو وارد بجدول السلع المعفاه(
  

   الزٌوتالموارٌر والزجاجات المستخدمة لتعبئة  110
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 %5السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

1 
بماٌا نفاٌات صناعة االؼذٌة واؼذٌة محضرة للحٌوانات  

 باستثناء طعام المطط والعصافٌر والكالب والخنازٌر
 23الفصل 

 1005 الذره   2

 04031000000 )منتجات البان( لبن رائب 3

 04039010000 جمٌد 4

5 
لبان )عدا لشدة و اللبن الراٌب والجمٌد(، مخثرة أو امخٌض و

 مخمرة أو  محمضة
04039090000 

 04061000000 )مخثر أو ؼٌر مخمر( طازج اجبان 6

 07061000100 جزر، طازج أو مبرد 7

 0805500000 لٌمون حامض اولٌم طازج 8

 08083000000 كمثرى )اجاص(طازج 9

 13021990100 )عصارة السمسم()غ.م.ن( الّطحٌنة 10

 17049090100 ال تحتوي على كاكاو حالوة الّطحٌنة بالّسكر 11

12 
ؼٌر مطبوخة وال محشوة وال محضرة  تحتوي على بٌض شعٌرٌة

 %( 4)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبةخرىابطرٌمة 
19021100000 

13 
وال  ؼٌر مطبوخة وال محشوة تحتوي على بٌض معكرونة 

 %(4)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبة خرىامحضرة بطرٌمة 
19021100000 

14 
وال  وال محشوة ؼٌرمطبوخة التحتوي على بٌض شعٌرٌة

 خرىامحضرة بطرٌمة 
19021900000 

15 
وال  وال محشوة مطبوخة ؼٌر التحتوي على بٌض معكرونة

 خرىامحضرة بطرٌمة 
19021900000 

 19023000000 خراشعٌرٌة  16

 20019000000 زٌتون محضر أو محفوظ بالخل أو بحمض الخلٌن 17

18 
وحمض ابؽٌر الخل  و محفوظةالوبٌاء وفاصولٌاء محضرة 

 ؼٌر مجمدة الخلٌن أوالسكر
20055900000 

 20057000000 زٌتون محفوظ بؽٌر الخل أو حامض الخلٌن   19

 20059910000 البمولٌات المعلبة   20

 96081000000 الالم حبر جاؾ 21

  %(2)عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة لنسبة الالم رصاص بخزان 22

23 
 لالم رصاص وألالم تلوٌن برصاص محاط بؽالؾ صلبا

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

  %(2)عدا ما ورد بجدول السلع الخاضعة لنسبة الالم تلوٌن 24
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 %10السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 الفصل االول %(4)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبة الصفر ولنسبة حٌوانات حٌة  1

2 
 من فصٌلة السندوٌشاتاللحوم المفرومة المهٌأة بشكل لطع لالستخدام فً 

 مجمدة األبمار
02013010000 

3 
 من فصٌلة اللحوم المفرومة المهٌأة بشكل لطع لالستخدام فً السندوٌشات

 مجمدة  األبمار
02023010000 

 02042310000 اللحوم المفرومة المهٌأة بشكل لطع لالستخدام فً السندوٌشات 4

5 
من طٌور الدواجن المذكورة  لحوم واحشاء واطراؾ صالحة لالكل

( طازجه او مبردة او مجمدة عدا البنود التالٌة 01.05فً البند )
  (020714و  020713و  020712و  020711)

0207 

 02086000000 من جمال وحٌوانات أخر من فصٌلة الجمال  6

7 
لحوم وأحشاء وأطراؾ أخر،صالحة لألكل،طازجة أو مبردة أو 

 مجمدة
02089000000 

8 
وجدول السلع  (3البان ومنتجات صناعة االلبان عدا ما ورد بالجدول رلم )

 %(5الخاضعة لنسبة )
 الفصل الرابع

9 
مصل اللبن  ومصل اللبن المعدل وإن كان مركزا أو محتوٌا على 

 )منتجات البان( سكر مضاؾ أو على مواد تحلٌة أخر
04041000000 

10 
بن ، لوزٌوت مشتمة من الزبده وؼٌرها من مواد دسمة اخرى 

 منتجات البان لابلة للدهن
 0405من اصناؾ البند 

 04062000000 جبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جمٌع األنواعا 11

 04063000000 جبان معالجة،ؼٌر مبشورة وال بشكل مسحوقا 12

13 
جبان ذات عروق زرلاء واجبان اخر محتوٌة على عروق منتجة ا

 روكٌفورتً بواسطة  بنسٌلٌوم
04064000000 

 04069000000 ؼٌرها من االجبان 14

 04079090000 بٌض طٌور بمشرة طازج او محفوظ او مطبوخ  من دجاج اخر 15

 04081100000 صفار بٌض )مح( مجفؾ 16

17 
وان كان  )مح( طازج أومجمداومسلوق بالماء أومطبوخ صفاربٌض

 مضاؾ الٌه سكرأومواد تحلٌة أخر
04081900000 

18 
بٌض طٌور بدون لشره،مجفؾ،وان كان مضاؾ إلٌه سكر أو 

 مواد تحلٌة أخر
04089100000 

19 
وان كان مضاؾ إلٌه سكر  بٌض طٌورأخر بدون لشره طازج أو مجمد

 أو مواد تحلٌة أخر
04089900000 

 08039010000 موز اخر ، طازج 20

 080510 برتمال طازج  21
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 %10السلع الخاضعة للضريبة  بنسبة 

 من البنود ادناه الوصؾ التسلسل

 080520 ٌوسفً والكلمنتٌنا وؼٌرها من الحمضٌات المهجنه 22

 08059000000 حمضٌات اخر طازجة 23

 08081090000 تفاح طازج  24

 08092900000 كرز اخر طازج  25

 12074000000 بذور سمسم وإن كان مكسرا 26

27 
بذور وثمار من األنواع المستعملة أساسا فً  نباتات وأجزاؤها

طازجة أو جافة  صناعة العطور أو الصٌدلة أو فً أؼراض مماثلة
 وإن كانت ممطعة أو مكسرة أو مسحولة . 

 1211 

28 
)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبة  الّطحٌنة

5)% 
 130219من اصناؾ البند 

29 
من أحشاء  وانواعه( ومنتجات مماثلة، من لحوم اسجك )ب

)باستثناء ما ورد وأطراؾ محضرات ؼذائٌة أساسها هذه المنتجات 

 %(4فً جدول السلع الخاضعة لنسبة 
1601 

30 
و من أحشاء اصناؾ محفوظة أخر من لحوم امحضرات و

 %(4)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبة وأطراؾ عدا الخنزٌر
1602 

31 
محضرة أو محفوظة كاملة او ممطعة ولكن  أسمان االنملٌس

 ؼٌر مفرومة
16041700000 

32 
)باستثناء ما ورد فً ال تحتوي على كاكاو حالوة الّطحٌنة بالّسكر

 %(5جدول السلع الخاضعة لنسبة 
 170490من اصناؾ البند 

 19019000000 %(4)باستثناء ما ورد فً جدول السلع الخاضعة لنسبة اجبان محضره  33

)باستثناء ما ورد فً جدول  لالم تلوٌنالالم حبر جاؾ وألالم الرصاص وا 34

 ( %2و  %4السلع الخاضعة لنسبة 
9608 , 9609 من اصناؾ البنود    

35 
مدخالت صناعة االلبان من صنادٌك وعلب والفاص واصناؾ 

 مماثلة
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