
اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

قـــرار

رقــم 2 / 2021

بتحديــد ال�سلــع الغذائيــة

 اخلا�سعـة ل�سريبـة القيمـة امل�سافـة مبعـدل ال�سفـر باملائـة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 121 /2020 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تخ�سع ل�سريبة القيمة امل�سافة مبعدل ال�سفر باملائة ال�سلع الغذائية املحددة فـي امللحق 

املرفق بهذا القرار . 

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 16 ابريل 2021م . 

�سـدر فـي  : 20 /  5 / 1442هـ

املـوافــــق  :   4  /  1  / 2021م
�سعــود بــن نا�ســر ال�سكيلــي
رئيـــــــــ�س جهـــــــــــاز ال�سرائــــــــــــــب
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ملحــق ال�سلــع الغذائيــة

 اخلا�سعـة ل�سريبـة القيمـة امل�سافـة مبعـدل ال�سفـر فــي املائـة

ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

الدواجن واللحوم والأ�سماك 

دجاج بيا�س10 94 05 101

دجاج الحم20 94 05 201

301 05 11 00
دواجن من ف�سيلة جالو�س دومي�ستكو�س

 بوزن ال يزيد على 185 غراما

402 01 10 00
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح

 من ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة 

502 01 20 00
قطع بعظمها من حلوم

 ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة  
حلوم ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة دون عظام  00 30 01 602
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح حمالن ، طازجة اأو مربدة 00 10 04 702

ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح من �ساأن طازجة اأو مربدة 00 21 04 802

قطع بعظمها من �ساأن طازجة اأو مربدة00 22 04 902

حلوم  دون عظام من �ساأن طازجة اأو مربدة  00 23 04 1002

1102 04 50 11
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح

 من ف�سيلة املاعز طازجة اأو مربدة 

قطع اأخر بعظمها من ف�سيلة املاعز طازجة اأو مربدة21 50 04 1202

حلوم  دون عظام من ماعز طازجة اأو مربدة31 50 04 1302

1402 06 80 10
اأح�ساء واأطراف طازجة

 اأو مربدة من ف�سيلتي ال�ساأن واملاعز 
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

1502 08 60 10
حلوم واأح�ساء واأطراف طازجة

 اأو مربدة من ف�سيلة اجلمال 
حلوم واأح�ساء واأطراف جممدة من ف�سيلة اجلمال 20 60 08 1602

�سمك تونة ذات زعانف �سفراء )ثونو�س البكار�س( 00 32 02 1703

�سمك تونة بيج اآي Bigeye )ثونو�س ، اأوب�سو�س( 00 34 02 1803

1903 02 35 00
�سمك تونة االطلنطي واملحيط الهادي ذات زعانف زرقاء 

)ثونو�س ثاينو�س ، ثونو�س اأورينتالي�س(

تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونو�س ماكويي( 00 36 02 2003

�سهوه )قباب( )ثونو�س تنجل(10 39 02 2103

�سده )�سروي( )ثونو�س اأفين�س(20 39 02 2203

�سمك كنعد )دراك اأو خباط(10 44 02 2303

�سمك بيا�س)حمام وخ�سره و�سال(10 45 02 2403

2503 02 85 00
�سمك �سيربمي )�سعوميات مثل �سعم ، 

�سبيطي ، نها�س ، ف�سكر ، قرقفان ، كوفر( )�سباريداي(

2603 02 89 10
 )groupers(سمك  هامور�

مثل ) برطام ، �سنينو ، قطو ، ناجل ، ال�سمان(
�سمك �سعري )�سعور(20 89 02 2703
�سمك حمراء ) مثل ع�سمودي(30 89 02 2803
�سمك  نقرور40 89 02 2903

�سمك  بوري مثل )ميد وبياح(50 89 02 3003

�سمك  �سافـي  60 89 02 3103

�سمك  باراكودا )عقام ، دويلمي ، قد( 70 89 02 3203
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

الألبان وم�ستقاتها 

3304 01 10 30
لنب )حليب( طويل االأجل

 بعبوات تزيد �سعتها على 1 لرت
لنب )حليب(10 91 02 3404
لنب رائب )زبادي(00 10 03 3504

3604 06 10 00
اأجبان طازجة )غري من�سجة اأو غري مخرثة(

 مبا فـي ذلك جنب م�سل اللنب وجنب اللنب املخثري 

بيـ�ض طــازج 
بي�س طازج من دجاج من نوع جالو�س دومي�ستيكو�س00 21 07 3704

خ�سـراوات وفواكـه 
بطاط�س )بطاطا( طازجة اأو مربدة 00 90 01 3807
بندورة طازجة اأو مربدة 00 00 02 3907
ب�سل للطعام )اأخ�سر اأو ياب�س الق�سرة(11 10 03 4007
ثـــوم 00 20 03 4107
خ�س )مكبب(00 11 05 4207
جزر ولفت بقلي طازجة اأو مربدة 00 10 06 4307
خيار وقثاء ، خيار محبب ، طازجة اأو مربدة 00 00 07 4407
بازالء ) بي�سوم �ساتيفوم( 00 10 08 4507
لوبيا وفا�سوليا )فيجينيا ، فا�سيولو�س(  00 20 08 4607
فـول  10 90 08 4707
باذجنان 00 30 09 4807

4907 09 60 00
اأثمار من جن�س كاب�سيكوم

 اأو من جن�س بيمنتا )فليفلة اأو فلفل( 
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

�سبـانخ اأو �سبانخ نيوزيلندي و�سبانخ كبيـرة الـورق 00 70 09 5007

زيتون00 92 09 5107

يقطني وقرع )كيوكربيتا(00 93 09 5207

كو�سة10 99 09 5307

باميا20 99 09 5407

بقدون�س30 99 09 5507

كزبرة40 99 09 5607

متـــــر طازج )رطب(10 10 04 5708

متـــــر مكنوز21 10 04 5808

اأنانا�س00 30 04 5908

جوافة10 50 04 6008

ماجنو20 50 04 6108

برتقال00 10 05 6208

6308 05 20 00
يو�سفي اأو ماندرينه )مبا فيها التاجنارين وال�سات�سوما( ، 

كلمنتينا ، ولكنج وغريها من احلم�سيات املهجنة 

ليمون طازج10 50 05 6408

ليمون جاف 20 50 05 6508

عنب طازج 00 10 06 6608

بطيخ اأخ�سر00 11 07 6708
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

بطيخ اأ�سفر )�سمام وقاوون(  10 19 07 6808

تفاح 00 10 08 6908

كمرثى00 30 08 7008

م�سم�س 00 10 09 7108

كرز حام�س )برونو�س �سريا�سو�س(00 21 09 7208

كيوي 00 50 10 7308

رمان 10 90 10 7408

البـن وال�سـاي وحـب الهـال 

بن غري محم�س غري منزوع منه )الكافيني( 00 11 01 7509

بن محم�س غري منزوع منه )الكافيني( 00 21 01 7609

7709 02 10 00
�ساي اأخ�سر )غري مخمر( فـي عبوات

مبا�سرة ال يزيد وزن محتواها على 3 كيلو غرامات 

�ساي اأخ�سر )غري مخمر( فـي عبوات 00 20 02 7809

�ساي مغلف باأكيا�س �سغرية ال يزيد وزنها على 3 غرامات10 30 02 7909

�ساي اأ�سود )مخمر( و�ساي مخمر جزئيا ، فـي عبوات 00 40 02 8009

حب الهال غري جمرو�س وال م�سحوق           00 31 08 8109

حب الهال جمرو�س اأو م�سحوق     00 32 08 8209
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

احلبــوب

حنطة )قمح ( عادية10 99 01 8310

حنطة )قمح ( رفيعة20 99 01 8410

اأرز م�سروب كليا اأو جزئيا واإن كان مم�سوحا اأو ملمعا00 30 06 8510

دقيق حنطة )قمح (  10 00 01 8611

زيت زيتون وجزئياته

 واإن كان مكررا ولكن غري معدل كيميائيــا

زيت الع�سرة  االأولى )زيت بكر(00 10 09 8715

ال�سكـــر 

�سكر م�سفى )مكرر( بلوري متفاوت النعومة11 99 01 8817

مح�سـرات غذائيـة للأطفـال

8919 01 10 10
اأغذية اأطفال اأ�سا�سها اللنب ، واللنب املعدل املح�سر 

بديال للنب االأم غري محتوية على كاكاو 

اخلبـــز 

خبز عادي )عي�س باأنواعه(10 90 05 9019

امليـــاه 

مياه معدنية ا�سطناعية20 10 01 9122

مياه عادية طبيعية10 90 01 9222

امللــــح 

ملح عادي )ملح طعام(10 00 01 9325


