
 اهـــــفعالسلع الم : أوال

 األطفال لنب 

 نكل منتجات صناعة األلبا 

 لحمضرات تغذية االطفا 

 ضالبي 

 ملزيوت النباتية اخلاصة بالطعاا 

 السكر 

 الشاي 

 منتجات املطاحن 

 مجيع أنواع اخلبز 

 املكرونة املصنعة من الدقيق 

  احليوانات سواء حية أو جممدة أو مذبوحة 

 سواء حية أو جممدة أو مذبوحةمساك األ 

  سواء حية أو جممدة أو مذبوحةالطيور 

  مجيع املأكوالت اليت تصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خالل املطاعم واحملال غري

 ةالسياحي

 ل اخلامالبرتو 

 ز الطبيعيالغا 



  البوتاجازغاز 

  لتها الطبيعية احب طاملااملواد الطبيعية منتجات املناجم واحملاجر 

 إنتاج وبيع واستهالك الكهرباء 

  هامليا لنقو يةنقوتإنتاج 

 فاجلامعية والصح تراكوالكشاكيل واملذاات سوالكرا تابةكورق الطباعة والصحف وال 

 واجملالت

  الطوابع الربيدية واملالية 

  ةطعها املنفصلها وقؤواملعاقني وأجزا ىللمرضالعجل املقاعد ذات 

 ا هأعضاء اجلسم الصناعية وأجزاؤ 

 ع يف  أو محمل أو تزرزة اليت تليبجهمن األها ها وغريؤللصم وأجزا ل السمعأجهزة تسجي

 زجنقص أو ع ضسم لتعوياجل

 ا مهزازاؤها ولوجأصناعية والات الكلي مشرح 

 حضانات األطفال لوازمها 

 اهـــــاملعفاخلدمات 

 العمليات املصرفية اليت يقتصر مباشرتها قانونا علي البنوك  

 دخدمات صندوق توفري الربي 

 ةاليشراف ورقابة اهليئة العامة للرقابة املاخلدمات املالية غري املصرفية اخلاضعة إل 



 خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي. 

 نشاء وصيانة دور العبادةإل هخدمات املؤدا  

 دمات اجملانية اليت يتم بثها من خالل االذاعة والتليفزيون او اي وسيلة اخرياخل  

  خدمات االنرتنت االرضي علي ان تعفي ملدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة علي

 ة املضافةمالقي

  و للمراكز أت التعليمية و التابعة للمنشآأخلدمات املكتبية اليت تقدمها املكتبات احلكومية

 .و الثقافية جبميع انواعهاأالبحثية 

 ، خدمات الوثائق واحملفوظات والنشر واملتاحف  

 ةوالوثائقي فالم التسجيليةواأل يالنتاج االعالمي والرباجما 

 ةوالفنون التشكيلي 

 تنواعه وخدماأعمال التأليف االدبي والفين بأ 

 دمات وكاالت االنباء واملراسلنيخ  

  خدمات استزراع واستنبات ورعاية االرض واحملاصيل وعمليات احلصاد وتوريد العمالة

 ،الزراعية 

  واخلدمات غري التجارية اليت تؤديها املؤسسات غري اهلادفة للربح واشرتاكات النقابات

 .واهليئات االهلية لرعاية الشباب والرياضة

 

 


