ق6 : 5

القسم السادس
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها
مالحظــات :
 - 1أ ـ المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة) ،التـ تتـو ر يهـا ااوصـاو الـواردا ـ البنـد  28.44أو  28.45يجـ
أن تدخل

هذين البندين وليس

جدول التعريفة .

بند آخر

ـ مع مراعاا أحكام الفقرا ( أ ) أعاله إن جميع المنتجات الت تتو ر يها ااوصاو الـواردا ـ البنـد  28.43أو
 28.46أو  ،28.52يج إدخالها

أحد هذه البنود وليس

بند آخر من هذا القسم .

 - 2مع مراعاا أحكام المالحظة ( )1أعاله إن السلع الت يمكن تبنيـدها ـ البنـود 32.12 ،30.06 ،30.05 ،30.04
أو  33.07 ،33.06 ،33.05 ،33.04 ،33.03أو  35.06أو  37.07أو  38.08بسب تهيئتها
أو للبيع بالتجزئة ،يج أن تبند

هذه البنود وليس

بند آخر من جدول التعريفة .

كميـات معـايرا

 - 3المنتجات الت تكون مجموعات مؤلفة مـن عـدا عناصـر منفصـلة التابعـة بكاملهـا أو بجـزا منهـا لهـذا القسـم والتـ

يسهل التعرو عليها على أنها معدا ،بعد الخلط ،ان تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع ،إن هذه المنتجـات

تدخل

البند العائد للمنتج ااخير بشرط أن تكون عناصره المكونة :

أ ـ مــن الممكــن التعــرو عليهــا بصــورا واةــحة بحس ـ كيفيــة تهيئتهــا علــى أنهــا معــدا لالســتعمال معــا مــن يــر
تغليفها؛

ـ مقدمة معا؛ و

ج ـ قابلة للتعرو عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعةها البعض .
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الفصل الثامن والعشرون
منتجات كيماوية ير عةوية؛ مركبات عةوية أو ير عةوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرا أو
من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتو

مالحظــات :

 – 1ما لم ينص على خالو ذلك ،إن بنود هذا الفصل تشمل :

أ ـ العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددا الصفات كيماويا ،وان احتوت على شوائ ؛
ـ المنتجات المذكورا

ج ـ المنتجات المذكورا

الفقرا (أ) أعاله ،مذابة

الفقرا (أ) أعاله مذابة

الماا؛

محاليل أخر بشرط أن تكون هذه اإلذابة عملية عاديـة وةـرورية

لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت قط ا راض تتعلق باامن أو النقل ،على أن ال يجعل المذي هـذه المنتجـات

صالحة لبعض االستعماالت الخاصة عدا استعماالتها العامة؛

د ـ المنتجات المذكورا

الفقرات (أ) أو ( ) أو (ج) أعاله المةاو إليها مثبت ةروري (بما

هـ ـ المنتجات المذكورا

الفقـرات (أ) أو ( ) أو (ج) أو (د) أعـاله المةـاو إليهـا مـادا لمنـع الغبـار أو مـادا ملونـة

للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛

ذلـك مـادا مةـادا

لتسهيل تمييزها أو ا راض وقائيـة بشـرط أن ال تجعـل هـذه اإلةـا ات المنـتج أكثـر مالئمـة السـتعماالت خاصـة دون
االستعمال العام .

 - 2عالوا على الديتيونيتات والسلفوكسيالت ،المثبتة بمواد عةوية (بند  ،)28.31وكربونات و وق كربونات مـن القواعـد
يـــر العةـــوية (بنـــد  ،)28.36والســـيانيدات وأكاســـيدها والســـيانيدات المركبـــة للقواعـــد يـــر العةـــوية (بنـــد )28.37

و لمينــات وســيانات وتيوســيانات القواعــد يــر العةــوية (بنــد  ،)28.4والمنتجــات العةــوية الـواردا ـ البنــود 28.43

لغاية 28.46و 28.52والكربيدات (بند ،)28.49إن مركبات الكربون التالية قط تدخل
أ

هذا الفصل:

ـ أكاســـيد الكربـــون وســـيانيد الهيـــدروجين وأحـــامض الفلمينيـــك وااليزوســـيانيك والتيوســـيانيك و يرهـــا مـــن أحـــامض

السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند )28.11؛
ـ أكاسيد هاليدات الكربون (بند )28.12؛

ج ـ ثان كبريتورات الكربون (بند )28.13؛

د ـ الثيوكربونــات والســيلينيوكربونات والتللوركربونــات والسلينيوســيانات والتللــور ســيانات والتتراثيوســيا ناتوديــا مينــو
كرومات (رينكات) و يرها من سيانات قواعد ير عةوية ،مركبة (بند )28.42؛

هــ ـ ـوق أكسـيد الهيــدروجين (المـاا ااوكسـجين ) مقســى بالبولـة (يوريـا) (بنــد  ،)28.47واوكسـ كبريتـور الكربــون
وهاليـــدات الثيوكاربونيـــل ،والســـيانوجين وهاليداتـــي ،والســـياناميد ومشـــتقاتي المعدنيـــة (بنـــد  ،)28.53عـــدا ســـياناميد

الكلسيوم وان كان نقيا ( صل .)31

 - 3مع مراعاا أحكام المالحظة ( )1من القسم السادس إن هذا الفصل ال يشمل :

أ ـ كلوريد الصوديوم و أوكيسد المغنزيوم وان كانا نقيين و يرها من منتجات القسم الخامس؛
ـ المركبات العةوية ـ ير العةوية ير ما ذكر منها

ج ـ المنتجات المذكورا

المالحظة ( )2أعاله؛

المالحظات ( ،)4( ،)3( ،)2أو ( )5من الفصل 31؛

د ـ المنتجات ير العةوية من النـو المسـتعمل كمةـيئات الداخلـة ـ البنـد  ، 32.06ريـت الزجـاج و يـرا مـن زجـاج
آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة ق البند32.07؛
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هـ ـ الج ار يت االصطناع (بند  )38.01؛ المحةرات لتعبئـة أجهـزا إطفـاا الحريـق أو القـذائو المعبـاا إلطفـاا الحريـق
الداخلــة ـ البنــد  38.13؛ مــزيالت الحبــر المهيــاا ـ أ لفــة للبيــع بالتجزئــة الداخلــة ـ البنــد  38.24والبلــورات
المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعـادن القلويـة أو القلويـة الترابيـة والتـ ال يقـل وزن الواحـدا منهـا
البند 38.24؛

عن  2.5رام ،الداخلة

و ـ ااحجــار الكريمــة أو شــبي الكريمــة الطبيعيــة أو التركيبيــة أو المج ـددا ،وترابهــا أو مســحوقها (بنــد  )71.02لغايــة
( )71.05وكذلك المعادن الثمينة وخالئطها الواردا

الفصل 71؛

ز ـ المعادن وان كانت نقية ،وخالئط المعادن أو الخالئط الخز ية "سيرميت" بما يها كربيدات المعادن الملبدا (كربيدات
معادن ملبدا بمعادن) المذكورا

القسم 15؛ أو

ح ـ العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند .)90.01

 - 4ااحماض المركبة المحددا الصفات كيماويا والمكونة من حمض يـر معـدن ممـا هـو وارد ـ الفصـل الفرعـ الثـان مـن هـذا
الفصل ،وحمض معدن مما هو وارد

الفصل الفرع الرابع من هذا الفصل أيةا ،تتبع البند 28.11.

 - 5تشمل البنود  28.26لغاية  28.42قط اامالح و وق اامالح للمعادن و اامونيوم .
ما لم ينص على خالو ذلك إن اامالح المزدوجة أو المركبة تدخل

 - 6يطبق البند  28.44قط على :

البند 28.42.

أ ـ التكنيتيوم (رقمي الذري  ،)43البروميتيوم (رقمي الذري  )61والبولونيوم (رقمي الذري  )84وجميع العناصـر التـ هـ
ذات رقم ذري يزيد عن 84؛

ـ النظائر المشعة الطبيعية أو االصطناعية (بما

ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعـادن العاديـة الـواردا

القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وان كانت مخلوطة يما بينها؛

ج ـ المركبــات العةــوية أو يــر العةــوية مــن هــذه العناصــر أو النظــائر ،محــددا الصــفات كيماويــا أم ال ،وان كانــت
مخلوطة يما بينها؛

د ـ الخالئط والتبددات (بما يها الخالئط المعدنيـة الخز يـة "سـيرمت") والمنتجـات الخز يـة والمخـاليط التـ تتةـمن هـذه
العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها ير العةوية أو العةوية ذات قدرا إشعاعية معينـة تزيـد عـن  74بيكريـلغ رام

( 0.002ميكروكيوري

الغرام الواحد)؛

هـ ـ عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعا ) للمفاعالت النووية؛

و ـ المخلفات المشعة وان كانت قابلة لالستعمال .

من أجل تطبيق أحكام هذه المالحظة ونص البندين  28.44و.28.45
يقصد بعبارا “نظائر":

ـ النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودا

الطبيعة بحالة نظير أحادي؛

ـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر مـن نظائرهـا ،أي العناصـر التـ يكـون تركيبهـا النظـائري الطبيعـ قـد
عدل

-7يدخل

- 8تدخل

اصطناعيا.

البند  28.53النحاس الفسفوري ( سفور النحاس) المحتوي على أكثر من  %15وزنا من
هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيلكون والسيلينوم) ،المحسنة لالستعمال

تكون على أشكال ير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قةبان .

وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة إنها تدخل
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الفسفور.

االليكترونيـات بشـرط أن

ق6:

و 28 :

مالحظة البند الفرع :

 .1ا ـراض البنــد الفرع ـ  28 52 10يقصــد بعبــارا " المحــددا الصــفات كيماويــا" جميــع مركبــات الزئبــق العةــوية و يــر
العةوية المستو ية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من المالحظة ( )1للفصل  28أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) من

المالحظة ( )1للفصل 29
البند

الصـــــــــــــنو

رمزالنظام المنسق

اإلجراا

ئة الرسم

 1ـ عناصر كيماوية .
لور و كلور و بروم و يود .

28.01

............................................................................

%5

28 01 10 00

ـ كلور

..............................................................................

%5

28 01 20 00

ـ يود

ـ لور؛ بروم :
28 01 30 10

ـ ـ ـ لور

...................................................................

%5

28 01 30 20

ـ ـ ـ بروم

...................................................................

%5

زهر كبريت أو كبريت مرس ؛ كبريت روي .

28.02

28.03

28 02 00 10

ـ ـ ـ زهر كبريت أو كبريت مرس

28 02 00 20

ـ ـ ـ كبريت روي

.............................

.....................................................

%5
%5

 28 03 00 00كربون (هبا الكربون و يره من أشـكال الكربـون،
يره داخلة أو مذكورا

مكان آخر).

%5

هيدروجين ،ازات نادرا و يرها من الال لزات .

28.04
28 04 10 00

ـ هيدروجين

...................................................................

%5

ـ ازات نادرا :
28 04 21 00

ـ ـ أر ون

....................................................................

%5

ـ ـ يرها :
28 04 29 10

ـ ـ ـ هليوم

.................................................................

%5

28 04 29 20

ـ ـ ـ نيون

..................................................................

%5

28 04 29 90

ـ ـ ـ يرها

................................................................

%5

28 04 30 00

ـ نيتروجين (أزوت)

28 04 40 00

ـ أوكسجين

28 04 50 00

ـ بورون؛ تيلوريوم

.......................................................

%5

....................................................................

%5

........................................................

%5

ـ سيليسيوم (سيليكون) :
28 04 61 00

ـ ـ محتوي على ما ال يقل عن %99.99من السيليسيوم

%5

28 04 69 00

ـ ـ يرها

.....................................................................

%5
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البند

الصـــــــــــــنو

رمزالنظام المنسق

28 04 70 00

ـ

28 04 80 00

ـ زرنيخ

28 04 90 00

ـ سيلينيوم(معادن قلوية ترابية)

اإلجراا

ئة الرسم

وسفور........................................................................

%5

.........................................................................

%5

.....................................

%5

معادن قلوية أو معادن قلوية ترابيـة :معـادن أتربـة

28.05

نــادرا ،ايتريــوم و اســكانديوم ،وان كانــت مخلوطــة
أو ممزوجة يما بينها؛ زئبق .
ـ معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :
28 05 11 00

ـ ـ صوديوم

.................................................................

%5

28 05 12 00

ـ ـ كالسيوم

..................................................................

%5

ـ ـ يرها :
.................................................................

%5

28 05 19 10

ـ ـ ـ ليثيوم

............................................................

%5

28 05 19 20

ـ ـ ـ بوتاسيوم

.................................................................

%5

28 05 19 90

ـ ـ ـ يرها

28 05 30 00

ـــــ معــــادن أتربــــة نــــادرا واســــكانديوم وايتريــــوم وان كانــــت
مخلوطة أو ممزوجة يما بينها

28 05 40 00

ـ زئبق

...

...........................................................................

%5
%5

 2ـ أحماض غير عضوية ومركبات
أوكسيجينية غير عضوية من الفلزات .
كلــــورور هيــــدروجين (حمــــض كلــــور هيــــدريك)؛

28.06

حمض كلور كبريتيك .
28 06 10 00

ـ كلورورهيدروجين (حمض كلورهيدريك)

28 06 20 00

ـ حمض كلوروكبريتيك

...................................................

%5

حمض كبريتيك؛ اوليوم .

28.07
28 07 00 10

ـ ـ ـ حامض كبريتيك

28 07 00 20

ـ ـ ـ اوليـوم (حامض كبريتيك زيت )

..................................................
........................

%5
%5

حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك .

28.08

28.09

......................

%5

.......................................

%5

28 08 00 10

ـ ـ ـ حمض ازوتيك (نيتريك)

.............................................

%5

28 08 00 20

ـ ـ ـ أحماض سلفونتريك

خامس ثان أوكسيد الفوسفور؛ حمـض سـفوريك
وأحمـــاض بــــول

وســـفوريك ،وأن كانــــت محــــددا

الصفات كيماويا .
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البند

الصـــــــــــــنو

رمزالنظام المنسق

28 09 10 00

ـ خامس ثان أوكسيد

الفوسفور......................................

ـ حمض وسفوريك وأحماض بول
28 09 20 10
28 09 20 20

ـ ـ ـ حمض سفوريك
ـ ـ ـ أحماض بول

اإلجراا

ئة الرسم

%5

وسفوريك :

.................................................

%5

......................................

%5

سفوريك

أكاسيد البورون؛ أحماض بوريك.

28.10

البورون.........................................................

28 10 00 10

ـ ـ ـ أكاسيد

28 10 00 20

ـ ـ ـ أحماض بوريك

...................................................

%5
%5

أحمــاض يــر عةــوية أخــر و يرهــا مــن مركب ـات

28.11

أوكسجين ير عةوية من ال لزات.
ـ أحماض ير عةوية أخر:
28 11 11 00

ـ ـ لوريد الهيدروجين (حمض هيدرو لوريك).

%5

28 11 12 00

ـ ـ سيانيد الهيدروجين (حمض هيدروسيانيك)

%5

ـ ـ يرها:
............................................

%5

28 11 19 20

ـ ـ ـ كبريتيد الهيدروجين

.............................................

%5

28 11 19 30

ـ ـ ـ حمض الهيدرويزك

................................................................

%5

28 11 19 90

ـ ـ ـ يرها

ـ يرها من مركبات أوكسجين ير عةوية من ال لزات:
..............................................

%5

28 11 21 00

ـ ـ ثان أوكسيد الكربون

.........................................

%5

28 11 22 00

ـ ـ ثان أوكسيد السيليسيوم
ـ ـ يرها :

28 11 29 10

ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزرنيخ ،خامس أوكسيد

28 11 29 90

ـ ـ ـ يرها

الزرنيخ.....

.................................................................

%5
%5

 3ـ مركبات هالوجينات
ومركبات كبريت من الفلزات .
هاليدات وأوكاسيد هاليدات من ال لزات .

28.12

ـ كلوريدات وأكاسيد كلوريدات :
28 12 11 00
28 12 12 00

.......................

%5

ـ ـ ثان كلوريد الكربونيل ( وسجين)

الفوسفور.....................................

%5

الفوسفور.........................................

%5

الفوسفور......................................

%5

ـ ـ أوكس كلوريد

28 12 13 00

ـ ـ ثالث كلوريد

28 12 14 00

ـ ـ خامس كلوريد

28 12 15 00

ـ ـ أحادي كلوريد الكبريت

.........................................
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28 12 16 00

ـ ـ ثان كلوريد الكبريت

28 12 17 00

ـ ـ كلوريد الثيونيل
ـ ـ يرها

اإلجراا

ئة الرسم

...........................................

%5

...................................................

%5

:

28 12 19 10

ـ ـ ـ ثالث كلوريد الزرنيخ

%5

28 12 19 90

ـ ـ ـ يرها

%5

28 12 90 00

ـ يرها

..........................................................................

%5

كبريتيـــدات مـــن ال لـــزات؛ ثالـــث كبريتيـــد الفســـفور

28.13

التجاري .
...................................................

%5

28 13 10 00

ـ ثان كبريتيد الكربون

..........................................................................

%5

28 13 90 00

ـ يرها

 4ـ قـواعــد غـير عــضـوية وأكسـيدات
وهيدروكسـيدات وفوق أوكســيدات معدنية.
نشادر ،ال مائ أو محلولي المائ

28.14

..............................................................

%5

28 14 10 00

ـ نشادر ال مائ

......................................................

%5

28 14 20 00

ـ محلول نشادر مائ

هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسـيد

28.15

البوتاســـــيوم (بوتـــــاس كـــــاوي) ،ـــــوق أكســـــيدات
الصوديوم أو البوتاسيوم .
ـ هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :
28 15 11 00

ـ ـ جامد

........................................................................

محلول مائ ( سل صودا كاوي)

28 15 12 00

ــ

28 15 20 00

ـ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)

28 15 30 00

ـ وق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم

%5

.......................

%5

.........................

%5

......................

%5

هيدروكســــــــيد و ــــــــوق أوكســــــــيدات المغنزيــــــــوم؛

28.16

أوكســـــيدات وهيدروكســـــيدات و ـــــوق أوكســـــيدات
السترنتيوم أو الباريوم .
28 16 10 00

ـ هيدروكسيد و وق أوكسيد المغنزيوم

28 16 40 00

ـ ـ أوكســيدات وهيدروكســيدات و ــوق أوكســيدات الســترنتيوم
أوالباريوم

............................

.......................

%5
%5

أوكسيد الزنك (توتياا) و وق أوكسيد الزنك .

28.17
28 17 00 10

ـ ـ ـ أوكسيد الزنك (توتياا)

........................................
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28 17 00 20

ـ ـ ـ وق أوكسيد الزنك

اإلجراا

.............................................

ئة الرسم

%5

كورانــــدوم اصــــطناع  ،وان كــــان محــــدد الصــــفات

28.18

كيماويا ؛أوكسيد االمنيوم؛ هيدروكسيد االمنيوم.
28 18 10 00

ـ كوراندوم اصطناع وان كان محدد الصفات كيماويا

.....

%5

28 18 20 00

ـ أوكسيد ألمنيوم أخر

.....................................................

%5

28 18 30 00

ـ هيدروكسيد االمنيوم

...................................................

%5

أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.

28.19

.....................................................

%5

28 19 10 00

ـ ثالث أوكسيد الكروم

...........................................................................

%5

28 19 90 00

ـ يره

أوكسيدات المنغنيز.

28.20

..................................................

%5

28 20 10 00

ـ ثان أوكسيد المنغنيز

...........................................................................

%5

28 20 90 00

ـ يره

أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ ااتربة الملونة

28.21

المحتوية على  %70أو أكثر وزنا من الحديد
المتحد مقد ار كاوكسيد الحديد .Fe2 O3
ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد :

28.22

.....................

%5

28 21 10 10

ـ ـ ـ أكاسيد حديد أصفر  ،أحمر  ،اسود

.................................................................

%5

28 21 10 90

ـ ـ ـ يرها

28 21 20 00

ـ أتربة ملونة

.................................................................

 28 22 00 00أوكســـيدات وهيدروكســـيدات الكوبالـــت؛ أوكســـيدات
الكوبالت التجارية

28.23

%5
%5

...............................

 28 23 00 00أوكسيدات التيتانيوم

%5

..............

أوكسيدات الرصاص؛ الرصاص ااحمر والبرتقال .

28.24
28 24 10 00

ـ أوكسيد الرصاص ااحادي (ليثارج ،ماسيكوت)

............

%5

ـ يرها :

28.25

........................................

%5

28 24 90 10

ـ ـ ـ ثان اوكسيد الرصاص

.................................................................

%5

28 24 90 90

ـ ـ ـ يرها

هيـــــــدرازين وهيدروكســـــــالمين وأمالحهـــــــا يــــــــر
العةــوية؛ قواعــد أخــر يــر عةــوية؛ أوكســيدات
وهيدروكسيدات و وق أوكسيدات معدنية أخر .
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اإلجراا

28 25 10 00

ـ هيدرازين وهيدروكسالمين وأمالحها ير العةوية

28 25 20 00

ـ أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم

28 25 30 00

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم

28 25 40 00

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل

........

ئة الرسم

%5

.......................................

%5

............................

%5

.................................

%5

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس:
28 25 50 10

ـ ـ أوكسيد النحاس

%5

28 25 50 20

ـ ـ هيدروكسيد النحاس

%5

28 25 60 00

ـ أوكسيدات الجرمانيوم وثان أوكسيد الزيركونيوم

28 25 70 00

ـ أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم

28 25 80 00

ـ أوكسيدات االنتموان

........

.......................

.....................................................

%5
%5
%5

ـ يرها :
.............................................

%5

28 25 90 10

ـ ـ ـ أوكسيدات القصدير

%5

28 25 90 20

ـ ـ ـ اوكسيد الصوديوم

...............................................

%5

28 25 90 30

ـ ـ ـ اوكسيد الكالسيوم

................................................

28 25 90 40

ـ ـ ـ البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخـور
والت تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم

28 25 90 60

ـ ـ ـ هيدروكسيد الكالسيوم

28 25 90 90

ـ ـ ـ يرها

%5

.............

.........................................

%5

.................................................................

%5

 5ـ أمالح وفوق أوكسيدات
أمالح من أحماض غير عضوية أو معادن .
لوريدات؛

28.26

لوروسيليكات و لــورو الوميـنات

وأمالح الفلور ااخر المركبة .
ـ لوريدات :
28 26 12 00

ـ ـ من ألمنيوم

28 26 19 00

ـ ـ يرها

28 26 30 00

ـ سادس لوروألومينات الصوديوم (كريوليت تركيب )

28 26 90 00

ـ

..............................................................

%5

.....................................................................

%5

....

%5

يرها............................................................................

%5

كلوريــــدات واكســــيدات وهيدروكســــيدات الكلوريــــد

28.27

واوكســــــــــيكلورويات وهيــــــــــدرو كســــــــــيكلورورات،
برومورات واكسيبرمورات ،يوديات واكسيدها .
28 27 10 00

ـ كلوريد النشادر (االمونيوم)

..........................................
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28 27 20 00

ـ كلوريد الكالسيوم

اإلجراا

.........................................................

ئة الرسم

%5

ـ كلوريدات أخر :
...........................................................

%5

28 27 31 00

ـ ـ من مغنيزيوم

..............................................................

%5

28 27 32 00

ـ ـ من ألمنيوم

..................................................................

%5

28 27 35 00

ـ ـ من نيكل
ـ ـ يرها :

28 27 39 20

ـ ـ ـ من كوبالت

28 27 39 30

ـ ـ ـ من زنك (توتياا)

28 27 39 90

ـ ـ ـ يرها

.........................................................

%5

...............................................

%5

................................................................

%5

ـ اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :
...............................................................

%5

28 27 41 00

ـ ـ من نحاس

.....................................................................

%5

28 27 49 00

ـ ـ يرها

ـ بروميدات واوكسيد البروم :
28 27 51 00

ـ ـ بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم

.........................

%5

ـ ـ يرها :
....................................................

%5

28 27 59 10

ـ ـ ـ بروميد الزئبق

................................................................

%5

28 27 59 90

ـ ـ ـ يرها

28 27 60 00

ـ يوديدات واوكسيدات اليود.

%5

هيبوكلوريتات ،هيبوكلوريتـات الكالسـيوم التجـاري؛

28.28

كلوريتات؛ هيبوبرميتات :
28 28 10 00

ـــــ هيبــــو كلوريــــت الكالســــيوم التجــــاري وهيبــــو كلوريتــــات
كالسيوم أخر

.........................................

%5

ـ يرها :
28 28 90 10

ـ ـ ـ هيبو كلوريت الصوديوم

......................................

%5

28 28 90 20

ـ ـ ـ هيبوكلوريت البوتاسيوم

......................................

%5

28 28 90 30

ـ ـ ـ كلوريتات

............................................................

%5

28 28 90 40

ـ ـ ـ هيبو بروميتات

...................................................

%5

28 28 90 90

ـ ـ ـ يرها

.................................................................

%5

كلــورات و ــوق كلــورات ،برومــات و ــوق برومــات؛

28.29

يودات و وق يودات .
ـ كلورات :
28 29 11 00

ـ ـ من صوديوم

............................................................
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اإلجراا

ئة الرسم

ـ ـ يرها :
28 29 19 10

ـ ـ ـ كلورات البوتاسيوم

.............................................

%5

28 29 19 20

ـ ـ ـ كلورات المغنيسيوم

.............................................

%5

28 29 19 90

ـ ـ ـ يرها

.................................................................

%5

ـ يرها :
ـ ـ ـ وق كلورات :
..................................

%5

28 29 90 11

ـ ـ ـ ـ وق كلورات الصوديوم

................................

%5

28 29 90 12

ـ ـ ـ ـ وق كلورات المغنيسيوم

...................................

%5

28 29 90 13

ـ ـ ـ ـ وق كلورات االمونيوم

............................................................

%5

28 29 90 19

ـ ـ ـ ـ يرها

ـ ـ ـ برومات و وق برومات:
........................................

%5

28 29 90 21

ـ ـ ـ ـ برومات البوتاسيوم

............................................................

%5

28 29 90 29

ـ ـ ـ ـ يرها

28 29 90 30

ـ ـ ـ يودات و وق يودات

...........................................

%5

كبريتيـــدات وبـــول كبريتيـــدات ،وان كانـــت محـــددا

28.30

الصفات كيماويا .
......................................................

%5

28 30 10 00

ـ كبريتدات الصوديوم

..........................................................................

%5

28 30 90 00

ـ يرها

ديثيونيتات وسلفوكسيالت .

28.31

.................................................................

%5

28 31 10 00

ـ من صوديوم

..........................................................................

%5

28 31 90 00

ـ يرها

كبريتيتات ،وثيوكبريتات .

28.32

....................................................

%5

28 32 10 00

ـ كبريتيتات الصوديوم

.............................................................

%5

28 32 20 00

ـ كبريتيتات أخر
ـ ثيوكبريتات :

28 32 30 10

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الصوديوم

.........................................

%5

28 32 30 20

ـ ـ ـ ثيوكبريتات الكالسيوم

..........................................

%5

28 32 30 90

ـ ـ ـ يرها

.................................................................

%5

كبريتات؛ ش ؛ وق كبريتات .

28.33

ـ كبريتات الصوديوم :
.........................................

%5

28 33 11 00

ـ ـ كبريتات ثنائ الصوديوم

.....................................................................

%5

28 33 19 00

ـ ـ يرها
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ـ كبريتات اخر :
...........................................................

%5

28 33 21 00

ـ ـ من مغنيزيوم

.............................................................

%5

28 33 22 00

ـ ـ من المنيوم

.................................................................

%5

28 33 24 00

ـ ـ من نيكل

%5

28 33 25 00

ـ ـ من نحاس

..............................................................

%5

28 33 27 00

ـ ـ من باريوم

..............................................................

ـ ـ يرها :
28 33 29 10

ـ ـ ـ كبريتات الرصاص

28 33 29 20

ـ ـ ـ كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم الالمائية

28 33 29 30

ـ ـ ـ كبريتات الحديد

28 33 29 40

ـ ـ ـ كبريتات الحديدوز ( حديد ثالث التكا ؤ)

..............................................

%5
%5

...................................................

%5

.............

%5

28 33 29 50

ـ ـ ـ كبريتات الكوبلت

.................................................

%5

28 33 29 60

ـ ـ ـ كبريتات القصدير

................................................

%5

28 33 29 80

ـ ـ ـ من زنك (توتياا)

................................................

%5

28 33 29 90

ـ ـ ـ يرها

.................................................................

%5

28 33 30 00

ـش

.............................................................................

%5

28 33 40 00

ـ وق كبريتات

...............................................................

%5

نيتريتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات) .

28.34

ـ نيتريتات :
28 34 10 10

ـ ـ ـ من الصوديوم

.....................................................

%5

28 34 10 20

ـ ـ ـ من البوتاسيوم

....................................................

%5

28 34 10 30

ـ ـ ـ من الرصاص

......................................................

%5

28 34 10 40

ـ ـ ـ من الكالسيوم

......................................................

%5

28 34 10 50

ـ ـ ـ من المغنيسيوم

...................................................

%5

28 34 10 60

ـ ـ ـ من االلمنيوم

.......................................................

%5

28 34 10 70

ـ ـ ـ من زنك

..............................................................

%5

28 34 10 90

ـ ـ ـ يرها

.................................................................

%5

ـ نيترات :
28 34 21 00

ـ ـ من بوتاسيوم
ــ

..........................................................

%5

يرها:

28 34 29 20

ـ ـ ـ من الرصاص

......................................................

%5

28 34 29 30

ـ ـ ـ من الكالسيوم

......................................................

%5

28 34 29 40

ـ ـ ـ من المغنيسيوم

...................................................

%5
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28 34 29 50

ـ ـ ـ من االلمنيوم

28 34 29 60

ـ ـ ـ من الزنك (الخارصين)

28 34 29 70

ـ ـ ـ من الكوبلت

28 34 29 90

ـ ـ ـ يرها

اإلجراا

.......................................................

ئة الرسم

%5

........................................

%5

........................................................

%5
%5

وســـــــــــفينات (هيبو وســـــــــــفيتات) و وســـــــــــفانات

28.35

( وسفيتات) و وسفات وبول

وسفات ،وان كانـت

محددا الصفات كيماويا .
28 35 10 00

ـ وسفينات (هيبو وسفيتات) و وسفونات (

وسفيتات).....

%5

ـ وسفات :
28 35 22 00

ـ ـ من أحادي الصوديوم أو ثنائ الصوديوم

28 35 24 00

ـ ـ من بوتاسيوم

28 35 25 00

ـ ـ هيدروجين اورثو وسفات الكالسيوم ( وسفات ثنائ

...........................................................

الكالسيوم)

28 35 26 00

................

..........................................

ـ ـ وسفات أخر من كالسيوم

........................................

%5
%5
%5
%5

ـ ـ يرها :
28 35 29 10

ـ ـ ـ من رصاص

28 35 29 20

ـ ـ ـ من حديد

28 35 29 90

ـ ـ ـ يرها
ـ بول

28 35 31 00

........................................................

%5

.............................................................

%5

.................................................................

%5

وسفات:
وسفات الصوديوم (ثالث بول

ـ ـ ثالث

الصوديوم)

وسفات

.......................................

%5

ـ ـ يرها :
.............................

%5

28 35 39 10

ـ ـ ـ حمض برو وسفات الصوديوم

.................................................................

%5

28 35 39 90

ـ ـ ـ يرها

كربونـــــــات ،وق كربونـــــــات ،كربونـــــــات النشـــــــادر

28.36

(االمونيــــوم) التجاريــــة المحتويــــة علــــى كربامــــات
النشادر .
28 36 20 00

ـ كربونات ثنائ الصوديوم

28 36 30 00

ـــــ كربونــــات الصــــوديوم الهيـدروجينيــــــة (ثــــان كربونــــات
الصوديوم)

.............................................

........................

28 36 40 00

ـ كربونات البوتاسيوم

28 36 50 00

ـ كربونات الكالسيوم

%5
%5

.....................................................

%5

.......................................................

%5
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28 36 60 00

ـ كربونات الباريوم

.........................................................

اإلجراا

ئة الرسم

%5

ـ يرها :
28 36 91 00

ـ ـ كربونات الليثيوم

28 36 92 00

ـ ـ كربونات السترونتيوم

......................................................
..............................................

%5
%5

ـ ـ يرها :
28 36 99 10

ـ ـ ـ كربونات الزنك (الخارصين)

28 36 99 90

ـ ـ ـ يرها

................................

.................................................................

%5
%5

سيانيدات ،اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .

28.37

ـ سيانيدات واكاسيد سيانيدات :
............................................................

%5

28 37 11 00

ـ ـ من صوديوم

......................................................................

%5

28 37 19 00

ـ ـ يرها

28 37 20 00

ـ سيانيدات مركبة

...........................................................

28.38

(ملغ )

28.39

سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .

%5

ـ من صوديوم :
............................................

%5

28 39 11 00

ـ ـ ميتاسيليكات الصوديوم

.....................................................................

%5

28 39 19 00

ـ ـ يرها

..........................................................................

%5

28 39 90 00

ـ يرها

بورات و وق بورات .

28.40

ـ رابع بورات ثنائ الصوديوم ( بوركس مكرر) :
28 40 11 00

ـ ـ ال مائ

28 40 19 00

ـ ـ يرها

....................................................................
....................................................................

%5
%5

28 40 20 00

ـ بورات أُخر

..................................................................

%5

28 40 30 00

ـ وق بورات

.................................................................

%5

أمالح أحماض معدنية أو وق أحماض معدنية .

28.41
28 41 30 00

ـ ثنائ كرومات الصوديوم

.............................................

%5

ـ كرومات أُخر وثان كرومات؛ وق كرومات :
..............................................

%5

28 41 50 10

ـ ـ ـ كرومات الصوديوم

.................................................................

%5

28 41 50 90

ـ ـ ـ يرها

ــــ منجنيتـــات ومنجنـــــات وبرمنجنـــات (منغنيتـــات ومنغنـــات
وبرمغنات) :

28 41 61 00

ـ ـ برمنجنات البوتاسيوم

..............................................
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28 41 69 00

ـ ـ يرها

.....................................................................

اإلجراا

ئة الرسم

%5

ـ موليبدات :
.......................................................

%5

28 41 70 10

ـ ـ ـ من صوديوم

.................................................................

%5

28 41 70 90

ـ ـ ـ يرها

28 41 80 00

ـ تنجستات (ولفرامات)

...................................................

%5

ـ يرها :
28 41 90 10

ـ ـ ـ الومينات الصوديوم

28 41 90 90

ـ ـ ـ يرها

28.42

28 42 10 00

.............................................

%5

.................................................................

%5

أمــالح أُخــر مــن أحمــاض يــر عةــوية أو ــوق
أكاسيد أحماض ير عةـوية (بمـا يهـا سـيليكات
االمنيوم وان كانت محـددا الصـفات كيماويـا) عـدا
اازيدات .

ــ سـيلكات مزدوجــة أو مركبـة ،بمـا يهــا سـليكات االمنيــوم
وان كانت محددا الصفات كيماويا

28 42 90 00

ـ يرها

....................

..........................................................................

%5
%5

 – 6متفرقـــــــــات .
28.43

28 43 10 00

معادن ثمينة روية؛ مركبات عةوية أو ير
عةوية من معادن ثمينة ،وان كانت محددا
الصفـات كيماويا؛ ملغمات معادن ثمينة .
ـ معادن ثمينة روية

.....................................................

%5

ـ مركبات الفةة :
28 43 21 00

ـ ـ نترات الفةة

...........................................................

%5

ـ ـ يرها :
28 43 29 10

ـ ـ ـ ازيد الفةة

28 43 29 20

ـ ـ ـ نتريت الفةة

28 43 29 30

ـ ـ ـ يلمينات الفةة

28 43 29 90

ـ ـ ـ يرها

28 43 30 00

ـ مركبات الذه

28 43 90 00

ـ مركبات أُخر؛ ملغمات

.........................................................

%5

.....................................................

%5

..................................................

%5

................................................................

%5

............................................................

%5

..................................................

%5
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اإلجراا

ئة الرسم

عناصــر كيماويــة مشــعة ونظــائر مشــعة (بمــا ـ

28.44

ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلـة لالنشـطار
أو الخصـــــــ والنظـــــــائر) ومركباتهـــــــا؛ مخـــــــاليط
ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات .
ـ يورانيوم طبيع ومركباتي؛ خالئـط و تبـددات(بما ـ ذلـك
الخالئـــط المعدنيـــة الخز ية(ســـيرميت) ومنتجـــات خز يــــة

ومخــــاليط محتويــــة علــــى يورانيــــوم طبيعــــ أو مركبــــات
اليورانيوم الطبيع :

28 44 10 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

28 44 10 90

ـ ـ ـ يرها

............................................

................................................................

%5
%5

ــ يورانيــوم مخفــو أو مســتنفذ بعنصــر اليورانيــوم ()U235

ومركباتـــي؛ بلوتونيــوم ومركباتــي؛ خالئــط و تبــددات (بمــا
ـــــ ذلـــــك الخالئـــــط المعدنيـــــة الخز يـــــة " ســـــيرميت ")

ومنتجــات خز يــة ومخــاليط محتويــة علــى يورانيــوم نـــى

بعنصـــــر اليورانيـــــوم ( )U 235أو علـــــى بلوتونيـــــوم أو
مركبات هذه المنتجات :

............................................

%5

28 44 20 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

.................................................................

%5

28 44 20 90

ـ ـ ـ يرها

ـــ يورانيــوم نــ بعنصــر اليورانيــوم ( )U 235ومركباتــي؛
ثوريــوم ومركباتــي؛ خالئــط وتبــددات (بمــا يهــا الخالئــط
المعدنيــة الخز يــة "ســيرميت") ومنتجــات خز يــة ومخــاليط

محتويـــــة علــــى اليورانيــــوم مخفــــو بعنصـــــر اليورانيـــــوم

( )U 235؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات :

............................................

%5

28 44 30 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

.................................................................

%5

28 44 30 90

ـ ـ ـ يرها

ــ عناصـر ونظـائر ومركبـات مشــعة ،عـدا الداخلـة ـ البنــد
الفرعــــــ  28 44 10أو  28 44 20أو 28 44 30؛

خالئــط وتبـــددات (بمـــا يهـــا الخالئـــط المعدنيـــة الخز يـــة

"سيرميت") ومنتجات خز ية ومخـاليط محتويـة علـى هـذه
العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة :
............................................

إعفاا

28 44 40 10

ـ ـ ـ معدا ا راض طبية

.................................................................

إعفاا

28 44 40 90

ـ ـ ـ يرها
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28 44 50 00

ــــ عناصـــر وقـــود (خـــراطيش) مســـتهلكة (لحقهـــا إشـــعا )
للمفاعالت النووية

..............................

نظائر  ،عـدا تلك الداخلة

28.45

مركبات

اإلجراا

ئة الرسم

%5

البنـد 28.44؛

ير عةوية أو عةوية من تلك

النظائر ،وان كانت محددا الصفات كيماويا .
............................................

%5

28 45 10 00

ـ ماا ثقيل (أُكسيد ديتريوم)

..........................................................................

%5

28 45 90 00

ـ يرها

مركبـــات يـــر عةـــوية أو عةـــوية ،مـــن معــــادن

28.46

أتربـــة نـــادرا ،مـــن ايتريـــوم أو ســـكانديوم أو مـــن
أخالط من هــذه المعادن .

28.47

28 46 10 00

ـ مركبات سيريوم

28 46 90 00

ـ يرها

28 47 00 00

...........................................................

%5

..........................................................................

%5

ـــوق أُكســـيد الهيـــدروجين (مـــاا أُكســـجين ) ،وان
كـــان مجمدا بالبولة (يوريا)

..............................

28.48

ملغ

28.49

كربيدات ،وان كانت محددا الصفات كيماويا.
28 49 10 00

ـ من كالسيوم

28 49 20 00

ـ من سيليكون (سيلسيوم)

28 49 90 00

ـ يرها

%5

.................................................................

%5

..............................................

%5

..........................................................................

%5

هيدريــــــدات ونيتريــــــدات وازيــــــدات وسيليســــــيدات

28.50

وبوريـــدات ،وان كانـــت محـــددا الصـــفات كيماويـــا،
ير المركبات الت ه أيةـا مـن كربيـدات داخلـة
البند .28.49
28 50 00 10

ـ ـ ـ هيدريدات (هيدرورات)

28 50 00 20

ـ ـ ـ نيتريدات (نيترورات)
ـ ـ ـ ازيدات

........................................

%5

..........................................

%5

:

28 50 00 31

ـ ـ ـ ـ من الصوديم

...................................................

%5

28 50 00 32

ـ ـ ـ ـ من الرصاص

.................................................

%5

28 50 00 39

ـ ـ ـ ـ يرها

............................................................

%5

28 50 00 40

ـ ـ ـ سليسيدات

28 50 00 50

ـ ـ ـ بوريدات

...........................................................

.............................................................
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28.51

(ملغ )

28.52

مركبات ،ير عةوية أو عةوية ،من زئبق ،وان

اإلجراا

ئة الرسم

كانت محددا الصفات كيماويا ,عدا الملغمات.
ـ محددا الصفات كيماويا :
28 52 10 10

ـ ـ ـ ثيوسينات الزئبق

................................................

%5

28 52 10 20

ـ ـ ـ يلمينات الزئبق

..................................................

%5

28 52 10 30

ـ ـ ـ أوكسيد الزئبق (أصفر و أحمر و أسود)

%5

28 52 10 40

ـ ـ ـ كلوريد الزئبق

%5

28 52 10 50

ـ ـ ـ أيوديد الزئبق

%5

28 52 10 60

ـ ـ ـ كبريتات الزئبق

%5

28 52 10 70

ـ ـ ـ نترات الزئبق

%5

28 52 10 80

ـ ـ ـ كرومات الزئبق

%5

28 52 10 90

ـ ـ ـ يرها

28 52 90 00

ـ يرها

................................................................

%5

..........................................................................

%5

وســفيدات ،وان كانـــت محـــددا الصـــفات كيماويـــا،

28.53

باستثناا وسفورات الحديد؛ مركبات ير عةـوية
أُخــر (بمــا ـ ذلــك المــاا المقطــر أو المــاا القابــل
للتوصــيل الكهربــائ أو المــاا ذو نقــاوا مماثلــة)؛
هـواا سـائل (بمــا يــي الهـواا الســائل الــذي نزعــت
مني الغازات النادرا)؛ هواا مةغوط؛ ملغمات ،عدا
ملغمات المعادن الثمينة .
28 53 10 00

ـ كلوريد السيانوجين (كلورسيان)
ـ

28 53 90 10

..................................

يرها:

ــ ـ ـ مـاا مقطـر ومـاا قابـل للتوصـيل الكهربـائ ومـاا ذو
نقاوا مماثلة

..........................

28 53 90 20

ـ ـ ـ هواا سائل وهواا مةغوط

28 53 90 30

ــ ـ ـ ملغمـات (عـدا ملغمـات المعـادن الثمينـة الداخلـة ـ
البند )28.43

28 53 90 90

%5

ـــ

................................

........................................

يرها:

%5
%5
%5
%5
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