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الفصل الحادي والثالثون

أســـــمــدة

مالحظـــات :
 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ  -دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛

ب  -المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائيا )،غير تلك المذكورة في المالحظـات -2أ أو -3أ أو -4أ أو 5
أدناه( ؛

ج  -بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية) ،التي ال يقل وزن الواحـدة مناـا عـن  2.5غـرام،
الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند .)90.01

 – 2يشــمل البنــد  31.02األصــناف التاليــة فقــط ،بشــرط أن ال تكــون مايــوة باألشــكال أو األغلفــة الموصــوفة فــي البنــد
:31.05

أ – األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 – 1نترات الصوديوم ،وان كانت نقية؛

 – 2نترات النشادر (األمونيوم) ،وان كانت نقية؛

 – 3األمالح المزدوجة من سلفات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر (األمونيوم) ،وان كانت نقية؛
 – 4سلفات النشادر (األمونيوم) ،وان كانت نقية؛

 – 5األمالح المزدوجة (وان كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (األمونيوم)؛
 – 6األمالح المزدوجة (وان كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛
 – 7سياناميد الكالسيوم ،وان كان نقيا أو مشربا بالزيت؛
 – 8البولة (يوريا) ،وان كانت نقية .

ب  -األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة ( أ ) أعاله ،مخلوطة معاا؛

ج  -األسمدة المكونة من كلوريد النشادر (األمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصـوفة فـي الفقـرة ( أ ) أو (ب)
أعاله ،مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة اإلخصابية؛

د – األسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إلياا في الفقرات الفرعيـة أ 2-أو
أ  8 -أعاله أو من مخاليط هذه المنتجات .

 – 3يشمل البند  31.03األصناف التالية فقـط ،شـريطة أن ال تكـون مايـوة فـي األشـكال أو األغلفـة الموصـوفة فـي البنـد
:31.05

أ – األصناف التي يتوفر فياا صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :
 1ـ الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ؛

 2ـ الفوسفات الطبيعي المذكور في البند  ،25.10المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة إل زالة
الشوائب؛

 3ـ السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثالثية؛
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 4ـ هيــدروجين اورثوفوســفات الكالســيوم المحتويــة علــب فلــور بنســبة ال تقــل عــن  %0.2وزنــا محســوبة علــب
المنتج الالمائي في الحالة الجافة.

ب  -األســمدة المكونــة مــن أي واحــد مــن المنتجــات الموصــوفة فــي الفقــرة ( أ ) أعــاله ،مخلوطــة فيمــا بيناــا ولكــن
بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

ج  -األســمدة المكونــة مـــن أي مــن المنتجـــات الموصــوفة فـــي الفقــرتين ( أ ) أو ( ب ) أعـــاله  ،المخلوطـــة مـــــع
طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القـدرة اإلخصـابية ولكـن بغـض النظـر عـن نسـبة الفلـور

المحددة كحد فاصل .

 - 4يشـــمل البنـــد  31.04األصـــناف التاليـــة فقـــط ،بشـــرط أن ال تكـــون مايـــوة فـــي األشـــكال أو األغلفـــة الموصـــوفة فـــي
البند:31.05

أ ـ األصناف التي يتوفر فياا وصف أو غيره من األوصاف الواردة أدناه :

 1ـ أمالح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت  ،كينيت وسليفيت وغيرها)؛

 2ـ كلوريد البوتاسيوم ،وان كان نقيا  ،مع مراعاة األحكام الواردة في المالحظة  -1ج أعاله؛
 3ـ كبريتات البوتاسيوم ،وان كان نقيا؛

 4ـ كبريتات البوتاسيوم و المغنزيوم ،وان كان نقيا .

ب ـ األسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ ـ أعاله مخلوطة معا .

 5ـ ثــاني هيدروجيــــن اورثوفوســفات األمونيــوم (فوســفات األمونيــوم األحــادي) هيــدروجين اورثوفوســفات ثــاني امونيــوم
(فوسفات األمونيوم الثنائي) ،وان كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بيناا تبند في (البند .)31.05

 6ـ من أجل تطبيق أحكام البند  ،31.05ال تشـمل عبـارة " أسـمدة أخخـر" سـول المنتجـات مـن األنـواع المسـتعملة كوسـمدة
والتــي تحتــوي كمكونــات أساســية علــب واحــد علــب األاــل مــن العناصــر المخصــبة وهــي النيتـروجين أو الفوســفور أو

البوتاسيوم .
البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

31.01

31 01 00 00

أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وان كانت

اإلجراء

فئة الرسم

مخلوطة فيما بيناا أو معالجة كيماويـا؛ أسمــدة
ناتجـــة عــن خلــط أو معالجة كيماوية للمنتجات
من أصل حيواني أو نباتي

%5

أسمدة نيتروجينية (ازوتية) ،معدنية أو كيماوية.

31.02
31 02 10 00

ـ البولة (يوريا) ،وان كانت في محاليل مائية

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

%5

ــ كبريتــات النشــادر (األمونيـوم)؛ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط
كبريتات النشادر (األمونيوم) ونترات النشادر:

31 02 21 00

ـ ـ كبريتات النشادر (األمونيوم)

31 02 29 00

ـ ـ غيرها

31 02 30 00

ــــ نتـــرات النشـــادر ( األمونيـــوم ) ،وان كانـــت فـــي محاليـــل
مائية

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

%5

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

%5

..........................................................................
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البند

رمز النظام المنسق

الصــــــــــــنف

31 02 40 00

ـــــ مخــــاليط نتــــرات النشــــادر (األمونيــــوم) مــــع كربونــــات

اإلجراء

الكالســــيوم أو غيرهــــا مــــن مــــواد غيــــر عضــــوية غيــــر

مخصبـة

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

31 02 50 00

ـ نترات الصوديوم

31 02 60 00

ــ أمــالح مزدوجــة ومخــاليط مــن نتـرات الكالسيــــوم ونتــــرات

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

النشادر (األمونيوم)

31 02 80 00

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

ـ مخاليط من البولة (يوريا) ونتـرات النشـــادر (األمونيـــوم)
في محاليل مائية أو نشادرية

31 02 90 00

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

ـ غيرهـا ،بمـا فـي ذلـك المخـاليط غيـر المـذكورة فـي البنـود
الفرعية السابقة

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

6
31

فئة الرسم

%5
%5
%5
%5
%5

أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية .

31.03

ـ فوق الفوسفات (سوبر فوسفات)
31 03 11 00

ـ ـ تحتوي علـب  %35وزنـا أو أكثـر مـن ثنـائي الفوسـفور

خامس أوكسيد
31 03 19 00

:

()P2O5

ـ ـ غيرها

%5
%5

ـ غيرها :
31 03 90 10

ـ ـ ـ فوسفات بيكليسية

31 03 90 20

ـ ـ ـ فوسفات الكالسيوم المعطلة

31 03 90 30

ـ ـ ـ فوسفات األمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة

31 03 90 40

ــ ـ ـ مخـاليط األسـمدة المــذكورة أعـاله بغـض النظـر عــن

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

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

نسبة الفلور

31 03 90 90

ـ ـ ـ غيرها

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

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

أسمدة بوتاسية معدنية أو

31.04
31 04 20 00

ـ كلوريد البوتاسيوم

31 04 30 00

ـ كبريتات البوتاسيوم

%5
%5
%5
%5
%5

كيماوية.

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

%5

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

%5

ـ غيرها :
31 04 90 10

ـ ـ ـ كبريتات مزدوجة من المغنزيوم والبوتاسيوم

31 04 90 30

ـ ـ ـ أمالح البوتاسيوم

31 04 90 40

ــ ـ ـ مخـاليط األسـمدة المــذكورة أعـاله بغـض النظـر عــن

....

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

نسبة أوكسيد البوتاسيوم
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البند

الصــــــــــــنف

رمز النظام المنسق

اإلجراء

6
31

فئة الرسم

أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية علـب اثنـين أو

31.05

ثالثـــة مـــن العناصـــر المخصـــبة وهـــي نيتـــروجين
وفوسفور وبوتاسـيوم؛ أسـمدة أخـر؛ منتجـات هـذا
الفصل مايوة أاراصا أو بوشـكال مماثلـة أو معبـوة
في أغلفة ال يزيد وزن الواحدة مناا عن  10كغم
اائم .
31 05 10 00

ـ منتجات هذا الفصل مايـوة أاراصـا أو بوشـكال مماثلـة أو
معبــوة فــي أغفلــة ال يزيــد وزن الواحــدة مناــا عــن 10

كغم اائم
31 05 20 00

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

ـــــ أســــمدة معدنيــــة أو كيماويــــة محتويــــة علــــب العناصــــر
المخصــــــــــبة الثالثــــــــــة ،النيتــــــــــروجين والفوســــــــــفور

والبوتاسيوم
31 05 30 00

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

ــ ثــاني هيــدروجين أورثوفوســفات ثــاني امونيــوم (فوســفات
ثنائي األمونيوم)

31 05 40 00

%5

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

%5
%5

ـــــ ثــــاني هيــــدروجين أورثوفوســــفات األمونيــــوم (فوســــفات
أحادي األمونيوم) ،وان كانت مخلوطـة مـع هيـدروجين

أورثوفوســـــــفات ثـــــــاني أمونيـــــــوم (فوســـــــفات ثنـــــــائي

األمونيوم)

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

%5

ـ أسمدة معدنية أو كيماوية أخـر محتويـة علـب العنصـرين
المخصبين النيتروجين والفسفور:

31 05 51 00

ـ ـ محتوية علب نترات وفوسفات

31 05 59 00

ـ ـ غيرها

31 05 60 00

ــــ أســـمدة معدنيـــة أو كيماويـــة محتويـــة علـــب العنصـــرين

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

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

المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم

31 05 90 00

ـ غيرها

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

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