ق5:

ف 26 :

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن ،خبث ورماد
مالحظــات :
 - 1ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند .)25.17

ب ـ كربونات المغنزيوم الطبيعية (مغنزيت) وان كانت مكلسة (بند .)25.19

ج ـ رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند .)27.10

د ـ الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل .31

هـ ـ ألياف خبث المعادن أو األلياف الصخرية أو األلياف المعدنية المماثلة (البند . )68.06

و ـ نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ،نفايات وخردة أخر تحتوي
على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخالص المعادن الثمينة (بند

. )71.12

ز ـ النحاس والنيكل و الكوبالت ،نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم . )15

 - 2من اجل تطبيق أحكام البنود  26.01إلى  26.17يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من األنواع التي تستعمل
فعال في صناعة التعدين الستخراج الزئبق أو المعادن الداخلة في البند  28.44أو المعادن الداخلة في القسمين

 14أو  ،15وان كانت غير معدة لصناعة التعدين .وعلى أية حال ال تشمل البنود من  26.01إلى  26.17المعادن
التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .

 – 3ينطبق البند  26.20فقط على :

أ – الخبث والرماد والفضالت من األنواع المستعملة في الصناعة إما الستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة
المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضالت الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند . )26.21

ب ـ الخبث والرماد والفضالت المحتوية على الزرنيخ وان كانت محتوية على معادن ،من األنواع المستعملة إما
الستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية .

مالحظات البنود الفرعية :

 – 1ألغراض البند الفرعي  ، 26 20 21يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات
المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على

رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل ،مثالً) ،والمكونة أساساً من

رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد .

 2ـ يصنف الخبث والرماد والفضالت المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم أو مخاليطها ،من األنواع المستعملة
الستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية ،تصنف البند الفرعي . 26 20 60
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ق5:

ف 26 :
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظام المنسق

اإلجراء

فئة الرسم

خامات حديد ومركزاتها ،بما فيها بيريت الحديد
المحمص (رماد البيريت).

26.01

ـ خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص :

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

%5

26 01 11 00

ـ ـ غير مكتلة

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

%5

26 01 12 00

ـ ـ مكتلة

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

%5

26 01 20 00

ـ بيريت حديد محمص (رماد البيريت)

26.02

26 02 00 00

خامات منجنيز ومركزاتها ،بما فيها خامات
المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة
تعادل  %20وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج
الجاف ........................................................................

26.03

26 03 00 00

خامات نحاس ومركزاتها

26.04

26 04 00 00

خامات نيكل ومركزاتها

ا

%5

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

%5

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

%5

26.05

26 05 00 00

خامات كوبالت ومركزاتها

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

%5

26.06

26 06 00 00

خامات ألمنيوم ومركزاتها

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

%5

26.07

26 07 00 00

خامات رصاص ومركزاتها

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

%5

26.08

26 08 00 00

خامات زنك (توتياء) ومركزاتها

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

%5

26.09

26 09 00 00

خامات قصدير ومركزاتها

26.10

26 10 00 00

خامات كروم ومركزاتها

26.11

26 11 00 00

خامات تنجستين ومركزاتها

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

%5

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

%5

خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها

26.12
26 12 10 00

ـ خامات يورانيوم ومركزاتها

26 12 20 00

ـ خامات ثوريوم ومركزاتها

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

%5

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

%5

خامات مولبيدينوم ومركزاتها

26.13

26.14

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

%5

26 13 10 00

ـ محمصة

26 13 90 00

ـ غيرها

26 14 00 00

خامات تيتانيوم ومركزاتها

26.15
26 15 10 00

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

%5

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

%5

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

%5

خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم
ومركزاتها .

ـ خامات زركونيوم ومركزاتها

....................................
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26 15 90 00

ـ غيرها

اإلجراء

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

فئة الرسم

%5

خامات معادن ثمينة ومركزاتها .

26.16
26 16 10 00

ـ خامات فضة ومركزاتها

26 16 90 00

ـ غيرها

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

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

%5
%5

خامات أخر ومركزاتها .

26.17
26 17 10 00

ـ خامات انتموان ومركزاتها

26 17 90 00

ـ غيرها

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

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

26.18

26 18 00 00

خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد
والصلب .....................................................................

26.19

26 19 00 00

خبث وغثاء (غير الخبث المحبب) ،شظايا

%5
%5
%5

تطريق (قشور) وفضالت أخر من صناعة الحديد
والصلب

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

خبـث و رمـاد و بقايــا (عـدا مخلفــات صـناعة الحديــد
والصلب) ،تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها
.

26.20

%5

ـ محتوية بصورة رئيسية على زنك :

26 20 11 00

ـ ـ مات الجلفنة

26 20 19 00

ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

ـ محتوية بصورة رئيسية على رصاص :
26 20 21 00

ـ ـ رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات

26 20 29 00

ـ ـ غيرها

26 20 30 00

ـ محتوية بصورة رئيسية على نحاس

26 20 40 00

ـ محتوية بصورة رئيسية على ألمنيوم

26 20 60 00

ـ محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها ،من األنواع

المضادة للصعق المحتوية على

رصاص.

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

%5

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

%5

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

%5

المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في

صناعة مركباتها الكيماوية

%5

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

%5

ـ غيرها :
26 20 91 00

ـ ـ محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم
أو مخاليطها

26 20 99 00

ـ ـ غيرها

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

..................................................................
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26.21

اإلجراء

خبث ورماد أخر ،بما في ذلك رماد عشب البحر؛
رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية .

26 21 10 00

ـ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية

26 21 90 00

ـ غيرها

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

.......................................................................
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فئة الرسم

%5
%5

