تنظيم استيراد النفايات وتعديل القرار رقم  ،1/22تاريخ 1991/12/11
قرار رقم  - 1/11صادر في 1991/5/19

ان وزٌر البٌئة،
بناء على المرسوم رقم  ،9059تارٌخ  ( 9991/99/7تشكٌل الحكومة)،
بناء على القانون رقم  ،691تارٌخ  ( 9991/4/6احداث وزارة البٌئة)،
بناء على المرسوم رقم  ،0099تارٌخ  ( 9994/8/1تنظٌم وزارة البٌئة)،
ٌقرر ما ٌؤتً:
المادة  -9ال ٌسمح باستٌراد النفاٌات الواردة فً الالئحة رقم ( )9المرفقة ربطا ،اال من قبل
المإسسات ذات الصفة الصناعٌة المالئمة والمرخص بانشائها.
المادة ٌ -6شترط فً كل عملٌة استٌراد الصناؾ الالئحة رقم ( )9ان تبرز الى وزارة البٌئة،
المستندات التالٌة:
 -9افادة صادرة عن جهة رسمٌة تثبت الصفة الصناعٌة المالئمة للمإسسة المستوردة.
 -6مستند رسمً صادر عن السلطات الرسمٌة المخولة بٌئٌا فً بلد المنشؤ ٌثبت موافقتها على
تصدٌر هذه النفاٌات باعتبارها ؼٌر خطٌرة.
 -1شهادة مخبرٌة مصدقة من السلطات الرسمٌة المخولة بٌئٌا فً بلد المنشؤ تحدد تركٌب النفاٌات
الكٌمٌائً ،وتثبت عدم تلوثها بمواد محظورة وخطرة.
 -4مستند موقع من المإسسة الصناعٌة المستوردة تحدد فٌه وجهة استعمال النفاٌات المستوردة وتتعهد
فٌه االلتزام بهذه الوجهة ،وبعدم استعمال النفاٌات لؽاٌة صرفها النهائً) ( Final disposalاو استرداد
قٌمتها الحرارٌة.
المادة  -1تتولى وزارة البٌئة دراسة المستندات المقدمة وتؤشٌر فواتٌر االرسالٌة بما ٌفٌد الموافقة
او عدم الموافقة على االدخال.
 اذا وجدت وزارة البٌئة انها بحاجة الى كشؾ ارسالٌة ماٌ ،تعٌن على صاحب العالقة تقدٌم بٌانجمركً مإقت لتجري المعاٌنة على اساسه.
 -لوزارة البٌئة الحق فً مراقبة وجهة استعمال النفاٌات المستوردة.

المادة -4

ٌمنع منعا باتا استٌراد النفاٌات الواردة فً الالئحة رقم ( )6المرفقة ربطا.

المادة  -0معدلة وفقا للقرار رقم  9/919تارٌخ 9997/95/19
ٌلؽً هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التً تتعارض مع مضمونه ،ال سٌما القرارٌن رقم
 ،9/99تارٌخ  9991/95/64ورقم  ،9/66تارٌخ  9991/96/97والكتابٌن رقم /116ب تارٌخ
 9991/95/60ورقم /9417ب تارٌخ  ،9997/1/99وٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة.
*نص المادة ( )0قبل التعدٌل:

ٌلؽً هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التً تتعارض مع مضمونه ،ال سٌما القرارٌن رقم
 ،9/99تارٌخ  9991/95/64ورقم  ،9/66تارٌخ  9991/96/97والكتابٌن رقم /6118ب تارٌخ
 9994/99/67ورقم /94179ب تارٌخ  ،9997/1/99وٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة
وٌبلػ حٌث تدعو الحاجة.
بٌروت فً 9997/0/99
وزٌر البٌئة
اكرم شهٌب

جداول ملحقة

الئحة رقم ()9
النفاٌات المسموح ادخالها الى االراضً اللبنانٌة
معدلة وفقا للقرار رقم  9/919تارٌخ 9997/95/19
مالحظةٌ :جب ان ال تكون النفاٌات المدرجة فً هذه الالئحة ملوثة بمواد محظورة وخطرة او بؤي
نوع من النفاٌات المدرجة فً الالئحة رقم (( )6الئحة النفاٌات الممنوع ادخالها الى االراضً
اللبنانٌة).

رقم النظام
المنسق
0501.00
0502.10
0502.90
0503.00
0505.90
0506.90
0511.91
1213.00
1522.00
1802.00
2307.00
2308.10
2308.90
2309.90
2504.90
2514.00
2525.30
2529.10
2529.21
2529.22
2529.30
2530.90.10
2618.00
2619.00
2620.11
2620.30
2620.40

تسمٌة النفاٌات
فضالت شعر بشري
فضالت شعر خنزٌر وخنزٌر بري
فضالت وبر ؼرٌر وؼٌره من اوبار اصناؾ صناعة الفراجٌن
فضالت شعر خٌل ،وان كانت بشكل طبقات على حامل او بدونه
نفاٌات جلود طٌور واجزاء اخرى من طٌور ،برٌشها او بزؼبها ،رٌش
طٌور وأجزاإه ( وان كان مشذبا) وزؼب ،خاما او لم ٌجر علٌها شؽل
اكثر من التنظٌؾ او التطهٌر او المعالجة بقصد حفظها
نفاٌات عظام واروم قرون ،خاما او منزوعة الدهن او الهالم او محضرة
تحضٌرا بسٌطا ( لكن ؼٌر مقطعة بؤشكال خاصة) ،او معالجة بحمض
فضالت اسماك
نفاٌات قش
دٌؽرا ،بقاٌا ناتجة عن معالجة المواد الدهنٌة او الشموع الحٌوانٌة او
النباتٌة (سوبستوك)
قشور وعصافات وؼالالت ونفاٌا كاكاو اخر
رواسب نبٌذ
مواد نباتٌة ونفاٌات او فضالت او بقاٌا ومنتجات نباتٌة ثانوٌة ،وان كانت
مكتلة بشكل " بٌلٌتس " من االنواع المستخدمة فً تؽذٌة الحٌوانات ،ؼٌر
مذكورة وال داخلة فً مكان آخر
خالٌا مكونة للفطرٌات ،ؼٌر ناشطة ،متحصل علٌها من عملٌة انتاج
البنٌسلٌن ( مٌسٌلٌوم) ،معدة لتؽذٌة الحٌوانات
فضالت الؽرافٌت الطبٌعً
فضالت االردواز ،وان كان مشذبا تشذٌبا أولٌا او مقطعا فقط ،بالنشر او
بؽٌره
فضالت مٌكا
فضالت فلسبار
فضالت الفلٌورسبار ( ٌحتوي على  %97وزنا او اقل من فلٌورور
الكالسٌوم)
فضالت الفلٌوسبار ( ٌحتوي على اكثر من  %97وزنا من فلٌورور
الكالسٌوم)
فضالت االٌوسٌت ،النفلٌن والنفلٌن سٌٌنٌت
نفاٌات مواد معدنٌة ؼٌر مذكورة وال داخلة فً مكان آخر
خبث محبب ( رمل خبث) ناتج عن صناعتً الحدٌد والصلب
خبث صناعتً الحدٌد والصلب
مات الؽلفنة ( محتوٌة بصورة رئٌسٌة على زنك) ،رؼوة وقطع الزنك
خبث ناتج عن معالجة النحاس
رواسب ناتجة عن قشط رؼوة االلمنٌوم

2620.90
2621.00
2804.61
2804.69
2805.30
2844.30
3915.10
3915.20
3915.30
3915.90

4004.00
4017.00
4110.00
4401.30
4501.90
4707.10
4707.20
4707.30
4707.90
5003.10
5003.90
5103.10
5103.20
5103.30
5202.10
5202.91

خبث القصدٌر المحتوي على تنتالٌوم والذي ٌحتوي على اقل من %0.5
من القصدٌر ،فضالت وبقاٌات بلورٌة تحتوي على لٌثٌوم وتنتالٌوم او
لٌثٌوم ونٌوبٌوم
خبث ناتج عن تعدٌن النحاس
فضالت السٌلسٌوم المحتوٌة على ما ال ٌقل عن  %99.9من السٌلٌسٌوم
فضالت السٌلسٌوم االخرى
خردة وفضالت االتربة النادرة
خردة وفضالت الثورٌوم
نفاٌات وقصاصات وفضالت من بولٌمرات االٌثٌلٌن
نفاٌات وقصاصات وفضالت من بولٌمرات الستٌرٌن
نفاٌات وقصاصات وفضالت من بولٌمرات كلورور الفٌنٌل
 -1نفاٌات وقصاصات وفضالت من لدائن اخر وراتنجات ،ؼٌر تلك
المذكورة فً الالئحة رقم ()2
 -2اجهزة فوتوؼرافٌة مستعملة لمرة واحدة ،بدون بطارٌات ،فضالت
حوامل فوتوؼرافٌة وفضالت افالم فوتوؼرافٌة ؼٌر محتوٌة على فضة
نفاٌات وقصاصات وفضالت مطاط ؼٌر مقسى ،وان كانت محولة الى
مساحٌق او حبٌبات
نفاٌات وفضالت مطاط مقسى
قصاصات وؼٌرها من نفاٌات جلود مهٌؤة او مجددة ؼٌر صالحة
لالستعمال
فً المصنوعات الجلدٌة ،باستثناء وحول الجلد
نشارة وفضالت ونفاٌات خشب ،وان كانت مكتلة بشكل حطب او قوالب او
كرات او بؤشكال مماثلة
نفاٌات فلٌن مكسر او مجروش او مسحوق
نفاٌات وفضالت من ورق او كرتون كرافت ،ؼٌر مقصور او من ورق او
كرتون مموج
نفاٌات وفضالت من ورق او كرتون أخر ،مصنوع بصورة رئٌسٌة من
عجائن كٌماوٌة مقصورة ؼٌر ملونة فً كتلتها
نفاٌات وفضالت من ورق او كرتون ،مصنوع بصورة رئٌسٌة من عجائن
مٌكانٌكٌة ( مثل ورق الصحؾ والمجالت والمطبوعات المماثلة)
نفاٌات وفضالت من ورق وكرتون أخر ،بما فً ذلك النفاٌات والفضالت
ؼٌر المفروزة
فضالت حرٌر طبٌعً ( بما فً ذلك شرانق دود الحرٌر ؼٌر الصالحة
للحل،
وفضالت خٌوط الحرٌر الطبٌعً والنسالة)
فضالت تمشٌط الصوؾ او الوبر الناعم
فضالت اخر من صوؾ او وبر ناعم
فضالت وبر خشن
فضالت خٌوط قطن
فضالت نساالت قطن

5202.99
5301.30
5302.90
5303.90
5304.90
5305.19
5305.29
5305.99
5505.10
5505.20
6310.10
6310.90
6806.10
7001.00
7112.10

7112.20
7112.90
7204.10
7204.21
7204.29
7204.30
7204.49
7204.50
7302.10
7404.00
7503.00

فضالت قطن أخر
مشاقة وفضالت الكتان ( بما فٌها فضالت الخٌوط والنسالة)
مشاقة وفضالت القنب ( بما فٌها فضالت الخٌوط والنسالة)
مشاقة وفضالت جوت والٌاؾ نسجٌة لحائٌة اخر ( باستثناء الكتان والقنب
والرامً) ،بما فً ذلك فضالت الخٌوط والنسالة
مشاقة وفضالت سٌزال والٌاؾ نسجٌة اخر من نوع " أؼاؾ " بما فٌها
فضالت الخٌوط والنسالة
مشاقة وفضالت الٌاؾ جوز الهند ،بما فً ذلك فضالت الخٌوط والنسالة
مشاقة وفضالت " األباكا " بما فً ذلك فضالت الخٌوط والنسالة
مشاقة وفضالت الرامً وؼٌرها من الٌاؾ نسجٌة نباتٌة ؼٌر مذكورة وال
داخلة فً مكان أخر ،بما فً ذلك فضالت الخٌوط والنسالة
فضالت الٌاؾ تركٌبٌة ( بما فٌها نفاٌات الفضالت وفضالت الخٌوط
والنسالة)
فضالت الٌاؾ اصطناعٌة ( بما فٌها نفاٌات الفضالت وفضالت الخٌوط
والنسالة)
خرق ،خٌوط ،أمراس وحبال ،من مواد نسجٌة ،بشكل فضالت او اصناؾ
بالٌة مفرزة
خرق ،خٌوط ،امراس وحبال ،من مواد نسجٌة ،بشكل فضالت او اصناؾ
بالٌة مفرزة
الٌاؾ اساسها الخزؾ
نفاٌات زجاج مسحوقة وؼٌرها من فضالت زجاج ( عدا فضالت االنابٌب
ذات القطب السالب وفضالت الزجاج المنشط) فضالت الٌاؾ الزجاج
بقاٌا وفضالت من ذهب ،بما فٌها بقاٌا وفضالت المعادن المكسوة او
الملبسة
بقشرة من ذهب ،باستثناء تراب الصٌاؼة المحتوٌة على معادن ثمٌنة
اخرى
بقاٌا وفضالت من بالتٌن ،بما فٌها بقاٌا وفضالت المعادن المكسورة او
الملبسة بقشرة من بالتٌن ،باستثناء تراب الصٌاؼة المحتوٌة على معادن
ثمٌنة اخرى
خبث ناتج عن معالجة المعادن الثمٌنة ( باستثناء الزئبق) ،بقاٌا وفضالت
من معادن ثمٌنة اخر ( باستثناء الزئبق)
خردة وفضالت من حدٌد صب (زهر)
خردة وفضالت من صلب مقاوم للصدأ
خردة وفضالت اخر من خالئط صلب
خردة وفضالت من حدٌد او صلب مطلٌٌن بالقصدٌر
خردة وفضالت اخر من حدٌد
سبائك من خردة ناتجة عن اعادة صهر الحدٌد او الصلب
قضبان سكة مستعملة ،من حدٌد او صلب
فضالت وخردة نحاس
فضالت وخردة من نٌكل

7602.00
7902.00
8002.00
8101.91
8102.91
8103.10
8104.20
8105.10
8106.00.10
8108.10
8109.10
8111.00.10
8112.30.10
8112.40.10
8112.91
8113.0010

فضالت وخردة من المنٌوم
فضالت وخردة من زنك
فضالت وخردة من قصدٌر
خردة وفضالت من تنؽستٌن
خردة وفضالت من مولٌبدٌنوم
خردة وفضالت من تنتالٌوم
خردة وفضالت من مؽنٌزٌوم
خردة وفضالت من كوبالت
خردة وفضالت من بٌسموث
خردة وفضالت من تٌتانٌوم
خردة وفضالت من زٌر كونٌوم
خردة وفضالت من المنؽنٌز
خردة وفضالت من جٌرمانٌوم
خردة وفضالت من فانادٌوم
خردة وفضالت من ؼالٌوم ،هافنٌوم ،اندٌوم ،نٌوبٌوم ،رٌنٌوم وؼالٌوم
فضالت وخردة خالئط خزفٌة معدنٌة ( سٌرمٌت)

ٌجب اال تحتوي النفاٌات المسموح ادخالها الى االراضً اللبنانٌة على نفاٌات بشكل مسحوق،
وحول ،ؼبار او مواد صلبة ممزوجة بنفاٌات خطرة سائلة

الئحة رقم ()2
النفاٌات الممنوع ادخالها الى االراضً اللبنانٌة
رقم النظام
المنسق
2501.00.90
2503.00
2520.10
2524.00
2529.21
2530.90.90
2619.00
2620.19

تسمٌة النفاٌات
نفاٌات كلورور الصودٌوم
نفاٌات الكبرٌت بشكلها الجامد
نفاٌات جبس ناتجة عن معالجات كٌمٌائٌة صناعٌة
نفاٌات امٌانت ( الٌاؾ وؼبار)
نفاٌات وحول فلٌورور الكالسٌوم
فضالت الجص الناتج عن عملٌة تهدٌم االبنٌة ،نفاٌات الخرسانة
ؼثاء ،شظاٌا التطرٌق ( قشور) وفضالت اخر من صناعتً الحدٌد
والصلب ،باستثناء الخبث
رماد وبقاٌا الزنك( بما فٌها الناتجة عن الصقل بالرمل) المحفزات المحتوٌة
على زنك ،وحول الؽلفنة ،نفاٌات الؽسل الناتجة عن معالجة الزنك ،ؼبار
ووحول مثل الجاروسٌت ،االٌماتٌت والجٌوثٌت

2620.20
2620.30
2620.40
2620.50
2620.90

2621.00

2707.60
2708.10
2710.00.10
2713.90

2715.00.90
2804.50
2804.80
2804.90
2805.40
2812.10
2812.90
2814.20
2815.12
2818.20
2818.30
2826.11
2826.12
2826.19

رماد وبقاٌا الرصاص ( بما فٌها الناتجة عن الصقل بالرمل) والمحفزات
المحتوٌة على رصاص
رماد وبقاٌا االلمنٌوم ( بما فٌها الناتجة عن الصقل بالرمل) والمحفزات
المحتوٌة على نحاس
رماد وبقاٌا االلمنٌوم ( بما فٌها الناتجة عن الصقل بالرمل) والمحفزات
المحتوٌة على المنٌوم
رماد وبقاٌا الفانادٌوم ( بما فٌها الناتجة عن الصقل بالرمل) والمحفزات
المحتوٌة على الفانادٌون
رماد وبقاٌا محتوٌة على معادن ومركبات معدنٌة ؼٌر مذكورة وال محددة
فً مكان آخر ،بقاٌا انتاج االلومٌن ؼٌر مذكورة او محددة فً مكان اخر،
محفزات محتوٌة على معادن اخرى ،سوائل ناتجة عن تنظٌؾ سطوح
المعادن ،بقاٌا ورواسب تالٌوم
وحول حمراء متعادلة ناتجة عن انتاج االلومٌن ،خبث ورماد ؼٌر محددة
فً مكان اخر ،بقاٌا ناتجة عن حرق النفاٌات البلدٌة او المنزلٌة ،محفزات
مستهلكة ناتجة عن عملٌة التنقٌة الجزئٌة ( راكنػ) محفزات ؼٌر مذكورة
وال واردة فً مكان اخر ،رماد ناتج عن حرق الدارات المطبوعة ،رماد
افالم التصوٌر الفوتوؼرافً
نفاٌات فٌنوالت ومركبات فٌنولٌة ،بما فٌها الكلوروفٌنول ،بشكل سوائل او
وحول
رواسب قطرانٌة ( باستثناء االسمنت االسفلتً) ناتجة عن عملٌات التكرٌر
والتصفٌة او عن اي عملٌة تفكٌك كٌمٌائً بالحرارة ،للنفط
وحول البنزٌن بالرصاص
رواسب انتاج او معالجة مجمر النفط ( كوك) او القار النفطً ،باستثناء
االقطاب االٌجابٌة المستهلكة ،نفاٌات مزٌج مستحلبات الزٌوت مع الماء او
الهٌدروكربورات مع الماء بقاٌا زٌوت ؼٌر صالحة لالستعمال المعدة له
اساسا
نفاٌات االسمنت االسفلتً
نفاٌات وفضالت التللور
نفاٌات وفضالت الزرنٌخ
نفاٌات وفضالت السٌلٌنٌوم
نفاٌات وفضالت الزئبق
نفاٌات مركبات الكلورورات واالوكسً كلورورات
نفاٌات مركبات هالوجٌنات ؼٌر عضوٌة اخرى
نفاٌات محلول نشادر مائً
نفاٌات محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم
نفاٌات االلومٌن
نفاٌات هٌدروكسٌد االلمنٌوم
نفاٌات مركبات ؼٌر عضوٌة اخرى من الفلٌور بشكل سوائل او وحول

2826.20
2826.30
2826.90
2827.20
2832.20
2833.29
2836.50
2837.11
2837.19
2837.20
2844.40
2844.50
2849.20
2903.41
2903.42
2903.43
2903.44
2903.45
2903.46.10
2903.69

2909.11
2909.19
2909.20
2909.30
2909.42
2909.43
2909.44
2909.49
2909.50
2919.00
2920.10
2926.20
2929.10

نفاٌات كلورور الكالسٌوم
نفاٌات كبرٌتٌتات الكالسٌوم ( سولفٌت) ؼٌر المكررة الناتجة عن عملٌة
نزع
الفوسفور من االدخنة
نفاٌات كبرٌتات الكالسٌوم ( سولفات) المكررة جزئٌا او ؼٌر المكررة
والناتجة عن عملٌة نزع الكبرٌت من االدخنة
نفاٌات كربونات الكالسٌوم الناتجة عن سٌانامٌد الكاسٌوم
النفاٌات المحتوٌة او المإلفة او الملوثة بسٌانورات ؼٌر عضوٌة ،باستثناء
رواسب المعادن الثمٌنة بشكل جامد ،المحتوٌة على آثار من سٌانورات
ؼٌر عضوٌة
النفاٌات المحتوٌة او المإلفة او الملوثة بسٌانورات مركبة
رواسب ونفاٌات مشعة
عناصر وقود خراطٌش مستعملة ( لحقها اشعاع) ،للمفاعالت النووٌة
نفاٌات كربورات السٌلٌسٌوم
نفاٌات هٌدروكربورات مهلجنة بالكلور والفلٌور

نفاٌات الهالونات
نفاٌات نفتلٌن متعدد الكلور ،نفاٌات ومواد واصناؾ محتوٌة او مإلفة او
ملوثة بمادة دي فنٌل متعدد الكلور ( )pcbو /او بمادة ترى فٌنٌل متعدد
الكلور ( )pctو /او بمادة دي فنٌل متعددة البروم ( ، )pbbبما فً ذلك
كل مركب متعدد البروم
نفاٌات االٌثٌرات

نفاٌات مركبات فوسفور عضوٌة
النفاٌات المحتوٌة او المإلفة او الملوثة بسٌانورات عضوٌة

3103.20
3104.20
3402.11.10
3402.11.90
3402.12.90
3402.13.90
3402.19.90
3801.10
3802.10
3808.90.90
3814.00
3819.00
3820.00
3824.10
3824.90

3915.90
4110.00
4401.30
4501.90
6310.10
6310.90
6806.10
7001.00
7112.10
7112.20
7112.90
7204.41
7802.00

خبث ناتج عن عملٌة نزع الفوسفور
نفاٌات كلورور البوتاسٌوم
نفاٌات عوامل سطح عضوٌة ناشطة

اقطاب مستهلكة اساسها الفحم او قطران الفٌول
فحم منشط مستهلك
النفاٌات الناتجة عن انتاج وتحضٌر واستعمال المبٌدات الزراعٌة
والمردٌات
نفاٌات مذٌبات هالوجٌنٌة او ؼٌر هالوجٌنٌة
نفاٌات سوائل النقل الحراري ،نفاٌات سوائل هٌدرولٌكٌة ،نفاٌات زٌوت
مكابح
نفاٌات محضرات مضادة للتجمد
نفاٌات الرمال التً تستعمل فً عملٌات سبك المعادن ،نفاٌات المحفزات
بثالثى اثٌل أمٌن المستعملة فً تحضٌر رمول سكب المعادن
نفاٌات انتاج وتحضٌر واستعمال الراتنجات او عصارة المطاط او
الملونات او الصموغ او الؽراء ،نفاٌات ناتجة عن معالجة سطوح المعادن
واللدائن بواسطة منتجات ؼٌر محتوٌة على مادة السٌانور ،رواسب تقطٌر
ؼٌر مائٌة ،هالوجٌنٌة او ؼٌر هالوجٌنٌة ،ناتجة عن عملٌات استعادة
المذٌبات ،نفاٌات انتاج الهٌدروكربورات ؼٌر الدورٌة المهلجنة ،نفاٌات
ناتجة عن انتاج وتحضٌر المستحضرات الصٌدالنٌة ،نفاٌات انتاج
وتحضٌر او استعمال المنتجات الحافظة للخشب
نفاٌات نٌتروسللولوز ،نفاٌات كوبولٌمٌرات الستٌرٌن ،نفاٌات البولً
امٌدات ،نفاٌات بولٌمرات االثٌلٌن بالفلٌور
نشارة ،رماد ،وحل ودقٌق الجلود
نفاٌات خشب معالج
نفاٌات فلٌن معالج
نفاٌات طحن اجزاء السٌارات ؼٌر المعدنٌة ( نسج ،بلوش ،بالستٌك)
نفاٌات الٌاؾ خبث المعادن والٌاؾ صخرٌة والٌاؾ معدنٌة مماثلة
نفاٌات زجاج متحصل من اقطاب كاتودٌة وزجاج اخر منشط
محفزات مستعملة محتوٌة على ذهب
محفزات مستعلة محتوٌة على بالتٌن
نفاٌات معادن ثمٌنة بشكل جامد ،محتوٌة على اثار سٌانور ؼٌر عضوي،
محفزات محتوٌة على معادن ثمٌنة ؼٌر الذهب والبالتٌن
خراطة ورقائق وقشارة وفضالت التفرٌز ونشارة وبرادة وسقاطات
عملٌتً البصم والتقطٌع ،وان كانت فً حزم ،لؽٌر الحدٌد والصلب
خردة وفضالت من رصاص

8107.10
8110.00.10
8112.11
8112.2010
8112.91
8548.10
8908.00

فضالت وخردة كادمٌوم
فضالت وخردة انتٌموان
فضالت وخردة بٌرٌلٌوم
فضالت وخردة كروم
فضالت وخردة تالٌوم
نفاٌات وفضالت بطارٌات ومدخرات كهربائٌة بالرصاص او بالحمض،
كاملة او مكسرة ،بطارٌات ومدخرات مستعملة ،كاملة او مكسرة ،نفاٌات
وفضالت ناتجة عن تصنٌع البطارٌات والمدخرات ،ؼٌر محددة فً مكان
ýآخر سفن ومنشآت عائمة للتفكٌك والتحطٌم

