ق6:

ف 27 :

الفصل السابع والعشرون
وقود معدني ،زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛
مواد قارية؛ شموع معدنية
مالحظــات :
 – 1ال يشمل هذا الفصل :

أ ـ المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند27.11

ب ـ األدوية الداخلة في البند  30.03أو .30.04

ج ـ الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود  33.01أو  33.02أو .38.05

 - 2إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المـواد المعدنيـة القاريـة" الـواردة فـي البنـد  27.10ال تشـمل فقـط زيـوت الـنفط أو زيـوت
المعادن القارية فحسب ،وانما تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصـورة رييسـية مـن هيـدروكربونات مخلوطـة
غير مشبعة ،والمتحصل عليها بأية طريقة ،شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصـر العطريـة .

ومع ذلك فإن تلك العبارة ال تشمل البوليـو ليفـين التركيبيـة السـايلة والتـي أقـل مـن  %60منهـا حجمـا يقطـر بدرجـة حـرارة

 300ميوية محولة إلى  1013ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل .) 39

 3ـ ألغراض البند  27.10يقصد بعبارة " فضالت زيوت " البقايا المحتوية بصورة رييسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل
عليها من معادن قارية (حسبما جاء في المالحظة " "2لهذا الفصل) ،وان كانت مخلوطة بالماء وتشمل:

( أ ) الزيــوت غيــر الصــالحة لالســتعمال كمنتجــات أوليــة(كزيوت التشــحيي المســتعملة وزيــوت الهيــدروليك المســتعملة وزيــوت
المحوالت المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيـوت البتروليـة المحتويـة بصـورة رييسـية علـى هـذل الزيـوت والتركيـز العـالي ل ضـافات
(مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات األولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج
التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

مالحظات البنود الفرعية:

 - 1مـن أجـل تطبيــق أحكـاي البنـد الفرعــي  27 01 11يقصـد بعبـارة "انتراســيت" الفحـي الحجـر الــذ ال تتجـاوز فيـ
الطيارة نسبة ( %14محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

المـواد

 - 2من أجل تطبيق أحكاي البند الفرعي  27 01 12يقصد بعبارة "فحي حجر قار " الفحـي الحجـر الـذ تتجـاوز فيـ هـذل
المواد الطيارة نسبة  %14ومحسوبة على المنتج الجـاف بـدون المـواد المعدنيـة والـذ يعـادل أو يزيـد حـد قوتـ الحراريـة

عن  5833كيلو كلور للكيلو غراي الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

 - 3من أجل تطبيق أحكاي البنود الفرعيـة  27 07 10و  27 07 20و  27 07 30و  27 07 40تنطبـق عبـارة "بنـزين /

بنزول" و " تولويين/توليـول" و "اكسيلين/اكسـيلول" و "نفتـالين" علـى المنتجـات المحتويـة علـى أكثـر مـن  %50وزنـا مـن
البنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.

 – 4ألغراض البند الفرعي  ،271012فأن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي  % 90منها حجماً أو أكثر (بمـا فـي
ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة  210ميوية وفقا لطريقة أيزو ( 3405المعادلة لطريقة .)ASTM D86
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 –5ألغ ـراض البنــود الفرعيــة للبنــد  ,27.10يقصــد بعبــارة "ديــزل حيــو " االســتيرات أحاديــة القلويــة مــن األحمــاض الدســمة
المستخدمة كوقود ,المشتقة من شحوي وزيوت حيوانية أو نباتية وان كانت مستعملة .
البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاي المنسق

اإلجراء

فية الرسي

فحــي حجــر ؛ فحــي حجــر مكتــل قوالــب أو كـرات أو مـــواد

27.01

وقـود صـلبة مماثلة مصنوعة من فحي حجر .
27 01 11 00
27 01 12 00
27 01 19 00
27 01 20 00

ـ فحي حجر  ،ولو كان مسحوقاً ،ولكن غير مكتل :
ـ ـ انتراسيت

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

ـ ـ فحي حجر قار

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

ـ ـ فحي حجر أخر

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

ـ فحي حجر مكتل كرات  ،أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة
مصنوعة من فحي حجر

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

%5
%5
%5
%5

ليجينت (فحي حديث التكوين) ،وان كانو مكتالً ،عدا

27.02

الكهرمان األسود .
27 02 10 00
27 02 20 00

27.03
27 03 00 10
27 03 00 90

ـ ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل
ـ ليجنيت مكتل

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

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

خنور (بما في ذلك قش الخنور) وان كان مكتالً
ـ ـ ـ لالستخداي كأتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة

ـ ـ ـ غيرها

.....

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

فحي مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ،من فحي حجر أو

27.04

%5
%5
%5
%5

من ليجنيت أو من خنور،وان كان مكتال؛ فحي معوجات.
27 04 00 10

ـ ـ ـ فحي مجمــر (كوك) أو نصـف مجـمـر ،من فحـي

27 04 00 20

ـ ـ ـ فحي معوجات

حجر أو من ليجنيت أو من خنور وان كان مكتال

27.05

27 05 00 00

........

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

غاز فحي حجر

وغاز مايي وغاز مولدات وغازات

%5
%5

مماثلة،عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات
الغازية

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

رمزالنظاي المنسق

الصــــــــــــنف

27.06

27 06 00 00

قطـران مقطر من فحي حجر  ،من ليجنيت أو من خنور

اإلجراء

فية الرسي

وغيرل من قط ارن معدني  ،وان كان مقطر جزييا أو
منزوع

الماء،

من

بما

في

ذلك

القطران

المجدد

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

زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحي

27.07

%5

الحجر في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد
وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير
العطرية .
27 07 10 00
27 07 20 00
27 07 30 00
27 07 40 00
27 07 50 00

ـ بنزول (بنزين)

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

ـ توليول(تولويين)

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

ـ اكسيلول(اكسيلين)

ـ نفتالين

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

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

ـ مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر  %65منها أو
أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة  250ميوية

وفقا لطريقة أيزو ( 3405المعادلة لطريقة )ASTM D86

ـ غيرها :
27 07 91 00
27 07 99 00

ـ ـ زيوت كريوزوت
ـ ـ غيرها

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

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

زفت وزفت مجمر ،ناتجان من قطران الفحي أو من

27.08

%5
%5
%5
%5

%5
%5
%5

قطران معدني أخر .
27 08 10 00
27 08 20 00

27.09
27.10

27 09 00 00

ـ زفت

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

ـ زفت مجمر

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

زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية ،خاي

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

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية
قارية ،غير خاي؛ محضرات غير مذكورة وال داخلة في
مكان أخر محتوية على ماال يقل عن  %70وزناً من

زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية ،على أن
تكون هذل الزيوت العنصــر األساسي في هذل
المحضرات ،فضالت زيوت .
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البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاي المنسق

اإلجراء

فية الرسي

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير
خاي) و محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر،

محتوية على ما ال يقل عن  %70وزناً من زيوت نفط أو من

زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،على أن تكون

هذل الزيوت العنصر األساسي في هذل المحضرات ,عدا تلك
المحتوية على ديزل حيو وعدا فضالت الزيوت :
ـ ـ زيوت ومحضرات خفيفة :

ـ ـ ـ نافثا :

27 10 12 11
27 10 12 12
27 10 12 13
27 10 12 14

ـ ـ ـ ـ خفيفة

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

ـ ـ ـ ـ كاملة

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

ـ ـ ـ ـ مهذبة

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

ـ ـ ـ ـ بنزين طبيعي

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

27 10 12 19

ـ ـ ـ ـ غيرها

27 10 12 21

ـ ـ ـ ـ للمحركات (عدا محركات الطايرات)

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

ـ ـ ـ وقود :

27 10 12 22

ـ ـ ـ ـ لمحركات الطايرات النفاثة )(JP4

27 10 12 23

ـ ـ ـ ـ لمحركات طايرات أخر

27 10 12 29

ـ ـ ـ ـ ألغراض أخر

27 10 12 31

ـ ـ ـ ـ للمحركات

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

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

%5

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

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

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

27 10 12 41

ـ ـ ـ ـ للسفن

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

ـ ـ ـ زيوت وقود :

27 10 12 49

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

ـ ـ ـ ـ خاي مصفى جزييا (توبد كرود)

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

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

ـ ـ غيرها :

ـ ـ ـ زيوت تزييت :

27 10 19 11

%5

%5

27 10 12 39

ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

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

ـ ـ ـ ـ ألغراض أخر

27 10 12 42

%5

%5

السـفن

27 10 12 33

%5

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

ـ ـ ـ ـ لمولدات الكهربـاء بمـا في ذلك مولـدات كهربـاء
ـ ـ ـ ـ للتدفية

%5

%5

ـ ـ ـ ديزل :

27 10 12 32

%5

ـ ـ ـ ـ زيوت أساسية

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

الصــــــــــــنف

رمزالنظاي المنسق

27 10 19 12
27 10 19 13
27 10 19 14
27 10 19 15

اإلجراء

ـ ـ ـ ـ للمحركات التي يتي لالشتعال فيها بالشرر(بنزين)

ـ ـ ـ ـ للمحركات لتي يتي االشتعال فيها بالضغط (ديزل)
ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة اليدو

27 10 19 19
27 10 19 91

ـ ـ ـ ـ للقواطع

......

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

ـ ـ ـ ـ لناقل الحركة األوتوماتيكي
ـ ـ ـ ـ غيرها

......

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

27 10 19 93
27 10 19 94
27 10 19 95
27 10 19 96
27 10 19 97
27 10 19 98
27 10 19 99
27 10 20 00

%5
%5
%5

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

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

%5

ـ ـ ـ ـ للتنظيف

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

ـ ـ ـ ـ لحل القوالب

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

ـ ـ ـ ـ للفرامل الهيدروليكية

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

ـ ـ ـ ـ لألنظمة الهيدروليكية و التربونية

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

ـ ـ ـ ـ للمحوالت وقاطعات التيار الكهربايي

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

ـ ـ ـ ـ زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)
ـ ـ ـ ـ محضرات التشحيي األخر
ـ ـ ـ ـ غيرها

%5

%5

ـ ـ ـ زيوت ألغراض أخر :

27 10 19 92

فية الرسي

....

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

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

ـ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير

%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%5

خاي) و محضرات غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،محتوية
على ما ال يقل عن  %70وزناً من زيوت نفط أو من زيوت
متحصل عليها من مواد معدنية قارية ،على أن تكون هذل الزيوت

العنصر األساسي في هذل المحض ارت ,المحتوية على ديزل
حيو وعدا فضالت الزيوت

%5

ـ فضالت زيوت :
27 10 91 00

ـ ـ محتوية على بولي كلورينيتد با فـينيـل ( ) PCBSأو

بولي كلورينيتد تيرفينيل ()PCTSأو بولي برومينيتد بـا

فينيـل()PBBS

27 10 99 00

ـ ـ غيرها

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

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

%5
%5

غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر .

27.11

ـ مسيلة :

27 11 11 00
27 11 12 00
27 11 13 00
27 11 14 00

ـ ـ غاز طبيعي
ـ ـ بروبان
ـ ـ بوتان

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

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

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

ـ ـ اثيلين ،بروبيلين ،بوتيلين و بوتادين
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البند

الصــــــــــــنف

رمزالنظاي المنسق

27 11 19 00

ـ ـ غيرها

27 11 21 00

ـ ـ غاز طبيعي

اإلجراء

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

%5

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

%5

ـ في حالة غازية :

27 11 29 00

27.12

ـ ـ غيرل

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

هالي نفطي (فازلين) ؛ شمع البارافين ،شمع نفطي دقيق
التبلور ،شمع سالك ،أوزو كريت ،شمع ليجنيت ،شمع
خنور ،شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل
عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وان كانت ملونة .

27 12 10 00

ـ هالي نفطي

27 12 20 10

ـ ـ ـ لصنع شموع اإلضاءة

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

ـ شمع بارافين محتو على أقل من %0.75وزنا من الزيت :

27 12 20 20
27 12 20 90
27 12 90 00

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

ـ ـ ـ لتشريب أعواد الكبريت
ـ ـ ـ غيرها

ـ غيرها

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

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

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

مجمر (كوك) نفط ،قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط

27.13

فية الرسي

%5

%5
%5
%5
%5
%5

أو من زيوت مواد معدنية قارية .
ـ مجمر (كوك) نفط :

27 13 11 00
27 13 12 00
27 13 20 00
27 13 90 00

ـ ـ غير مكلس

ـ ـ مكلس

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

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

ـ قار نفطي

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

ـ بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية

......

قار واسفلت طبيعيان ؛ شيست قار ورمال قطرانية؛

27.14

%5
%5
%5
%5

اسفلتيت وصخور إسفلتية .
27 14 10 00

ـ شيست قار أو زيتي ورمال قطرانية

27 14 90 10

ـ ـ ـ قار واسفلت طبيعيان

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

ـ غيرها :
27 14 90 90

27.15

27 15 00 00

ـ ـ ـ غيرها

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

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

مخاليط قارية أساسها اإلسفلت أو القار الطبيعيان أو

القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني
(معاجين قارية ومعاجين كت ـ باك ،مثالً)
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البند

رمزالنظاي المنسق

27.16

27 16 00 00

الصــــــــــــنف
الطاقة الكهربايية

..................................................................
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اإلجراء

فية الرسي

%5

