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 )GSP(اياالت متحده برنامه سيستم تعميمی امتيازات افغانستان و 
 مرکی صادرات قالين افغانستانگمعاف از حقوق ورود  شامل بهره مندی 

  به اياالت متحده
 

   يعنی چه؟GSPسيستم تعميمي امتيازات يا 
 

 -ای رو به نوع صادرات افغانستان و ساير کشوره5,000 اياالت متحده امريکا برای GSPبرنامه 
هدف از اين برنامه . مرکی را فراهم ميسازدگ از حقوق يتمعافيا معامله انکشاف  طرزالعمل 

به  رددگکه از ساير کشورها صادر مييمقايسه به محصوالتدر اياالت متحده بازارهایست تا در آن
ند خريد  عالقمخصوصشرکت ها و مشتريان اياالت متحده ب. داده شود امتياز رقابتی اين صادرات

مشمول تعرفه  به اياالت متحده عندالورودصادرات گونه  اند زيرا اينGSPبرنامه کاالها از طريق 
صادراتی را  فيصد قيمت اقالم  دو الی هفدهازميتوانند ها اين تعرفه  که ردندگمرکی نميگ های 

کشور ها که  از کليه 2006 در سال GSP  برنامهبر اساسواردات اياالت متحده . احتوا نمايند
مارچ ماه افغانستان در . رديدگ بالغ  مليارد دالر امريکايي32.6به جمعًا  بودبرنامه همين شامل 
 . شناخته شد GSP برنامه يکی از استفاده کننده گان 2003

 
 از افغانستان اياالت متحده مفروشاتواردات قالين و ساير 

 
 حقوقبا معافيت از پرداخت  افغانی مفروشاتير تقريبًا کليه واردات اياالت متحده از قالين و سا

قالين  مليون دالر امريکايی در2.2 شامل  وارداتاينرقم . رديگ ميتحده صورتمرکی به اياالت مگ
يت اين اکثر.  ميباشد2007 مليون دالر امريکايي در شش ماه اول سال 1.5 و 2006 سال باب طی
، صورت گرفته است  "MFNت کامله الوداد يا دول"مرکی گ حقوقاز پرداخت  يتمعافبا واردات 

 گمرکی داخل حقوقپرداخت  بدون هرگاه آنها تقريبًا از کليه کشور ها صادر گردند که بدين معنی
مرکی در سال گاکثريت واردات قالين افغانی معاف از حقوق . دناياالت متحده امريکا شده ميتوان

 :  طور ذيل بود2006
 سال  مليون دالر امريکايي از ماه جنوری الی جون1.5و  ( مليون دالر امريکايي1.8 •

قالب دوزی منگوله دار و  ( نساجی مفروشات و ساير دست بافتدر قالين ) 2007جاری 
 گهماهنتعرفه های سيستم (لطيف حيوانات از پشم يا موی )  با دست يا افزار دستیشده

)HTS 57011040( ؛ و 
در قالين های ) 2007 فيصد در سال جاری 95 قليل تولی با( دالر امريکايی  327,500 •

پشم از  اليی شدهغير  يا دارغير منگوله  ساخت ُکرک  نساجیمفروشاتبافت شده و ساير 
 ؛ )HTS 57024120( يا موی لطيف حيوانات

 
بافت شده يا مفروشات  دالر امريکايي قالين 10,000مبلغ ارزش ، به 2007 سال اول در شش ماه

ی برقی گاه بافندگکاردر  غير بافت شده ساخت و ُکرکغير ی لطيف حيوانات، پشم يا مواز 
)HTS 57029130 (برنامه مرکی بر اساسمعاف از حقوق گ GSP   اياالت متحده امريکا وارد
شرايط در سال  را برای کليه واردات واجد GSP زايایان اياالت متحده مگه واردکنند. رديدگ

 دالر امريکايي قالين بافت شده و  5,700مبلغارزش ، به 2006سال در . نموده اندروان مطالبه 
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براساس ) HTS 57029920( ساخت و ساير مواد نساجی ُکرکغير  نساجی، مفروشاتساير 
 . رديدگ وارد GSPبرنامه 

 
به  از افغانستان ی واردهقالين هامجموع از   ) فيصد1.8( دالر امريکايي 39,000مبلغ  تقريبًا

 2.7( دالر امريکايي 63,000 مبلغارزش  به   و2007ده امريکا در شش ماه اول سال اياالت متح
  تابعرديد و گمرکی نگ  از حقوقيتمعافمشمول  2006 در سال ی واردهقالين هامجموع ) فيصد

 : رديدگ فيصد بالغ مي6.3 فيصد الی 4.0از  آن رقم که حقوق گمرکی قرار گرفت
 -ُکرکنساجی  مفروشات قالين های بافت شده و ساير  دالر امريکايي در17,190مبلغ  •

 ،موی لطيف حيوانات/ از پشم يا اليی شده و غيرتيارشده دارغير منگوله  ساخت
)57023120 HTS – 4 ؛ )مرکیگ حقوق فيصد 

 نساجی از پشم يا موی لطيف مفروشات دالر امريکايي در قالين و ساير 11,422 مبلغ  •
 HTS    57011090 – 4.5 ( بادستير قالب دوزی شدهغير دست بافت و غحيوانات، 

 ؛)فيصد حقوق گمرکی
 -غير ُکرک نساجی مفروشات دالر امريکايي در قالين های بافت شده و ساير 6.042 مبلغ  •

 ) فيصدHTS 57025140 – 6.3(از پشم يا موی لطيف حيوانات  و غير تيارشدهساخت 
 
 
مرکی دريافت گ حقوقمعاف از  معامله از افغانستان  ساير واردات اياالت متحدهياونه قالين گچ

 مي نمايد؟
 

 :  بايد شرايط ذيل را برآورده سازدGSPواردات واجد شرايط 
 

 سفارت  ويب سايت های در آنرا، که ميتوان باشدGSPشامل لست امتعه واجد شرايط  •
افغانستان ی و دروازه های تجار) www.embassyofafghanistan.org(افغانستان

)www.afghanistan.business-gateways.com  (1دريافت کرد . 
بموجب بارنامه ری گمستقيمًا از افغانستان به اياالت متحده وارد يا از طريق کشور دي •

 . عبور يابدسرتاسری به اياالت متحده 
 . ت افغانستان باشدتوليدات يا مصنوعااز جمله محصوالت،  •
يا ارزش مواد افغانی که در ساخت  هزينهرقم ردد، گد  به افغانستان وار توليدمواداه گهر •

هنگام فروش جنس برای مستقيم پروسس هزينه های  با اضافتتوليد بکار برده ميشود 
وارد شده مواد .  فيصد قيمت توليد باشد35بايد اقًال برابر با صادرات در اياالت متحده، 

 پروسس محلی ءافغانی و جز فيصد ارزش مواد 35 تنها وقتی ميتواند بخشی از مجموع
 امتعه ساخت يا توليد و بعدًا برای "تغير شکل يابد دراساس"  محسوب گردد کهقيمت توليد 

مرک اياالت گ که دين معنی است ب" يافتناساس تغير شکلدر". صادراتی بکار برده شود
متمايز ل بسيار  شکتوريد گرديده اند بهدر مقايسه با زمانيکه ابتداًء را متحده اقالم وارداتی 

 . نمايدرده بندی 

                                                 
بشمول کتاب رهنما و محصوالت واجد شرايط، به ، GSP برای معلومات بيشتر در مورد برنامه 1 

html.Section_Index/GSP/Preference_Programs/Trade_Development/gov.ustr.www://http مراجعه نماييد . 
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تحت مرکی گ معافيت از حقوق معاملهواردکننده بايد / صادرکننده: آنچه که خيلی مهم است •
 در جلو شماره ”+A”, “ A“يا A“ ٭ 2”ن يکی از عالمات با قرار دادرا  GSP برنامه

ثبت  7501که جنس وارد شده را در فورمه  ) HTSUS( اياالت متحده تعرفه گمرکیخط 
 . مشخص می سازد، درخواست نمايد3)صفحه پنج (گمرکی

 
 

معاف از ) 1: را نشان داده و بعنوان  مفروشات قالين و ساير  گمرکیلست های ذيل خطوط تعرفه
 . رديده اندگ دسته بندی GSPواجد شرايط ) 2؛ و MFNمرکی گحقوق 

 
 

 مفروشاتو ساير  بابقالين 
 

به اياالت متحده  MFNمرکی گمعاف از حقوق ذيل  HTSقالين بر اساس خطوط . 1
 : رددگوارد مي

 
 يا دست بافت دارای  با دستقالب دوزی شده نساجی، مفروشاتقالين و ساير  57011013

 توسط کارگاه ها که ساخت آن موی لطيف حيوانات از پشم%50 وزن بيشتر از
  فلکلور تصديق شده باشدبه حيثدستی وبافندگی 

دست بافت دارای / با دستقالب دوزی شده  نساجی، مفروشاتن  و ساير قالي 57011016
  موی لطيف حيوانات وزن از% 50 بيشتر از

موی لطيف حيوانات، از پشم يا دست بافت  نساجی مفروشاتقالين  و ساير  57011040
 ) شده باشدهمنگوله دار که توسط دست يا افزار دستی بافت(

پشم يا  از غير ( قالب دوزیمواد نساجیاز  نساجی که اتمفروشقالين  و ساير  57019010
 . باشدو قالب دوزی شده  در آن بکار رفته ُکرکدر جريان بافت و ) موی

 از پشم يا غير ( قالب دوزیکه از مواد نساجی نساجی مفروشاتقالين و ساير  57019020
 .باشد نشده و قالب دوزی در آن بکار نرفته ُکرک پشم يا  و در جريان بافت) موی

  همچنان توليدات وتصديق شده باشد دستی گی بافند با کارگاه يکه ساخت آنهاتوليدات 57021010
 دست بافت مشابههای  قالينچهو " مانیاکر"،  "، سچوماکس"کيليم "يعنیفلکور 

دست بافت، به استثنای  مشابههای  قالينچهو " کرامانی"، "سچوماکس"، "کيليم" 57022010
 دستی و فلکلور گی بافندکارگاه تصديق شده توليدات 

 دنمنگوله و اليی نشده باشُکرک  که باناريال،  ليف شده ازبافته مفروشات 57022010
 به استثنای ، غيرمنگوله دار و غير اليی شده  ناريالليفبافته شده ازمفروشات  57022020

  شده باشندمنگوله دار يا اليی  ُکرکمفروشاتيکه با 
                                                 

ميباشند؛  GSPبرای کليه کشور های استفاده کننده، واجد شرايط معامله معافيت از حقوق گمرکی " A"    توليدات يا محصوالت رده 2
 GSPکشورهای استفاده کننده کمتر توسعه يافته، واجد معامله معافيت از حقوق گمرکی صرف برای   "+A" توليدات يا محصوالت 

 آنهايی اند که در مورد آنها بعضی از کشور های عرضه کننده، غير واجد شرايط معامله معافيت از حقوق "A٭ "ميباشند؛ توليدات يا محصوالت 
 .  شناخته شده اندGSPگمرکی 

 GSPمعلومات رده بندی .  قابل دريافت ميباشد  hts/tata/gov.usitc.wwwعرفه های اياالت متحده  در   کود های سيتم هماهنگ ت3 
معلومات راجع به گمرکات و .  قابل دريافت است  asp.gsp_tariff/gsp/scripts/gov.usitc.dataweb://httpبرای توليدات در 

 .  قابل دريافت ميباشد  gov.cbp.wwwطرزالعمل های وارداتی اياالت متحده در 
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دار يا غير اليی شده غيرمنگوله  و تساخ بافت شده ُکرکقالين و ساير مفروشات  57023910
 .دنساخته نشده باشاز جوت  که

 يا دار که غير منگوله ،ساخت ُکرکهمانند  و مفروشات یخملمقالين ويلتون،  57024110
 دنباش شدهساخته  از پشم يا موی لطيف حيوانات د وناليی شده باشغير

اليی شده غير يا دار غيرمنگوله کهبافت شده ساخت  ُکرک و ساير مفروشات قالين 57024120
 دنشده باشساخته  از پشم يا موی لطيف حيوانات  وبوده

 -بافت شده، که غيرمنگوله ساخت ُکرکهمانند  مفروشات و یخملمقالين ويلتون،  57024210
 دنشده باشتيار  مواد نساجی ساخت دست  و ازبوده و اليی شده دار

اليی غير يا داربافت شده که غير منگوله ساخت  ُکرک قالين و ساير مفروشات 57024220
 د ن و از مواد نساجی ساخت دست تيار شده باشبودهشده 

 يا دارغير منگوله ساخت که ُکرک  ساير مفروشات نساجی بغير ازقالين   57024910
 دنتيار گرديده باشاز پنبه  وبودهاليی شده غير

اليی شده که از جوت غير يا دارغير منگوله ساخت ُکرک  قالين و ساير مفروشات 57024915
 دنبافته شده  باش

 کارگاه برقی بافته که در تصديق شدهدستی و فلکلور ت کارگاه بافندگی مفروشا 57029120
 دنتيار شده باش موی لطيف حيوانات يااز پشم باشد و ُکرک ساخت نباشد و نشده 

 بعضی از کاشی های قالين به استثنای(نساجی نمدی ساير مفروشات قالين و 57049000
  د يا خير؛ن چه تيار گرديده باشاليی شدهغير يا دارغير منگوله ) نمدی

 د ياخير؛ن تيار گرديده باش ناريالليفنساجی چه ازقالين و ساير مفروشات  57050010
 
 
وارد قوق گمرکی معاف از ح GSPذيل تحت برنامه  HTSقالين بموجب خطوط . 2

 شده ميتوانداياالت متحده 
 

گمرکی  نرخ حقوق (غيرُکرک ساختبافت شده  قالين و ساير مفروشات نساجی 57025120
MFN 4.3 (%پشم يا موی  و ازگی برقی بافت نگرديدهکه توسط کارگاه بافند

  دن باشنشده تيار لطيف حيوانات
پشم  و از  بافندگی برقی بافت نشده رگاهغير ُکرک ساخت که توسط کامفروشات  57029130

 دن تيار گرديده باشيا موی لطيف حيوانات
 دستیبافندگی  توسط کارگاه کهغير ُکرک ساخت قالين و ساير مفروشات نساجی  57029210

  دستی تيار شده باشند از مواد نساجیبافت گرديده و
ارگاه بافندگی دستی کغير ُکرک ساخت که توسط قالين و ساير مفروشات نساجی  57029905

 دن و از پنبه تيار گرديده باشبافت شده
 که از ساير مواد نساجی بافت و  غير ُکرک ساخت مفروشات نساجیساير قالين و  57029920

 دنتيار گرديده باش
 از پشم يا موی لطيف حيوانات، چه دست بافت منگوله دارقالين و ساير مفروشات  57031020

  ا خير؛د، ينتيار گرديده باش
 سايرنايلون يا منگوله دار، چه ازدست بافت  و ساير مفروشات نقالي  57032010

Polyamides د، ياخير؛ن تيار گرديده باش . 
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 تيار شده از مواد دست ساختبافت منگوله دار، چه قالين و ساير مفروشات دست  57033020
 )Polyamides سايرنايلون يا بغير از  (د ياخير؛نشده باش

 د ياخير؛ن منگوله دار، چه از ساير مواد تيار گرديده باشقالين و ساير مفروشات 57039000


