
التوسع في الصادرات العراقية وفقاً             التوسع في الصادرات العراقية وفقاً             
لبرنامج نظام األفضليات المعمم          لبرنامج نظام األفضليات المعمم          

ميرديث برودبنتميرديث برودبنت
مكتب المندوب التجاري األمريكي   مكتب المندوب التجاري األمريكي   

المكتب التنفيذي للرئيسالمكتب التنفيذي للرئيس
20082008شباط  شباط  / / فبرايرفبراير
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العرضالعرض    ملخصملخص

 الواردات األمريكية من العراق من خالل البرنامج                    الواردات األمريكية من العراق من خالل البرنامج                   
 (GSP) (GSP)األمريكي لنظام األفضليات المعمم         األمريكي لنظام األفضليات المعمم         

 إستخدام البرنامج األمريكي لنظام األفضليات                إستخدام البرنامج األمريكي لنظام األفضليات               
المعممالمعمم

 زيادة الصادرات العراقية        زيادة الصادرات العراقية       
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    نظامنظام    برنامجبرنامج
المعممالمعمم    األفضلياتاألفضليات

إصبح العراق أحد الدول المستفيدة من نظام األفضليات             إصبح العراق أحد الدول المستفيدة من نظام األفضليات             
20042004أيلول  أيلول  / / المعمم في سبتمبر    المعمم في سبتمبر    

 نوع من أنواع  نوع من أنواع 3,4003,400 يوفر نظام األفضليات المعمم لـ         يوفر نظام األفضليات المعمم لـ        
الصادرات العراقية معاملة البضائع المعفية من الرسوم                   الصادرات العراقية معاملة البضائع المعفية من الرسوم                   

الجمرآية   الجمرآية   
يمنح نظام األفضليات المعمم للصادرات العراقية ميزة في                يمنح نظام األفضليات المعمم للصادرات العراقية ميزة في                

 وهي ان هذه الصادرات ال تفرض      وهي ان هذه الصادرات ال تفرض     ––السوق األمريكية  السوق األمريكية  
عليها تعريفة جمرآية ومن ثم تكون تكلفتها أقل بالنسبة         عليها تعريفة جمرآية ومن ثم تكون تكلفتها أقل بالنسبة         

للمستوردين األمريكيين  للمستوردين األمريكيين  
 مليار دوالر     مليار دوالر    30,830,8: : برنامج رئيسي للواردات األمريكية     برنامج رئيسي للواردات األمريكية     

20072007في عام في عام 
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  عليعلي  للحصولللحصول  المؤهلةالمؤهلة  المنتجاتالمنتجات  عددعدد  آمآم
البضائعالبضائع  معاملةمعاملة

  بموجببموجب  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم  منمن  المعفيةالمعفية
المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات  نظامنظام

 موسرلل عضخت ىتلا تادراولا
ةيكرمجلا

 كرامجلا نم ةيفعملا تادراولا 1809جتنم   :17.2 %
  ةياعرلاب يلوألا لودلل3879 

جتنم :%36.9

هؤملا تادراولا هلمشي نال ةل  ا
 ممعملا تاليضفتلا ماظن)عيمجلا( 

3406جتنم  :%32.4

هؤملا تادراولا هلمشي نال ةل  ا
 ممعملا تايلضفألا ماظن) لودلا

)LDCsًاومن لقألا 
 1413جتنم    :%13.4
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  عليهاعليها  تحصلتحصل  التيالتي  المزاياالمزايا
  نظامنظامبموجببموجب  المجاورةالمجاورة  الدولالدول

المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات
 في المائة من الصادرات إلى الواليات            في المائة من الصادرات إلى الواليات           55.255.2((أرمينيا    أرمينيا    

))المتحدة دخلت وفقًا لنظام األفضليات المعمم          المتحدة دخلت وفقًا لنظام األفضليات المعمم          
) )  في المائة  في المائة 4747(( لبنان     لبنان    

)) في المائة   في المائة  38.238.2(( الضفة الغربية      الضفة الغربية     
)) في المائة   في المائة  36.336.3( (  جورجيا    جورجيا   

) )  في المائة  في المائة 24.424.4(( ترآيا    ترآيا   
) )  في المائة  في المائة 9.89.8(( عمان    عمان   
)) في المائة   في المائة  2.62.6(( مصر    مصر   
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  العراقالعراق  منمن  األمريكيةاألمريكية  الوارداتالواردات
  األفضلياتاألفضليات  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا

عامةعامة  وبصفةوبصفة  ،،المعممالمعمم
  

 دوالر دوالر163,684163,684: : 20062006
آلها تقريبًا من سبغ   آلها تقريبًا من سبغ   (( دوالر  دوالر 300,598300,598: : 20072007  

 في المائة   في المائة  6868 زيادة بنسبة  زيادة بنسبة ––) ) العرقسوس العرقسوس 
 مليون دوالر   مليون دوالر  1111: : 20072007 إجمالي الواردات في عام   إجمالي الواردات في عام  

 البترول، فحم الكوك، األيثيلين، زيت الوقود،      البترول، فحم الكوك، األيثيلين، زيت الوقود،     ––
..الغازات البترولية، الكبريت  الغازات البترولية، الكبريت  
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  العراقالعراق  منمن  األمريكيةاألمريكية  الوارداتالواردات
  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا  20072007  عامعام  فيفي

  المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات

واردات أمريكية بقيمة   واردات أمريكية بقيمة   : :  السنغ ومستخلصات العرقسوس        السنغ ومستخلصات العرقسوس       
  11,10511,105 دوالر، وقد تم توفير رسوم جمرآية بقيمة  دوالر، وقد تم توفير رسوم جمرآية بقيمة 292,235292,235

 في المائة   في المائة  3.83.8دوالر بمعدل دوالر بمعدل 
 السجاد وغيره من المنسوجات التى ُتستخدم آأغطية لالرضية،       السجاد وغيره من المنسوجات التى ُتستخدم آأغطية لالرضية،      

والمغزولة يدويًا، سواء آانت مصنوعة من النايلون أو البولياميد أو              والمغزولة يدويًا، سواء آانت مصنوعة من النايلون أو البولياميد أو              
 دوالر، وتم  دوالر، وتم 580580واردات أمريكية بقيمة   واردات أمريكية بقيمة   : : غير مصنوعة من ايهماغير مصنوعة من ايهما

 في المائة   في المائة  5.85.8 دوالر بمعدل   دوالر بمعدل  3434توفير رسوم جمرآية بقيمة توفير رسوم جمرآية بقيمة 
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  مؤهلةمؤهلةتكونتكونالمنتجاتالمنتجاتأيأي
  البضائعالبضائع  معاملةمعاملة  علىعلى  للحصولللحصول
  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم  منمن  المعفيةالمعفية

  األفضلياتاألفضليات  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا
المعممالمعمم

البنود والمدخالت المصنعة، والحلي،               البنود والمدخالت المصنعة، والحلي،               : :  المنتجات المؤهلة      المنتجات المؤهلة     
، والعديد من أنواع السجاد، ومنتجات                  ، والعديد من أنواع السجاد، ومنتجات                  Skins(Skins)( ( والجلود     والجلود     

زراعية معينة، والمواد الكيميائية، والرخام، والمعادن                     زراعية معينة، والمواد الكيميائية، والرخام، والمعادن                     
 معظم المنسوجات والمنتجات         معظم المنسوجات والمنتجات        :: المنتجات غير المؤهلة        المنتجات غير المؤهلة       

، واألحذية، والمنسوجات التي تستخدم                 ، واألحذية، والمنسوجات التي تستخدم                 Leather(Leather)((الجلدية   الجلدية   
في زخرفة المنازل     في زخرفة المنازل     



99

  التيالتياألمريكيةاألمريكية  الوارداتالوارداتأنواعأنواع
  البضائعالبضائع  معاملةمعاملة  علىعلى  حصلتحصلت

  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم  منمن  المعفيةالمعفية
  المعممالمعمم  االفضلياتاالفضليات  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا
20062006  عامعام  فيفي

ةيئايميكلا داوملا   كيتسالبلاو 
 ،قرولاو%15

 ،ةعارزلا %6

ةيدعاقلا نداعملا   تاجتنملاو 
ةلصتملا%12  اهب 

 ،دوقولا %27

 ،ةيجاجزلا يناوألاو يلحلا
17% ةجسنألا %3  سبالملاو 

ةينورتكلالا ةزهجالاو تالألا   
 لقنلا لئاسوو%20
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  علىعلىالمنتجالمنتجيحصليحصلآيفآيف
  منمن  المعفيةالمعفية  البضائعالبضائع  معاملةمعاملة
  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم

المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات
 أن يكون المنتج مدرجًا على قائمة السلع المؤهلة الن يشملها نظام      أن يكون المنتج مدرجًا على قائمة السلع المؤهلة الن يشملها نظام     (1)(1)

* * األفضليات المعمم األفضليات المعمم 
ستورد مباشرة إلى الواليات المتحدة أو يمر عبر دولة اخري         ستورد مباشرة إلى الواليات المتحدة أو يمر عبر دولة اخري          أن ُي أن ُي(2)(2)

“ “ ببوليصة شحن ببوليصة شحن ””
زرع أو ينتج في العراق، أما إذا تم استيراد بعض المواد الداخلة في         زرع أو ينتج في العراق، أما إذا تم استيراد بعض المواد الداخلة في          أن ُي أن ُي(3)(3)

من من % % 3535إنتاجه، فيجب ان تكون المواد المحلية وتكلفة التصنيع تساوي         إنتاجه، فيجب ان تكون المواد المحلية وتكلفة التصنيع تساوي         
قيمة المنتج  قيمة المنتج  

 يجب أن تطلب الجهة المستوردة ان يحصل المنتج على معاملة البضائع          يجب أن تطلب الجهة المستوردة ان يحصل المنتج على معاملة البضائع         (4)(4)
 على إستمارة  على إستمارة AA””” ” المعفية من الرسوم الجمرآية عن طريق آتابة حرف        المعفية من الرسوم الجمرآية عن طريق آتابة حرف        

))يمكن طلب رد قيمة التعريفة الجمرآية    يمكن طلب رد قيمة التعريفة الجمرآية    ((دخول الجمارك األمريكية       دخول الجمارك األمريكية       

••A *A *        منتج مؤهل الن يشمله نظام األفضليات المعمم من جميع الدول         منتج مؤهل الن يشمله نظام األفضليات المعمم من جميع الدول 
••  AA + +          العراق غير   العراق غير   ((منتج مؤهل الن يشملة نظام االفضليات المعمم من أقل الدول نموا          منتج مؤهل الن يشملة نظام االفضليات المعمم من أقل الدول نموا

))متضمنمتضمن
••AA * *    أى دولة أخري غير العراق تكون غير مؤهلة    أى دولة أخري غير العراق تكون غير مؤهلة
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  علىعلىالمنتجالمنتجيحصليحصلآيفآيف
  منمن  المعفيةالمعفية  البضائعالبضائع  معاملةمعاملة
  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم

المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات
يجب أن يكون المنتج مدرجًا على قائمة التعريفة الجمرآية     يجب أن يكون المنتج مدرجًا على قائمة التعريفة الجمرآية     (1)(1)

للسلع المؤهلة وفقًا لنظام األفضليات المعمم في العمود األخير      للسلع المؤهلة وفقًا لنظام األفضليات المعمم في العمود األخير      
 Free (A(Free (A……) or Free (A*) or Free (A*……) ))على اليمين  على اليمين  
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  علىعلى  المنتجالمنتج  يحصليحصل  آيفآيف
  منمن  المعفيةالمعفية  البضائعالبضائع  معاملةمعاملة
  لنظاملنظام  وفقًاوفقًا  الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم

المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات

يجب ان يتم إستيراد المنتج مباشرة من العراق إلى        يجب ان يتم إستيراد المنتج مباشرة من العراق إلى        (2)(2)
ببوليصة   ببوليصة   ””الواليات المتحدة أو يمر عبر دولة أخري        الواليات المتحدة أو يمر عبر دولة أخري        

..على أن تكون وجهته الواليات المتحدة    على أن تكون وجهته الواليات المتحدة    “ “ شحنشحن
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 يجب أن تساوي قيمة المواد المحلية الداخلة في االنتاج وتكلفة            يجب أن تساوي قيمة المواد المحلية الداخلة في االنتاج وتكلفة           
من سعر بيع المنتج  من سعر بيع المنتج  % % 3535العمل   العمل   

تحويلها   تحويلها   ”” وإذا آانت المادة الداخلة في اإلنتاج مستوردة، فيجب           وإذا آانت المادة الداخلة في اإلنتاج مستوردة، فيجب          
في العراق، ثم إستخدامها في إنتاج المنتج       في العراق، ثم إستخدامها في إنتاج المنتج       “ “ بشكل آبيربشكل آبير

، ان أسم المادة، أو سماتها، أو     ، ان أسم المادة، أو سماتها، أو     ““التحويل بشكل آبير  التحويل بشكل آبير  ”” يعني  يعني 
استخداماتها تختلف عما آانت عليه عند إستيرادها          استخداماتها تختلف عما آانت عليه عند إستيرادها          

 المضافة القيمة قاعدة
%35 بنسبة
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الزراعيةالزراعية  الصادراتالصادرات

 تأآد من ان المنتجات خالية من التلوث الميكروبي، والمواد              تأآد من ان المنتجات خالية من التلوث الميكروبي، والمواد             
، والحشرات، واألمراض، والفضالت الكيميائية          ، والحشرات، واألمراض، والفضالت الكيميائية          الغريبة    الغريبة    

:: يجب العناية خالل آل خطوة      يجب العناية خالل آل خطوة     
) ) المنتجات الطازجة   المنتجات الطازجة   (( الشحن    الشحن   -- التعليب   التعليب  –– االنتاج  االنتاج ––
))المنتجات المصنعة  المنتجات المصنعة  (( الشحن     الشحن    –– التعليب  التعليب –– التعبئة  التعبئة –– التصنيع  التصنيع –– اإلنتاج  اإلنتاج ––

 ال تتطلب الفواآه والمكسرات المجففة فحصًا مستقًال عند دخولها          ال تتطلب الفواآه والمكسرات المجففة فحصًا مستقًال عند دخولها         
إلى الواليات المتحدة      إلى الواليات المتحدة      
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  المنتجةالمنتجةالجهاتالجهاتعلىعلىيجبيجب
  خمسخمس  لمدةلمدة  بالسجالتبالسجالت  اإلحتفاظاإلحتفاظ
سنواتسنوات

الخاصة بقاعدة المنشأ       الخاصة بقاعدة المنشأ       % % 3535 إثبات نسبة الـ    إثبات نسبة الـ   
فواتير مؤرخة للمواد المستخدمة في إنتاج السلعة والتي تبين         فواتير مؤرخة للمواد المستخدمة في إنتاج السلعة والتي تبين           ––

مكان المنشأ بالنسبة لهذه المواد       مكان المنشأ بالنسبة لهذه المواد       
وصف المنتج، والكمية، والتكلفة    وصف المنتج، والكمية، والتكلفة    ––

:: إذا آانت هناك عمليات تصنيع قد تمت       إذا آانت هناك عمليات تصنيع قد تمت      
وصف لعملية التصنيع والمكان الذى تمت فيه    وصف لعملية التصنيع والمكان الذى تمت فيه    ––
التكاليف المباشرة لعمليات التصنيع التكاليف المباشرة لعمليات التصنيع ––

:: بالنسبة للصادرات الزراعية         بالنسبة للصادرات الزراعية        
نتج نتج بيان الجهة المنتجة الذي يثبت المدينة والمزرعة التى تمت زراعة الم       بيان الجهة المنتجة الذي يثبت المدينة والمزرعة التى تمت زراعة الم       ––

فيها فيها 
وصف المنتج والكمية    وصف المنتج والكمية    ––
فواتير مؤرخة بالتكلفة المتكبدة      فواتير مؤرخة بالتكلفة المتكبدة      ––
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  معاملةمعاملة  علىعلى  الحصولالحصول  طلبطلب
  الرسومالرسوم  منمن  المعفيةالمعفية  البضائعالبضائع
الجمرآيةالجمرآية

 يجب ان يطلب المستورد األمريكي تمتع البند بمعاملة البضائع            يجب ان يطلب المستورد األمريكي تمتع البند بمعاملة البضائع           
المعفية من الرسوم الجمرآية       المعفية من الرسوم الجمرآية       

 هذا األمر ال يحدث بشكل أتوماتيكي   هذا األمر ال يحدث بشكل أتوماتيكي  

أمام رقم التعريفة الجمرآية على        أمام رقم التعريفة الجمرآية على        “ “ AA”” يكتب المستورد حرف    يكتب المستورد حرف   
75017501إستمارة دخول الجمارك األمريكية رقم      إستمارة دخول الجمارك األمريكية رقم      

 يستطيع المستورد، إذا أخطأ ولم يطلب اإلعفاء بمقتضى نظام          يستطيع المستورد، إذا أخطأ ولم يطلب اإلعفاء بمقتضى نظام         
األفضليات المعمم، ان يتقدم بطلب إلى هيئة الجمارك االمريكية             األفضليات المعمم، ان يتقدم بطلب إلى هيئة الجمارك االمريكية             

تعديل ما بعد  تعديل ما بعد  ””قم بتقديم إستمارة    قم بتقديم إستمارة    ((ويطلب رد قيمة الجمارك  ويطلب رد قيمة الجمارك  
) )  يومًا يومًا294294إلي هيئة الجمارك األمريكية خالل     إلي هيئة الجمارك األمريكية خالل     “ “ الدخول  الدخول  
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أمام رقم   أمام رقم   “ “ AA””تأآد من أن المستورد يضع حرف    تأآد من أن المستورد يضع حرف    
التعريفة الجمرآية على اإلستمارة       التعريفة الجمرآية على اإلستمارة       
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التوسع في إستخدام مزايا نظام األفضليات          التوسع في إستخدام مزايا نظام األفضليات          
المعمم المعمم 

تأآد من حصول المنتجات على معاملة البضائع المعفية             تأآد من حصول المنتجات على معاملة البضائع المعفية             1.1.
من الرسوم الجمرآية وفقًا لنظام األفضليات المعمم    من الرسوم الجمرآية وفقًا لنظام األفضليات المعمم    

عندما تكون مؤهلة لذلك  عندما تكون مؤهلة لذلك  
 قم بزيادة الصادرات من المنتجات المؤهلة حاليًا وفقًا       قم بزيادة الصادرات من المنتجات المؤهلة حاليًا وفقًا      2.2.

لنظام األفضليات المعمم    لنظام األفضليات المعمم    
 حدد المنتجات التي يتم تصديرها إلي الدول األخري       حدد المنتجات التي يتم تصديرها إلي الدول األخري      3.3.

والتي قد تحصل على مزايا نظام األفضليات المعمم إذا     والتي قد تحصل على مزايا نظام األفضليات المعمم إذا     
ما تم تصديرها إلي الواليات المتحدة   ما تم تصديرها إلي الواليات المتحدة   

 قم بتصدير الصناعات اليدوية والبنود التي تستخدم في       قم بتصدير الصناعات اليدوية والبنود التي تستخدم في      4.4.
زخرفة المنازل  زخرفة المنازل  
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  المبالغالمبالغ    آمآم:  :  سريعةسريعة  مكاسبمكاسب
؟؟هاهاتوفيرتوفير    تمتم  التيالتي

!) !) 20052005مليون دوالر في عام  مليون دوالر في عام  (( السنغ ومستخلصات العرقسوس         السنغ ومستخلصات العرقسوس        
العالج باالعشاب، الغسوالت التي تستخدم الغراض    العالج باالعشاب، الغسوالت التي تستخدم الغراض    : : السوق المتنامي   السوق المتنامي   ––

التجميل، الشاي، أدوية الكحة، والحلوي       التجميل، الشاي، أدوية الكحة، والحلوي       
 في المائة من اإلعفاءات الجمرآية     في المائة من اإلعفاءات الجمرآية    3.83.8 تم توفير   تم توفير  ––

  –– سنتًا  سنتًا 1.71.7(( المكسرات الطازجة أو المجففة غير المقشرة            المكسرات الطازجة أو المجففة غير المقشرة           
17.917.9(%(%
%)%)2.82.8--11: (: (البلح   البلح   

%)%)6.86.8--2.72.7(( السجاجيد المغزولة يدويًا       السجاجيد المغزولة يدويًا      
%)%)1010--3.33.3(( الحلي المطلية بالفضة أو الذهب           الحلي المطلية بالفضة أو الذهب          
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  نتيجةنتيجة  المتوفرةالمتوفرة  المبالغالمبالغ  طلبطلب
المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات  لنظاملنظام

 آان يجب على المستوردين األمريكيين طلب االعفاءات         آان يجب على المستوردين األمريكيين طلب االعفاءات        
الجمرآية لهذه الصادرات المؤهلة وفقًا لنظام األفضليات المعمم     الجمرآية لهذه الصادرات المؤهلة وفقًا لنظام األفضليات المعمم     

):):20072007--20042004( ( من العراق  من العراق  
))الكيلوالكيلو// سنتًا سنتًا1.31.3جمارك بقيمة    جمارك بقيمة    (( دوالر من المكسرات     دوالر من المكسرات    8,2308,230  
%)%)17.917.9(( دوالر من خالئط البذور والمكسرات      دوالر من خالئط البذور والمكسرات     5,3355,335  
%)%)33(( دوالر من منتجات الفضة    دوالر من منتجات الفضة   5,0005,000  
%)%)66(( دوالر من السجاد المغزول يدويًا     دوالر من السجاد المغزول يدويًا    2,0042,004  
%)%)5.15.1(( من الجلوآوز وشراب الجلوآوز    من الجلوآوز وشراب الجلوآوز   2,5922,592  

%) %) 3.73.7(( دوالر من الجلود الخام للماعز أو الجديان     دوالر من الجلود الخام للماعز أو الجديان    2,0002,000
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حدد البنود األخري المؤهلة الن يشملها نظام األفضليات       حدد البنود األخري المؤهلة الن يشملها نظام األفضليات       
المعمم والتي يصدرها العراق إلي األسواق األخري    المعمم والتي يصدرها العراق إلي األسواق األخري    

) ) رسوم جمرآية   رسوم جمرآية   % % 1010--8.58.5( ( بالط السيراميك        بالط السيراميك        
 و نفثالين       و نفثالين       ( (alkylbenzenesalkylbenzenes))خليط البنزين الكيلي        خليط البنزين الكيلي        

%) %) 6.56.5 ( (alkylnaphthalenesalkylnaphthalenes))((الكيل    الكيل    
%) %) 44( (  الزهور المقطوفة المجففة أو المصبوغة               الزهور المقطوفة المجففة أو المصبوغة              

%) %) 55--2.42.4((الخيول الخام اوالمدبوغة              الخيول الخام اوالمدبوغة              / /  جلود البقر     جلود البقر    
%) %) 3.73.7--2.42.4( (  جلود الماعز أو الجديان المدبوغة             جلود الماعز أو الجديان المدبوغة            
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  إليإلي    العراقالعراق  صادراتصادرات:  :  مثالمثال
األوربياألوربي  اإلتحاداإلتحاد

تعطي صادرات العراق إلي اإلتحاد األوربي فكرة عن السلع                      
التي يمكن أن تستفيد من نظام األفضليات المعمم إذا ما تم                   

: تصديرها إلي الواليات المتحدة          
 البلح والتين والزبيب الطازج أو المجفف         –
 الفاصوليا       –
)العسل األسود   ( دبس السكر   –
 المكسرات والبذور     –
 الحلي، بما في ذلك الحلي المقلدة        –
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  أخريأخري  إستراتيجياتإستراتيجيات
  لنظاملنظام  وفقًاوفقًاللتصديرللتصدير

المعممالمعمم  األفضلياتاألفضليات

 تخلق زيادة القيمة المضافة لسلسلة اإلنتاج فرصًا لوظائف تتطلب               •
مهارات أعلي   

الجلود الخام أو المدبوغة، على سبيل المثال،  هى صادرات رئيسية           الجلود الخام أو المدبوغة، على سبيل المثال،  هى صادرات رئيسية            •
إلي االتحاد االوربي    إلي االتحاد االوربي    

 لعمل  في العراق   )  hides and skins(يمكن إستخدام الجلود     •
منتجات جلدية مؤهلة الن يشملها نظام األفضليات المعمم مثل          

األحزمة وأربطة االحزية، وقفازات الرياضة        
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  المنازلالمنازلزخرفةزخرفةبنودبنودصدرصدر
: : الجمرآيةالجمرآية  الرسومالرسوم  منمن  معفيةمعفية
متزايدمتزايد  أمريكيأمريكي  طلبطلب

السجاد، والكليم واألبسطة          السجاد، والكليم واألبسطة          
الطالءات والتماثيل، والزخارف التي تعلق على الحائط                    الطالءات والتماثيل، والزخارف التي تعلق على الحائط                    

التماثيل الصغيرة والصناديق وغيرها من البنود المصنوعة                              التماثيل الصغيرة والصناديق وغيرها من البنود المصنوعة                              
من الخشب   من الخشب   

األواني المصنوعة من السيراميك                 
السالل المصنوعة من الخيزران، والروطان، وسعف                        

النخل، وغيرها من المواد النباتية               
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اليدويةاليدوية  الصناعاتالصناعات  صدرصدر

يستطيع الحرفيون المهرة، بمقتضي إتفاقية موثقة بين العراق                        يستطيع الحرفيون المهرة، بمقتضي إتفاقية موثقة بين العراق                        
::والواليات المتحدة خاصة بمنتجات النسيج المصنعة يدوياً                    والواليات المتحدة خاصة بمنتجات النسيج المصنعة يدوياً                    

. ..... ....تصدير السلع التالية معفية من الرسوم الجمرآية             تصدير السلع التالية معفية من الرسوم الجمرآية             
المنسوجات المغزولة يدويًا على األنوال       المنسوجات المغزولة يدويًا على األنوال       ––
المزيد من الزخارف الفلكورية المغزولة يدويًا على األنوال والتي               المزيد من الزخارف الفلكورية المغزولة يدويًا على األنوال والتي               ––

تعلق على الحائط، وأغطية المخدات     تعلق على الحائط، وأغطية المخدات     
عندما توثق الحكومة العراقية هذه المنتجات على أنها                   عندما توثق الحكومة العراقية هذه المنتجات على أنها                   .... .... 

مصنوعة يدوياً         مصنوعة يدوياً         
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والتعليموالتعليم  التواصلالتواصل
ام مزايا  ام مزايا  إن التواصل من أجل قيام المصدرين والمنتجين العراقيين بزيادة استخد          إن التواصل من أجل قيام المصدرين والمنتجين العراقيين بزيادة استخد          

ولويات   ولويات   اإلعفاءات الجمرآية وفقًا لنظام األفضليات المعمم يأتي على قائمة أ    اإلعفاءات الجمرآية وفقًا لنظام األفضليات المعمم يأتي على قائمة أ    
..الواليات المتحدة   الواليات المتحدة   
أدوات التواصل    أدوات التواصل    

ت ت التي تتم من خالل لقاءات شخصية، أو عبر مؤتمرات الهاتف ، أو مؤتمرا      التي تتم من خالل لقاءات شخصية، أو عبر مؤتمرات الهاتف ، أو مؤتمرا      ((السمينارات   السمينارات   ––
))الفيديو  الفيديو  

) ) باللغتين العربية واألنجليزية       باللغتين العربية واألنجليزية       ((توفير أدلة عن نظام األفضليات المعمم وتحليالت للصادرات              توفير أدلة عن نظام األفضليات المعمم وتحليالت للصادرات              ––
مريكية للتنمية مريكية للتنمية للحكومة العراقية، وغرفة التجارة، وفرق إعمار العراق، والوآالة األ                    للحكومة العراقية، وغرفة التجارة، وفرق إعمار العراق، والوآالة األ                    

ذلك من المنظمات     ذلك من المنظمات     الدولية، والمتعاقدين مع الوآالة األمريكية للتنمية الدولية، وغير               الدولية، والمتعاقدين مع الوآالة األمريكية للتنمية الدولية، وغير               
الراديو  الراديو  المقاالت اإلخبارية، واعالنات الخدمات العامة التي تقدم عبر أجهزة                المقاالت اإلخبارية، واعالنات الخدمات العامة التي تقدم عبر أجهزة                ––

ئيسيينئيسيينيعمل المندوب التجاري األمريكي أيضًا مع المستوردين االمريكيين الر      يعمل المندوب التجاري األمريكي أيضًا مع المستوردين االمريكيين الر      
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  بشكلبشكل  بهمبهم  اإلتصالاإلتصال  يمكنيمكن  منمن
العراقالعراق  بشأنبشأن  محددمحدد

أمجد جعفر، نائب الملحق التجاري، سفارة            أمجد جعفر، نائب الملحق التجاري، سفارة            / /  السيد   السيد  1.1.
العراق في الواليات المتحدة،           العراق في الواليات المتحدة،           

amjadjr@googlemail.comamjadjr@googlemail.com
.2.2  AgBaghdad@state.govAgBaghdad@state.gov
: : اعادة االعمار     اعادة االعمار     / / فريق عمل اإلستثمار العراقي             فريق عمل اإلستثمار العراقي             ..33

IraqInfo@mail.doc.govIraqInfo@mail.doc.gov
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  المزيدالمزيد  علىعلى  الحصولالحصول  أجلأجل  منمن
المعلوماتالمعلومات  منمن

مكتب المندوب التجاري األمريكي        مكتب المندوب التجاري األمريكي        
دليل نظام األفضليات المعمم، وقوائم المنتجات المؤهلة الن                   دليل نظام األفضليات المعمم، وقوائم المنتجات المؤهلة الن                   

يشملها نظام األفضليات المعمم و المعلومات المتعلقة             يشملها نظام األفضليات المعمم و المعلومات المتعلقة             
: : بالصناعات اليدوية       بالصناعات اليدوية       

hhttp://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Prttp://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Pr
ograms/GSP/Section_Index.htmlograms/GSP/Section_Index.html

جداول التعريفات الجمرآية األمريكية  جداول التعريفات الجمرآية األمريكية  
http://http://www.usitc.gov/tata/htswww.usitc.gov/tata/hts
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من أجل الحصول على المزيد من المعلومات من أجل الحصول على المزيد من المعلومات 

: : الحماية الجمرآية وحماية الحدود       الحماية الجمرآية وحماية الحدود       :  :  وزارة األمن الوطني        وزارة األمن الوطني        
http://http://www.customs.gov/xp/cgov/importwww.customs.gov/xp/cgov/import//

::75017501إستمارة دخول الجمارك رقم           إستمارة دخول الجمارك رقم           
forms.customs.gov/customsrf/getforforms.customs.gov/customsrf/getforhttps://https://        

form.xftform.xft--75017501--=cf=cfmharness.asp?formNamemharness.asp?formName
http://http://www.customs.treas.gov/xp/cgov/toolwww.customs.treas.gov/xp/cgov/tool

boxbox/ / publications/ publications/ 
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راً     ك راً    ش ك ش


