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بحث و مناظره امروز    بحث و مناظره امروز    

واردات اياالت متحده امريکا از افغانستان تحت برنامه          واردات اياالت متحده امريکا از افغانستان تحت برنامه          
اياالت متحده   اياالت متحده   ) ) GSPGSP((سيستم تعميمی امتيازات   سيستم تعميمی امتيازات   

  
 اياالت متحده  اياالت متحده GSPGSPاستفاده از برنامه     استفاده از برنامه     

افزايش فرصت ها برای صادرات افغانستان       افزايش فرصت ها برای صادرات افغانستان       
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GSPGSPبرنامه     برنامه     
طرزالعمل يا معامله معافيت از پرداخت حقوق گمرکی را         طرزالعمل يا معامله معافيت از پرداخت حقوق گمرکی را         

حصوالت از افغانستان فراهم می     حصوالت از افغانستان فراهم می     ممنوع نوع   5,0005,000برای برای 
..نمايد نمايد 

امتيازی را برای صادرات افغانستان در بازار اياالت          امتيازی را برای صادرات افغانستان در بازار اياالت          
 تعرفه های گمرکی مطالبه     تعرفه های گمرکی مطالبه    ––متحده ميسر می سازد  متحده ميسر می سازد  

نميگردد نميگردد 

: : برنامه عمده واردات اياالت متحده    برنامه عمده واردات اياالت متحده    
 الی   الی  ؛ ؛ 20062006 مليارد دالر امريکايی در سال        مليارد دالر امريکايی در سال       32.632.6      

2222%%
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واردات اياالت متحده از افغانستان تحت              واردات اياالت متحده از افغانستان تحت              
GSPGSPبرنامه     برنامه     

 دالر امريکايی      دالر امريکايی     29,00029,000مبلغ  مبلغ  : : 20062006

 دالر امريکايی      دالر امريکايی     72,00072,000مبلغ  مبلغ  : : 20072007 جون     جون    ––جنوری   جنوری   

GSPGSP : :        مليون دالر امريکايی در          مليون دالر امريکايی در         4.24.2دو فيصد مبلغ        دو فيصد مبلغ 
""واقعی  واقعی  ""مجموع واردات        مجموع واردات        
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واردات اياالت متحده از افغانستان تحت               واردات اياالت متحده از افغانستان تحت               
))20072007جديدًا در سال      جديدًا در سال       ( (GSPGSPبرنامه     برنامه     

) )  فيصد صرفه جويی گرديده فيصد صرفه جويی گرديده66((تشناب تشناب / / قالم سفالين خانه    قالم سفالين خانه    ا ا 
) )  فيصد صرفه جويی گرديده  فيصد صرفه جويی گرديده 1111((زيور آالت تقليدی   زيور آالت تقليدی   

) )  سنت صرفه جويی گرديده  سنت صرفه جويی گرديده 7.77.7در فی کيلوگرام     در فی کيلوگرام     ((بادام    بادام    
 سنت صرفه جويی  سنت صرفه جويی 1.81.8در فی کيلو گرام   در فی کيلو گرام   ((کشته يا زردالوی خشک   کشته يا زردالوی خشک   

))گرديده  گرديده  
 سنت صرفه جويی  سنت صرفه جويی 1.91.9در فی کيلو گرام     در فی کيلو گرام     ((پسته تر يا خشک  پسته تر يا خشک  

))گرديده  گرديده  
  )) سنت صرفه جويی گرديده  سنت صرفه جويی گرديده 1.41.4در فی کيلو گرام    در فی کيلو گرام    ((توت خشک توت خشک 
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واردات اياالت متحده از افغانستان تحت            واردات اياالت متحده از افغانستان تحت            
))20062006سال  سال   ( (GSPGSPبرنامه     برنامه     

) )  فيصد صرفه جويی گرديده           فيصد صرفه جويی گرديده          2.82.8((زين و افسار        زين و افسار        
 فيصد      فيصد     2.22.2((پوست مکمل دباغی شده و پروسس شده بره                   پوست مکمل دباغی شده و پروسس شده بره                   

) ) صرفه جويی گرديده       صرفه جويی گرديده       
) )  فيصد صرفه جويی گرديده           فيصد صرفه جويی گرديده          5.55.5( ( زيور آالت طال      زيور آالت طال      

 فيصد صرفه جويی          فيصد صرفه جويی         4.34.3((قالين و ساير مفروشات نساجی          قالين و ساير مفروشات نساجی          
))گرديده گرديده 

) )  فيصد   فيصد  44( ( جامه و لوازم خزدار      جامه و لوازم خزدار      
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سال سال  (  ( GSPGSPبهره مندی همسايگان از برنامه  بهره مندی همسايگان از برنامه  
20062006 ( (

مقادير درشت واردات اياالت متحده از کشور های همجوار                  مقادير درشت واردات اياالت متحده از کشور های همجوار                  
:: وارد گرديد     وارد گرديد    GSPGSPتحت برنامه    تحت برنامه    

 مليون دالر امريکايی واردات اياالت متحده از                     مليون دالر امريکايی واردات اياالت متحده از                    483483مبلغ  مبلغ  
))تقريبًا نصف     تقريبًا نصف     ((کشور قزاقستان         کشور قزاقستان         

 مليون دالر امريکايی از کشور پاکستان                 مليون دالر امريکايی از کشور پاکستان                130130 مبلغ   مبلغ  
 مليون دالر امريکايی از کشور ازبکستان                  مليون دالر امريکايی از کشور ازبکستان                 2.82.8مبلغ  مبلغ  
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کدام نوع محصوالت واجد شرايط طرزالعمل         کدام نوع محصوالت واجد شرايط طرزالعمل         
  GSPGSPيا معامله معاف از حقوق گمرکی            يا معامله معاف از حقوق گمرکی            

  ميباشند؟     ميباشند؟     
امتعه توليد شده و عوامل توليد، زيورآالت،                   امتعه توليد شده و عوامل توليد، زيورآالت،                   : :  واجد شرايط      واجد شرايط     

پوست، انواع قالين، بعضی ازمحصوالت زراعتی،                       پوست، انواع قالين، بعضی ازمحصوالت زراعتی،                       
موادکيمياوی، سنگ مرمر و مواد معدنی              موادکيمياوی، سنگ مرمر و مواد معدنی              

اکثر منسوجات و اجناس چرمی،           اکثر منسوجات و اجناس چرمی،           :  :  غير واجد شرايط         غير واجد شرايط         
پاپوش، منسوجات آرايش خانه           پاپوش، منسوجات آرايش خانه           
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چگونه بايد واجد شرايط معامله معاف از              چگونه بايد واجد شرايط معامله معاف از              
 شد؟  شد؟ GSPGSPحقوق گمرکی تحت برنامه       حقوق گمرکی تحت برنامه       

** ميباشند  ميباشند GSPGSPمحصوالتيکه شامل لست امتعه واجد شرايط برنامه          محصوالتيکه شامل لست امتعه واجد شرايط برنامه              (1)(1)

محصوالتيکه مستقيمًا به اياالت متحده صادر يا از طريق کشور ديگری       محصوالتيکه مستقيمًا به اياالت متحده صادر يا از طريق کشور ديگری       (1)(1)
بموجب بارنامه سرتاسری به اياالت متحده امريکا انتقال يابد     بموجب بارنامه سرتاسری به اياالت متحده امريکا انتقال يابد     

و  و  محصوالت و توليدات افغانستان، يا هرگاه عوامل توريد وارد شده، حجم             محصوالت و توليدات افغانستان، يا هرگاه عوامل توريد وارد شده، حجم             (1)(1)
ارزش توليد باشدارزش توليد باشد% % 3535پروسس داخلی برابر با    پروسس داخلی برابر با    

A  A    واجد شرايط    واجد شرايط  GSPGSP   از همه کشور ها از همه کشور ها
A+A+      واجد شرايط  واجد شرايط  GSPGSP  يافته يافته   متر توسعهمتر توسعهاز کشور های کاز کشور های ک  
 کرده نميتواند کرده نميتواندحاصل حاصل  را  را GSPGSP   و معامله و معاملهثنای افغانستان طرزالعمل      ثنای افغانستان طرزالعمل      به استبه استديگری ديگری کشور  کشور  AA٭٭
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ارزش عوامل توليدی و نيروی کار داخلی بايد برابر با                         ارزش عوامل توليدی و نيروی کار داخلی بايد برابر با                           
قيمت فروش توليد باشد          قيمت فروش توليد باشد          % % 3535

عوامل توليد وارد شده از کشور حايز شرايط سازمان                         عوامل توليد وارد شده از کشور حايز شرايط سازمان                         
باشد  باشد  %  %  3535سارک ميتواند شامل بخش           سارک ميتواند شامل بخش           

و بعدًا در   و بعدًا در   "  "  اساسًا تغير شکل يافته باشد        اساسًا تغير شکل يافته باشد        ""در افغانستان    در افغانستان    
توليد صادرات بکار برده باشد            توليد صادرات بکار برده باشد            

به اين معنی است که اياالت            به اين معنی است که اياالت            "  "  اساسًا تغيير شکل يافتن          اساسًا تغيير شکل يافتن          ""
  متحده آنهارا بعنوان اقالم متفاوت رده بندی نمايد                  متحده آنهارا بعنوان اقالم متفاوت رده بندی نمايد                  

 ارزش افزوده شده     % 35قاعده    
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GSPGSPمطالبه معامله معاف از حقوق گمرکی     مطالبه معامله معاف از حقوق گمرکی     

يديدواردکننده بايد معامله معاف از حقوق گمرکی را برای امتعه تقاضا نما     واردکننده بايد معامله معاف از حقوق گمرکی را برای امتعه تقاضا نما     

!! ! !! ! اتوماتيک نباشد اتوماتيک نباشد 

  یی گمرک گمرکثبتثبت  *7501*7501 فورمه     فورمه     را درجلو شماره تعرفه در       را درجلو شماره تعرفه در      ””AA““٭ ٭ عالمات   عالمات   
انشاء نماييدانشاء نماييد

    AA      واجد شرايط         واجد شرايط   GSPGSP   از همه کشور ها از همه کشور ها
A+A+           واجد شرايط   واجد شرايط    GSPGSP     يافته يافته   متر توسعه  متر توسعه  از کشور های ک از کشور های ک  
 کرده نميتواند     کرده نميتواند    حاصل   حاصل    را  را GSPGSP   و معامله    و معامله   ثنای افغانستان طرزالعمل      ثنای افغانستان طرزالعمل      به است   به است   ديگری ديگری کشور  کشور  AA٭٭
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Make sure importer marks “A” to the Make sure importer marks “A” to the 
left of the tariff numberleft of the tariff number
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GSPGSPتوسعه بهره مندی از مزايای      توسعه بهره مندی از مزايای      
حصول اطمينان از اينکه توليدات در صورت واجد                      حصول اطمينان از اينکه توليدات در صورت واجد                      1.1.

شرايط بودن،  مشمول معامله معاف از حقوق گمرکی                  شرايط بودن،  مشمول معامله معاف از حقوق گمرکی                  
GSPGSP    ميگردند     ميگردند 

  GSPGSPافزايش صادرات در توليدات فعلی واجد شرايط                   افزايش صادرات در توليدات فعلی واجد شرايط                   2.2.

تشخيص صادرات به ساير کشورها که در صورت صدور                    تشخيص صادرات به ساير کشورها که در صورت صدور                    3.3.
 را حاصل خواهند کرد         را حاصل خواهند کرد        GSPGSPبه اياالت متحده،       به اياالت متحده،       

صادرات صنايع دستی          صادرات صنايع دستی          4.4.
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GSPGSPمطالبه پس اندازهای     مطالبه پس اندازهای     
 )  ) Claim the GSP SavingsClaim the GSP Savings ( (

 پرداخت حقوق يا ماليات بزرگ گمرکی  از طرف             پرداخت حقوق يا ماليات بزرگ گمرکی  از طرف            
 نسبت به     نسبت به     GSP GSPواردکنندگان اجناس متعدد واجد شرايط                 واردکنندگان اجناس متعدد واجد شرايط                 

ماليات صفر  ماليات صفر  
 دالر امريکايی در اموال          دالر امريکايی در اموال         283,000283,000، مبلغ   ، مبلغ   20062006در سال    در سال    

) ) GSPGSPده برابر تجارت مطالبه شده         ده برابر تجارت مطالبه شده          (  ( GSPGSPواجد شرايط       واجد شرايط       
. . بايد معامله معاف از حقوق گمرکی را حاصل می نمود             بايد معامله معاف از حقوق گمرکی را حاصل می نمود             
  GSPGSPوارد کنندگان اشتباهًا آنها را بر اساس برنامه                   وارد کنندگان اشتباهًا آنها را بر اساس برنامه                   

    مطالبه نه نمودند     مطالبه نه نمودند     
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 که حقوق    که حقوق   GSPGSPمثالهای امتعه واجد شرايط         مثالهای امتعه واجد شرايط         
گمرکی را تاديه نموده اند         گمرکی را تاديه نموده اند         

 دالر امريکايی از بابت مغزيات پوستدار              دالر امريکايی از بابت مغزيات پوستدار             110,000110,000 مبلغ   مبلغ  
 دالر امريکايی از بابت کشمش        دالر امريکايی از بابت کشمش       70,00070,000 مبلغ   مبلغ  
 دالر امريکايی  از بابت جامه و لوازم          دالر امريکايی  از بابت جامه و لوازم         50,00050,000مبلغ مبلغ 

خزدار  خزدار  
 دالر امريکايی از بابت کشته  يا زردالوی                دالر امريکايی از بابت کشته  يا زردالوی               30,00030,000 مبلغ   مبلغ  

خشک و ديگر ميوه جات        خشک و ديگر ميوه جات        
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صادرات امتعه بيشتر واجد شرايط برنامه              صادرات امتعه بيشتر واجد شرايط برنامه              
GSPGSP       به اياالت متحده        به اياالت متحده 

چارمغزچارمغز
صمغ يا زنج طبيعی      صمغ يا زنج طبيعی      

ترکيب ميوه جات و مغزيات خشک        ترکيب ميوه جات و مغزيات خشک        
نسک خشک     نسک خشک     

تخم ميوه   تخم ميوه   
سنگ مرمر   سنگ مرمر   
مواد معدنی    مواد معدنی    

زيورات سنگ جواهر          زيورات سنگ جواهر          



1717

""+A+A""فرصت های خاص     فرصت های خاص     
حقوق گمرکی صرفه جويی           حقوق گمرکی صرفه جويی           %  %  1717الی   الی   ((شير و ماست      شير و ماست      

))گرديده گرديده 
) ) حقوق گمرکی    حقوق گمرکی    % % 1010( ( تدارکات موادغذايی با آرد          تدارکات موادغذايی با آرد          

::شيرينی باب      شيرينی باب      
))حقوق گمرکی حقوق گمرکی % % 4.54.5((مغزيات شرين شده   مغزيات شرين شده     ––
))حقوق گمرکیحقوق گمرکی% % 12.212.2  --% % 10.410.4((قند قند ––
  ))حقوق گمرکیحقوق گمرکی% % 1010  --% % 8.58.5((چاکليت    چاکليت    ––



1818

صادرات صنايع دستی متعدد معاف از حقوق                    صادرات صنايع دستی متعدد معاف از حقوق                    
گمرکی  گمرکی  

 زيور آالت طال و نقره  زيور آالت طال و نقره 
نقاشی ها، مجسمه و آويزه های ديواری  نقاشی ها، مجسمه و آويزه های ديواری  

و قالينچه باب  و قالينچه باب  ) ) kilimskilims(( بسياری ازانواع  قالين، کلم        بسياری ازانواع  قالين، کلم       
مجسمه های کوچک و جعبه های چوبی و ساير اقالم چوبیمجسمه های کوچک و جعبه های چوبی و ساير اقالم چوبی

عصای دستی و لوازم بازی   عصای دستی و لوازم بازی   
کاله های خزدار و انواع ديگر کاله ها   کاله های خزدار و انواع ديگر کاله ها   

آالت موسيقی   آالت موسيقی   
انواعی از سبدها و کيف های دستی ساخته شده از نی، چوب    انواعی از سبدها و کيف های دستی ساخته شده از نی، چوب    

، برگ خرما و مواد نباتی، برگ خرما و مواد نباتی) ) rattanrattan((خيزران  خيزران  
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صادرات صنايع دستی           صادرات صنايع دستی           
صنعتگران امتعه ذيل را معاف از حقوق گمرکی صادر                صنعتگران امتعه ذيل را معاف از حقوق گمرکی صادر                

......کرده ميتواند      کرده ميتواند      
   محصوالت دستگاه بافندگی دستی            محصوالت دستگاه بافندگی دستی           ––
ساير آويزه های ديواری و روبالشتی های دستگاه بافندگی     ساير آويزه های ديواری و روبالشتی های دستگاه بافندگی     ––

دستی و فلکلور دستی و فلکلور 

  درصورتيکه دولت افغانستان آنهارا تصديق نمايد                      درصورتيکه دولت افغانستان آنهارا تصديق نمايد                      ......  
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Questions?Questions?
Ms. Khaleda Atta, Commercial AttachMs. Khaleda Atta, Commercial Attachéé, Embassy of Afghanistan , Embassy of Afghanistan 
–– +1 (202) 2924286+1 (202) 2924286
–– atta@embassyofafghanistan.orgatta@embassyofafghanistan.org
–– www.embassyofafghanistan.orgwww.embassyofafghanistan.org
–– www.afghanistan.businesswww.afghanistan.business--gateways.comgateways.com

Mr. Suleman Fatimie, President, Export Promotion Agency of Mr. Suleman Fatimie, President, Export Promotion Agency of 
AfghanistanAfghanistan
–– + 93 (0) 79933 6616+ 93 (0) 79933 6616
–– fatimie@epca.org.affatimie@epca.org.af
–– www.epaa.org.afwww.epaa.org.af

Mr. Azim Wardak, Head of the International Trade Directorate, MiMr. Azim Wardak, Head of the International Trade Directorate, Ministry nistry 
of Commerce and Industry of Commerce and Industry 
–– +93 (0) 700298716+93 (0) 700298716
–– foreigntrade_department@yahoo.comforeigntrade_department@yahoo.com
–– www.commerce.gov.afwww.commerce.gov.af
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For Additional InformationFor Additional Information
Office of the U.S. Trade RepresentativeOffice of the U.S. Trade Representative

GSP guidebook, lists of GSPGSP guidebook, lists of GSP--eligible and eligible and 
ineligible products, notices:ineligible products, notices:
–– http://www.ustr.gov/Trade_Development/Prefhttp://www.ustr.gov/Trade_Development/Pref

erence_Programs/GSP/Section_Index.htmlerence_Programs/GSP/Section_Index.html
U.S. Tariff ScheduleU.S. Tariff Schedule

–– http://www.usitc.gov/tata/htshttp://www.usitc.gov/tata/hts
Foreign Agricultural Service: IslamabadForeign Agricultural Service: Islamabad

–– agislamabad@yahoo.comagislamabad@yahoo.com
–– +92 (51) 208+92 (51) 208--22762276
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U.S. Generalized System of Preferences Guidebook

Legislation Authorizing the U.S. GSP Program (19 U.S. 2461 
ET SEQ.)

USTR Regulations Pertaining to Eligibility of Articles and 
Countries for the GSP Program (15 CFR Part 2007)

Products Eligible for GSP Treatment from all GSP 
Beneficiary Developing Countries

Products Eligible for GSP Treatment from Least Developed 
Beneficiary Developing Countries
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Current Tariff System by ChapterCurrent Tariff System by Chapter
http://http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htmwww.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

SECTION II: VEGETABLE SECTION II: VEGETABLE 
PRODUCTS PRODUCTS 
Section Notes Section Notes 
Chapter 8 Chapter 8 Edible fruit and nuts; Edible fruit and nuts; 
peel of citrus fruit or melons peel of citrus fruit or melons 

SECTION VIII: RAW HIDES AND SECTION VIII: RAW HIDES AND 
SKINS, LEATHER,SKINS, LEATHER,
FURSKINS, SADDLERYFURSKINS, SADDLERY
ARTICLES OF ANIMAL GUTARTICLES OF ANIMAL GUT
Section Notes Section Notes 
Chapter 41Chapter 41 Raw hides and Raw hides and 
skins (other than furskins) and skins (other than furskins) and 
leatherleather
Chapter 42Chapter 42 Articles of leather; Articles of leather; 
saddlerysaddlery and harness; travel and harness; travel 
goods, handbags and similar goods, handbags and similar 
containers; articles of animal containers; articles of animal 
gut gut 
Chapter 43 Chapter 43 Furskins and Furskins and 
artificial fur; manufactures artificial fur; manufactures 
thereof thereof 
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Harmonized Tariff Schedule of the United 
States (2007) (Rev.2)

Pignolia Nuts:
0802.90.20 00 In shell . . ..kg . . . . .7¢/kg…................ 
Free  (A,AU,BH,CA…..
0802.90.25 00 Shelled . . .kg . . . . 1¢/kg………………       
Free (A,AU,BH,CA…… 

Dried Grapes (Raisins):
0806.20.10 Made from seedless grapes…kg….8¢/kg….  
Free (A+, AU,BH…..
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For Additional InformationFor Additional Information

Department of Homeland Security: Customs Department of Homeland Security: Customs 
& Border Protection:& Border Protection:
http://www.customs.gov/xp/cgov/import/http://www.customs.gov/xp/cgov/import/

Customs Entry Form 7501: Customs Entry Form 7501: 
https://forms.customs.gov/customsrf/getfohttps://forms.customs.gov/customsrf/getfo
rmharness.asp?formName=cfrmharness.asp?formName=cf--75017501--
form.xftform.xft
http://www.customs.treas.gov/xp/cgov/toolhttp://www.customs.treas.gov/xp/cgov/tool
box/box/ publications/publications/
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Harmonized Tariff Schedule of the United 
States (2007) (Rev.2)

Pignolia Nuts:
0802.90.20 00 In shell . . ..kg . . . . .7¢/kg…................ 
Free  (A,AU,BH,CA…..
0802.90.25 00 Shelled . . .kg . . . . 1¢/kg………………       
Free (A,AU,BH,CA…… 

Dried Grapes (Raisins):
0806.20.10 Made from seedless grapes…kg….8¢/kg….  
Free (A+, AU,BH…..
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تشکرتشکر!!


