
 افغانستان و برنامه سيستم تعميمی امتيازات اياالت متحده امريکا
مزايای معافيت از حقوق گمرکی سيستم تعميمی امتيازات ازبايد  چگونه  

تا صادرات افغانستان افزايش يابد استفاده کرد  
 

  ؟يعنی چه) GSP(سيستم تعميمی امتيازات 
 

ساير  نوع صادرات افغانستان و 5000 حدود برایبرنامه سيسيتم تعميمی امتيازات اياالت متحده 

 . معامله معافيت از حقوق گمرکی را فراهم می سازدکشور های روبه انکشاف، طرزالعمل يا

 . به اين صادرات در بازار اياالت متحده ميباشددادن امتياز وسهم رقابتهدف از اين برنامه 

) GSP(از طريق برنامه امتعه و کاالها شرکتها و مشتريان اياالت متحده بويژه عالقمند خريداری 

صادرات عندالورود به اياالت متحده مشمول تعرفه های گمرکی نميگردند اينگونه ميباشند، زيرا 

 واردات اياالت .صادراتی را احتوا نمايند ميتوانند از دو الی هفده فيصد قيمت اقالم  هاکه اين تعرفه

ين  ازکليه کشورهای جهان شامل هم2006در سال  برنامه سيستم تعميمی امتيازات تحتمتحده 

 . مليارد دالر بالغ گرديد32.6برنامه ساخته شد که مجموعًا به 

 

اين .  ميگردند معافيت از حقوق گمرکی سيستم تعميمی امتيازاتطرزالعمل متعددی شاملاقالم 

ر توليد کاال، زيورآالت،  مواد قابل استفاده داقالم مشتمل اند بر عمدتًا اقالم يا کاالهای توليدی، 

ماهيگيری، و انواع مواد کيمياوی، سنگ  محصوالت زراعتی و -انواع قالين باب، بعضی از

اقالميکه واجد شرايط طرزالعمل معافيت از حقوق گمرکی نميگردند عبارت  .مرمر و مواد معدنی

و ساير ، اند از برخی از منسوجات و رخت، ساعت باب، بعضی از انواع پاپوش، بکس دستی

اقالم چرمی، اثاثه، اکثر پارچه جات و روجايی های مورد استفاده در آشپزخانه و اطاق خواب و 

 . دستکش کار

 

  ميگردد؟نايل ) GPS(معافيت از حقوق گمرکی يا معامله طرزالعمل  بهچگونه واردات 

 

 :واردات واجد سيستم تعميمی امتيازات بايد شرايط ذيلرا برآورده سازد
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اموال واجد سيستم تعميمی امتيازات گنجانيده شده باشد و در ويب سايت درلست  •

و ويب سايت ) org.embassyofafghanistan.www(سفارت افغانستان يعنی 

  يعنیدروازه های تجاری افغانستان

) com.gateways-business.afghanistan.www( قابل دريافت باشد . 

مستقيمًا از افغانستان به اياالت متحده وارد يا از طريق کشور ديگری بموجب بارنامه  •

 .يابد انتقالسرتاسری به اياالت متحده 

 .، توليدات يا مصنوعات افغانستان باشدمحصوالتازجمله  •

،  در افغانستان وارد گرددميشوداستفاده ازآن ی مواد يکه در ساخت توليد بعضهرگاه  •

 فيصد قيمت فروش 35  اقًال برابر باهزينه مواد افغانی به اضافت هزينه پروسس بايد 

 . باشدتوليد 

 فيصد متذکره محسوب گردد 35 ميتواند بخشی از مجموع مواد واردشده تنها وقتی •

ی بکار برده  صادراتامتعه ساخت يا توليد برای و بعدًا"  تغيير شکل يابددراساس" که 

 .شود

اقالم واردشده حد اقل دونوع به اين معنی است که "  تغيير شکل يافتندراساس"  •

 . دن، پشت سرگذارزمانيکه ابتداًء توريد ميگردندرا از نگاه شکل نسبت به تغيير 

 :  آنچه که خيلی مهم است •

 يکی از با قراردادنرا  GSP فيت از حقوق گمرکی تحت برنامهعا معامله م وارد کننده بايد

که جنس ) HTSUS( در جلو شماره خط تعرفه گمرکی اياالت متحده  ”A“1 عالمات

 . مشخص می سازد، درخواست نمايد) 3صفحه  ( ثبت گمرکی7501 شده را در فورمه وارد

 

ه توضيح دهنده پروسه توليد و توليد کننده گان و صادرکننده گان بايد اسناد و مدارکی را ک

نگهداری نمايند، گمرک اياالت ند،  ميباشGSPهزينه های توليد هر يک از امتعه صادراتی 

، GSP حقوق گمرکی بمنظور تثبيت بهره مندی صادرات ازمعامله معافيتمتحده ميتواند 

 .  ارائه اين اسناد را از وارد کننده مطالبه کند

                                                 
1 GSP ”A“ برای کليه کشور های استفاده کننده، واجد شرايط معامله معافيت ازحقوق گمرکی   ميباشند؛  توليدات يا محصوالت رده 

A+”GSP“توليدات يا محصوالت   ای کشورهای استفاده کننده کمتر توسعه يافته، واجد معامله معافيت از حقوق گمرکی  صرف بر
 آنهايی اند که در مورد آنها بعضی از کشور های عرضه کننده، غير واجد شرايط معامله معافيت ”*A“ت ميباشند؛ توليدات يا محصوال

.   شناخته شده اندGSPاز حقوق گمرکی 
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http://www.embassyofafghanistan.org)/
http://www.afghanistan.business-gateways.com/


 

 

  سيستم تعميمی امتيازاتمزايای افغانستان از بهره مندی

براساس يک .  شناخته شدGSP استفاده کننده گان برنامه  يکی از2003در مارچ افغانستان 

 بمنظور شموليت صرفًا اقالم توليد شده GSP تحت برنامهبررسی از واردات اياالت متحده 

، مبلغ 2004 دالر در سال 21000 حدود مبلغ GSP  تحت برنامهدر افغانستان، تجارت

 دالر 72000، و تقريبًا مبلغ 2006 دالر درسال 29000، مبلغ 2005 دالر در سال 20000

، خاصتًا محصوالت GSP تحت برنامهتنوع واردات .  بود2007درشش ماه اول سال 

 :زراعتی بصورت قابل مالحظه ای افزايش يافته است

 ) فيصد صرفه جويی گرديده6 ( تشناب/ سفالين خانه اقالم  •

 ) فيصد صرفه جويی گرديده11(يورآالت تقليدی  ز •

 ) سنت صرفه جويی گرديده7.7در فی کيلوگرام (  بادام  •

  کشته يا زرد آلوی خشک •

 پسته تازه يا خشک و مغزيات پوست دار  •

  توت خشک  •

  زين و افسار •

 دباغی شده و پروسس شده پوست بره  •

  جامه و لوازم خزدار •

  زيورآالت طال و نقره •

  قالين و ساير مفروشات نساجی •

ده برابر تجارت  (GSPاجناس و کاالهای واجد  دالر ديگر در 283000مبلغ بايد سال گذشته 

معافيت از حقوق گمرکی ميگرديد، اما وارد کننده گان اشتباهًا مشمول معامله  ) GSPمطالبه شده 

 :مل بودند براقالم مذکور مشت.  بعمل نياوردندGSPمطالبه آنهارا تحت برنامه 

  دالر از بابت مغزيات پوست دار110000مبلغ 

  دالر از مدرک کشمش70000مبلغ 

  دالر از بابت جامه و لوازم خزدار50000مبلغ 
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  دالر ازمدرک کشته و ساير ميوه جات 30000مبلغ 

 

 GSPبهره مندی ممالک همجوار از مزايای معافيت از حقوق گمرکی 

 

مبلغ :  صورت ميگيردGSP تحت برنامه مجاور متحده از کشورهای مقدار هنگفت واردات اياالت

 مليون 130واردات اياالت متحده از قزاقستان؛ مبلغ ) و تقريبًا نصف مجموع( مليون دالر در 483

 .  مليون دالر از ازبکستان2.8دالر از پاکستان؛ و مبلغ 

 

 افزايش GSPز حقوق گمرکی چگونه صادرات محصوالت افغانی با استفاده از مزايای معافيت ا

 يابد

 

  مولدين : )Claim the GSP Savings(مطالبه صرفه جويی های سيستم تعميمی امتيازات 

از نشان گذاری فورمه ثبت گمرکی اياالت متحده با افغانی و واردکننده گان اياالت متحده بايد 

به صفحه  ( نان نمايند درجلو شماره تعرفه گمرکی کسب اطمي”*A“ يا  ”,+A,” “A“رده تحرير 

 . ) مراجعه شود3

 

: محصوالت صادراتی و محصوالت ديگر معاف از پرداخت حقوق گمرکی به اياالت متحده

افغانستان کاالهای معينی را به ساير کشورها صادرمی کند، ولی حجم صادرات آن به اياالت 

ط معامله معافيت از حقوق بسياری از اين اقالم واجد شراي. متحده رقم درشتی را تشکيل نميدهد

ماده چسپناک که از تنه و شاخه (چهارمغز، صمغ يا زنج طبيعی سنگ مرمر، : گمرکی ميباشند

 جات و مغزيات خشک، نسک -، مخلوط  ميو)بعضی درختان ميوه دار ميترابد و سفت می شود

 17 الی  ميتوانند، ماست، شيرينی باب و مقدمات مواد غذايیصادرات شير. تخم ميوهخشک و 

، که باعث عرضه يک امتياز صرفه جويی نمايند GSPحت برنامه فيصد حقوق گمرکی را ت

  . رقابتی قوی در بازار اياالت متحده ميگردد

 

  بسياری از صادرات صنايع دستی ازپردخت حقوق گمرکی :صادرات صنايع دستی از افغانستان

 : معاف ميباشند، مانند
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 )استثنای تقليدیبه ( سنگ جواهر و زيور آالت 

 سامان و آالت سنتی

  و آويزه های ديواریمجسمهنقاشی ها، 

 بسياری از انواع قالين، کلم و قالينچه باب

 مجسمه های کوچک و جعبه های چوبی و ساير اقالم چوبی

 عصای دستی

 کاله های خز دار

 آالت موسيقی بادی، سيمی و دهل 

 تصوير ومنظرهقابهای 

 ساير انواع کاله ها

برگ خرما و ، )rattan ( دستی ساخته شده از نی، چوب خيزرانکيف های از سبدها و واعیان

 مواد نباتی

 

 بعضی از محصوالت دستباف، و انواع ديگر دستباف و آويزه ميتوانندهمچنان صنعتکاران افغانی 

 و روبالشتی های قديمی را درصورتيکه حکومت افغانستان ماهيت دستباف بودن و های ديواری 

 . پرداخت حقوق گمرکی به اياالت متحده صادر نمايندمعاف از را مصدق گردد، قدامت آن 

 

 برای معلومات بيشتر

  : و ساير معلوماتGSP واجد شرايط محصوالت ، لستهای GSPکتاب راهنمای 

http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference 

Programs/GSP/Section_Index.html     

 قابل hts/tata/gov.usitc.wwwاياالت متحده در ) HTS(کود های سيستم تعرفه هماهنگ 

: PGSلستهای محصوالت واجد شرايط. دريافت اند

asp.tariff_gsp/gsp/scripts/gov.usitc.dataweb://http  

   www.cbp.gov: معلومات طرزالعملهای وارداتی گمرک اياالت متحده

: شرايط و الزمه های نگهداری اسناد وسوابق

xml.gsp/archive/audit_reg/import/cgov/xp/gov.cbp.www://http  
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