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ملخص العرض التقديمي

استعراض برنامج نظام األفضليات المعمم األمريكي

 نظام الصادرات المصرية إلى الواليات المتحدة تحت
األفضليات المعمم

 اإلعفاءات أن تستفيد مصر أكثر من فرص يمكن كيف
الجمركية
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برنامج نظام األفضليات المعمم
تحسين إمكانية النفاذ إلى السوق األمريكية
اختيارات أوسع بالنسبة للصناعات األمريكية والمستھلكين األمريكيين
 نوع من  3,400منح المعاملة على أساس اإلعفاءات الجمركية لـ

دولة 129المنتجات من 
22.5  مليار دوالر أمريكي، ھو مبلغ إجمالي الواردات األمريكية تحت

)2010(نظام األفضليات المعمم 
 اإلذن باستخدام برنامج نظام األفضليات المعمم حتى نھاية يوليو

2013



برنامج نظام األفضليات المعمم
الواردات المستحقة لمعاملة ھذا النظام

معظم المدخالت والسلع : السلع المستحقة لمعاملة ھذا النظام
المصنعة، والحلي، والعديد من المنتجات الزراعية، والمواد 

الكيميائية، والفلزات، والرخام، والسجاد

معظم المنسوجات : السلع غير المستحقة لمعاملة ھذا النظام
، وحقائب اليد، وحقائب السفر ، وألبسة القدموالملبوسات، والساعات

والقفازات والمنتجات الجلدية
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كم عدد المنتجات التي تخضع لمعاملة اإلعفاء 
الجمركي تحت نظام األفضليات المعمم؟
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أنواع الواردات األمريكية التي تتلقى معاملة اإلعفاء الجمركي تحت 
2010نظام األفضليات المعمم في 
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إجمالي التجارة بين
الواليات المتحدة ومصر

2010(مليار دوالر  2.2: إجمالي الواردات األمريكية من مصر(

من إجمالي % 2(مليون دوالر  51: واردات نظام األفضليات المعمم
)الواردات

 منتجات األلمنيوم، : 2010أعلى واردات نظام األفضليات المعمم في
وعصائر الفاكھة، وأحجار البناء، والمياه المعدنية 

 المؤھلة المناطق الصناعية واردات)QIZ :(955  مليون دوالر
)من إجمالي الواردات% 43(
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أعلى صادرات مصر تحت نظام األفضليات 
المعمم إلى الواليات المتحدة (2010)

 مليون دوالر دخلت  14.1): رسوم% 3(منتجات األلمنيوم
استخدام% 99ضمن نظام األفضليات المعمم؛ 

 دخلت ضمن مليون دوالر  5.8): رسوم% 4.9(أحجار البناء
استخدام% 95المعمم؛ األفضليات نظام 

 ضمن مليون دوالر دخلت  2.4) رسوم%  11.3(الخضروات
استخدام% 99المعمم؛ األفضليات نظام 
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كيف يمكن التأھل للحصول على معاملة اإلعفاء 
الجمركي تحت نظام األفضليات المعمم

يجب أن يكون المنتج مستحًقا لمعاملة نظام األفضليات المعمم1.

يجب أن يكون مزروًعا أو منتًجا في مصر2.

في حالة استخدام مدخالت غير مصرية، يجب أن يكون المكون المحلي 3.
من قيمة المنتج% 35وتكلفة المعالجة أكبر من أو مساوية لـ 

يجب أن يتم االستيراد مباشرة إلى الواليات المتحدة من مصر دون أن 4.
يمر عبر أي دولة أخرى

المعاملة على أساس (يجب أن يطالب المستورد بالحصول على الفائدة 5.
)اإلعفاء

الحسابات لمساعدة المستورد في إثبات حقه /االحتفاظ بسجالت اإلنتاج6.
في نظام األفضليات المعمم



ھل يستحق منتجي الحصول على معاملة اإلعفاء 
الجمركي تحت نظام األفضليات المعمم؟

أسھل طريقة للحصول على إجابة ھي زيارة الموقع التالي:
 http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.

asp

 جدول تعريفات الواليات المتحدة المنسق)HTSUS (ھو المصدر الرسمي
قائمة المنتجات الخاضعة لنظام األفضليات المعمم:

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preferences-gsp/gsp-program-i-0

 استحقاق معاملة نظام األفضليات المعمم يرمز له بالرمز»A«  في عامود التصنيف
الخاص



http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

اكتب اسم منتجك،  واضغط على زر القائمة
 »List Items«
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:ادخل على
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_c
urrent.asp



اختر منتجك من القائمة واضغط على زر
»التفاصيل«
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تأكد مما إذا كان منتجك حاصل على 
»A«الرمز  13
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كيف يمكن زيادة الواردات المعفاة من الرسوم إلى 
الواليات المتحدة

استخدم نظام األفضليات المعمم كأداة تسويق

تأكد من المطالبة بمعاملة نظام األفضليات المعمم

 حدد المنتجات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم والتي تصدرھا مصر
إلى األسواق األخرى

 ضع في اعتبارك المنتجات التي تتمتع بميزة نظام األفضليات المعمم، مثل تلك
الخاصة بالديكورات المنزلية والصناعات اليدوية



كيف يمكن تحديد المشترين المحتملين في 
الواليات المتحدة

إجراء بحث على اإلنترنت

المعارض التجارية/االتحادات

 األدلة وقواعد البيانات مثل)www.mbda.gov(
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الواردات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم: التي لم تتم 
المطالبة بھا أو التي لم يتم استخدامھا بشكل تام

في 2010
مليون دوالر 2.1%): 2.5(اكسسورات السيارات /قطع غيار

غير مستخدمة على اإلطالق
 مليون  1.6%): 3(المنتجات البالستيكية المستخدمة في حمل األشياء

دوالر
استخدام% 12

 400%): 5(المنتجات البالستيكية الخاصة بالملبوسات واإلكسسوارات 
ألف دوالر

غير مستخدمة على اإلطالق
 مليون دوالر 1%): 3.2(مستحضرات الحساء

استخدام% 52
 مليون دوالر 0.5): كجم/سنت 1.4(التوت المجفف

اإلطالقمستخدمة على غير 



الصناعات التي تصدر منتجات ال تتم المطالبة بمعاملتھا 
تحت نظام األفضليات المعمم

 بما في ذلك الزجاج(قطع غيار السيارات(
الخضروات والعصائر والتوابل
األجزاء الكھربائية وتجھيزات اإلضاءة والمصابيح
السجاد واألعالم الوطنية والوسائد
اآلالت واألدوات والمواسير وأجزاؤھا
األنابيب المطاطية والحشيات ومنتجات أخرى
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صادرات مصر العالمية المستحقة لمعاملة نظام 
األفضليات المعمم

تصدر مصر المنتجات التالية إلى شركاء تجاريين آخرين:
عصائر الفواكه والخضروات األخرى، والحلويات السكرية، : الزراعة•

ومستحضرات البن
المصنوعات القطنية اليدوية والكتان القطني•
المستخدمة في التثبيت (التركيبات والوصالت : الصلب/منتجات الحديد•

المواسير، والسالسل، والبراغي، /لألنابيب) »الكوع«أو الربط » الفلنجات«
والحلقات، واألسالك، والجالخات

األنابيب النحاسية، إلى آخره/القضبان/السبائك النحاسية، واألسالك•
الزيوت النقية وروحھا؛ والكحول اإليثيلي•



تصدير المنتجات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم 
المستثناة من ھذه المعاملة للبلدان األخرى التي تطبق

نظام األفضليات المعمم

القالدات الذھبية والسالسل الرقبية واألقراط والداليات والخواتم
أطقم األسالك المعزولة لتشغيل السيارات  والطائرات والسفن
الزيتون والتين
زيوت النعناع األساسية
القضبان واألسالك النحاسية
الجلود الخام
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اليدوية تصدير مستلزمات الديكورات المنزلية والصناعات 
من الرسوم الجمركية تحت نظام األفضليات المعمم المعفاة 

 10.9–3.2(التماثيل الخشبية والسالطين والصناديق واألثاث وأدوات المائدة  %
)رسوم

 رسوم% 9.8–6.9(السالطين الخزفية والقطع المزخرفة(
 رسوم% 6.6(السالل المجدولة والحقائب(
 رسوم% 6.4(الزجاج المرسوم والمنفوخ(
 رسوم% 6(السجاد والمشايات(
 اإلكسسورات المصنوعة من النحاس األصفر والخرز والفضة وغيرھا من الحلي

)5–11(%
 8.7–2.9(األدوات الموسيقية الوترية والھوائية (%
 3.8(السجاد الذي يعلق على الحائط وأغطية الوسائد(%
 غير الحاصل على معاملة الدول األولى (الورق والورق المقوى المصنع يدوًيا

)بالرعاية



اتفاقية الصناعات اليدوية

 دولة موقعة على اتفاقية الصناعات  16إن مصر واحدة من
اليدوية مع الواليات المتحدة

 السجاد اليدوي الفلكلوري الذي يعلق على الحائط وأغطية
الوسائد المصنوعة من الصوف وشعر الحيوانات

يجب أن تصدق عليھا الحكومة المصرية



التقدم بالتماس إلضافة منتجات جديدة

 يجب أال تكون ھذه المنتجات مستبعدة بموجب القانون، مثل
الملبوسات

 يقدم االلتماس أثناء فترة المراجعة السنوية، والمواعيد
النھائية للتقديم مذكورة في السجل الفدرالي

 تقديم المعلومات المطلوبة وفًقا للوائح



المنتجات التي أضيفت بموجب االلتماسات 
التي قدمتھا مصر

)2007 ( منتجان من منتجات األلمنيوم أضيفا إلى نظام
)7601.20.30(و) 7601.10.30(األفضليات المعمم 

)2008–2009 ( أربعة منتجات زراعية أضيفت إلى
نظام األفضليات المعمم

)0710.10.00(البطاطس •
)0710.30.00(السبانخ •
)0710.22.40(الفول •
)0710.90.91(مجموعة من الخضروات •



لمزيد من المعلومات
:دليل نظام األفضليات المعمم

http://www.ustr.gov/webfm_send/2880

قوائم المنتجات المستحقة وغير المستحقة لمعاملة نظام األفضليات 
:المعمم

http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-system-
preferences-gsp/gsp-program-i-0

):CBP(الجمارك وحماية الحدود : إدارة األمن القومي
http://www.cbp.gov and http://rulings.customs.gov/



:في حالة وجود أي استفسارات، برجاء االتصال بـ

السفارة األمريكية في القاھرة
ش كمال الدين صالح، 8

روترإيريك / السيد
مسئول السياسات التجارية

02 2797 3837: ھاتف
)RueterEJ@state.gov: (بريد إلكتروني

المركز األمريكي باإلسكندرية
السفارة األمريكية

ش الفراعنة، األزاريطة 3
مي عبد الحليم/ السيدة

محلل اقتصادي
03 486 6064: ھاتف

)AbdelhalimMM@state.gov: (بريد إلكتروني



!شكًرا


