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  المنتجات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم والتي قد تهم المنتجين المصريين
 

فيما يلي عينة ببعض المنتجات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم، والتي قد تهم المنتجين المصريين على وجه الخصوص. 

أو رسمية. وللتأكد من استحقاق منتج معين لمعاملة نظام األفضلية المعمم، برجاء وتجدر اإلشارة إلى أن القائمة التالية ليست شاملة 

) وكتابة وصف مختصر لهذا المنتج. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.aspالدخول على الرابط التالي : (

برنامج ( "preferential tariff program " عنوان نظام األفضلية المعمم تحت ضمن )Aٕاذا ظهر إلى جوار المنتج الرمز (و 

، فمعناه أن المنتج مستحق )+Aأما الرمز ( ، فذلك معناه أن هذا المنتج مستحق لمعاملة نظام األفضليات المعمم.)التفضيلية ةريفعالت

  للدول األقل نمًوا المستفيدة من نظام األفضليات المعمم، وال تعد مصر واحدة من تلك الدول. لهذه المعاملة فقط بالنسبة 

كما يوضح هذا الموقع نسبة الرسوم الجمركية على المنتج بالنسبة للدول األولى بالرعاية التي ال تطبق نظام األفضليات المعمم، كما 

 ا يتعلق بالواردات األمريكية من هذا المنتج.يشتمل على روابط خاصة بالبيانات التجارية فيم هأن

ويمكن كذلك اإلطالع على قوائم المنتجات المستحقة لمعاملة نظام األفضليات المعمم على موقع المندوب التجاري األمريكي 

)www.ustr.gov" حيث يمكن التوجه إلى ،( Trade Topicsموضوعات التجا) " رة) من القائمة التي يتم فتحها من على القائمة

 . وعلى الجانب األيسر من الصفحة، اضغط على ")اتاألفضلي" (برامج Preference Programs الرئيسية، والضغط على "

Generalized System of Preferences " (نظام األفضليات المعمم)، ثم على " GSP Program Information  "

 برنامج نظام األفضليات المعمم). (معلومات عن

المصدر  " هو Harmonized Tariff Schedule of the United States إن جدول تعريفات الواليات المتحدة المنسق "

تجات التي تدخل الواليات المتحدة، ويمكن الوصول إليه من بشأن طلبات الرسوم الجمركية بالنسبة للمن اتالرئيسي الذي يصدر قرار 

  الموقع التالي: خالل

)http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm(  
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