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  المعمم نظام األفضلياتل  األمريكيبرنامجالراق وـالع

  وفقًا لنظام األفضليات المعمم من أجلة الجمرآياتآيفية إستخدام مزايا اإلعفاء
 زيادة صادرات العراق

 
 2008شباط / فبراير

 لماذا نظام األفضليات المعمم؟
 

. زيادة صادراته إلى الواليات المتحدةلراق  لنظام األفضليات المعمم فرصَا آبيرة للعاألمريكيبرنامج اليوفر 
أنواع  نوع من 3,400لحوالي  رسوم الجمرآية من الةيمعاملة البضائع المعفإذ يمنح نظام األفضليات المعمم 

ويتمثل الهدف من برنامج نظام األفضليات المعمم في اعطاء . أخرىنامية  دولة 130الصادرات من العراق و
 بصفة يرغبونكيين يإن الشرآات والزبائن االمر. افسية في األسواق األمريكيةهذه الصادرات أفضلية تن

خاصة في شراء البضائع من خالل برنامج نظام األفضليات المعمم الن الصادرات ال تخضع للتعريفة 
لى د دخولها إ عن، وذلك إلى سبعة عشر سنتًا من تكلفة البند أثنينوالتى قد تتراوح ما بين سنتين الجمرآية،

 28.6مبلغ   وصل مجمل واردات الواليات المتحدة في ظل نظام االفضليات المعمم لقد. الواليات المتحدة
 .2007نوفمبر عام نهاية مليار دوالر، وذلك في الفترة من يناير وحتى 

 
فضليات نظام األبمقتضى  ية الجمرآ الرسومة منيفالن تعامل معاملة البضائع المعمؤهلة إن العديد من البنود 

لي، والعديد وتتضمن هذه البنود معظم البضائع المصنعة، والمدخالت التي تستخدم في التصنيع، والُح. المعمم
 .، والرخام، والمعادنالمواد الكيميائيةمن أنواع السجاد، والمنتجات الزراعية والسمكية، والعديد من أنواع 

نظام األفضليات بموجب  ئع المعفية من الرسوم الجمرآيةالمؤهلة الن تعامل معاملة البضاوتتمثل البنود غير 
غيرها من ، والمالبس، والساعات، وبعض األحذية، وحقائب اليد، ومنسوجات أنواع معينة من ال فيالمعمم

 في المطابخ وغرف النوم، التي تستخدم والمالءات أغطية الموائدحقائب السفر، ومعظم و ، الجلديةالمنتجات

 كيتسالبلاو ةيئايميكلا داوملا
 ،قرولاو%15

 ،ةعارزلا%6

ةيدعاقلا نداعملا تاجتنملاو 
،اهب ةطبترملا

 %12

،دوقولا%27  

،ةيجاجزلا يناوألاو يلحلا
 %17 ،سبالملاو تاجوسنملا

%3  

هجالاو تالالا   ةينورتكلالا ةز
،لقنلا لئاسوو

 %20 
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 ظام نسبة أنواع المنتجات التي دخلت الى الواليات المتحدة وفقًا لناعالهويوضح الرسم . وقفازات العمل
 .2006 في عام  المعمماألفضليات

 
 
 نظام األفضليات المعمملستخدام العراق ا

 
  وفقًا لنظام األفضليات المعممدخلتالتي الواردات األمريكية 

 
 178,598 مبلغ 2006 في عام لنظام األفضليات المعممبلغت واردات الواليات المتحدة من العراق وفقًا 

 ).1أنظر الملحق  (ذلك العام من العراق في األمريكيةواردات المن إجمالي % 1.58دوالر، وقد مثل ذلك 
 

 79 المرتبة رقم 2007 تشرين الثاني /نوفمبرنهاية آانون الثاني وحتى /  العراق في الفترة من ينايراحتلوقد 
إذ بلغت واردات الواليات المتحدة من العراق . الدول إستخدامًا لبرنامج نظام األفضليات المعمممن بين أآثر 

 نظام األفضليات المعمم بموجب  معاملة البضائع المعفية من الرسوم الجمرآيةالتى حصلت علىو
ى  دوالر خالل األحد174,614، و2006 دوالر في عام 178,598، و2005 دوالر في عام 1,010,818

 . دوالر خالل نفس الفترة من العام الماضي178,598غ لب، وذلك مقارنة بم2007ولي من عام شهرًا األعشر 
 

ًا لنظام األفضليات  والتى دخلت إلى البالد وفق2007 في عام وقد تمثلت واردات الواليات المتحدة من العراق
 :تيالمعمم في اآل

 
، وقد تم توفير ) دوالر166,251 أمريكية بقيمةواردات (ت العرق سوس  ومستخلصا)Sap (النسغ •

 . في المائة3,8 بمعدل دوالر نتيجة لإلعفاءات الجمرآية، 6,317مبلغ 
 المغزولة يدويًا، سواء آانتو، لالرضيةأغطية ستخدم آالمنسوجات التى ُتالسجاد وغيره من  •

 دوالر نتيجة 580مبلغ تم توفير ( أو غير مصنوعة من ايهما البولياميد النايلون أو من مصنوعة
 .) في المائة5,8 بمعدللالعفاءات الجمرآية 

 
 

التي آانت مؤهلة للحصول على معاملة البضائع المعفية من الرسوم الجمرآية بموجب الواردات األمريكية 
 عليهانظام األفضليات المعمم، ولكن لم تحصل 

 
الن مؤهلة  سلع إضافيةتصدير ، 2007 الثاني تشرين/ آانون الثاني ونوفمبر/ ، في الفترة ما بين ينايرتم

 الحصول تطلب لم الجهات األمريكية المستوردةن أ، اال يات المعمم الى الواليات المتحدةنظام األفضليشملها 
 ةمقشرال غير المكسرات التي آان من أهمهاو، ذه السلعمعاملة البضائع المعفية من الرسوم الجمرآية لهعلى 

 1,3 بقيمة رسم جمرآي إليخري األ في الحاالت تخضعالتي و،  دوالر8,230 بقيمة ةالمجفف أو ةطازجال
 نظام المستفيدة من وتعتبر هذه هي السنة األولي، منذ أصبح العراق أحد الدول .سنتًا لكل آيلو جرام

ات من  فيها الواليات المتحدة هذه المنتجاستوردت، التي 2004سبتمبر / فضليات المعمم في شهر أيلولاأل
والتى  2005 والبذور إلى الواليات المتحدة في عام المكسراتخري من أوقد تم تصدير أنواع . العراق

تطلب معاملتها لم الجهات المستوردة األمريكية الن % 17,9 بنسبة  جمرآيةًاسومر، لالسف، ُفرضت عليها
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 الجهات  آل منتكنوربما لم . لمعمم وفقًا لنظام األفضليات امعاملة البضائع المعفية من الرسوم الجمرآية
 . برنامج نظام األفضليات المعممبمزايا على دراية العراقية المصدرة والجهات األمريكية المستوردة

 
أحد هو  برنامج نظام األفضليات المعمم مزايا والتعليم من أجل توفير معلومات إضافية حول التواصل إن

 .األولويات األساسية للواليات المتحدة
 

نظام األفضليات بموجب ستخدام مزايا اإلعفاءات الجمرآية اصدر المزيد من المنتجات العراقية بآيف ُت
 المعمم

 
، غيرها من األسواق اإلتحاد األوربي أو  أسواقأنظر إلى المنتجات العراقية التى يتم تصديرها إلي .1

 ما إذا آانت هذه المنتجات في حالةأيضًا وفكر في تصدير هذه المنتجات إلي األسواق األمريكية 
 .نظام األفضليات المعمم الن يشملها مؤهلة 

 
التي يتم استيرادها حاليًا آل الواردات األمريكية تقريبًا من العراق و) licorice sap (يشكل سنغ العرقسوس

إلضافية التى  االسلعمؤشرًا على  وتعطي صادرات العراق إلى اإلتحاد األوربي .فقًا لنظام األفضليات المعممو
ويوجد على رأس .  إلى الواليات المتحدةًا ان تستفيد من نظام األفضليات المعمم إذا ما تم تصديرها أيضيمكن

 :القائمة ما يلي
 

 الطازج أو المجففالبلح والتين والزبيب  •
 للحمالن والخراف Raw hides and skins) (الجلود الخام •
  الفاصوليا •
 )العسل األسود(دبس السكر  •
  والبذورلمكسراتا •
 لي المقلدةلي، بما في ذلك الُحالُح •

 
 العراقيين قد رآزوا على األسواق األخري بسبب القوة التنافسية للمنتجين األمريكيين في الموردينيبدو أن 

التى الجمرآية والتعريفة المتعلقة ب من المهم تعريف هؤالء المنتجين بالمزايا نهأال إ األصناف،العديد من هذه 
 .ستثمار والتسويقستراتيجيات االال الكلي تقييمهم عندعتبار ا في االالخذه دمها نظام األفضليات المعمميق
 

 تورد مع الشرآات التى ات في شراآعن طريق الدخول األمريكية األسواققد ينجح المنتجون العراقيون في 
 إن آون العراق مؤهًال الن يشمله .هم شرآائيوردها التى تلكربما بانتاج سلع تكمل وهذه المنتجات حاليًا، 

 .نظام األفضليات المعمم سيجعله شريكًا مساهمًا أآثر جاذبية
 

.  طريقة هامة لخلق فرص لوظائف تتطلب مهارات أعلي لهي لسلسلة اإلنتاجلقيمة المضافةا زيادةإن 
ويمكن إستخدام . 25 – الى االتحاد االوربي هى صادرات رئيسيةعلى سبيل المثال، فالمنتجات الجلدية، 

 منتجات جلدية مؤهلة الن يشملها نظام االفضليات المعمم مثل  الجلود في الواليات المتحدة إلنتاجبعض هذه
أو منتجات جلدية غير مؤهلة الن يشملها نظام / ية، والقفازات الرياضية، وذاالحزمة، وأربطة األح

 .األفضليات المعمم مثل حقائب السفر واليد
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 أو المؤهلة الن الجمارك من فيةلمنازل المعل الزخارف الداخليةصناعات اليدوية وبنود ر اليدتص .2

 يشملها نظام األفضليات المعمم
 

 :ة من الجمارك، مثليليدوية إلى الواليات المتحدة معفيمكن أن تدخل أنواع آثيرة من صادرات الصناعات ا
 

 االحجار الكريمة والحلي •
  التي تعلق على الحوائطفزخارالطالءات والتماثيل وال •
 واألبسطةالسجاد والكليم  •
 التماثيل الصغيرة والصناديق وغيرها من البنود المصنوعة من الخشب •
 أغطية الرأس المصنوعة من الفرو •
 ل الموسيقيةطبالت الوترية واُلالاالت النفخ وآ •
  الصور الخشبيةأطر •
 أنواع مختلفة من القبعات •
مواد ال، والروطان، وسعف النخل، واليد المصنوعة من الخيزرانأنواع معينة من السالل وحقائب  •

 نباتيةال
 
 

  والمكسرات المجففةتوسع في صادرات الفواآهال .3
 

المجففة   واردات الواليات المتحدة من الفواآهوتخضع. توسيع صادراته الزراعيةعلى  اآلن العراق يعمل
.  تخضع لها البنود الزراعية الطازجة أوالمصنعةوالمكسرات لعملية مراجعة صحية أقل صرامة من تلك التى

 . قائمة بهذه البنود3ويوفر الملحق رقم 
 

نظام األفضليات بموجب  ةالجمرآيمعاملة المنتجات المعفية من الرسوم آيف يحصل منتج مستورد على 
 المعمم؟

 
 :اليةيجب أن يفي المنتج المستورد المؤهل لشمله بنظام األفضليات المعمم بالشروط الت

 نظام األفضليات المعممل وفقًاأن يكون مدرجًا على قائمة السلع المؤهلة  •
مر عبر دولة أخري ببوليصة يستيراده إلي داخل الواليات المتحدة مباشرة من العراق أو اتم يأن  •

 .شحن
  في العراقتم زراعته أو إنتاجه أو تصنيعهتأن  •
على األقل من سعر بيع المنتج، % 35 كلفة التصنيعن تساوي تكلفة المواد العراقية باالضافة الى تأ •

 .ع المنتج إلى داخل العراقيصنتوذلك في حالة ما إذا تم استيراد بعض المواد المستخدمة في 
o  تحويل هذه المواد بشكل "فقط إذا تم % 35يمكن حساب المواد المستوردة ضمن نسبة الـ

 . لمصدرة اسلعةستخدامها النتاج أو تصنيع الا، ثم تم "آبير
o  أن البنود المستوردة تمر على األقل بنوعين من التغيير في " تحويل بشكل آبير"تعني عبارة

 .الشكل عما آانت عليه هذه البنود عند استيرادها الول مرة
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  من الرسوممعاملة المنتجات المعفيةبأن يعامل المنتج أن تطلب الجهة المستوردة يجب  : للغايةمهم  •
 رقم جدول قبل، "A"  حرفنظام األفضليات المعمم وذلك عن طريق وضعبمقتضي الجمرآية 
الموحد للواليات المتحدة والذي ُيّعرف السلعة المستوردة على إستمارة دخول الجمرآية التعريفات 

 ).4ق رقم أنظر المرف (7501ك األمريكية رقم الجمار
 

المعفية من الرسوم الجمرآية بموجب نظام ما هي الوثائق المطلوبة لضمان الحصول على معاملة المنتجات 
 األفضليات المعمم؟

 
 :بالنسبة للصادرات الزراعية •

  زراعة المنتج فيهات المدينة والمزرعة التى تميثبت  الذيبيان الجهة المنتجة .1
 وصف المنتج والكمية .2
 المتكبدةفواتير مؤرخة بالتكلفة  .3

 : المنشأبقاعدة الخاص %35 شرط نسبة الـ ثباتإمن أجل  •
 .تبين من أين أتت الموادوالتي فواتير مؤرخة للمواد المستخدمة النتاج السلعة،  .1
 وصف للمنتج والكمية .2

 :قد تمتإذا آانت هناك عمليات تصنيع  •
 وصف لعملية التصنيع والمكان الذى تمت فيه .1
 توثيق للتكاليف المباشرة لعمليات التصنيع .2
 .وثائق لمدة خمس سنوات على األقلن تحتفظ الجهة المستوردة بكافة اليجب أ: ملحوظة

 
 :للحصول على المزيد من المعلومات

 
دليل نظام األفضليات المعمم، وقوائم المنتجات المؤهلة الن يشملها نظام األفضليات المعمم وغيرها  •

 :من المعلومات
html.Section_Index/GSP/Preference_Programs/Trade_Development/gov.ustr.www://http 

:  موجود في للواليات المتحدةجدول التعريفات الجمرآية الموحد •
/hts/tata/gov.usitc.www://http 

: ها نظام األفضليات المعممالمنتجات المؤهلة الن يشمل •
asp.gsp_tariff/gsp/scripts/gov.usitc.dataweb://http 

 gov.cbp.www//:http/: جراءات الجمرآية لالستيراد بالواليات المتحدةالمعلومات المتعلقة باإل •
: شروط االحتفاظ بالسجالت •

xml.gsp/archive/reg_audit/import/cgov/xp/gov.cbp.www://http 
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 ممنظام األفضليات المعل وفقًاواردات الواليات المتحدة من العراق : 1ق رقم رفالم

 تشرين الثاني/  نوفمبر حتيآانون الثاني/  لهذا العام من ينايرهبيانات حتى تاريخ+ انات سنوية بي

  

2005 2006 
2006  
 حتى
ه تاريخ

 لهذا العام

2007  
حتى  
 لهذا هتاريخ

 العام

برنامج 
 اإلستيراد

 الدولة
رقم جدول التعريفات 
 الجمرآية الموحد

 بالدوالر

نسبة التغيير  
-حتى تاريخه 

2006 
 هحتى تاريخ 

-2007  

نظام 
األفضليات 

المعمم

 13021200 العراق
 ومستخلصات العرق النسغ
 سوس

993,918163,684163,684 166,251 %1.6 

. . 90131030 
نظارات تسديد للبنادق 

مصممة لالستخدام مع ضوء 
 االشعة دون الحمراء

 غير منطبق 6,783 000

. . 39269099 
خري من البالستيك، السلع األ

محددة أو متضمنة في غير 
 nesoi) (مكان آخر

 غير منطبق 1,000 000

. . 57032010 
السجاد وغيره من 

المنسوجات التى ُتستخدم 
آأغطية لالرضية، والمغزولة 

يدويًا، سواء آانت مصنوعة 
من النايلون أو البولياميد أو 

 غير مصنوعة من ايهما

 غير منطبق 580 000

. . 71142000 
 ذهبية أو فضية ُحلي

مصنوعة من معدن قاعدي 
 ومطلية بمعدن نفيس

 غير منطبق 0 3,00000

. . 85291090 
 وعاآسات هوائيةهوائيات 

 قطعمن جميع األنواع و
، لتستخدم فقط أو الغيار

 التى تقع دواتاالباالساس مع 

03,3013,301 0 %100.0 -  
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   الرئيسيينالعنوانين ما بين
 ،8528 و8525

مة في غير محددة أو متض
  nesoi) (مكان آخر

. . 85371090 
، آنسوالتطاوالت، الواح، 

، مزودة مكاتب، خزانات، الخ
بأدوات للتحكم الكهربائي، 

 1,000زيد عن ي ال بجهد
 ، طيةفول

غير محددة أو متضمنة في 
 nesoi)( مكان آخر

 غير منطبق 0 3,50000

. . 71132050 
 الحلي حلي وقطع من
معدن قاعدي مصنوعة من 

 مطلي بمواد معدنية نفيسة، 
غير محددة أو متضمنة في 

 nesoi)( مكان آخر

 غير منطبق 0 4,40000

. . 85365040 
للمحرآات   حرآةبوادئ

وهى عبارة عن (الكهربائية 
بجهد ال يزيد عن ) مفاتيح

 .فولطية 1,000

02,6132,613 0 %100.0 -  

. . 90309088 
 اآسسوارات وغيارقطع 

 الفرعية العناوينللسلع ذات 
 وحتى 9030.20من 

 9030.83، ومن 9030.40
 ، 9030.89وحتى 

غير محددة أو متضمنة في 
 nesoi)( مكان آخر

09,0009,000 0 %100.0 -  

. . 85282180 
ملونة، غير الفيديو ال شاشات

 في  أو المتضمنةمحددةال
 بقطر، nesoi)( مكان آخر

  أآبر منيوفيدللعرض 
 جهازوتتضمن  سم، 34,29

 أو جهاز  آاسيتفيديوال
 .عرضال

 غير منطبق 0 6,00000

 -2.2% 174,614 1,010,818178,598178,598  اإلجمالي
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 الواردات األمريكية من العراق المؤهلة الن يشملها نظام األفضليات المعمم،: 2ق رفالم
 اشملهالواردات التى طلب المستوردون األمريكيون أن يشملها نظام االفضليات وتلك التى لم يطلبوا 

  

رقم جدول 
التعريفات 
الجمرآية 
 وصف المنتج الموحد

دولة األولي معدل ال
 بالرعاية

برنامج 
 2006 2005 اإلستيراد

حتى ( 2007
 شهرنهاية 
 تشرين /نوفمبر
 )الثاني

13021200 
النسغ ومستخلصات 

 3.80% العرق سوس

نظام 
األفضليات 

 المعمم
 

 993,918دوالر
 

 163,684دوالر
 

 166,251دوالر

39269099 

السلع األخري من 
ر محددة غيالبالستيك، 

مكان أو متضمنة في 
 nesoi  %5.30)( آخر

نظام 
األفضليات 

 1,000 دوالر 0 دوالر 0 دوالر المعمم

57032010 

السجاد وغيره من 
المنسوجات التى ُتستخدم 

آأغطية لالرضية، 
والمغزولة يدويًا، سواء 

آانت مصنوعة من 
النايلون أو البولياميد أو 
 5.80% غير مصنوعة من ايهما

نظام 
األفضليات 

ر دوال المعمم  580 دوالر 0 دوالر 0

71132050 

لي وقطع من الحلي ُح
مصنوعة من معدن 
قاعدي مطلي بمواد 
معدنية نفيسة، غير 

محددة أو متضمنة في 
 nesoi)( %5.20 مكان آخر

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 0 دوالر 4,400 دوالر المعمم

71142000 

لي ذهبية أو فضية ُح
مصنوعة من معدن 

قاعدي ومطلية بمعدن 
 3.00% فيسن

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 0 دوالر 3,000 دوالر المعمم

85282180 

ملونة، الفيديو ال شاشات
 أو محددةالغير 

  في مكان آخرالمتضمنة
)(nesoi ، بقطر عرض

 34,29 للفيديو أآبر من
 وتتضمن جهازسم، 
 أو جهاز  آاسيتفيديوال
 3.90% .عرضال

نظام 
األفضليات 

والر د 6,000 دوالر المعمم  0 دوالر 0

85291090 

وعاآسات هوائيات 
 من جميع األنواع هوائية

، لتستخدم قطع الغيارو
 3.00%فقط أو باالساس مع 

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 3,301 دوالر 0 دوالر المعمم
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االدوات التى تقع ما بين 
  العنوانين الرئيسيين

 ،8528 و8525
غير محددة أو متضمة 

 nesoi) (في مكان آخر

85365040 

بوادئ حرآة للمحرآات 
وهى عبارة (الكهربائية 
بجهد ال ) عن مفاتيح
 2.70%لطية فو1,000يزيد عن 

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 2,613 دوالر 0 دوالر المعمم

85371090 

طاوالت، الواح، 
، مكاتب، آونسوالت

خزانات، الخ، مزودة 
بأدوات للتحكم 

الكهربائي، بجهد ال يزيد 
، ةطيل فو1,000عن 

غير محددة أو متضمنة 
 nesi)(  %2.70 في مكان آخر

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 0 دوالر 3,500 دوالر المعمم

90131030 

نظارات تسديد للبنادق 
مصممة لالستخدام مع 

ضوء االشعة دون 
 1.40% الحمراء

نظام 
األفضليات 

 6,783 دوالر 0 دوالر 0 دوالر المعمم

90309088 

ارات  واآسسوقطع غيار
 العناوينللسلع ذات 

 9030.20الفرعية من 
، ومن 9030.40وحتى 

 وحتى 9030.83
، غير محددة 9030.89

أو متضمنة في مكان 
 nesoi)( %1.70 آخر

نظام 
األفضليات 

 0 دوالر 9,000 دوالر 0 دوالر المعمم

08029080 

غير محددة أو مكسرات 
 متضمنة في مكان آخر

nesi)( طازجة أو ،
  ها، بقشرمجففة

/  سنت1.3
 آيلوجرام

طلب اى لم ُي
 0 دوالر 6,580 دوالر 0 دوالر برنامج

08029081 

غير محددة أو مكسرات 
متضمنة في مكان آخر 

nesi)( طازجة أو ،
 ، بقشرهامجففة

آيلو /  سنت1.3
 جرام

طلب اى لم ُي
 8,230 دوالر 0 دوالر 0 دوالر برنامج

20081990 

المكسرات والبذور 
حددة أو غير الماالخري 

المتضمنة في مكان آخر 
nesi)( ،مع إستبعاد 
 أو المجهزة، الخالئط

 في الحاالت ةمحفوظال
غير المحددة ، األخري

 17.90%أو المتضمنة في مكان 
طلب اى لم ُي

 0 دوالر 0 دوالر 5,335 دوالر برنامج
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 )(nesiآخر 

57031020 

السجاجيد وغيرها من 
المنسوجات المغزولة 

خدم يدويًا التى تست
، سواء لتغطية األرضية

آانت مصنوعة من 
الصوف أوشعر 
 6.00%  ام الالحيوانات الناعم

طلب اى لم ُي
 0 دوالر 2,004 دوالر 0 دوالر برنامج

70091000 

مرايا الرؤية الخلفية 
المصنوعة وللسيارات 
 3.90% من الزجاج

طلب أى لم ُي
 18,000 دوالر 0 دوالر 0 دوالر برنامج

84119990 

 اتمن التربين قطع
غير المحددة أو الغازية 

المتضمنة في مكان آخر 
nesi)( القطع، غيرتلك 

 العنوانالمندرجة تحت 
 2.40% 8411.99.10الفرعي 

طلب أى لم ُي
 0 دوالر 5,865 دوالر 0 دوالر برنامج

84158101 

ماآينات تكييف الهواء 
 تبريد ةالتى تتضمن وحد

وصمام لعكس دائرة 
غير ، التدفئة/ التبريد

محددة أو متضمنة في 
 nesoi)( %1.00 مكان اخر

طلب اى لم ُي
 24,349 دوالر 0 دوالر 0 دوالر برنامج

84158201 

 تكييف الهواء ماآينات
التى تتضمن وحدة 

محددة أو التبريد، غير 
 متضمنة في مكان آخرال

nesoi)( %2.20 
طلب أى لم ُي

 0 دوالر 15,000 دوالر 0 دوالر برنامج

84238900 

غير الت الوزن، آ
المحددة او المتضمنة في 

 nesi)( %2.90مكان آخر 
طلب أى لم ُي

 0 دوالر 0 دوالر 40,000 دوالر برنامج

 3.90%  ميكانيكيةأدوات لحام 84842000
طلب اى لم ُي

 0 دوالر 18,840 دوالر 0 دوالر برنامج

85169090 

 المياة سخاناتقطع من 
 أو الفوريةالكهربائية 
وسخانات  يةالتخزين
 وغيرها من الغطس

المنزلية االجهزة 
الحرارية الكهربائية، 

غير محددة أو متضمنة 
 nesoi)( %3.90في مكان آخر 

لم يطلب أى 
 0 دوالر 11,846 دوالر 0 دوالر برنامج
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85439088 

غير تجميعات (قطع 
من ) الدوائر المطبوعة
االالت واالدوات 

الكهربائية، التى تكون 
دية، غير لها وظائف فر

محددة او متضمنة في 
 nesoi)( %2.60 مكان آخر

طلب اى لم ُي
 0 دوالر 5,000 دوالر 0 دوالر برنامج
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 3 قالمرف
 المنتجات الزراعية المؤهلة الن يشملها 

 ∗نظام األفضليات المعمم
 

 المشمش

 المجفف المشمش  08131000

 مربى المشمش  20079920

 و متضمن في مكان آخر أ، غير محدد في حاالت أخري محفوظال صنع أوُمال المشمش، لب  20085020

                                       آخرغير محدد أو متضمن في مكان، في حاالت أخري محفوظالمصنع أو ال، اللبالمشمش، غير   20085040 

  حاويات مغلقة بإحكامفي القابلة لالآل  من الفواآه أو اجزاء النبات خالئط  20089210

 الزبيب

 الزبيب المصنع من العنب المجفف بدون بذور 08062010

 العنب بدون بذورغير   أنواع أخريالزبيب المصنع من 08062020

 المكسرات

 مجففالطازج أو ال غير المقشر،) Hazelnuts or filberts(البندق  08022100

 مجففالطازج أو الالمقشر، ) Hazelnuts or filberts(البندق  08022200

 مجففالطازج أو الالجوز غير المقشر،  08023100

 مجففالطازج أو الالجوز المقشر،  08023200

  غير المقشرة) Macadamia nuts(ميا يمكسرات المكاد 08026040

 المقشرة) Macadamia nuts(مكسرات المكاديميا  08026080

 مجففة الطازجة أو الغير المقشرة، ) nesi (غير المحددة أو المتضمنة في مكان آخرمكسرات ال 08029081

 مجففالطازج أو الجوز الكوال المقشر،  08029094

 مجففةالطازجة أو المقشرة، ال) nesi (غير المحددة أو المتضمنة في مكان آخرمكسرات ال 08029097

 الخالئط التي، ويشمل ذلك )nesi (غير المحددة أو المتضمنة في مكان آخرمكسرات الاآه ووفال 08129090
 ليست لالستهالك الفوريلكن محفوظة مؤقتًا، والحتوى على المكسرات، ت

                                                            
 . التي سيكون من الصعب الوفاء بها في المستقبل القريب) SPS –" إس بي إس(" ال تشمل المنتجات الطازجة بسبب مقتضيات نظام  ∗
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 8 من المكسرات أو الفواآه المجففة المذآورة في القسم خالئط 08135000

 جففالماللوز غير المقشر، الطازج أو  08021100

 المجففاللوز المقشر، الطازج أو  08021200

 )(nesi غير المحدد أو المتضمن في مكان آخر، في حاالت أخري محفوظالمجهز أو الجوز، ال 20081940

 المجففالفستق غير المقشر، الطازج أو  08025020

 المجففالفستق المقشر، الطازج أو  08025040

 غير ،في حاالت أخري والفستق، المجهزة أو المحفوظة) Pignolias( الصنوبرمكسرات  20081930
 )nesi (المحددة أو المتضمنة في مكان آخر

 المجفف  غير المقشر، الطازج أوالصنوبر 08029020

 المجفف المقشر، الطازج أو الصنوبر 08029025

  الطماطم

 الطماطم المجففة في شكل بودرة  07129074

 بودرةالحامض الخليك، /  الضغط مع الخلمجهزة عن طريقالطماطم ال  20029040

 عصير الطماطم المرآز أو غير المرآز  20095000

 ، أخرىصحيحةالمجففة، الطماطم ال  07129078

 استخدام الخل أو بطرق اخري غيرمحفوظة، المجهزة أو المقطعة، الصحيحة أو الطماطم، ال  20021000
 حامض الخليك 

  استخدام الخل أو حامض الخليكبطرق اخري غيرمحفوظة المجهزة أو الطماطم ال  20029080

 البصل

 محفوظ مؤقتًا ولكن غير مناسب في هذه الحالة لإلستهالك الفوريالبصل ال  07119050

 محفوظ باستخدام الخل أو حامض الخليكالمجهز أو البصل ال  20019034

 الخليك، وغير مجمدالخل أو حامض  بطرق اخري غير محفوظالمجهز أو البصل ال  20059920

  البطاطس

 مجففة، سواء آانت مقطعة إلى قطع أو شرائح ولكن غير معدة أآثر من ذلكالبطاطس ال  07129030

 جريش وبودرة البطاطسالدقيق وال  11051000
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لخل أو ا غيربطرق اخري ، ة أو المحفوظة، المجهز)Solanoسوالنو  (الصفراءالبطاطس    20041040
 دةحامض الخليك، مجم

لخل او حامض الخليك، غير ا غيرتجهيزات البطاطس، المجهزة أو المحفوظة بطرق أخري   20052000
 مجمدة

 بطاطس غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو الغليان في الماء، مجمدة  07101000 

 رقائق وحبيبات وآريات البطاطس  11052000 

 ) SproutsBrussels – أبو رآبة  بروآسل،آرنب (الكرنب الساقي

  غير المطبوخ أو المطبوخ بالبخار أو بالغليان في الماء، مجمد، حجمة غير مصغرالكرنب الساقي  07108065

 مطبوخ بالبخار أو بالغليان في الماء، مجمد، حجمة مصغرالمطبوخ أو ال غير الكرنب الساقي  07108085
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 4ق رفالم

 7501عينة من إستمارة دخول الجمارك األمريكية رقم 

 

 

 


