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   المسبقة للتصنيف والمنشأ والتقييماإلرشادات الفنية بشأن األحكام 

 
 

 

 مقـــــدمة 
 

منظمة التجارة لتقييم ال يةإدراكا منها للحاجة إلى تعزيز تيسير التجارة والتفسير الموحد وتطبيق النظام المنسق وقواعد المنشأ واتفاق .1
العالمية، قدمت المنظمة العالمية للجمارك أدوات مختلفة لإلدارات األعضاء لمساعدة عمل الجمارك، بما في ذلك المبادئ التوجيهية 

 .بشأن األحكام المسبقةوالتوصيات 

السابقة على دخول السلع  معلومات التصنيف الملزمةتوصية المجلس بشأن إدخال برامج هي األدوات الحالية، في حالة التصنيف،  .2
)؛ في حالة التقييم، 1998ة بها (شاملة بشأن تحسين أعمال تصنيف التعريفات والهياكل األساسية المتصلالتوصية ال)، و1996(

). وباإلضافة إلى 2011( ةبشأن معلومات المنشأ الملزم اإلرشادات الفنيةوفي حالة المنشأ،  ،)2012التقييم ( لمراقبةالعملية اإلرشادات 
تنطبق على األحكام المسبقة المشار إليها في هذه المبادئ  والتي ذلك، يضع االتفاق المتعلق بقواعد المنشأ قواعد أساسية لتقييم المنشأ،

 التوجيهية.

ألحكام المسبقة) من قرار بالي (ا 3ن أجل مواءمة وتحديث التوجيهات بشأن األحكام المسبقة في المجاالت الثالثة، ومع مراعاة المادة م .3
الوزاري بشأن اتفاق تيسير التجارة، وضعت منظمة الجمارك العالمية وثيقة واحدة تغطي إجراءات إصدار أحكام مسبقة بشأن تصنيف 

 .1والتقييم الجمركيالسلع وقواعد المنشأ 

ات بشأن تصنيف السلع وأصلها وتقييمها قبل استيرادها أو في اتخاذ قرارقبل دخول السلع  األحكام المسبقةلبرامج  األساسيويتمثل الهدف  .4
مة تصديرها، مما يضيف اليقين والقدرة على التنبؤ للتجارة الدولية ويساعد التجار على اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة تستند إلى أحكام ملز

 ي تفيد ألغراض إدارة المخاطر.قانونا. وتستفيد إدارات الجمارك أيضا من معرفة مسبقة بالواردات المستقبلية الت

األحكام الواردة أدناه إلى تقديم المساعدة إلى الهيئات ذات الصلة في مجال التنفيذ والتطبيق العمليين لبرامج  اإلرشادات الفنيةتهدف   .5
 ها األعضاء.. وهذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة وال تسعى إلى الطعن في اإلجراءات التي سبق أن وضعها أو أنشأالمسبقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
التفضيلي وغير التفضيلي للبضائع وفقا  والمنشألمنظمة التجارة العالمية من األعضاء إصدار أحكام مسبقة بشأن تصنيف التعريفات  التيسير التجاريمن اتفاقية  3تقتضي المادة  1

أو اإلعفاء من الرسوم الجمركية، ومتطلبات الحصص، وأي  تخفيفألحكام تلك المادة. كما يشجع األعضاء على إصدار أحكام مسبقة لمجاالت أخرى مثل التقييم الجمركي، ومتطلبات 
مسائل إضافية يرى فيها العضو أن من المناسب إصدار حكم مسبق.
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عريفات والنطاق الت  
 

 اإلرشادات الفنية: ألغراض هذه .6
 

مسبق بشأن التصنيف أو المنشأ أو التقييم هو قرار مكتوب رسمي صادر عن سلطة مختصة يوفر للمتقدم تقييما لما يلي: الحكم ال     (أ)  
) المعاملة التي 3، أو (2لمنشأ ) ا2( ،تصنيف السلع في تسمية التعريفات الجمركية في البلد المعني أو اإلقليم الجمركي )1(

 .، قبل عملية استيراد أو تصدير، لفترة محددةيةقيمة الجمركالينبغي تطبيقها على عنصر معين من 
 

 السلطة المختصة هي إدارة الجمارك أو الهيئة المعينة المسؤولة عن إصدار األحكام المسبقة؛ (ب) 
 

أن يكون مقدم الطلب مستوردا أو مصدرا أو منتجا أو أي شخص له سبب له ما يبرره أو ممثل عنه تقدم بطلب إلى سلطة  (ج) 
  3أو التقييم. المنشأمختصة بشأن حكم مسبق بشأن التصنيف أو 

 
 

 والتقييم والمنشأاألحكام المسبقة على التصنيف  طلب
 

 يقدم طلب بالحكم المسبق بشأن التصنيف أو األصل أو التقييم كتابة إلى سلطة مختصة ويتعلق بسلعة واحدة فقط. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق .7
 موحدة. ولإلشارة، انظر األمثلة المبينة في المالحق.طلب استمارة 

 
الفترة الزمنية التي تصدر فيها السلطة  )2(تقديمها والشكل، المعلومات التي يتعين  )1(مسبق، بما في ذلك الحكم ال طلبتنشر متطلبات  .8

 المدة الزمنية التي يكون فيها الحكم المسبق صالحا. )3، (المختصة حكما مسبقا
 

صنيف أو التطلب تقييم  لتجهيزيتضمن طلب إصدار حكم مسبق بشأن التصنيف والمنشأ جميع المعلومات الضرورية المطلوبة بشكل معقول  .9
 سلعة، بما في ذلك:منشأ ال

 
 
 

 .(أ) اسم وعنوان مقدم الطلب 
 

 .(ب) وصف تفصيلي للسلع
 

 المعنية(ج) في حالة التصنيف، تصنيف السلع 
 

 .(د) في حالة التصنيف، أساس تصنيف السلع
 
 
 
 

 التفضيلي وغير التفضيلي. المنشأتطبق األحكام المسبقة على  2
على أنه يجوز ألي عضو أن يطلب من مقدم الطلب أن يكون له تمثيل قانوني أو تسجيل قانوني في إقليمه. وال تقيد هذه الشروط، قدر  التجارةاتفاقية تيسير (د) من  9-3تنص المادة  3

 سطة الحجملمتواإلمكان، فئات األشخاص المؤهلين للتقدم بطلب للحصول على أحكام مسبقة، مع إيالء اعتبار خاص لالحتياجات المحددة للمشاريع الصغيرة وا
الشركات. وتكون هذه المتطلبات واضحة وشفافة وال تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر.من 
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 .في حالة المنشأ، بلد المنشأ المتوخى للبضائع(هـ)  
 

 ,راض تفضيلية أو غير تفضيليةفي حالة المنشأ، األساس القانوني المنطبق، أي بيان ما إذا كان الحكم المسبق المطلوب هو ألغ(و) 
 

 .السلع وأية طرق فحص تستخدم لتحديد ذلك، حسب الحاجة تركيبة(ز) 
 

أو الصور أو الكتيبات أو نتائج التحليل المختبري أو  الفنية األدبياتأي عينات أو صور أو خطط أو كتالوجات أو نسخ من (ح) 
غيرها من الوثائق المتاحة عن تركيبة السلع والمواد المكونة لها والتي قد تساعد في وصف عملية التصنيع أو المعالجة التي تخضع 

 . لبضاعةلها المواد أو أي وثائق أخرى قد تساعد السلطة المختصة في تحديد التصنيف الصحيح، أو منشأ ا
 

في حالة المنشأ، الشروط التي تسمح بتحديد المنشأ، والمواد المستخدمة وأصلها، وتصنيف التعريفات، والقيم المناظرة، ووصفا (ط) 
، أو أي قاعدة محددة أخرى) تمكن من الوفاء التجهيزللظروف (قواعد تغيير عنوان التعريفة، والقيمة المضافة، ووصف العملية أو 

 . وال سيما قاعدة المنشأ المحددة المطبقة ،المعنيةبالشروط 

 

ما إذا كانت السلع المعنية موضوع عملية تصنيف أو التحقق من المنشأ، أو أي حالة من حاالت المراجعة أو االستئناف أمام (ي) 
 .حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة هيئةأي 

 

 .، سواء فيما يتعلق بالجمهور أو باإلدارات) أي معلومات يتعين التعامل معها على أنها سريةك(

 

(ج) بيان مقدم الطلب ما إذا كان قد تم بالفعل إصدار أو إصدار أحكام مسبقة بشأن سلع أو مواد مماثلة أو مشابهة لألحكام المشار 
 ' أعاله، على حد علمه.1إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) أو '

 
 
 
 

 يتضمن طلب الحكم المسبق بيانا كامال بجميع الوقائع ذات الصلة بالمعاملة (المعامالت)، بما في ذلك:وفي حالة التقييم، يجب أن  .10
 

 .ا. اسم وعنوان مقدم الطلب
 

 .)، (العقد، شروط البيع، وما إلى ذلك)المعامالت( ةب. وصف طبيعة المعامل
 

 األطرافج. أي عالقة بين 
 

د. معلومات محددة، اعتمادا على المسألة المعنية. على سبيل المثال، إذا كانت المشكلة هي ما إذا كانت العمولة التي يدفعها المشتري 
ودفع  األطرافجميع التفاصيل والوثائق المتعلقة بأدوار يجب تقديم شراء أو بيع (أو ما إذا كانت هناك عالقة وكالة)،  عمولةهي 

تقييم ال(ج) من اتفاقية  8.1التي يحتمل أن تكون قابلة للتضمين بموجب المادة سألة تتعلق بدفع األتعاب األدبية انت المالعمولة. إذا ك
 .وعقد البيع مع غيرها من المعلومات ذات الصلة األتعاب األدبيةية، ينبغي تقديم اتفاقية الترخيص/منظمة التجارة العالمل
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كم تتعلق مباشرة بالمسائل المنصوص عليها في أي فاتورة أو عقد أو اتفاق أو أي المعروضة في طلب الح المسائلإذا كانت المسألة أو  هـ. 

 .وثيقة أخرى، يجب تقديم نسخة من الوثيقة (الوثائق) بناء على الطلب
 

أمام أي من مكاتب  ةمعلق، بشأنها حكم يرادلمعامالت) التي (ا بالمعاملةبيان بأنه ال يوجد، على حد علم المستورد، أي مسائل تتعلق  و.
 . حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة جهةالجمارك أو موانئ الدخول أو أمام أي 

 
لذي ا فمن(المعامالت) التي يطلب الحكم بشأنها، وإذا كان األمر كذلك،  بالمعاملةما إذا كان قد تم طلب المشورة من الجمارك فيما يتعلق  ز.

 .، إن وجدتوما هي المشورة التي قدمت قدم المشورة
 

 طلب الحكم.يجوز لمقدم الطلب أيضا أن يعلن رأيه أو موقفه في  ح.
 

 أي معلومات يتعين التعامل معها على أنها سرية، سواء فيما يتعلق بالجمهور أو باإلدارات؛ و ط.
 

 االتفاقية.أي معلومات أخرى ذات صلة لتحديد القيمة بموجب  ي.
 
 

 يتعين على السلطة المختصة عند استالم طلب الحكم المسبق: .11
 

 إشعار مقدم الطلب بتلقي الطلب.  . أ
بداء من مقدم الطلب تقديم معلومات إضافية عندما ترى السلطة المختصة أن الطلب ال يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة إل الطلب . ب

 رأي مستنير.
 

 قبل صدور حكم مسبق من سلطة مختصة.من قبل مقدم الطلب في أي وقت سحب أي طلب للحكم المسبق يجوز  .12
 

 
 
 
 
 

 حكام مسبقة بشأن التصنيف والمنشأ والتقييماألإصدار 
 
 

تصدر األحكام المسبقة بطريقة معقولة ومحددة زمنيا بعد استالم طلب الحكم المسبق، شريطة تقديم جميع المعلومات الالزمة. وفي حالة  .  13
صدور حكم مسبق بشأن المنشأ، على النحو المطلوب في اتفاق قواعد المنشأ، يجب إصدار قرار في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد أقصاه 

يوما. 150
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 األحكام المسبقة بشأن التصنيف والمنشأ والتقييم كتابة إلى مقدم الطلب مع: تصدر .14
 

 إشارة إلى ما هي التفاصيل التي سيتم التعامل معها على أنها سرية؛ و . أ
 إخطار بحق المراجعة واالستئناف في الحكم المسبق. . ب

 
 
 

 حكام مسبقة بشأن التصنيف والمنشأ والتقييماألوإرجاء إصدار  رفض

رفض إصدار حكم مسبق بشأن التصنيف أو األصل أو التقييم أو تأجيله، تقوم السلطة المختصة بإخطار مقدم الطلب على وجه إذا تم  .15
 .رارالقع بيان الوقائع ذات الصلة وأساس السرعة كتابة، م

(ب) في غضون  11الفقرة ويجوز رفض إصدار حكم مسبق أو تأجيله عندما ال يقدم مقدم الطلب معلومات إضافية مطلوبة بموجب  .16
 الفترة المحددة.

لعملية تصنيف أو التحقق من المنشأ أو عندما تكون المعاملة خاضعة  خاضعةيجوز رفض إصدار حكم مسبق عندما تكون السلعة  .17
 حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة. هيئةلعملية التحقق من التقييم أو أي حالة للمراجعة أو االستئناف أمام أي 

 أو تقييم سلعة ما. منشأز رفض إصدار حكم مسبق إذا كانت محكمة االستئناف أو محكمة االستئناف قد قررت بالفعل تصنيف أو يجو .18
 
 
 
 

 تأثير األحكام المسبقة على التصنيف والمنشأ والتقييم
 

السلطة التي أصدرت الحكم المسبق فيما على تكون األحكام المسبقة المتعلقة بالتصنيف والمنشأ والتقييم ملزمة، وفقا للشروط المبينة فيه،  .19
 يتعلق بالمقدم الذي طلبه.

 
 الحكم المسبق. له قد تكون األحكام المسبقة ملزمة لمقدم الطلب الذي صدر .20

 
 .ساريةاألحكام المسبقة سارية المفعول من تاريخ إصدارها. تحدد األحكام المسبقة التاريخ الذي تبقى فيه  .21

 
. وفي حالة المنشأ، وفقا 27أو  25ل لمدة سنة على األقل من تاريخ صدور الحكم المسبق، رهنا بالفقرة ظل القرار ساري المفعوي .22

شريطة أن تظل الوقائع والشروط، بما فيها قواعد المنشأ التي قدمت سنوات قواعد المنشأ، يظل الحكم المسبق ساريا لمدة ثالثة  يةالتفاق
 بموجبها، قابلة للمقارنة.
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ال تطبق األحكام المسبقة إال فيما يتعلق بالبضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها في التاريخ الفعلي للقرار المسبق أو بعده، وهي  -23
 موضوع الحكم المسبق.

 

السلعة المعنية والظروف التي  وال يجوز استخدام األحكام المسبقة فيما يتعلق بسلعة معينة إال إذا ثبتت بما يرضي السلطة بأن - 24
 تحدد تصنيفها ومنشأها تتفق من جميع النواحي مع تلك الموصوفة في الحكم المسبق.

 
 

 إلغاء األحكام المسبقة بشأن التصنيف والمنشأ والتقييم
 

 مقدم الطلب. يجوز إلغاء حكم مسبق إذا أعطي على أساس معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة أو خاطئة أو مضللة قدمها .25
 

، يخطر مقدم الطلب الذي صدر الحكم المسبق بإلغائه كتابة. ويحدد هذا اإلشعار الوقائع واألساس 25إذا ألغى حكم مسبق عمال بالفقرة . 26
 ذي الصلة للقرار.

 
 مسبق من تاريخ صدور الحكم المسبق.الكم اليبدأ سريان ح. 27

 
 

 بشأن التصنيف والمنشأ والتقييماألحكام المسبقة  إبطالتعديل أو إلغاء أو 
 

 ، يخطر مقدم الطلب الذي صدر الحكم المسبق كتابيا بما يلي:إبطالهوفي حالة تعديل حكم مسبق أو إلغاؤه أو .  28

 لحكم المسبقلأي تعديل أو إلغاء أو إبطال  أ.

 تاريخ سريان التعديل أو اإللغاء أو اإلبطال ب.

 و ،الحقائق ذات الصلة ج.

 التعديل أو اإللغاء أو اإلبطال.أساس  د.
 
 
 

 أثر التعديل أو اإللغاء أو اإلبطال
 

 تعديل أو إلغاء أو إبطال حكم مسبق بشأن التصنيف أو المنشأ أو التقييم: .  يسري29
 
 و ،من التاريخ الذي يصدر فيه التعديل أو اإللغاء أو اإلبطال . أ

 
 اإلشعار المقدم.في حالة التعديل واإلبطال، حتى التاريخ المحدد في  . ب
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، ال يطبق تعديل أو إلغاء حكم مسبق إال فيما يتعلق بالبضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها في التاريخ الفعلي 31رهنا بالفقرة . 30
 للتغيير أو اإللغاء أو بعده، وهي موضوع الحكم المسبق.

 
 

 بأثر رجعي بطالاإللغاء أو اإلتعديل التطبيق 
 

أو التقييم بأثر رجعي إال عندما يستند الحكم  المنشأيجوز تطبيق تعديل أو إلغاء أو إبطال حكم مسبق بشأن التصنيف أو  .  ال31
 المسبق إلى معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة.

 

 تأجيل تطبيق التعديل أو اإللغاء
 
 

ق إذا أثبت الشخص الذي صدر الحكم المسبق أنه اعتمد على الحكم المسبق بحسن نية وأن عديل أو إلغاء حكم مسبت سريانوعد ميؤجل .  32
 .ضرر لهالتعديل أو اإللغاء هو 

 
 كتابيا للشخص الذي صدر الحكم المسبق به. 32يخطر التأجيل المقدم بموجب الفقرة . 33

 
 
 

 حق المراجعة
 

مراجعة بشأن ، مقدم طلب حصل على حكم مسبق من سلطة مختصة أن يطلب كتابةيجب على اإلدارة العضو أن تنص على أنه يجوز ألي .  34
 أو إبطال. سحبالحكم المسبق، بما في ذلك أي تعديل أو إلغاء أو 

 
 ن مقدم الطلب قد يطلب مراجعة قرار السلطة المختصة برفض إصدار حكم مسبق.أعلى  4على اإلدارة العضو أن تنص.  35

 
) المسؤول أو 1، إما قبل صدور الحكم أو بعده، من قبل: (34في الفقرة  االمشار إليه تكون المراجعةعلى اإلدارة العضو أن تنص على أن .  36

 .5) سلطة قضائية 3أو ( ،) سلطة إدارية أعلى أو مستقلة2( ،المكتب أو السلطة التي أصدرت الحكم
 
 

 حق االستئناف
 

الطعن في رفض السلطة المختصة إلصدار حكم مسبق إلى مقدم الطلب، وتنشئ حق الطعن للمتقدمين تحدد اإلدارة العضو حق .  37
االستئناف اإلداري من جانب سلطة إدارية أعلى من أو  . ويمكن أن يشمل حق االستئناف الحصول على6الذين تلقوا أحكاما مسبقة

 ئناف القضائي للحكم المتقدم.عن المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار و / أو االست ةمستقل
 

اتفاقية تيسير من  1-4تنطبق كلمة "يجب" على القرارات ذات األثر القانوني الذي يؤثر على حقوق والتزامات شخص بعينه في حاالت فردية وفقا للمادة  4
 .التجارة

 .تيسير التجارة(ب) من اتفاقية  2الحاشية  7-3انظر أيضا المادة  5
اتفاقية تيسير من  1-4تنطبق كلمة "يجب" على القرارات ذات األثر القانوني الذي يؤثر على حقوق والتزامات شخص بعينه في الحاالت الفردية وفقا للمادة  6

 .التجارة
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 النشر والسرية
 

قة المتعلقة بالتصنيف والمنشأ والتقييم، التي قد تكون ذات أهمية ، تبذل جميع المساعي لتقديم أية معلومات عن األحكام المسب39رهنا بالفقرة .  38
 كبيرة ألطراف أخرى متاحة للجمهور، بما في ذلك عن طريق اإلنترنت.

 
بطبيعتها السرية أو التي يتم تقديمها على أساس سري لغرض تطبيق األحكام المسبقة تعامل على أنها سرية تماما من  التي جميع المعلومات.  39

صاح عنه بل السلطات المعنية التي ال تكشف عنها دون إذن محدد من الشخص أو الحكومة المقدمة مثل هذه المعلومات، إال بالقدر الذي قد يلزم اإلفق
 في سياق اإلجراءات القضائية.
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 الملحق أ: طلب الحكم المسبق (التصنيف)
 

 

 (االسم والعنوان) مقدم الطلب -1

 الرسميلالستخدام 

 تاريخ االستالم:  

 تاريخ اإلصدار:

   
 وصف البضائع  -2

 للمساعدة في تصنيف السلع المقدمة المرفقات -3
 

  أخرى  الكتالوجات  المخططات  الصور  العينات

 ضافيةاإلمعلومات الالتسمية التجارية و -4

 التعريفة الجمركية) تسمية (رمز من قبل مقدم الطلب المتوقعالتصنيف  - 5

القاعدة (القواعد) العامة التفسيرية التي تعتبر قابلة للتطبيق على التصنيف المتوخى. (في هذا المربع يمكن لمقدم الطلب عالوة على  -6
 )5ذلك تقديم أي معلومات إضافية تبرر التصنيف المتوخى في المربع 

 أو مماثلة؟ مطابقةهل سبق أن تقدمت بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع  -7
 

 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل
 نعم  ال 

 أو مماثلة؟ مطابقةهل أنت على علم بوجود حكم مسبق بشأن سلع  -8
 

 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل
 نعم     ال   

ملية التحقق من التصنيف أو أي حالة مراجعة لع خاضعةهل أنت على علم إذا كانت البضائع  -9
 حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة؟ هيئةأو استئناف أمام أي 

 
 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل

 
 
 
 نعم    ال   

 
 حسب علمي واعتقادي. أن جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج وأي مرفق صحيحة ودقيقة وكاملة ب أقر

 
 توقيع مقدم الطلب:

 
 تاريخ:ال

 
 :عنوان البريد اإللكتروني                                     الفاكس:                 الهاتف: 

يرجى إرفاق ورقة إضافية إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر*
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 استمارة الطلب استكمال بشأنمالحظات 
 

التفسيرية التالية إرشادات محددة بشأن استكمال طلب الحكم المسبق (التصنيف). يرجى قراءتها بعناية قبل إكمال  المالحظاتتقدم 
 .طلبك

 
 . مقدم الطلب (االسم والعنوان)1 المربع

 
ديم االسم ولهذه األغراض، يعني مقدم الطلب الشخص الذي تقدم بطلب إلى سلطات الجمارك للحصول على حكم مسبق. يجب تق

 .الكامل وعنوان مقدم الطلب
 

 . وصف السلع2 المربع
 

يجب البضائع في تسمية التعريفات الجمركية. كما تحديد وتصنيف أن يكون وصف السلع المعنية مفصال بما فيه الكفاية لتمكين  يجب
 )عبوات التجزئة، إلخالصنع (ودرجة المعالجة،  )حيث يعتمد التصنيف على ذلك( معلومات تفصيلية عن تركيبة البضاعة توفير أي

 . المقصود، والتسمية التجارية، وأي اسم تجاري واالستخدام
 

 للمساعدة في تصنيف السلع المقدمة المرفقات. 3 المربع
 
 

أو كتالوجات أو غيرها من الوثائق، التي قد تساعد في تحديد التصنيف الصحيح للبضائع  مخططاتجب أن ترفق أية مرفقات أو صور أو ي
 في تسمية التعريفات الجمركية، كمرفقات، إذا لزم األمر.

 
 التسمية التجارية والمعلومات اإلضافية - 4 المربع

 
 البضاعة. ورقم موديلبما في ذلك العالمة التجارية اإلشارة إلى أي معلومات يرغب مقدم الطلب في التعامل معها على أنها سرية  يجب

 
 (رمز تسمية التعريفات الجمركية) مقدم الطلب المتوقع منالتصنيف  - 5 المربع

 
 .المعنيةالسلع للسلع  رمزمقدم الطلب إبداء رأي بشأن  يطلب من

 
 التصنيف المتوخى. القاعدة (القواعد) العامة التفسيرية التي تعتبر قابلة للتطبيق على - 6 المربع

 المربعمقدم الطلب إلى إبداء رأي بشأن القاعدة أو القواعد التفسيرية العامة التي ستشكل األساس القانوني للتصنيف المتوخى ( يطلب من 
 .5 المربع). كما يمكن لمقدم الطلب تقديم أي معلومات إضافية لدعم التصنيف المتوخى في 5
 

 أو مماثلة؟ مطابقة. هل سبق أن تقدمت بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع 7 المربع
 

أو مماثلة. وينبغي أيضا  مطابقةإعطاء هنا إشارة إلى ما إذا كان مقدم الطلب قد تقدم بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع  يجب
 إدراج التفاصيل المتعلقة بهذا الطلب.

 
 أو مماثلة؟ مطابقةود حكم مسبق بشأن سلع . هل أنت على علم بوج8 المربع

 
 مراجع.ذكر الشأن سلع من نفس النوع، من جانب مقدم الطلب بوجود حكم مسبق سابق ب علماإلشارة إلى أي  يجب
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ملية التحقق من التصنيف أو أي حالة مراجعة أو استئناف أمام أي لع خاضعةهل أنت على علم إذا كانت البضائع  .9 المربع
 حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة؟ هيئة

من جانب مقدم الطلب بوجود عملية للتحقق من التصنيف أو أي حالة من حاالت المراجعة أو الطعن أمام أي  علماإلشارة إلى أي  يجب
 .المراجع ذكريما يتعلق بالبضائع، حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة ف هيئة
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 الملحق ب: طلب الحكم المسبق (المنشأ)
 

 

 (االسم والعنوان) مقدم الطلب -1

 لالستخدام الرسمي

 تاريخ االستالم:  

 تاريخ اإلصدار:

  
 

 (إذا كان معروفا) المستورد والمصدر والمنتج والوكيل (االسم والعنوان) -2

 (تفضيلي أم/غير تفضيلي) القانونياإلطار  -3

 تصنيف التعريفة الجمركية للسلع -5 وصف البضائع -4

 القاعدة التي تعتبر مستوفاة -7 وصف المواد المستخدمة في التصنيع -6

سقالمن النظام المواد  أخرى القيمة المنشأ 
     

 بلد المنشأ المتوخى من قبل مقدم الطلب -8
 بلد المنشأ

مختلفة) بلد االستيراد إذا كانتالتصدير (بلد    

 السلع تحديد منشأللمساعدة في  المقدمة لمرفقاتا -9
 

  أخرى  الكتالوجات  المخططات  الصور  العينات
 ضافيةاإلمعلومات الالتسمية التجارية و -10

 أو مماثلة؟ مطابقةهل سبق أن تقدمت بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع  -11
 

 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل
 

 أو مماثلة؟ مطابقةهل أنت على علم بوجود حكم مسبق بشأن سلع  -12
 

 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل

 هيئةملية التحقق من التصنيف أو أي حالة مراجعة أو استئناف أمام أي لع خاضعةهل أنت على علم إذا كانت البضائع  -13
 حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة؟

 إذا نعم، الرجاء تقديم التفاصيل
 حسب علمي واعتقادي. أن جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج وأي مرفق صحيحة ودقيقة وكاملة ب أقر

 
 توقيع مقدم الطلب:

 
 تاريخ:ال

 
 :عنوان البريد اإللكتروني                                     الفاكس:                 الهاتف: 

 يرجى إرفاق ورقة إضافية إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر *
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 استمارة الطلب استكمال بشأنمالحظات 
 

 .جى قراءتها بعناية قبل إكمال طلبك). يرالمنشأالتفسيرية التالية إرشادات محددة بشأن استكمال طلب الحكم المسبق ( المالحظاتتقدم 
 

 . مقدم الطلب (االسم والعنوان)1 المربع
 

 ، يعني مقدم الطلب الشخص الذي تقدم بطلب إلى سلطات الجمارك للحصول على حكم مسبق. لغرض الحكم المسبق
 

 . المستورد والمصدر والمنتج والوكيل (االسم والعنوان) (إذا كان معروفا)2 المربع
 

 تقديم اسم وعنوان المستورد والمصدر والمنتج والوكيل، إن أمكن.يجب 
 

 . اإلطار القانوني (تفضيلي / غير تفضيلي)3 المربع 
 

يجب على مقدم الطلب أن يذكر ما إذا كان الحكم المسبق المطلوب هو ألغراض تفضيلية أو غير تفضيلية. وإذا كان الحكم المسبق 
 ن يبين مقدم الطلب النظام الذي ينطبق.، ينبغي أتفضيليةمطلوبا ألغراض 

 
 وصف السلع 4المربع 

 
يجب توفير . كما )تسمية الجمركيةالالبضائع في تحديد و(تصنيف أن يكون وصف السلع المعنية مفصال بما فيه الكفاية لتمكين  يجب

 والطرق المستخدمة لتحديد تركيبها.   معلومات تفصيلية عن تركيبة البضاعة أي
 

 تصنيف التعريفة الجمركية للسلع - 5المربع 
 

 للبضائع المعنية. كامالتقديم رمز السلع  يجب
 

 . وصف المواد المستخدمة في التصنيع6المربع 
 

تقديم وصف مفصل للسلع. باستخدام األعمدة والعناوين المقدمة، يجب على مقدم الطلب إدراج جميع المواد / المكونات /  يجب
 تصنيع، جنبا إلى جنب مع بلد المنشأ، والعنوان التعريفي، والقيمة.األجزاء المستخدمة في ال

 
 

 القاعدة التي تعتبر مستوفاة - 7 المربع

 

تفسير قاعدة المنشأ التفضيلية أو غير التفضيلية التي تعتبر مالئمة للمنتج المعني. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشرح مقدم الطلب  يجب
 .كيفية استيفاء هذه القاعدة في بلد الصنع / المنشأ من خالل تقديم وصف كامل ومفصل لجميع مراحل أي عملية تصنيع

 

 توخاه مقدم الطلب. بلد المنشأ الذي 8 المربع

 

 مقدم الطلب إبداء رأي بشأن بلد المنشأ المتوخى. يطلب من
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 السلع تحديد منشأللمساعدة في  المقدمة المرفقات - 9المربع 

 
 

ها التأسيسية التي موادتتعلق بتركيبة البضائع أو  أو كتالوجات أو غيرها من الوثائق، التي مخططاتأو صور أو  عيناتجب أن ترفق أية ي
 ، كمرفقات، إذا لزم األمر.التصنيع التي خضعت لها تلك المواد عمليةقد توضح 

 
 التسمية التجارية والمعلومات اإلضافية -10المربع 

 
 البضاعة. ورقم موديلاإلشارة إلى أي معلومات يرغب مقدم الطلب في التعامل معها على أنها سرية بما في ذلك العالمة التجارية  يجب

 
 أو مماثلة؟ مطابقةهل سبق أن تقدمت بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع  -11المربع 

 
أو مماثلة. وينبغي أيضا  مطابقةإعطاء هنا إشارة إلى ما إذا كان مقدم الطلب قد تقدم بطلب للحصول على حكم مسبق بشأن سلع  يجب

 إدراج التفاصيل المتعلقة بهذا الطلب.
 

 أو مماثلة؟ مطابقةهل أنت على علم بوجود حكم مسبق بشأن سلع  -12المربع 
 

 مراجع.ذكر المن جانب مقدم الطلب بوجود حكم مسبق سابق بشأن سلع من نفس النوع،  علماإلشارة إلى أي  يجب
 

ملية التحقق من التصنيف أو أي حالة مراجعة أو استئناف أمام أي لع خاضعةهل أنت على علم إذا كانت البضائع  -13المربع 
 حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة؟ هيئة

 هيئةأو أي حالة من حاالت المراجعة أو الطعن أمام أي  المشأمن جانب مقدم الطلب بوجود عملية للتحقق من  علماإلشارة إلى أي  يجب
 .المراجع ذكرا يتعلق بالبضائع، حكومية أو محكمة استئناف أو محكمة فيم
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