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 مقدمة:

ات ومتطلبات جراءلتعاون الخليجي في تيسير وتسهيل إانطالقا من رغبة دول مجلس ا

فراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادالت التجارية بين واإلالتخليص الجمركي 

والعالم الخارجي بشكل عام، وتنفيذا لمقتضيات اتفاقية التعاون الخليجي دول مجلس 

تيسير التجارة الملزمة لدول مجلس التعاون بموجب عضويتها في منظمة التجارة 

ليكون متوافقا  (Advance Ruling)المسبقة  الموحد لألحكامالدليل عداد ، فقد تم إالعالمية

في هذه االتفاقية واسترشادا بأفضل  الخليجي التعاون مجلسدول مع التزامات 

 الممارسات العالمية في هذا المجال.

في التعاون الخليجي في تعزيز الشفافية دول مجلس  توجهويأتي هذا الدليل متوافقا مع 

 م2003المطبق اعتبارا من مطلع عام  –جلس إطار أسس االتحاد الجمركي لدول الم

المتاحة ذات معلومات وتزويدهم بالمع المستوردين والمصدرين والمتعاملين معها  –

 الصلة.
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 :من الدليل الموحد الهدف أوال ـ

اإلدارات تعتمدها يهدف الدليل الموحد إلى التعريف بأهم اإلجراءات والضوابط التي 

  ألحكام المسبقةا في إصدارلدول الخليج العربية في دول مجلس التعاون  الجمركية

 التصدير/استعدادا لعمليات االستيرادالمصدرين  أوالتي يتم طلبها من قبل المستوردين 

  التي يقومون بها. 

من التجار ورجال وثيقة إرشادية تساعد المستوردين وبالتالي يمثل الدليل الموحد 

اإلجراءات  فهمعلى والمصدرين إلى دول المجلس  لمجلسفي دول ا األعمال

كما تساهم  من جهة،تنفيذها واستخدامها لتسهيل األحكام المسبقة والضوابط المتعلقة ب

لدى كافة  المسبقة األحكامفي تعزيز وحدة المعلومات المتضمنة في من جهة أخرى 

 التعاون. في دول مجلس الجمركية اإلدارات وجميع األولىالدخول منافذ 

، على تسهيل بيان االستيرادوتعد األحكام المسبقة من أهم األدوات األساسية التي تساعد 

وذلك في إطار أهداف تيسير  المتعلقة بالتخليص الجمركي،وبالتالي تيسير اإلجراءات 

لدول مجلس البينية والدولية التجارة وتعزيز انسياب حركة المبادالت ونمو التجارة 

  .التعاون

 ثانيا ـ تعريف األحكام المسبقة :
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جلس التعاون في دول م الجمركيةاإلدارات عن خطيا  الصادرةاألحكام الرسمية  هي

 والتي تتضمن معلومات، أو المصدر طلب المستورد على وبناء ،قبل عملية االستيراد

والتقييم الجمركي  الجمركي، وقواعد المنشأ، تصنيفالالتبنيد وتتعلق ب وبيانات محددة

 من خارج دول مجلس التعاون. جلبها  مقدم الطلبمعينة يعتزم  لسلعبالنسبة 

 الدولة في الجمركية واإلدارات الدخول منافذ لكافة ملزمة قرارات المسبقة األحكام مثلت 

 الجمركية اإلدارات وجميع األولى الدخول منافذ كافة في واسترشادية أصدرتها، التي

 .التعاون مجلس دول في

 : الجهات المختصة بإصدار األحكام المسبقةثالثا ـ 

لها  لالمخو الجمركية اإلداراتببإصدار األحكام المسبقة الجهات المختصة هي  

جلس التعاون بإصدار األحكام المسبقة والتي يتم تعيينها من قبل الدول األعضاء في م

 لدول الخليج العربية.

 :مقدمي طلب األحكام المسبقة رابعا ـ 

يكون مقدم طلب األحكام المسبق من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المستوردين 

ومن يمثلهم الحاصلين على سجالت تجارية من جهات االختصاص في دول المجلس، 

 .هاوالمصدرين إلى دول المجلس من خالل من يمثلهم في

 : ـ مضامين األحكام المسبقة خامسا

  :ةالتالي مواضيع الب معلومات وبيانات متعلقةفي هذا الدليل األحكام المسبقة  تتضمن
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 :الموحدة فة الجمركيةيوفق التعر السلع تصنيفتبنيد وـ  1

 المصنف ضمن إلى البند الفرعي صنيفبنيد والتتشير األحكام المسبقة فيما يتعلق بالت

دول مجلس التعاون الجمركية الموحدة لفة يوذلك وفق التعر، هااستيراد المطلوب السلع

للنظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها الذي وضعته منظمة الجمارك  ةوالمطابق

  .العالمية

 "الرسومالضرائب "من اإلعفاءات أو التخفيضات إلى األحكام المسبقة شير كما ت

إن وجدت في إطار اتفاقيات تجارية دولية  المطلوب استيرادهاالجمركية على السلع 

 دول مجلس التعاون مع دول العالم. قبل برمة من م

على تحديد بنود  تصنيفتبنيد والساعد األحكام المسبقة المتضمنة للوبناء على ذلك ت

عملية ل في مرحلة سابقةبشكل واضح و المطلوب استيرادهاللسلع فة الجمركية يالتعر

ساهم في تسهيل بيان االستيراد وتسريع إجراءات التخليص االستيراد وبالتالي ت

 الجمركي.

 ـ  قواعد المنشأ: 2

التي و استيرادها المطلوبلمطبقة على السلع يشير الحكم المسبق إلى قواعد المنشأ ا

تحديد لالمختصة بإصدار األحكام المسبقة الجهات  بلمن قتتضمن المعايير المعتمدة 

أهمية خاصة حينما يتعلق هذه المعايير تشكل . والموجهة لالستيراد بلد المنشأ للسلع

مبرمة من قبل  في إطار اتفاقية تجارية دولية األمر بتطبيق معاملة تفضيلية لتلك السلع

 . دول مجلس التعاون

على أساس انتاجها بالكامل في بلد  السلعمنشأ تحدد بلد وتتعلق قواعد المنشأ بمعايير 

أو تحويل صناعي يعدل من  منشئهاخالل إدخال مكونات تغير من التصدير أو من 
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منشأ وسيلة لتعزيز ها الجمركي. لذلك تشكل األحكام المسبقة المتضمنة لقواعد التصنيف

 السلع قبل القيام بعملية االستيراد.  منشأفي تحديد  ينلدى المستوردوضوح الرؤيا و

 جمركية:الغراض ـ تقييم السلع لأل 3

الجمركية  "الرسوممقدار الضرائب "تحديد يشكل تقييم السلع عامال أساسيا في 

تقييم الجمركي مرحلة هامة في عملية استيراد المفروضة على استيرادها. ويمثل ال

في تحديد قيمة السلع الجمركية  اإلداراتإلى دول مجلس التعاون، بحيث تعتمد  السلع

فة يفي إطار التعرها تصنيفأنواع السلع وألغراض جمركية على طرق مختلفة حسب 

س التعاون وفقا لنظام )قانون( الجمارك الموحد لدول مجلالجمركية الموحدة، وذلك 

 بالتقييم الجمركي.   تعلقةمالتفاقية منظمة التجارة العالمية  والئحته التنفيذية، وا

متبعة في دول التقييم الجمركي اللطرق وبالتالي تشكل األحكام المسبقة المتضمنة 

مجلس التعاون أداة فعالة في تيسير عملية االستيراد بحيث تساعد على توضيح معايير 

 السلعمحددة وإعداد الوثائق الالزمة إلثبات صحة قيمة  سلعالتقييم الجمركي مسبقا ل

 ستيرادها.في مرحلة سابقة ال

في دول  الجمركية اإلداراتالتدابير االدارية المتخذة من قبل  سادسا ـ 

 : مجلس التعاون بهدف تنفيذ نظام األحكام المسبقة

في دول مجلس التعاون  الجمركية اإلداراتتتخذ في إطار تنفيذ نظام األحكام المسبقة، 

 التدابير اإلدارية التالية:

 المسبقة القرارات طلبات للتعامل مع الجمركية اإلداراتإنشاء وحدات خاصة لدى  .1

وحدة لتعزيز ة وقاعدة بيانات مركزيوأنظمة الكترونية متخصصين وتزويدها بموظفين 

كافة منافذ بما يضمن توحيدها وتنسيقها بين  المسبقة األحكامفي  المعلومات المتضمنة

 . في دول مجلس التعاون الجمركية اإلدارات الدخول األولى وجميع
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منافذ الدخول كافة تعميم جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ نظام األحكام المسبقة على  .2

 .  في دول مجلس التعاون الجمركية اإلدارات األولى وجميع

الجهة التي أصدرت وإصدار الحكم المسبق بشأنه، تقوم  ودراستهالطلب  استالمبعد  .3

الدولة الجمركية في  باإلداراتعلى كافة جهات االختصاص  هبتعميمالحكم المسبق 

لغرض تطبيقه في الدولة، ونسخة إلكترونية منه إلى باقي  التي أصدرت الحكم المسبق

 دول مجلس التعاون لالسترشاد بها.

في  الجمركية اإلدارات كافة منافذ الدخول األولى وجميعبين توفير وسائل التواصل  .4

ومقدمي طلبات األحكام المسبقة، ووضع نظام إليداع الطلبات من  دول مجلس التعاون

 الطلبات. إليداع عبر الوسائل اإللكترونية وأبالدليل  النموذج المرفقخالل 
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 : أوال ـ إصدار األحكام المسبقة

في دول مجلس التعاون أحكاما صدار االحكام المسبقة الجهات المختصة بإتصدر  .1

، أو هااستيراد المطلوب السلع صنيفبنيد وتتب تتعلق ت ملزمةتضمن بياناتمسبقة 

ألغراض  هاتقييمفي  المعتمدة بالطرق أو ،تحديد المنشأالمعايير المطبقة في ب

 .جمركية

بصفة استرشادية معلومات يمكن أن تتضمن األحكام المسبقة المتعلقة بالتصنيف  .2

الواردة ضمن اتفاقيات  اإلعفاء أو التخفيض من الضرائب "الرسوم" الجمركيةعن 

 التجارة الحرة ذات الصلة التي تبرمها دول المجلس.

الجمركي وقواعد  تصنيفتبنيد والالصادرة في موضوع التكون األحكام المسبقة  .3

الدولة التي أصدرتها، الجمركية في  اإلداراتلكافة منافذ الدخول وة المنشأ ملزم

في دول  الجمركية اإلدارات كافة منافذ الدخول األولى وجميعواسترشادية في 

 مجلس التعاون.

 اأحكامإن جهات االختصاص في دول مجلس التعاون ليست ملزمة قانونا بإصدار  .4

في هذا  استرشاديةمسبقة بخصوص التقييم الجمركي. لكنها تصدر أحكاما مسبقة 

سلع طرق تحديد قيمة على توضيح والمصدرين المستوردين الموضوع لمساعدة 

وال مبلغ الرسوم السلع قيمة حساب مبلغ  يتضمن ذلكجمركية. وال ألغراض معينة 

 الجمركية المستحقة.

 نيالباب الثا

 المتعلقة باألحكام المسبقة اإلجراءات والضوابط
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  مقابل رسوماألحكام المسبقة  في دول مجلس التعاون الجمركية اإلداراتتصدر  .5

 . إدارية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة

يتم إصدار األحكام المسبقة بالنسبة لسلع معينة واردة عن مصدر معين وموجهة  .6

لمستورد معين، وال يمكن استخدام نفس األحكام المسبقة بالنسبة لسلع أخرى ولو 

 وال من قبل مستوردين آخرين لنفس السلع.  ،متشابهة

التي يقدمها صاحب والبيانات لمسبقة على أساس المعلومات يتم إصدار األحكام ا .7

مكن أن تتضمن بيانات تجارية سرية. وتعتبر كافة الوثائق والتي يالطلب، 

، وذلك ال يتم اإلفصاح عنها للجمهورباألحكام المسبقة سرية والمعلومات المتعلقة 

   لتمكين المستوردين من تقديم كافة الوثائق والبيانات ذات الصلة.

األحكام في دول مجلس التعاون  الجمركية باإلداراتتصدر الجهات المختصة  .8

طلب صحيح  استالمهامن تاريخ  اعتبارايوما  ستون( 60خالل فترة ) المسبقة

 .ومتكامل الوثائق

  ثانيا ـ صالحية األحكام المسبقة :

اعتبارا يوم  وثمانونمئة  (180)ال تقل عن لفترة تسري صالحية األحكام المسبقة   .1

من تاريخ إصدارها في كافة منافذ الدخول واإلدارات الجمركية في الدولة التي 

كافة منافذ الدخول األولى في خالل فترة صالحيتها استرشادية تكون أصدرتها، و

 في دول مجلس التعاون. اإلدارات الجمركية وجميع

تنتهي صالحية األحكام المسبقة إما بانتهاء فترة صالحيتها أو بإلغائها من قبل  .2

المتعلق بإلغاء األحكام  السادسالتي أصدرتها )راجع القسم اإلدارة الجمركية 

 المسبقة(. 

 ثالثا ـ استخدام األحكام المسبقة :
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 )وضع استيراد(البيان الجمركي الموحد  تقديمأثناء يظل استخدام األحكام المسبقة  .1

حقا  في الدولة التي أصدرتها الجمركية اإلدارات منافذ الدخول األولى وجميعلدى 

 )أوال( صالحيتها، وفقا للفقرة الثالثة من الجزء األولخالل فترة  لمقدم الطلبقائما 

كافة منافذ الدخول ويكون استخدامها استرشاديا لدى  من الباب الثاني من هذا الدليل.

 في دول مجلس التعاون. اإلدارات الجمركية وجميعاألولى 

وفقا للبيانات البيان الجمركي الموحد )وضع استيراد( في  السلععن التصريح يجب  .2

 باإلداراتمن قبل الجهات المختصة  األحكام المسبقة التي تم إصدارهافي  الواردة

أثناء عملية  ةالمسبق األحكامى االستناد إل. ويتم دول مجلس التعاونفي الجمركية 

 .الجمركي تصنيفاالستيراد للتحقق من ال

الجمركي أثناء  تصنيفإلى مضمون الحكم المسبق المتعلق بالإن استناد المستورد  .3

من قبل  السلعال يمنع من فحص البيان الجمركي الموحد )وضع استيراد( تقديم 

ها مطابقة المصرح ب السلعإدارات الجمارك في دول مجلس التعاون للتأكد من أن 

 المشار إليها ضمن الحكم المسبق. سلعلل

 : ـ طلب األحكام المسبقة رابعا

إلى الجهات األحكام المسبقة من قبل المستوردين أو من يمثلهم طلب تقديم يتم  .1

المطلوب بخصوص السلع  في دول مجلس التعاون الجمركية باإلداراتالمختصة 

على  الحاصلينوينحصر تقديم طلب األحكام المسبقة في المستوردين  .استيرادها

  في دول مجلس التعاون.سجل تجاري 

 خالل من المسبقة األحكام طلب تقديمبإلى دول مجلس التعاون  المصدرون يقوم .2

 بشأن الجمركية باإلدارات االختصاص جهات إلى مجلسال دول في يمثلهم من

 .استيراده المطلوب السلع
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يجب تحديد موضوع طلب الحكم المسبق من بين الموضوعات المشار إليها في  .3

ما بمن الباب األول الخاص بمضامين األحكام المسبقة والمتعلقة  الخامسالقسم 

 :يلي

  .كيالجمر صنيفبنيد والتتال  .أ

 .قواعد المنشأأو   .ب

 .أو التقييم الجمركي .ج

حكام المسبقة ولكل موضوع من موضوعات األ سلعةيتم تقديم طلب واحد لكل  .4

 .من الباب األول الخاص بمضامين األحكام المسبقة الخامسالمشار إليها في القسم 

يتم تقديم طلبات منفصلة لكل سلعة  ،وفي حال وجود سلع متعددة أو مواضيع متعددة

 ولكل موضوع.

 الحكم المسبق:طلب مع التالية الوثائق البيانات ويجب إرفاق  .5

ورقم السجل التجاري بالنسبة للشخص  االسم الكامل وعنوان مقدم الطلب .أ

 .االعتباري

 .للسلعةوصف مفصل  .ب

 تصنيف، يجب اإلشارة إلى الصنيفبنيد والتتالمتعلق بحكم مسبق في حال طلب  .ج

وإرفاق ، ومجال استعمالها هامكوناتها ووصف تصنيفأسس قع للسلعة ووالمت

 بيانات يمكنأو أي  أو نتائج اختباراتنشرات أو  أو تصاميم عينات أو صور

أو أي وثائق فنية تساعد على  هاصنعأو طريقة  السلعةأن تساعد على توصيف 

 . وبلد المنشأ للسلعةالصحيح  تصنيفتحديد ال
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 ،المتوقعاإلشارة إلى بلد المنشأ  المنشأ، يجبب متعلقحكم مسبق في حال طلب  .د

منشأ تفضيلي أم غير تفضيلي(، والمعلومات )نشأ لمواإلطار القانوني ل

والبيانات التي تساعد على تحديد المنشأ بما فيها قاعدة المنشأ المطبقة على 

كما يجب اإلشارة إلى أسماء وعناوين وأي  )نسخة من شهادة المنشأ(. السلعة

)البائعون  عناصر أخرى تثبت هوية األطراف األخرى في المعاملة

 .ن(والمصدرون والمنتجو

، يجب وصف نوع المعاملة وإطارها التقييم الجمركيب متعلقفي حال طلب  .ه

إرفاق نسخة من الفاتورة أو العقد أو و)شروط البيع والعالقة بين األطراف(، 

 الصحيحة. أو أي معلومات أو بيانات تساعد على تحديد القيمة االتفاق

بإصدار في موضوع سلع مطابقة أو مشابهة عدم وجود أي طلب التصريح ب .و

 المختصة.جمركية ال اإلدارةحكم مسبق لدى 

في إطار  سلع مطابقة أو مشابهة بشأنالتصريح بعدم وجود أي حكم مسبق  .ز

 .إدارية أو قضائية إجراءات مراجعة

 (21)خالل فترة ببيانات أو وثائق إضافية طلب تزويدها  الجمركية لإلدارة يمكن .6

إن عدم تزويد جهات االختصاص بالوثائق والبيانات يوما ، و وعشرونواحد 

 الكافية خالل الفترة المحددة يجعلها غير ملزمة بإصدار الحكم المسبق.

بحسب اآللية المطبقة في  اأو إلكتروني االحكم المسبق ورقياستمارة طلب  يتم تقديم .7

لألحكام بالدليل الموحد  النموذج المرفق حسبمن الدول األعضاء كل دولة 

المنشأ / التقييم قواعد ، وتحديد نوع الطلب )التصنيف الجمركي / المسبقة

 الجمركي(.

 طلبات األحكام المسبقة والمعلومات والبيانات المرفقة بكامل السرية.يتم التعامل مع  .8
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 ـ  رفض إصدار األحكام المسبقة : خامسا

يجوز رفض طلب إصدار الحكم المسبق من قبل جهات االختصاص باإلدارات  -أ

 الجمركية في دول مجلس التعاون  ألحد األسباب  التالية  : 

اذا كانت السلع المعنية أو المطابقة أو المشابهة لها تحت إجراءات مراجعة  .1

 إدارية أو قضائية أو موضوع حكم قضائي. 

 تقديم بيان جمركي لها. إذا كانت السلع المعنية قد تم  .2

 في حال وجود طلب سابق لنفس المستورد ولنفس السلعة جاري دراسته. .3

عدم استيفاء المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المختصة في  في حال .4

 دول مجلس التعاون .

عدم تقديم الوثائق اإلضافية المطلوبة إلكمال ملف الطلب خالل الفترة  .5

( يوما من تاريخ طلبها من قبل 21شرون )الزمنية المحددة  بإحدى وع

 الجهات المختصة  في دول مجلس التعاون.

 في حال تقديم بيانات / وثائق غير كافية أو غير صحيحة . .6

 صدار الحكم المسبق مسببا.حوال يجب أن يكون قرار رفض طلب إوفي جميع األ -ب

 إجراءات مراجعة األحكام المسبقة:ـ  سادسا

قرار إلغائه أو أو المنشأ أو  تبنيد والتصنيفالمتعلق بالمراجعة الحكم المسبق تتم  .1

، إما قبل أو بعد تطبيقه فعليا على عملية االستيراد، بطلب خطي من المستوردتعديله 

 في دول مجلس التعاون. اإلدارة الجمركيةمن قبل 

بطلب خطي من  تعديلهقرار إلغائه أو المتعلق بالتقييم أو تتم مراجعة الحكم المسبق  .2

 في دول مجلس التعاون. من قبل اإلدارة الجمركيةقبل عملية االستيراد، المستورد، 

 المراجعة وتسليمه لمقدم الطلب.  بنتيجةيتم إصدار تقرير خطي  .3

في حال تطلب األمر تعديل الحكم المسبق، يتم إلغاؤه، ويصدر حكم مسبق جديد  .4

 يحل محل الحكم المسبق الملغى.
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لطلب مراجعة الحكم المسبق مدير عام الجمارك التظلم أمام كن للمستورد يم   .5

، أو قرار إلغائه أو تعديله، إما قبل أو بعد المنشأ ، أوتبنيد والتصنيفبالالمتعلق 

 تطبيقه فعال على عملية االستيراد.

 لطلب القضائية الجهة إلى اللجوء للمستورد يمكن اتفاق، إلى التوصل عدم حال في .6

 أو إلغائه قرار أو، المنشأ ، أوتبنيد والتصنيفبال المتعلق المسبق الحكم مراجعة

 .االستيراد عملية على فعال تطبيقه بعد أو قبل إما تعديله،

ال تخضع األحكام المسبقة المتعلقة باإلعفاء أو التخفيض من الضرائب "الرسوم"  .7

 تتضمن أراء استرشادية.الجمركية إلجراءات المراجعة القضائية نظرا لكونها 

 إلغاء األحكام المسبقة : ـسابعا 

في دول مجلس التعاون،  الجمركية اإلداراتيتم إلغاء األحكام المسبقة، حسب تقدير  .أ

 ألحد األسباب التالية وليس حصرا عليها: 

أو  السلع تصنيفبنود  يترتب عليها تغيير قانونيةر إدارية أو في حال اتخاذ تدابي .1

 فئة الرسم.

 الطلب. مقدم في حال عدم اإلفصاح الكامل عن البيانات  من قبل .2

زائفة  أو الجمركية بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة أو  اإلداراتفي حال تزويد  .3

 الجمركية.  اإلداراتضليل من شأنها ت

 أحكام مسبقة متناقضة صادرة بالنسبة لسلع من نفس الفئة أو النوع. في حال إصدار .4

ة الحكم المسبق في إطار اإلجراءات الداخلية إلدارات في حال تمت مراجع .5

 الجمارك. 

 في حال تمت مراجعة الحكم المسبق في إطار إجراءات المراجعة القضائية. .6
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خطيا مع توضيح ظروف وأسباب  الطلب مقدمحال إلغاء الحكم المسبق يتم إخطار في  .ب

 القرار. 

 التعامل مع األحكام المسبقة غير الصحيحة:ـ  ثامنا

في دول مجلس  الجمركية اإلداراتألحكام المسبقة الصادرة عن لالالحقة مراجعة التتم 

الجمركية قبل اإلدارات الطلب( أو من  مقدمالتعاون، سواء بطلب من المعني باألمر )

 .للتأكد من صحتها نفسها

ذلك ثار المترتبة على األوتختلف  حكم المسبق يتم إلغائه ،عدم صحة التحديد في حال و

، وذلك كما هو للسلعتاريخ االستيراد الفعلي أسباب عدم صحة الحكم المسبق وحسب 

 ي الجدول التالي:موضح ف
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 النتيجة سبب عدم صحة الحكم المسبق
تم تزويد إدارات الجمارك في دول  .1

مجلس التعاون ببيانات غير صحيحة أو 

 غير كاملة أو مضللة.

 عدم صالحية الحكم المسبق؛ .أ

المستورد دفع الرسوم "الضرائب" يجب على  .ب

الجمركية أو أي رسوم أخرى مستحقة المطبقة 

 فعليا على السلع المستوردة؛

يجب على المستورد دفع فرق الرسوم  .ج

"الضرائب" الجمركية المترتبة على الحكم 

 ؛المسبق

يمكن تطبيق غرامات على المستورد بحسب ما  .د

ل ورد في النظام "القانون" الجمركي الموحد لدو

 مجلس التعاون.

تم تغيير بند التعريفة الجمركية أو تغيير  .2

 فئة الرسم الجمركي.
يتم تطبيق الرسوم "الضرائب" الجمركية المستحقة 

 أثناء تقديم بيان االستيراد.

تمت مراجعة الحكم المسبق ، األمر  .3

الذي أدى إلى رسوم "ضرائب" 

 جمركية أعلى على السلع المستوردة.

 

الرسوم "الضرائب" الجمركية الواردة يتم تطبيق  .أ

في الحكم المسبق فيما يتعلق بالسلع المستوردة 

 خالل فترة صالحية الحكم المسبق،

يتم تطبيق الرسوم "الضرائب" الجمركية المعدلة  .ب

لألعلى فيما يتعلق بالسلع المستوردة قبل أو بعد 

 فترة صالحية الحكم المسبق؛

ر تمت مراجعة الحكم المسبق ، األم .4

الذي أدى إلى رسوم "ضرائب" 

 جمركية أقل على السلع المستوردة.

يحق للمستورد طلب تطبيق الرسوم "الضرائب" 

 الجمركية الصحيحة واسترداد الفائض المدفوع.

 تاسعا ـ نشر األحكام المسبقة : 

والتي الجمركية في دول مجلس التعاون  اإلدارةالصادرة عن يتم نشر األحكام المسبقة 

أهمية بالنسبة للمستوردين اآلخرين، وذلك من خالل نشرات منتظمة وعلى  تشكلقد 

طلب قدمي بم، مع عدم نشر المعلومات الخاصة الجمركية لإلداراتالمواقع اإللكترونية 

 .بهمالمتعلقة والمعلومات واالحتفاظ بالسرية الكاملة للبيانات األحكام المسبقة المذكورة 


