
A.General Requirements:

Importer’s name and code                      Applicant’s name and Address

Description of goods and components thereof

Commodity details/trademark/Trade
name/Product No./Model

HS Classification                                                                                                            

Are you aware of any valid advance ruling related to identical/similar goods?         

If (Yes) , please provide details.  

Did you serve a previous application for an advance ruling related to identical/similar goods?         

Are you aware that the goods in question are being reviewed to verify classification
and valuation?         
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التاريخ
Date

المرجع
Reference

:
:

:
:

نموذج طلب الحكم مسبق
Application for Advance Ruling

Tariff Classification
التصنيف الجمركي

Yes         No        

Yes         No        

Yes         No        

منشأ البضاعة
Origin of goods

القيمة الجمركية
Customs value

أ. متطلبات عامة

٢. اسم و رمز المستورد١. اسم و عنوان مقدم الطلب

٣. وصف السلعة و المواد المكونة لها

٤. معلومات السلعة/العالمة التجارية/االسم التجاري و رقم المنتج/الموديل

(HS) ٥. التبنيد و التصنيف

النعم٦. هل لكم علم بوجود حكم مسبق ساري المفعول متعلق بسلع مطابقة أو مشابهة ؟

النعم

النعم

في حال الرد ب(نعم) الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل

If (Yes) , please provide details.  في حال الرد ب(نعم) الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل

If (Yes) , please provide details.  في حال الرد ب(نعم) الرجاء اإلشارة إلى التفاصيل

٧. هل سبق تقديم طلب حكم مسبق لسلع مطابقة أو مشابهة؟

٨. هل لديكم علم بوجود السلعة المعينة قيد إجراءات المراجعة للتأكد من تبنيدها و تصنيفها و تقييمها أو في إطا إجراءات
مراجعة قضاائية ؟



B.Requirements of tariff classification:
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ب. متطلبات التصنيف الجمركي

C.Origin requirements: ج.متطلبات منشأ البضاعة

Any information/data confirming expected classification
basis 

Attached elements and materials helpful for the classification
of goods 

Other materials Leaflets     Designs     Pictures    Samples    

Details and address of factory/producer                                                                             

Country of origin and applicable rule of origin                                                    

Legal framework of origin (preferential or non preferential )      

Description of the components of the goods and methods of manufacturing     

ComponentsHS code of
components

Method of
manufacture

Other
information that help
determine origin

Attached elements that help  determination of origin 

Test results         Designs Pictures Samples

٩. أي معلومات أو بيانات تؤكد أساس التبنيد و التصنيف
المتوقع

١٠. عناصر و مواد مرفقة تساعد على تبنيد و تصنيف السلعة

مواد أخرىمطوياتتصاميمصورعينات

١١. بيانات و عنوان المصنع / المنتج

١٢. بلد منشأ السلعة و قاعدة المنشأ المطبقة

١٣. اإلطار القانوني للمنشأ (منشأ تفضيلي أو منشأ غير
) تفضيلي

١٤. وصف المواد المكونة للسلعة و طرق
التصنيع

١٦. رمز تعريفة المواد١٥. المواد المكونة
المكونة

١٩.معلومات أخرى تساعد على١٨.القيم المضافة
تحديد المنشأ

١٧. طريقة الصنع
Added values

٢٠. عناصر مرفقة تساعد على تحديد المنشأ
نتائج اختباراتتصاميمصورعيناتشهادة المنشأ
Certificate of
origin 
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D. Requirements of customs valuation

Details of transaction 

Contract/agreementTerms of sale Relation
between parties

Commission type Other information

Copies of attached documents that help determine value of goods 

 I undertake that the information / data declared herein are true, accurate and complete. I also undertake that the
serving of this application implies my consent to all the terms and conditions referred to in the GCC Unified Guide
of Advance Ruling.  

Name and signature of applicant                                                                                              

د. متطلبات القيمة الجمركية

٢١. وصف تفاصيل المعاملة

٢٤. العالقة بين٢٣. شروط البيع٢٢. عقد أو اتفاق
األطراف

٢٦.معلومات أخرى٢٥.تحديد نوع العمولة

٢٧.نسخ وثائق مرفقة تساعد على تحديد قيمة السلعة

Documents Agreement Contract Invoice وثائقاتفاقعقدفاتورة

٢٨. إقرار مقدم الطلب

أًوكد أن المعلومات و البيانات المصرح بها في هذه االستمارة صحيحة و كاملة و أقرار أنه بتقديم هذا الطلب بالموافقة على
جميع الشروط و االحكام المشار اليها بالدليل الموحد لألحكام المسبقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ااسم و توقيع مقدم الطلب


