
 

 

 

 1442/10/15املوافق:              2021/05/27 التاريخ:
 

 (       45/ 2021هـ ع ج/م ر هـ/تعميم إداري رقم ) 

ــــرمون                                               مدراء اإلدارات السادة /  املحتـــ

 الهيئة العــامة للجمــارك
 ،،وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 

 الطبليات في شحن البضائع عند انتقالها  تطبيق استخدام املوضـوع:

  بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 
 

باإلشارة إلى كتاب السيد/ القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة، رئيس اللجنة الوطنية لنظام 

توصية اللجنة الوطنية  املتضمنم، 30/03/2017املؤرخ  1957/2017التخليص الجمركي رقم 

م بشأن بدء 06/06/2016املنعقد في  2016 لسنة العاشرلنظام التخليص الجمركي باجتماعها 

تم التأكيد على تفعيلها في اجتماع التي العمل باستخدام الطبليات في شحن البضائع التجارية، و 

 ،م20/03/2017املنعقد بتاريخ  2017اللجنة الوطنية السادس لسنة 

 تأجيل بدء تطبيق استخدام الطبلياتاملتضمن  2017( لسنة 73التعميم اإلداري رقم ) إلىو 

 في شحن البضائع التجارية إلى الدولة بصورة الزامية في املنافذ البحرية للمبررات الواردة فيه،
 

املؤرخ  1634/2017وبناًء على التوصية املقترحة بموجب كتاب إدارة الشؤون الجمركية رقم 

من قرار استخدام الطبليات في شحن البضائع  البضائع املقترح استثناؤهام بشأن 25/05/2017

 ،التجارية املستوردة إلى الدولة
 

رئيس اللجنة الوطنية باإلشارة إلى كتاب السيد/ القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة، و 

بإعادة توصية اللجنة املتضمن ، 03/01/2021املؤرخ  2021 /2لنظام التخليص الجمركي رقم 

( 21الصادرة في االجتماع رقم ) العمل باستخدام الطبليات في شحن البضائع التجارية املستوردة

 ، 2021لسنة 
 

 من 
ً
لهيئة االتحاد الجمركي  والعشـــــــرونمحضـــــــر االجتماع الرابع وبعد االطالع على البند ثانيا

ــــــــــ املوافق 1442ربيع أول  1 املنعقد في  بدول مجلس التعاون   –األمانة العامة  م 2020أكتوبر  18هـ
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ضرورة التزام املستوردين والذي تم االتفاق فيه على طرح موضوع "  "عبر االتصال املرئي" الرياض

" على  ة الســــــلعة، لاســــــهيل الكشــــــ  عل  اواملصــــــدرين بوضــــــع اإلرســــــاليات على طبالي وفقا لطبيع

 ،اللقاء املشترك السادس بين هيئة االتحاد الجمركي والقطاع الخاص
 

 اللقاء املشترك السادس لهيئة االتحاد الجمركي بدول  محضر( من ثانيا من 6وعلى البند )

 15املوافق ه  1442ربيع اآلخر  30الثالثاء  مجلس التعاون والقطاع الخاص في الدول األعضاء

أكد اللقاء على أهمية استخدام الطبالي في االرساليات الذي  "عبر االتصال املرئي  م 2020ديسمبر 

ومعاينت ا،  ملا لذلك من تسهيل وسرعة في مناولة البضائع املنتقلة بين الدول األعضاء عند انتقالها

البضائع وانسيابية حركة تنقل  وتم التأكيد على أن عدم االلتزام بذلك يؤدي إلى عرقلة تخليص

 .استخدام الطبالي لها تبعا لطبيعت ا وحجمها السلع، مع مراعاة السلعة التي يتعذر
 

 -فقد تقرر ما يلي :
 

 
ً
عند انتقالها تفعيل قرار اســـــتخدام الطبليات في شـــــحن البضـــــائع التجارية بصـــــورة إلزامية   :  أوال

 من تاريخ  دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيبين 
ً
 .15/06/2021اعتبارا

 
ً
ســــــــــاث ا البضــــــــــائع التي يصــــــــــعب تحميلها على طبليات:  ثانيا

ُ
 لطبيعت ا،  ت

ً
عند شــــــــــحظ ا وللك نظرا

 -وتشمل األصناف التالية:

املواد الصّب )السائبة( الجافة أو السائلة التي تحّمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة  -1

 منت، الجبس ، واملواد البترولية... الخ (.ب ا مثل)القمح وغيره من الحبوب، االس

 املواد الخام التي ترد في أكياس ) جامبو( بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات. -1

 اآلالت واملعدات الثقيلة، وخطوط االنتاج، واملولدات الكهربائية، واآلليات .... الخ . -2

املنتجات املعدنية التي ترد على شكل روالت كبيرة أو لفائ  أو مسطحة، واملواد األخرى   -3

 )العوازل، وورق الكرتون، والسجاد ،وما يماثلها(.مثل التي يصعب تحميلها على طبليات 

 أسياخ الحديد واألنابيب الكبيرة والسقاالت وما يماثلها.  -4

، وأطقم غرف النوم، وخزائن املالبس، األثاث واملفروشات بصفة عامة )أطقم الكنب -5

 والطاوالت, االسفنج وما يماثلها(.

 ( من التعريفة الجمركية.40االطارات الخارجية الهوائية التي تدخل بالفصل )  -6

 25كتل الرخام واألحجار واملرمر والجرانيت الخام )قبل التصنيع(، التي تدخل بالبند )  -7

 ( وما يماثلها. 16 25( والبند )15
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دة الشوار )حنطة القمح( التي ترد لصالح الدولة في أكياس بالسايكية وفق املواصفات ما -8

 ضمن حاويات.والصناعة املعتمدة من وزارة التجارة 

 األدوات واألجهزة املنزلية املستعملة. -9
 

 
ً
من قبل إدارة الشؤون  ألسباب موضوعية: يتم النظر بطلبات االستثناء ألي بضائع أخرى  ثالثا

الجمركية، والتي بدورها تقوم بدراست ا ورفع التوصيات املناسبة بشأن ا إلى مكتب رئيس 

 الهيئة التخال القرار املناسب بشأن ا.

 
ً
االلزامي للطبليات للشحنات الواردة من تطبيق االستخدام لالت يئة واالستعداد وب دف   -:  رابعا

غرفة قطر بالتنسيق مع الجهة املعنية بإدارة العمليات وتحليل املخاطر تقوم  ،جميع الدول 

بشأن التعميم على السادة التجار ، لحث م على استخدام الطبليات في شحن البضائع التي 

 -على النحو التالي : و، يستوردون ا مع شرح املزايا والفوائد 

  .لبضائعا عن تقليص زمن االفراجتسهيل عمليات املناولة والتفريغ ، والذي يساهم في  -أ

 التي تتعرض لها البضاعة أثناء عملية الشحن واملناولة والتفريغ مثل تقليل املخاطر -ب

 . الضياع والتل 

 على البضائع ووسائط النقل. كفاءة إجراءات التفتيش والتدقيق األم يتعزيز  -ت

  .العاملين في املنافذ الجمركية سالمة املوظفينالحفاظ على  -ث

ــد والعمل بما جـاء فيه  .للتقيُّ
 ولكم فـائـق التحية ،،،،

 

 

ـــــــد بــــمـــــأح     ــن عبد هللا الجمـالـ

 رئيس الهيئة العامة للجمارك  
 
 

 نسخة إلى:

 سعادة/ وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير املالية    املحترم -
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 .يرجى التكرم بالتعميم على الشركات  –املحترم                    سعادة/ رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر                  -

 السيد وكيل الوزارة املساعد للشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة      املحترم-

 لإلحاطة وإجراء الالزم. -السيد/ رئيس اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي    املحترم -

 املحترم          السيد/ مدير إدارة العمليات وتحليل املخاطر                -

للتنسيق ب ذا الشأن وإجراء الالزم لتعميم للك على –املحترم               السيد/ مدير إدارة الشؤون الجمركية                         -

 املخلصين الجمركيين.

إلجراء ما يلزم لإلعالن عن قرار استخدام الطبليات للبضائع  –العامة واالتصال               املحترم السيد/ مدير إدارة العالقات  -

التجارية وتاريخ البدء بتطبيقه في وسائل اإلعالم وعلى املوقع 

 االلكتروني للهيئة بالتنسيق مع االدارات املختصة.

 املكتب الف ي -
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