
 

 
 

 17/5/1440املوافق:                                    23/01/2019التاريخ : 

 (    11 تعميم إداري رقم ) 

 

 نياحملرتم                                                      السادة/ مدراء اإلدارات
   اهليئة العامة للجمارك

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
 

  (e-freight)إطالق مبادرة الشحن اإللكرتوني املوضوع: 
 يف إدارة مجارك الشحن اجلوي واملطارات اخلاصة           

 

إطار سعي اهليئة العامة للجمارك حنو تطبيق اتفاقيات كل من منظمة اجلمارك العاملية  يف
وألغراض دعم وتسهيل حركة التجارة بني مطار محد الدولي واملطارات  ,ومنظمة التجارة العاملية

والرقابة  الدولية األخرى من خالل أمتتة أنظمة اجلمارك لتحقيق التوازن بني سرعة اإلفراج عن البضائع
 عليها وحتصيل اإليرادات بشكل سليم،

ة اخلطوط اجلوية القطرية والشركة القطرية التنسيق مع كل من شركناًء على التعاون ووب
 ، IATAخلدمات الطريان وغرفة قطر، ومببادرة من االحتاد الدولي للنقل اجلوي 

يف إدارة مجارك الشحن اجلوي  freight-eمبادرة الشحن االلكرتوني فقد تقرر إطالق 
 -وفق القواعد والضوابط التالية: قبول املستندات التجارية الكرتونيًاحبيث يتم ، واملطارات اخلاصة 

 

مطارات الدول اليت تطبق مبادرة  من وإىل جوًا : تطبق املبادرة على البضائع الواردة والصادرةأواًل
أو الشحن االلكرتوني واليت تديرها لوجستيًا شركات الشحن وشركات التخليص اجلمركي 

 .املعتمدةالشركات التجارية 
، وأن تتوىل بشركات جتارية مرخصة ومسجلة يف دولة قطر: جيب أن تكون هذه البضائع خاصة ثانيًا

 شحن أو شركات ختليص مجركي مرخصة ومسجلة يف دولة قطرإنهاء إجراءاتها شركات 
 ومنضمة ملبادرة الشحن االلكرتوني بني املطارات ومسجلة فيها.

املعتمدة مزودة  التجارية الشركات أومركي : أن تكون شركات الشحن وشركات التخليص اجلثالثًا
وافق عليه اهليئة العامة للجمارك وتعتمده، حكم وآمن ُتبنظام أرشفة آلي حلفظ الوثائق ُم

ويكون هلا احلق يف مراجعته والتحقق من كفاءته وإلغائه يف حال عدم استيفائه املواصفات 
 املطلوبة.
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لكافة الوثائق املودعة لدى شركات الشحن وشركات  : حيق للهيئة العامة للجمارك الرجوعرابعًا
ال تزيد الحقًا خالل فرتة  التخليص اجلمركي ولسجالتها، كما حيق هلا أن تطلب تلك الوثائق

 تبدأ من تاريخ إصدار البيان اجلمركي. عن مخس سنوات
كافة بتقديم والشركات التجارية تلتزم شركات الشحن وشركات التخليص اجلمركي  :خامسًا

املستندات للهيئة العامة للجمارك عند طلبها خالل الفرتة احملددة يف الفقرة "رابعًا"، كما تلتزم 
 بتقديم التسهيالت لوصول اجلمارك لسجالتها.

 -: الوثائق اليت تشملها املبادرة:سادسًا
املنشأ الفواتري التجارية وشهادات  الكرتونيًا قبلُتلغايات التخليص اجلمركي على البضائع 

وفقًا ،  وبوليصة الشحن الفرعية وقائمة التعبئة التفصيلية، ضائع بواملنافست العام ومنافست ال
 للصيغة االلكرتونية الواردة من املصدر )مطار املصدر( واملتعلقة باألوضاع اجلمركية التالية:

 االسترياد -

 اإلدخال املؤقت -

 االسترياد بغرض إعادة التصدير -

 التصدير/ إعادة التصدير -

 العبور )الرتانزيت(/ املسافنة -

 اإليداع يف املناطق احلرة -

 اإليداع يف املستودعات اجلمركية -

وحيق للهيئة العامة للجمارك أيضًا طلب أية وثائق حملية أخرى مثل تصاريح االسترياد 
جارة وشهادة منشأ الدول العربية األعضاء يف اتفاقية منطقة الت، ومناذج إعفاء مدخالت الصناعة 

 ، أو أية وثائق أخرى تراها ضرورية. احلرة العربية الكربى
 

 -:: إجراءات التسجيل لالنضمام للمبادرةسابعًا
بذلك إىل اإلدارة املختصة  تقديم طلبعلى الشركات الراغبة يف االنضمام للمبادرة  -1

واألنظمة ، على أن يتضمن الطلب إقرارًا صرحيًا بقبول كافة القواعد واإلجراءات  باهليئة
 املنصوص عليها يف هذا التعميم.

تقوم اإلدارة املختصة باهليئة وبالتنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي بالتحقق من توافر  -2
نظام األرشفة املذكور يف "ثالثًا"، وعند إجازته من قبل اإلدارتني يتم استكمال إجراءات 

 التسجيل واالنضمام للمبادرة.
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 -: أحكام عامة:ثامنًا
قواعد العمل واإلجراءات اجلمركية ألغراض املطالبة واسرتداد الرسوم اجلمركية  تبقى -1

شهادات  تقديماملسددة بكفالة نقدية أو ضمان مصريف كما هي دون تغيري، مبا يف ذلك 
 براءة الذمة وكافة املستندات األخرى حسب املقتضى.

معايري اخلطورة وأنظمة تفتيش ومعاينة الشحنات والبضائع وفق األسس واإلجراءات و يتم -2
 واملعمول بها يف الدائرة اجلمركية. العمل املتبعة

يف حالة خمالفة الشروط املنصوص عليها يف هذا التعميم أو عدم االلتزام بها كليًا أو  -3
 الصادر بالقانون رقم ، يتم تطبيق العقوبات املنصوص عليها يف قانون اجلمارك  جزئيًا

ب ـسح، ويف مجيع األحوال حيق للهيئة العامة للجمارك 2002( لسنة 40)
 حبسب املقتضى. أو وقفهاالتسهيالت 

مع مراعاة مهام واختصاصات اإلدارات األخرى باهليئة، تكون إدارة مجارك الشحن اجلوي  -4
 بتطبيق ما جاء يف هذا التعميم. هي اجلهة املختصةواملطارات اخلاصة 

 

 .والتقيد مبا ورد فيه لالطالع
 ،،،، االحرتامولكم فـائـق                                  

 

 

 عـبد اللـه اجلـمـالأحـمـد بـن                                                                          

 العامة للجمارك رئيس اهليئة                                                           
 

 نسخة إىل:
 مبا يلزم. للتفضل بالعلم والتوجيه – احملرتم  رئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة األعمال بدولة قطر/ السيد -
 السيد/ مدير إدارة العمليات وحتليل املخاطر                                           احملرتم -
 إدارة مجارك الشحن اجلوي واملطارات اخلاصة                           احملرتمالسيد/ مدير  -
 إلدراج املوضوع كبند يف اليوم العاملي للجمارك. –السيد/ مدير إدارة العالقات العامة واالتصال                                          احملرتم  -
 احملرتم                                                السيد/ مدير إدارة التدقيق الداخلي     -
 م غ   
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