
  

  وزارة االقتصاد والتجارة
 

  لالقتصاد والتجارة:  المديرية العامة

  .التجارة الخارجية دائرة – التجارةمصلحة 
 

  

  ازة استيراد األسلحة والذخائر إج :اسم المعاملة
            

  

 :المستندات المرفقة وأماكن إنجازها •

بة لألسلحة والذخائر ومجلس الوزراء بالنسقيادة الجيش  _ موافقة وزارة الدفاع الوطني .1

وفقاً للتصنيف الوارد بالمرسوم المشمولة بالفئات األولى والثانية والثالثة والرابعة 

 . 12/6/1959 تاريخ 137اإلشتراعي رقم 

_ موافقة وزارة الداخلية والبلديات بالنسبة للذخائر واألسلحة المشمولة بالفئات الخامسة  .2

 .الثامنة _ السابعة _ السادسة 

قيادة الجيش بالنسبة للمواد _ ة وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني موافق .3

 % 34.5 بنسبة تزيد على  Nitrate d’ammonium مادة باستثناءالمشمولة بالفئة التاسعة 

 . الداخلية والدفاعوزارتي فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء باإلضافة إلى موافقة 

قة  موضوعه طلب إجازة مسبقة الستيراد األسلحة طلب موقع من صاحب العال .4

 :والذخائر يتضمن

 .اسم المصدر وشهرته -

 .صفته -

 عنوانه بالكامل -

 الغاية من االستيراد -

 نوع البضاعة  -

 عدد ووزن البضاعة -

 قيمة البضاعة بالليرة اللبنانية -

   بلد المنشأ -

 .بلد المصدر -

    



  

 :ةآليـة سيـر الملـف، مـدة إنجـازه والرسوم المتوجبـ •

 الرسم المتوجب مـدة  إنجــازه  آلية سير الملف
 ائرة التجارة الخارجيةدالتجارة قلم مصلحة 

 .تسليم المستندات •

 .تسجيل المعاملة •

 .االحتفاظ بالرقم والتاريخ للمراجعة •

  

  

  فـوراً

  

  

 .ل. ل1000  بقيمة   طابع أميري

 دائرة التجارة الخارجية

 على اإلجازة بعد بالرسوم المتوجبة أمر القبض تحرير •

  .احتسابها

 
  فـوراً

  

  وزارة المالية

 في صندوق المالية وإعادة النسخة الزرقاء دفع أمر القبض  •

  من إيصال الدفع إلى دائرة التجارة الخارجية

  
 1999موازنة   عدل بموجبل. ل75.000 -

   باأللف من قيمة البضاعةمقطوع واحدرسم  -

  دائرة التجارة الخارجية

 نسخة للجمارك،نسخة ( جازة على ثالث نسخ تحرير اإل •

 وتوقيعها من المدير العام  وبعد)للتاجر، نسخة للوزارة

  .لالقتصاد والتجارة

  

  من يوم إلى يومين

 بقيمةطابع ( ل طوابع أميرية . ل12000

 – على نسخة المجلس األعلى للجمارك 1000

 طابع – نسخة التاجر على 1000 بقيمةطابع 

  ).   على نسخة الوزارة10000 بقيمة

  

  :مالحظـات  •
 

 .شخصية ال تجير) استيراد األسلحة والذخائر(إجازة  −

 منو المواد المستوردة أو المصدرة التي ال تتجاوز قيمتها المليون ليرة، معفاة من اإلجازة المسبقة إن -

تاريخ . ت.أ/127/1رة رقم  االقتصاد والتجارة استناداً لقرار وزير االقتصاد والتجاوزارةتأشيرة 

في هذه الحالة يتقدم صاحب العالقة بطلبه إلى وزارة االقتصاد والتجارة، وتقوم الوزارة 23/8/1997

بالتأشير على الطلب بأنه معفى من اإلجازة ومن تأشيرة وزارة االقتصاد والتجارة وتعيده إلى 

  .صاحب العالقة

ديدها لفترة ثانية على أن يتقدم صاحب العالقة بطلب  أشهر، يجوز تج6مدة سريان إجازة االستيراد  -

 .قبل انتهاء المهلة

  

  
 



  

  :12/6/1959 تاريخ 137فئات األسلحة المذكورة في المرسوم االشتراعي رقم  * 
 

  .األسلحة والذخائر المعدة لالستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية : الفئة األولى 

 .ت المجهزة باألسلحة النارية او المعدة الستعمال السالح في الحرب الوحدا  : الفئة الثانية

 . األجهزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال واألقنعة واأللبسة الواقية   : الفئة الثالثة

  .األسلحة والذخائر التي ال تعتبر حربية إال أنها تلحق باألسلحة والذخائر الحربية : الفئة الرابعة

  .األسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة في الفئات السابقة: الفئة الخامسة

  . أسلحة التمرين وهي التي تطلق بواسطة الضغط بدون بارود:الفئة السادسة

  .ثرية والتذكارية شرط أن تكون غير صالحة لالستعمال األسلحة األ:الفئة السابعة

الخناجر : لممنوعة وهي التي ال تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقاً وعلى األخص األسلحة ا:الفئة الثامنة

  .. والعصي ةوالمدي والقبضات األمير كي

  . أصناف المتفجرات والبارود ولوازمها:الفئة التاسعة

  

  

  
                               


