
 المنتدى اللبناني األول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 وزارة االقتصاد والتجارة

  ۲۰۱۷تموز  ۱۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمارك اللبنانية
 
 

 المديرية العامة للجمارك
 
 

 المدير العام 



 
 

 المهام األساسية للجمارك  
 
 

 :تتولّى ادارة الجمارك
 
 )مجلس أعلى. (إعداد التشريع الجمركي والتعرفة الجمركية واالشتراك في تحضير االتفاقيات التجارية التي لها عالقة بالجمارك -۱

 

  -مديرية عامة.(استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة والمصدرة -۲
 )سلك اداري

 

 )ضابطة -مديرية عامة.(الحؤول دون إدخال البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة للقانون -۳
 

مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية وسائر األماكن الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك بقصد تنفيذ القوانين واالنظمة الجمركية  -٤
 )ضابطة -مديرية عامة(. ومختلف األحكام التي تتناول إدخال البضائع وتصديرها وإحرازها

 

 )ضابطة -مديرية عامة.(التحري عن التهريب والتحقق منه، وإقامة الحواجز وتحري االشخاص -٥
 

 .  مؤازرة القوى العامة المسلحة كافة، واإلدارات الرسمية، وفقاً لألصول والحاالت المنصوص عنها في القوانين النافذة -٦
 )ضابطة -مديرية عامة(      

 
 فضالً عن ما يتفرع من هذه المهام وخاصة في حماية االمن الوطني واالقتصادي واالجتماعي والصحي





 القيـــــــود غيــــــــر الجمركــــية

البضاعة المشمولة بالتقييدات 
 المرجــــــــع الصــالـــــح لــــرفع القــيد )۱تعميم رقم (والمحظورات  

 القطاع الزراعي
مصلحة الحجر ) بغرض حماية المستهلك من الغش(دائرة قمع الغّش  -وزارة البيئة  -وزارة الزراعة 

 المديرية العامة للصناعة -الصحي البيطري 

 القطاع الكيميائي ضمنه الصيدلي
دائرة إستيراد وتصدير  -وزارة الصحة -وزارة البيئة  -وزارة اإلقتصاد والتجارة  -وزارة الصناعة والنفط 

 نقابة الصيادلة واالقتصاد -دائرة الصيدلة  -مكتب المخدرات  -وزارة المالية  -االدوية 
 الصالل الجلود 

 خشب وورق 
 دائرة قمع الغش -وزارة الزراعة  -مصلحة الحجر الصّحي البيطري  -قيادة الجيش -وزارة البيئة

 وزارة اإلقتصاد -الحجز الصحي  -قيادة الجيش  -وزارة الزراعة -وزارة البيئة  -المديرية العامة للصناعة  مواد نسجية

 وزارة البيئة أعمال الحجر ، الزجاج والمعادن الثمينة

 معهد البحوث الصناعية -دائرة قمع الغش  -وزارة البيئة  -وزارة اإلقتصاد  المعادن وأعمال المعادن العامة

 آالت ومواد كهربائية
دائرة  -وزير البريد والمواصالت السلكية والالسلكية  -معهد البحوث الصناعية  -المديرية العامة للصناعة 

 مراقبة المطبوعات األمن العام
 وزارة اإلقتصاد وبعد موافقة قيادة الجيش وموافقة مجلس الوزراء ووسائل النقل -طائرات  -عربات 

 صناعة الساعات -أجهزة بصرية وطبية 
وزارة  -مصلحة الثروة الحيوانية  -وزارة الصّحة  -مصلحة الهندسة الصحية  -المديرية العامة للصناعة 

 اإلقتصاد بعد موافقة قيادة الجيش وموافقة مجلس الوزراء
 المكتب الفني لسياسة األسعار -وزارة اإلقتصاد بعد موافقة قيادة الجيش وموافقة مجلس الوزراء سلع ُمصنعة أخرى



في اطـار تنفيـذ الخطـة التـي أعدتها الجمـــــــارك بُغيـة تبسيط المعـامالت واالجراءات 

 الجمركية وتنسيقها والحد من المصـاريف وهدر الوقت

 تسهيل وتسريع عملية استيراد وتصدير البضائع وتخفيض االعباء عن المكلفينوبالتالي 

 أبرز ما تم تحقيقهنعرض في ما يلي 

 ۲۰۱۷-۷-٥إلى  ۲۰۱۷-۳-۱٥خالل الفترة الممتدة من 



 التصديرفي 
 

الغاء دفع أجور األعمال اإلضافية على المستوعب الفارغ المعد لتحميل البضائع موضوع بيانات   -۱
 .التصدير

 ساعات  ۳محطات تستغرق من نصف ساعة الى  ۳إختصار  -
 )ل  لستة مستوعبات.ل/٦۰۰۰۰/ -ل للمستوعب الواحد .ل/۱۹۰۰۰/مثال ًبدل مساعي ( توفير كلفة -

  

 

 .للمستوعب الفارغ على مدخل باحة التحميل" يسمح بالتحميل"الغاء تأشير صورة اذن الشحن بعبارة  -۲
 تأشيردقائق لكل عملية  ٥من اختصار -
 داخل مرفأ بيروتكلم  ۲مسافة اختصار -

  

 

الغاء خمسة سجالت في مرفأ بيروت اتضح انها غير نظامية أو ألنتفاء الحاجة اليها كون معلوماتها  -۳
 ).النظام الجمركي المعلوماتي(ضمن نظام نجم  مدرجة في البيان الجمركي وبالتالي موجودة

 ساعات تنقّل ۳دقائق لكل عملية تسجيل وحوالي  ۱۰الى  ٥اختصار من -



 تابع(  التصديرفي( 
 .إلغاء عملية التخريم المسبقة لبيانات التصدير -٤ 

 تُنجز في اليوم نفسه مراحل الى مرحلة واحدة ٥ إختصار المراحل المفروضة قبل اتمام عملية الشحن من-
   .وقت من يوم الى ثالثة أيامإختصار -

  

 ).كشف ٦عنبر (تخصيص كشافين لمعامالت التصدير يتواجدون بشكل دائم في المخزن المعد للتصدير  -٥
 تسريع عملية الكشف وضبطه  -
 ساعات الى فوري ۳إختصار من     -

  

 .  EURO 1تعديل آلية اصدار وتصديق شهادة  -٦
 :وضع آلية جديدة الصدار الشهادة استناداً الى المعلومات المتوفرة في نظام نجم-

أيام الى مرحلة واحدة تستغرق يوم واحد  ۱۰الى  ٦مراحل تستغرق من  ۱۰من االنتقال : في المسار االحمر
 كحد أقصى

أيام الى مرحلة واحدة تستغرق يوم واحد  ۷الى  ٤مراحل تستغرق من  ٦من االنتقال : في المسار االخضر 
 كحد أقصى

  

 . إزالة المستوعبات المحجوزة من مخزن التصدير -۷
 .بهدف تخفيف الزحمة في المخزن وتسهيل عملية التصدير-



في االستيراد 
  

 .عملية تختيم المانيفستات البحرية واالكتفاء فقط بإبراز الموحدةالغاء  -۱     
   ساعة الى يوم عمل كاملإلغاء محطة تستغرق من -

  
 الغاء الفحص االشعاعي المفروض على البضائع التي تحمل منشأي الهند واليابان -۲

 )فوكوشيما -التسرب االشعاعي في اليابان(تعليمات سابقة ُوضعت في ظروف معينة الغاء -
 يومي عملتوفير     -

  
تعديل آلية تسجيل وتسديد التعهدات المتعلقة بالقيود في مرفأ بيروت والمطار واختصار مراحلها  -۳
           ...):براءة ذمة شهادة -بحوث(

 مرحلة في التسجيل تستغرق يوم كامل ودمجها مع مرحلة تسجيل البيان  ۱۱إلغاء : في المرفأ-
 )۲۰۱۷-٥-۲٤عرضت على جانب المجلس االعلى بتاريخ (    

 مراحل في التسديد تستغرق اقله اسبوعين إلى مرحلتين تستغرق في حدها األقصى ساعة ۸إلغاء : في المطار-
  
  



 تابع(االستيراد في( 
 

 سابقةالتأشيرات الصادرة عن مكتب االقتصاد في المرفأ بناء لتحاليل قبول   -٤
 .التأشيرات الصادرة عن معهد البحوث بموجب دراسة مستندية لملف البضاعة دون اجراء تحاليل فعليةقبول  -  
 كشف وتحليل كل ارساليةتوفير     -
 

مخلص البضائع بعد تسجيل /اذونات التسليم العائدة لمستوعب واحد أو أكثر مباشرة الى صاحب العالقةتسليم  -٥
 البيان من قبل مراقب القبول وسلوكه المسار االحمر

 تسريع عملية تحضير البضائع للمعاينة -
 يوم كامل توفير-

  
النظر في  الملفات الجمركية التي يتم ارسالها الى معهد البحوث والتي ال تخضع آللية التدقيق لعدم وجود إعادة  -٦

 .مواصفات الزامية لتقارن بها
 قيد المعالجة من قبل المديرية العامة للجمارك -

  
 .مهمة تسجيل البيانات المؤقتة الى مخلصي البضائع المرخصين، الكترونياً من مكاتبهمايالء  -۷
   ۲٤/٥/۲۰۱۷عرضت على المجلس األعلى للجمارك بتاريخ -



نقاط مشتركة لالستيراد والتصدير 
  

يعتبر الكشاف البضاعة مطابقة للتصريح دون اجراء عملية الكشف (امكانية الكشف االختيارية تفعيل   -۱
 ).الحسي تطبيقاً للنظام الجمركي 

 مراحل ٥توفير -
 المعاينةكلفة نقل المستوعبات والبضائع إلى أماكن توفير -
  أيام ٥الى  ۳من توفير -

  

 .اختام واحاالت في باحات المرفأ إلنتفاء الحاجة اليهاالغاء   -۲
 ختم أو إحالة  دقائق لكل عملية ۱۰الى  ٥اختصار من -

  

في ما خص (مرفأ بيروت  -اجراءات جديدة تسهيالً لسير المعامالت الجمركية في المنطقة الحرةاعتماد   -۳
 ).طلبات االدخال وإعادة التصدير

   ۹الى  ۱٦المراحل من اختصار -
 من يوم الى ساعةالوقت اختصار -



  تابع(والتصدير نقاط مشتركة لالستيراد( 
 

 .البرمجيات الالزمة لوضع اجراءات التبادل االلكتروني للمعلومات مع ادارة المرفأ موضع التنفيذاعداد  -٤
 للتنفيذ  ۱٦/٦/۲۰۱۷وافق المجلس األعلى للجمارك وأحيل الملف الى مصلحة المركز اآللي الجمركي بتاريخ -

  
 .النظام الجمركي المعلوماتي منار –تعميم المانيفست االلكتروني اصدار  -٥
 ۲٦/٤/۲۰۱۷ُعرض على المجلس األعلى للجمارك بتاريخ -

  
 .وبصورة الكترونيةالتصريح عن بُعد  – ۲نظام نور إقرار  -٦
 ۱٤/۳/۲۰۱۷ُعرض على المجلس االعلى للجمارك بتاريخ -

  
 .e-paymentأو التحويل المصرفي   آلية الدفع االلكترونيتطبيق  -۷
 قيد المعالجة من قبل المجلس األعلى للجمارك -



التطلعات المستقبلية ورفع مستوى خدمة المواطن 
   

 .والغذائي واالجتماعي والصحي والبيئي واالقتصادي الوطني االمن حماية وخاصة القانونية الجمارك صالحيات ممارسة -۱

   .واالمنية االدارية والمجالس اللجان في المشاركة -۲

   .العامة والمصالح واالدارات واالمنية  والعسكرية المدنية السلطات ومختلف الجمارك بين المستمر والتنسيق التعاون -۳

 مع السيما والنقابات والجمعيات المدني المجتمع منظمات من الخاص، القطاع مع دورية إجتماعات وعقد شراكة خلق -٤

 ....الصناعيين وجمعية النقل واتحادات ونقابات والمزارعين التجار ونقابات البضائع مخلصي نقابة

 .االعالم وسائل في الجمركية واالجراءات القرارات ونشر الشفافية تعزيز  -٥

 .أشكاله على التهريب مكافحة -٦

 .وتفعيله الالحقة الرقابة عمل تنشيط -۷



 المديرية في معامالتهم انجاز بعد العالقة أصحاب الى SMS النصية الرسائل إرسال خدمة بتطبيق المباشرة -۸

 .العامة

 .الجمركي العمل أوجه مختلف يتناول )Application( للجمارك تطبيق خلق -۹

 .وتحسينه االلكتروني الموقع تطوير -۱۰

 .واخبارها الجمارك نشاطات حول والكترونية ورقية جمركية مجلة أو نشرة اصدار -۱۱

 .الضبطيات حول دورية اعالمية بيانات اصدار -۱۲

 .الجمارك حول واالفراد الطالب لتثقيف المدني والمجتمع والمدارس الجامعات مع التواصل -۱۳

 القريب المستقبلي المشروع   -۱٤

 عمليات عن واإلبالغ واالستفسارات والمراجعات الشكاوى لتلقي  call center أو ساخن خط تأمين
 .الغش

  



 :للمشاركة في اللقاء الحواري الجمركي المقبل 
 
 

    ۰۱/۹۸۰۰٦٥-٦٦: على الرقمين االتصال 
 
 أو
 

 info@customs.gov.lb: عبر البريد اللكتروني 
 
 
 
 

 ./.لحضوركم ومشاركتكمشكراً       
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