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                                        اللبنانيةامجلهورية 

 وزارة املــاليـة

 املديريـة العامـة للجامرك

 الشؤون الجمركية
 9ف/-/6م-9د/-5/د المحفوظات:رقم 

 1016/2020 رقم الصادر:
 20/1/2020: بيروت، في

  

 21رمق  مذكرة
 

 معلوماتي لتعريف جميع المتعاملين مع الجمارك برنامجإنشاء     الَمـوضوع :

  -111 -106 -97-53 -4 -2ن الجمارك والسيما المواد قانو -  الَمـــــرجع :

 -393 -392 -391  - سادسا  الفقرة  361و  -145  -113

 منه، ،408 -398 -397 -396 -395 -394

)مكافحة تبييض األموال  44/2015 المعجل رقمالقانون  -

 ،والسيما المادة الثانية منهاإلرهاب(  تمويلو

 قانون تنظيم اإلدارات ) 111/59المرسوم اإلشتراعي رقم  -

 منه، 7، السيما المادة العامة(   

  :والسيما البنود التالية وتفعيل عملهاخطة تطوير الجمارك  -

 (1.2البند ) مكافحة الفساد 

 (6.6 البند) بالقرارات النظر إعادة  

  من قانون الجمارك والمواد  4تطبيق آلية تنفيذ المادة

 (6.7 البند)األخرى ذات الصلة 

 (7.1 منع هدر المال العام )البند 

  (4.1 )البند رقممكافحة التهريب والغش التجاري. 

 

 مدير عام الجمارك، نحن
 

 ،)تعيين مدير عام الجمارك( 15/3/2017 ، تاريخ361بناًء على المرسوم رقم 
 ليها أعاله،إبناًء على قانون الجمارك والسيما المواد المشار 

  ،وتفعيل عملها جية لتطوير الجماركيللخطة اإلستراتوتنفيذًا 

 الجمارك )إ م ج( مع ينمتعاملال إعتماد
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أن العديد من  المراكز الجمركية، علىتفتيشية  بجوالت ناقيام معرض تبين لنا فيوبعد أن 
وضاع جمركية المصرح بموجبها عن بضائع تحت أ البيانات منقة في كثير محق  المخالفات ال

و ومبهمة أ مختصرةعناوين معلومات و  تتضمنالتصدير، و  اإلستيرادوضعي في مختلفة والسيما 
والرقم الضريبي على إسم صاحب العالقة  تقتصر إ بحيث غالبًا ما ،دقيقة ألصحاب العالقةغير 

ال  اتبين الحقًا أنهأرضي أو خليوي لى عنوان غير معروف، ورقم هاتف ، باإلضافة إالعائد له
 ،لألشخاص المتعاملين مع الجماركعود ت

معلومات للبأنها نتيجة التذرع تم  ،هذه الظاهرة الخطيرة حول سبب إستيضاحناوبعد 
 على الرقم الضريبي، الماليةالمصرح بها لدى وزارة 

اإلستيراد والتصدير بواسطة أشخاص إلى  يلجؤون التجار الكثير من أن لنا ن تبين وبعد أ
 ،التهرب الجمركي والضريبيو  التهريب غير معروفين بغية

لم تساهم صدرت عدة مذكرات وقرارات بهذا الشأن أن أو أن هذه المديرية العامة سبق  وبما
 ،منها النتيجة المتوخاة تحقيق فيبشكل مطلق 

مؤخرًا طرد ضدون معالجة وتفاقمت بشكل م طويل مضى عليها وقت المعضلةوبما أن هذه 
 ،بللتهريب والتهر  أساسيًا تشكل حافزًا وأصبحت 

 تداعيات  وواضحة ودقيقة للمتعاملين مع الجمارك، له  عدم وجود عناوين صحيحة وبما أن  
بشكل عام وعلى مصالح أصحاب العالقة وعلى الخزينة  العمل وخطيرة على حسن سير سلبية  

منافسة غير مشروعة بين المكلفين ويحفز على الفساد إلى هذا األمر على حد سواء، إذ يؤدي 
 عن تأثيره المباشر والسلبي على تطبيق قانون الجمارك ، فضالً واإلفساد وعلى هدر المال العام

 اإلخالل بالرقابة الفعالة،والمساهمة في إدارة المخاطر تطبيق والسيما لناحية 
أو طلبات إستيضاح إنذارات خطية  الحاالت التي تتطلب إبالغ أصحاب العالقةوبما أن 

بعد إنقضاء مهل الحفظ  بضائعالمرتبطة بقضايا جمركية، أو إشعارات لسحب تبليغات معينة أو 
، للسبب المذكور أعاله غالبًا ما تقترن بنتائج سلبية، للبيع بالمزاد العلني عرضهاالقانونية قبل 

لتي يتعذر تنفيذها او الالحقة منها  خاصةً و  لمهمات وحدات الرقابة الجمركيةمر سيان بالنسبة واأل
 ،، وبالتالي عدم تحقيق أي نتيجة بذلكلألسباب عينها

 ةوالمصلحالتبسيط والعلنية والشفافية  لمبادئومراعاةً  حسن تطبيق القانون على  اوحرصاً من
 ،المشتركة بين الجمارك وأصحاب العالقة

المباشر والسلبي على  يمر بها اإلقتصاد الوطني وتأثيرها للظروف الراهنة التيونظرًا 
  ،مالية الدولة

تسهيل التجارة والمحافظة على أمن سلسلة التزويد يؤدي حتمًا إلى نتائج وبما أن 
 ،إيجابيةإقتصادية 

 ،عند الحدودتسريع تخليص البضائع وبما أن هذا التسهيل يفرض 
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تخفيض الكلفة على التجار ويعزز وضع مالية الدولة من  ينتج عنهوبما أن هذا التسريع 
 قتصادية،كذلك تنشيط الحركة اإلو  إستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة، عملية خالل تسريع

 لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت،ومن أجل اإلستخدام األمثل 
حاربة مكافحة التهريب وم لناحيةوالسيما ة يالخطة اإلستراتيجتنفيذ بنود  ستكمالإومن أجل 

 ،الفساد ومنع هدر المال العام
  ،من جهة أخرى  وتطبيق مبدأ ضرورة تيسير التجارة تفعيل الرقابة من جهةبهدف و 
القطاع الخاص بشكل منتظم معها من  والمتعاملين بين الجماركالتعاون  توطيد في سبيلو 

  ،ومنح تسهيالت وإمتيازات للملتزمين منهم تطبيق الفاعل اإلقتصادي المعتمدو 
 منهم، رينيعلى المشكوك بأمرهم والخطجهود الجمارك  تركيزومن أجل 

 التجار معالفوري والمباشر  والتواصل اإلتصال تأمينتعزيز النزاهة وزيادة الشفافية ووبغية 
وضبط  الشرعية غير المؤسسات إقفالبهم، تهدف إلى  خاصة بيانات قاعدة إنشاءمن خالل 

 ،وحماية التجارة المشروعة اإليرادات
قتصاد الوطني الشرعي من خالل تعريف للبيئة اآلمنة للتجارة وتحفيز اإلوتوفيرًا 

 ،المتعاملين مع الجمارك
 ،العالمحول  ىوإنسجامًا مع الممارسات الفضل

تم إعداده معلوماتي جديد ومتطور إستغرق إنجازه حوالي السنة إذ  برنامجوبعد إنشاء 
 وتجربته بالكامل من قبلنا بمعاونة موظفين تابعين لهذه المديرية العامة، وتصميمه

 
 يلي:ما  ناقرر 

 
( أو معنويين حقيقيين)أشخاص  ع المتعاملين مع الجماركمعلوماتي لتعريف جمي برنامج يعتمد :أوالً 

-د.ج.م.-)وفقًا لألنموذج م.ع.ج." إعتماد متعامل مع الجماركتعبئة "إستمارة  من خالل
الموجودة على الموقع المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة(  1-ن-ت.م.ج.

، وإرسال المستندات lebanesecustoms.gov.lb.wwwاإللكتروني للمديرية العامة للجمارك 
  ،بة إلكترونياً المطلو 

في الخانات  التفصيلية عناوينال لناحية والسيمابدقة تامة كافة المعلومات المطلوبة  تعبأ :ثانياً 
 ،من قبل المتعاملين مع الجمارك اإلستمارة فيالمخصصة لها 

مرفأ )جمارك الالحضور إلى مبنى قانونًا  عنه المفوضيطلب من الشخص المعني أو  ثالثًا:
مستخرجة من  نسخة ورقيةمصطحبًا معه  المكتب المخصص لهذه الغاية، ،(بيروت

الموظف  أمامعليها  هتوقيعألخذ  بالمستندات المطلوبة مرفقةعن اإلستمارة،  الحاسوب
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تحقق من صحة حيث ي التوقيع الحي عليها، شخصية ونموذجضم صورة  بعدالمختص، 
 تعبئة اإلستمارة وتوفر المستندات،

يطلب من جميع المتعاملين مع الجمارك بصورة منتظمة )التجار المستوردون والمصدرون  رابعًا:
، تحت طائلة 30/4/2020ة اإلستمارة في مهلة أقصاها ئتعب (TINبموجب رقم ضريبي 

 تسجيل بياناتهم الجمركية بعد هذا التاريخ. عدم قبول

-د.ج.م.-)وفقًا لألنموذج م.ع.ج. تسلسليمنح المدير العام المتعامل إفادة، ذات رقم ي - خامسًا:
 ، تثبت الموافقة على إعتماده،المرفق بهذه المذكرة( 2المبين في الملحق رقم  1-ن-إ.م.ج.

)وفقًا لألنموذج  معتمد إفادة، ذات رقم تسلسلي إضافيال منح المدير العام المتعاملي -
، تثبت رفق بهذه المذكرة(المبين في الملحق رقم واحد الم 1-ن-إ.ت.م.-د.ج.م. -م.ع.ج.

 لطلبه المبين حصوله على السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول بضائعه، وذلك بناءً 
 في اإلستمارة.

مع الموظف المختص في دائرة الشؤون يكلف فريق من دائرة البحث عن التهريب بالتعاون  :سادساً 
لتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها وإقتراح تدقيقها لالجمركية بدراسة اإلستمارات و 

 . تفعيل الرقابة الجمركيةالمناسب من أجل 

( تاريخ 8( من البند أواًل من مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم )1تعدل الفقرة رقم ) :سابعاً 
 :لتصبح على الشكل التالي 16/3/2018

وافقة المدير العام بالسماح لها " على الشركات أو المؤسسات الراغبة بالحصول على م 
بتقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها إلى المكتب الجمركي، أن تطلب ذلك في 
إستمارة إعتماد متعامل مع الجمارك المتوفرة على الموقع اإللكتروني للمديرية العامة 

  ،"lebanesecustoms.gov.lb.www للجمارك،
( المنوه عنها أعاله ويستعاض 8بالمذكرة رقم )ان ( المرفق2( و )1رقم ) انكما يلغى الملحق

 )إعتماد المتعاملين مع الجمارك(.بهذه المذكرة ( المرفقين 3( و )1عنهما بالملحقين رقم )

تلغى جميع القرارات والتعليمات والمذكرات المخالفة ألحكام هذه المذكرة أو التي ال تأتلف  :امنـاً ث
بحيث يتم التوقف عن تقديم أو إبراز أي مستند أو صورة عنه يتعلق بتعريف  مع مضمونها،

الئحة عناوين ...( والسيما لدى تقديم البيانات  -هوية -شهادة تسجيل في المالية التاجر )
 الجمركية.
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 العامة للمديرية الرسمي اإللكتروني الموقع وعلى الرسمية الجريدة في المذكرة ههذ نشرت :تاسعاً  
 البحرية الحدودية المعابر كافة في لإلعالنات وكذلك في المكان المخصص للجمارك،

 .والجوية والبرية
          

 مدير عام الجمارك         

 بدري ضاهر                   

 

1016/2020 
  تبلغ للعلم والمقتضى إلى:

 جانب المجلس األعلى للجمارك، -
 الديوان -
 مصلحة الدراسات الجمركية -
 مصلحة المراقبة -
 ؛مصلحة المركز اآللي الجمركي -

 (؛3د – 2د – 1)د الديوان 
  ؛الثالث( –الثاني  –األقاليم )األول 
 مصلحة األمانة الرئيسية؛ 
 مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب؛ 
 الضابط المراقب؛ 
 ؛الشعبة اإلدارية 
 ؛شعبة المرآب الرئيسي 
  الضابطة البحرية؛ 
 ./.المحفظة 

 بيروت، في:
 مدير عام الجمارك

 بدري ضاهر
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1016/2020 
 نسخة تقدم إلى جانب وزارة المالية،

 ./.للتفضل باإلطالع
 بيروت، في:

 مدير عام الجمارك

 بدري ضاهر

 
1016/2020 

 ،نسخة تحال إلى الجريدة الرسمية
 ./.الث نسخ عن مذكرتنا أعاله للتفضل بنشرها بحسب األصولمع ث -

 بيروت، في:
 الجماركمدير عام 

 بدري ضاهر
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1016/2020 
 إلى: تبلغنسخة 
 الهيئات اإلقتصادية 
 المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي 
 جمعية الصناعيين اللبنانيين 
 غرف التجارة والصناعة والزراعة 
 الغرفة الدولية للمالحة في بيروت 
 نقابة مخلصي البضائع المرخصين 
  لبناننقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في 
 نقابة الوكالء البحريين في لبنان 
 نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان 
 نقابة مستوردي االدوية واصحاب المستودعات في لبنان 
 نقابة مستوردي االدوات المنزلية الكهربائية وااللكترونية في لبنان 
 نقابة مستوردي المواد الغذائية واالستهالكية والمشروبات 
 نتجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنا نقابة 
 نقابة تجار ومستوردي قطع السيارات في لبنان 
 نقابة تجار ومستوردي االزهار والشتول في لبنان 
 نقابة وكالء ومستوردي االطارات في لبنان 

 بيروت، في:
 مدير عام الجمارك

 بدري ضاهر

 













1-ن-م.جإ.-د.ج.م-م.ع.ج                                                                          21كرة المديرية العامة للجمارك رقم لمذ 2 ملحق رقم  

 

 إعتماد متعامل مع الجمارك

 

 
 

 
 
 
 
 

 إفـادة 
 الجمركي............./ إ.م.ج.رقـم ال

 
 مدير عام الجمارك، نحن

 الجمارك(،)تعيين مدير عام ....................تاريخ  بناًء على المرسوم رقم..........
 361و  -145  -113  -111 -106 -97-53 -4 -2لى قانون الجمارك ال سيما المواد بناًء ع

 منه، 408 -398 -397 -396 -395 -394 -393 -392 -391  -الفقرة سادساً 
 ،20/1/2020 اريخت 21 بناًء على مذكرتنا رقم

.......... ..............................شركة/ مؤسسة  من ةالمقدم المعلوماتعلى  وبعد اإلطالع
 ،........... تحت الرقم .........  تاريخ ةلمسجلإعتماد متعامل مع الجمارك ا إستمارة بموجب
 رقم التسجيل الضريبي في وزارة المالية)".................................................."  نعتِمد

 ./الجمارك. كمتعامل مع (،.................
 

 

 
 

 
 

 

 بيروت في:
 الجمـاركمـدير عـام 

                                                                                        

                                                                  بـدري ضـاهـر                                                                                                                   
  



1-ن-.م.تإ.-د.ج.م-م.ع.ج.                                                                          21كرة المديرية العامة للجمارك رقم لمذ 3 ملحق رقم  

 

 

 
 

 
 إفـادة 

 .............../ ت.م.ب.رقـم 
 مدير عام الجمارك، نحن

 )تعيين مدير عام الجمارك(، .............تاريخ بناًء على المرسوم رقم ..............
 361و  -145  -113  -111 -106 -97-53 -4 -2 الموادبناًء على قانون الجمارك ال سيما 

 منه، 408 -398 -397 -396 -395 -394 -393 -392 -391  -الفقرة سادساً 
 ،16/3/2018تاريخ  8بناًء على مذكرتنا رقم 
 ،20/1/2020 تاريخ 21بناًء على مذكرتنا رقم 

للسماح بتقديم البيان  ....................................شركة/موسسة بناًء على الطلب المقدم من
 ،التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي

 ......، تاريختحت الرقم الجمركي ......../ إ.م.ج.  وبعد أن تم إعتمادها متعاماًل مع الجمارك 
 ،وبعد التحقق من توفر جميع الشروط المطلوبة لهذه الغاية

رقم التسجيل الضريبي في ) ،وافق على منح ".................................................."ن
حق تقديم البيانات الجمركية التفصيلية من أنموذج  (،................. وزارة المالية

ية الجمركي ضمن األصول والشروط القانون المكتب.................. قبل وصول البضائع إلى 
 والنظامية المرعية اإلجراء.

يعلق العمل بالموافقة الممنوحة في حال فقدان أي من شروط منحها أو إذا تبين الحقًا أن الطلب  مالحظة:
يتضمن معلومات غير صحيحة وفي الحاالت التي يعود تقديرها للمدير العام، كما يمكن إلغاؤها 

 عند اإلقتضاء./.
 

 بيروت في: 
 الجمـاركمـدير عـام 

                                                                                        

                                                                  بـدري ضـاهـر                                                                                                                   

 التخليص المسبق للبضائعإمتياز 


