اآللية التنفيذية

للقرار المشترك رقم  1/1تاريخ 2020/1/3
المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ

 -1يتم الحصول على نموذج "طلب السماح باستيراد النبيذ" من الموقع االلكتروني لو ازرة الزراعة

 - www.agriculture.gov.lbماذا نقدم  -تنمية ريفية والثروات الطبيعية  -مصلحة الصناعات

الزراعية  -معامالت ادارية.

يطبق عليهم القرار (حسب المادة ،)1في قلم مصلحة الديوان –
 -2يقدم الطلب المكلّف من قبل من ّ
الطابق الثالث -مبنى و ازرة الزراعة -المديرية العامة مرفقا بالمستندات المطلوبة التالية:
المفوض بالتوقيع عنه.
 كتاب التكليف موقّعاً ومختوما من قبل صاحب الشركة او ّ نسخة عن الفاتورة االولية وهي نموذج عن الفواتير التي يتداولها المستورد.مصدقة عن االذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة التي تصدر عن السجل التجاري في و ازرة
 نسخةّ

العدل.

مسجل وفقاً لألصول صادرة عن السلطات الرسمية
 نسخةّ
مصدقة عن االفادة ان المصنع المنتج ّ
المختصة في دولة المنشأ) ( certificate of free sale؛

مصدقة طبق االصل عن إفادة تسجيل المستودع المخصص لتخزين كمية النبيذ المستورد
 نسخةّ
في لبنان؛

 -صورة عن هوية كل من :صاحب العالقة اي صاحب المنتجات المستوردة (رئيس مجلس إدارة

المفوض بالتوقيع عنها في حال هو من يوقَع الطلب؛
الشركة) و ّ
 -3يعطى الطلب رقما" على  )3/xxx( 3وتاريخ التقديم في مصلحة الديوان ويحتفظ صاحب العالقة
بنسخة عن هذا الرقم وتاريخه بهدف المتابعة عند الحاجة؛

يسجل
 -4يرسل قلم الديوان الطلب مع المرفقات الى قلم مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية حيث ّ
ويعطى رقما" على  )7/yyy( 7ثم يرسل الى مصلحة الصناعات الزراعية؛

 -5يسجل الطلب لدى مصلحة الصناعات الزراعية ويعطى رقما" على (/zzzص.ز) ؛
 -6تدرس مصلحة الصناعات الزراعية الملف لجهة:
 إرفاق كل المستندات المطلوبة؛ -دقة المستندات المطلوبة؛

تعطي مصلحة الصناعات الزراعية رقما تسلسليا خاصا لكل مستورد على شكل WIXX
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) Wine Importer=WIو XXهو عبارة عن رقم تسلسلي خاص لكل مستورد)

 -8في حالة اكتمال الملف وفق المطلوب تصدر مصلحة الصناعات الزراعية-مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية إفادة تسجيل والسماح باالستيراد مرفقة بالئحة المصانع المنتجة للنبيذ المستورد

بعد توقيعها وختمها وتبلّغ المكلّف من قبل المستورد.

 -9في حال رفض الملف يعاد الى اصحاب العالقة بواسطة المكلّف من قبلهم مع تبيان سبب الرفض.

تسلّم مصلحة الصناعات الزراعية االفادة االصلية الموقّعة الى المكلّف رسميا باالستالم من
-11
قبل اصحاب العالقة الذي يوقّع مع ذكر اإلسم الكامل وتاريخ اإلستالم على نسخة تحفظ لدى
مصلحة الصناعات الزراعية.
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تتكرر الخطوات المذكورة اعاله عند انتهاء مهلة االفادة المحددة بسنتين.

