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 التجارة غیر الشرعیةمؤتمر الریجي لمكافحة كلمة سعادة المدیر العام في 

 

 

حسن  بدایة ً یسعدني توجیھ جزیل الشكر والتقدیر الى راعي ھذا الحفل معالي وزیر المالیة االستاذ علي

 وكذلك الى ادارة حصر التبغ والتنباك ممثلة بمدیرھا العام،االستاذ ناصیف سقالوي.  خلیل

 

 السیدات والسادة:أیھا 

 

 ایھا الحضور الكریم،

رة غیر المشروعة في لبنان،وما اان المناسبة التي تجمعنا الیوم ھي المؤتمر الوطني األول لمكافحة التج    

نتطلع جمیعا" الى تحقیق الھدف السامي الذي  حیثأحوجنا لذلك في عھد فخامة الرئیس العماد میشال عون 

اف أخرى أبرزھا التجارة یجمعنا في ھذا الوطن الحبیب،أال وھو دولة القانون والمؤسسات،ویتفرع عنھا أھد

 المشروعة،خاصة وان العبارة الشھیرة التي نشأنا علیھا جمیعا ھي:بیروت أم الشرائع

 ،م أجھزة الدولة لناحیة دورھا في جبایة الرسوم والضرائبلقد حظیت الجمارك بمكانة متمیزة كأحد أھ   

من  ،ال بل األھم، "ھامااذ تعتبر موردا"  ،خزینةلتزال لغایة یومنا ھذا رافدا" رئیسیا" ل امالتي شكلت و

. ) جمركي موظف 100من ایرادات الدولة یحصلھا  3/1موارد الدخل للدولة (  
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یشمل العدید ل ،على أھمیتھ الدور التقلیدي الجبائي تعدىتطور في اآلونة األخیرة، بحیث  دورھا قداال أن     

تسھیل ،،  حمایة األمن الغذائي واالجتماعي الوطني االقتصادتنمیة  : أبرزھامن المھام االخرى األساسیة،

 األمن القومي. استتباب،وذلك بھدف تشجیع القطاعات الزراعیة والصناعیة وحمایتھا،التجارة 

كما و  ،وتھدف الدولة من خالل األوضاع الجمركیة والتعریفة إلى تحقیق النمو االقتصادي واالجتماعي  

 القانون الذین یحاولون تھریب الممنوعات. عنخط الدفاع االول في مواجھة الخارجین تعتبر الجمارك 

كثر فأكثر ا ینمعنی ناأصبح، العالمخطر االرھاب  اجتاحوخاصة بعدما ، رینیالعقدین اآلخ ففي خالل  

من الوطني عن طریق التركیز على مكافحة جرائم تھریب االسلحة والمخدرات بالمساھمة في تحقیق األ

 ائم المنظمة والعابرة للحدود.راالتجار بالبشر وغیرھا من الجتمویل االرھاب ووتبییض االموال و

 اما على الصعید المحلي:

اعتمد لبنان النظام االقتصادي الحر الذي یقوم على مبدأ حریة التجارة والصناعة وحریة المنافسة بین لقد   

على  مفتوحة المنافسة أبواب إال أن ھذا ال یعني ترك،الخدمات السلع و المؤسسات اإلقتصادیة في تقدیم

 بغیةقامعة خدام وسائل است و اءةخلق ضوابط قانونیة بنّ  كان ال بد من،لذلك دون ضوابط ب مصرعیھا

والسعي لتنامي الحركة ضمن الموانىء بعیدا" عن التجارة  الشریفة االبقاء على روح التجارةفي المساھمة 

 غیر المشروعة.

على سبیل  على مجتمعنا، وخطیرة ةیثارا" سلباّ معظم ھذه النشاطات التجاریة لھا  الى أن وھنا نشیر  

تھدد الصحة العامة للمواطنین وتؤدى الى خسارة الدولة مبالغ  التي تجارة التبغ غیر المشروعة المثال:

تصبح  و،تباع بأرخص األسعار،ال تحمل أي تحذیرات صحیة  كونھالالقوانین  ،فھي اضافة لمخالفتھاطائلة
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بما یتبعھ ھالك التبغ مما یزید من معدالت است وذوي الدخل المحدودالشباب  يمتوفرة ومتاحة ، خاصة لفئت

عواقب صحیة واقتصادیة. من  

 أبرز أسباب التجارة غیر المشروعة:

 ،وتعقیدھا طول اإلجراءات الجمركیة

 الضرائب ،الرسوم وارتفاع معدالت 

 الفساد و الرشوة،

مظاھر تواجھ االقتصادیین الراغبین في القیام بعملیات االستیراد أو التصدیر عبر القنوات  وھذه جمیعھا  

مصاریف إضافیة، تؤدي إلى توقف البعض عن العمل بالتجارة المشروعة  الیھموتمثل بالنسبة  النظامیة

 بند التعریفيال أو عن طریق تقدیم تصریحات خاطئة في الكمیة التالعب والغشوتحول بعضھم اآلخر إلـى 

 القیمة أو المنشأ أو التوجھ نھائیا إلى التھریب. أو

دون االھتمام بمطلب بإستراتیجیة لمكافحة التھریب  وسائل على ھذا األساس، ال یمكن الحدیث عن أي  

مقارنة بأولئك الذین  النظامیینامتیازات للمتعاملین  منح ما یستلزم، الجمركيقطاع التحسین ظروف العمل ب

 ھنون العمل غیر المشروع.یمت

وتسھیل  اإلجراءات تبسیطتشجیع النشاط التجاري المشروع عبر المسؤولیة علینا من خالل  تتحتموھنا    

والتصدي االتجار غیر المشروع حركة البضائع والمسافرین وتعزیز النزاھة، وفي الوقت نفسھ، مكافحة 

بیئة تنافسیة عادلة لقطاع  خلق وسالمتھ وأمنھ للخطر، من أجل شعبناللتھدیدات التي تُعّرض صحة 

 األعمال.
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خالل األشھر المنصرمة على ھذه األمور، وقد نجحنا الى حد ما في في منذ تعییننا  سلطنا الضوء ھذا،وقد   

 .االمدالوصول الى الھدف المنشود من ضمن خطة استراتیجیة قصیرة ومتوسطة وطویلة 

كلغ من الكوكایین  31تم توقیف سیدة فنزویلیة محملة ب لنباھة الجمارك في المطار، وبالمناسبة،ونتیجة

توقیف الرأس المدبر لشبكة تھریب مخدرات في تم ،،وبعد التعاون بین الجمارك اللبنانیة والسلطات الفرنسیة

  فنزویال.

طن من حشیشة الكیف وحبوب 3حوالي  كما تمكنت شعبة مكافحة المخدرات من احباط عملیة تھریب   

 Foam sandwich panelالكبتاغون موضبة بشكل محترف ضمن ألواح       

 عدیدة  منھا:و خطیرة مشاكل التجارة غیر المشروعة ینتج عن

 ارتفاع الدین العام وخدمتھ -

 الضریبیة بالنسبة للناتج المحليانخفاض االیرادات    -            

 االشكالیة االبرز تكمنارتكاز الواردات على الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وھنا  -

 : بشكل عام ھاالوسائل التي تؤدي الى الحد منتحدید ابرز   ال بد منو

 الضریبي و جعلھا  اكثر صرامة.التي تسھل التھرب  تعدیل القوانین الضریبیة -1

بنك للمعلومات  خلق اذ من الضروري ،مع جمیع االدارات تفعیل التواصل االلكتروني -2

یربط عملیات المكلفین بجمیع االدارات والمؤسسات العامة مثل الجمارك والسجل 

التجاري والشؤون العقاریة والبلدیة والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والنقابات 

 من اجل تفعیل مكافحة التھرب الضریبي.
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الھیئات ب ممثال"على تكریس شراكة فعلیة مع القطاع الخاص  ھا ان العمل جاري حالیا"و

 االقتصادیة.

 :والقوانین االتفاقیات الدولیة

في مختلف جوانبھا وتضمنت ھذه  اتفاقیات دولیة عدیدة ترمي الى حمایة الملكیة الفكریةوقع لبنان    

على اجراءات تحفظیة ودفع بدل عطل وضرر وانزال  اشتملتالقوانین احكاما" جزائیة صارمة وفعالة 

معظمھا من احكام اتفاقیة ال ب المقتبسةعقوبات بحق كل من یتعدى على حق من حقوق الملكیة الفكریة 

TRIPS . 

مفوضي الشرطة والجمارك وموظفي مصلحة حمایة  الملكیة الفكریة االدبیة والفنیة قانون خول قدوھذا     

 الناجمة عنھا.ضبط المخالفات الملكیة الفكریة 

لتكرس ) 66الى  62(المواد من  قانون الجمارك اللبنانياحكام  أنشئتفقد  ،ھذه النصوصواضافة الى    

والعالمات واالسماء التجاریة والصناعیة التي تستفید من الحمایة الشرعیة في حمایة الملكیة الفكریة  مبدأ

 .بصورة مطلقة  بحكم البضائع الممنوعةر البضائع المخالفة البنان (اتفاقیة باریس) واعتب

الجمارك من خالل الممارسة والدورات  مفوضوالتي یكتسبھا أن الخبرة والمھارات فیھ ال شك  مماو   

بالتعرف على   ھمالتدریبیة تلعب دورا" اساسیا" في التعرف على البضاعة المزورة. فباالضافة الى قیام

خالل التدقیق المستندي االولي و فانھم ایضا" یتوصلون من  ،التزویر من خالل شكل البضاعة ونوعیتھا 

تسمیتھا او ماركاتھا او قیمتھا المتدنیة او ل نظرا"الى االشتباه ببعض انواع البضائع  ،الرقابة الالحقة

 .الجماركوھذا جزء من عملیة تحلیل المخاطر التي تنتھجھا  ،مصدرھا
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ادت الى تحصیل غرامات  خالل العام المنصرم جمركیة مختلفةمخالفة 10650وھنا نشیر الى أننا حققنا 

 ل.ل 13.715.993.000جزائیة بقیمة 

 :الفسادھي لقد تم حصر التحدیات الجرمیة االكبر التي تواجھ المجتمعات بثالثة محاور اساسیة   

یشكالن خطر ال یستھان بھ على المجتمع  ینتبییض االموال اللذوتمویل االرھاب والجرائم االلكترونیة و

 واالقتصاد معا".

تم ارساء اسسھا على ،جمارك لل المدیریة العامةوفي اطار تطبیق الخطة االستراتیجیة التي  اعتمدتھا 

 : ،أھمھامحاور عدة

تم اختصار اكثر من   (  زمن االفراج عن البضائعتبسیط االجراءات الجمركیة  و تقلیص   -

وظیفة واعادة ترشید عمل   20یوم عمل كما تم الغاء اكثر من  57مرحلة واكثر من  360

التخلیص  . وأھم ھذه الخطوات التي سنطلقھا قریبا"،ھيتكلیفھم بمھام اخرىالموظفین و 

تخفیض مھلة  لجھةالذي سینعكس  ایجابیا" على االقتصاد الوطني ،المسبق للبضائع 

 الى الحد االدنى المطلوب) وصوال"تدریجیا"التخلیص 

تعاون مع غرفة الصناعة ارساء انشاء لجان عمل وتم  تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص -

 والتجارة غیر المشروعة وتلقي الشكاوى ظاھرة حد من لل معھا لتنسیقفي اطاراوالتجارة 

لتلقي  1703اطالق الخط  الساخن  و تعزیز الشفافیة من خالل تطویر الموقع االلكتروني

 .الشكاوى والمراجعات واالستفسارات واالبالغ عن عملیات الغش

 :مكافحة الفساد  -

 مبدأ الثواب والعقاب  تفعیل  -            
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 تصحیح األجور للموظفین  -            

المھنة  لتعزیز اخالقیاتمع جمعیة ال فساد  تعاون،وناعالن اروشا  ونحن نعمل على تبني 

لمكافحة الفساد لدى االمم المتحدة ، وكذلك مع مدیر المشروع االقلیمي ومكافحة الفساد والرشوة

 وتعزیز النزاھة في البلدان العربیة (السید أركان السبالني)

تزوید المراكز الحدودیة بأجھزة السكانر والمختبرات  : تعزیزاالمن والسالمة العامة -

 .تعزیز دور التحریات الجمركیة و ،المیدانیة 

الموظفین من خالل دورات تدریبیة تھدف الى  تفعیل اداء مواصلة: تطویر الموارد البشریة -

 أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا المجال.، ھمقدرات بناء

 أخیرا"،

أنھ عندما تكون أخالق الناس  أن في حكم المؤكد"روح القوانین، في كتابھ  Montesquieuقال     

 "مھذبة،فان للتجارة دورا"مھما" في حیاة الناس

ھدف تسھیل حركة التجارة المشروعة وتحسین وتطویر ب خطواتعدة  حققتالجمارك  تكون ذلكبو   

إجراءات العمل الجمركي وھذا بدوره سیؤدي إلى تحسین آلیات تحصیل الرسوم والضرائب الجمركیة 

 تما"األمثل للقوانین والتشریعات وھذه اآللیات ستدعم ح التطبیقعلى زیادتھا إضافة إلى  سینعكس إیجاباو

 االقتصاد الوطني وتشجع االستثمارات األجنبیة المباشرة .

 "وشكرا
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