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يينجمعية الصناعيين اللبنان

المؤتمر الوطني االول لمكافحة التجارة غير المشروعة

فادي الجميّل. الرئيس د



الحد من التجارة غير المشروعة مسألة وطنية

التأثير على الفرد والمجتمع واالقتصاد 



التهريب آفة على الفرد و على المجتمع

اً واخالقياً على تداول سلع محرمة قانونياً واخالقياً ، وبالتالي تسبب ضرراً صحي•

.  الفرد اضافة الى الضرر المادي

تهية االضرار الصحية التي تلحقها بعض السلع المهربة التي ربما تكون من•

الصالحية،

•

• An estimated 1 in 10 medical products in low-
and middle-income countries is substandard    
or falsified.

• WORLD HEALTH ORGANIZATION 



رسوم جمركية•

ضريبة على القيمة المضافة•

طوابع•

ضريبة دخل•

التهريب يحّد من دخل الدولة



وحريةيةالفردالمبادرةهوالمبدأحيثالحر،االقتصاديعتمدلبنانان•

والتجاريالصناعيالتعاملفيمكرسالمبدأوهذا،المنافسة

االاالساس،فيمطلقةهيالحريةهذهانمنوبالرغمكافة،بوجوهه

القانونيةالمبادىءواهمهاعندها،الوقوفتوجبحدوداً ثمةان

وعدميالتجارالتعاملفيواالستقامةاالمانةتفرضالتيواالخالقية
.المجالهذافياالخرينبحقوقالمس

فسة التهريب يعرقل الحركة التجارية و يخلق منا

غير مشروعة بين المؤسسات 



ى التهريب يمنع تطور المؤسسات ويحد من قدرتها عل

االستثمار في التطوير وفي تجديد السلع

د على يتجسد في الحاق الضرر باالقتصاد والمجتمع والفر•

ت السواء ، وعلى عدة مستويات اولها تشويه عمل المؤسسا

وير الشرعية وخلق منافسة غير مشروعة تؤدي الى منع تط
.  السلع والحد من امكانية سلع وطنية



SME’S FOR EU
DEFINITION

Company category Staff headcount Turnover Balance sheet 
total

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Small and medium-sized enterprises (SMEs) 
represent 99% of all businesses in the EU.



يخلق اقتصاد غير شرعي

افياتمتشكلمستفيدةطبقاتخلقالىتؤديالتهريبعملياتان•

السياسية،وحتىيةواالقتصاداالجتماعيةالبيئةعلىسلبياً تأثيراً تسبب

طائلة،الاالموالورائهامنويجنونالتهريبعملياتيمارسونفالذين

دوناالقتصاديةالدورةفيالدخالهااالموالهذهبغسليقومون

دفهمهيكونانما،االموالهذهالستثماراالقتصاديةبالجدوىاالهتمام

القوانينمعيتعارضبماتدويرهاواعادةاالموالهذهتوظيف

نظيمالتحسابعلىولوالدولية،واالتفاقاتاالقتصاديةوالقواعد
.فاسدةفئةمنافعيحققوبما،عامةللمجتمعاالقتصادي



يهدد سياسة الحكومة

اتاجراءتعملكيففمثالً .الحكوميةالمعالجاتمنيحد•

كهاسلووعدمالسلعتهريبفيهايتمحالفياالغراقمنع

الجماركالجراءاتالخاضعةالشرعيةالمعابر

رارغعلىالضرائبزيادةعلىايضايجبرالدولةالتهريب•

وعلىالصناعةعلىيرتدكلهوهذامؤخراً بهقامتما
.االقتصاد



ي مكافحة التهريب تسمح بزيادة مدخول الدولة، الستثمارها ف

مشاريع منتجة لخلق فرص عمل ولرفع الدخل

التهريب يخفض من ايرادات الدولة ، اذ يتم التهرب من تسديد•

ما يدفع هذه الدولة الى حجب .  ايرادات مستحقة كرسوم جمركية

لطاقة فمثالً نحن نطالب بمعالجة اكالف الطاقة لقطاعات ا.  ) خدماتها 

(  مليون دوالر سنوياً 30المكثفة ، وهذا يتطلب 

زيادة دخل الدولة دون مزيد من الضرائب تعني مزيد من الخدمات •

....نقل, تعليم, طبابة, سكن:  الى المواطنين

زيادة دخل الدولة يعني تخفيض العجز و الدين العام•



مكافحة التهريب على صعيد الدولة

ضبط المرافىء والمعابر بواسطة مؤسسة الجمارك •

ع استعمال التكنولوجيا الحديثة في عمليات رصد السل•
RFIDالكترونيا و الكشف على البضائع 



تمكين الصناعة اللبنانية

تتمبالتهريمكافحةإنوالصناعياالقتصاديالصعيدعلى•

،نوعةمتسلعانتاجمناللبنانيةالصناعةتمكينطريقعن

تاجاالنكلفةوتخفيضعالية،ومواصفاتبجودةتتمتع

السلعةبمنافسلهاتسمحوتفاضليةتنافسيةميزةالعطائها

وضعخاللمنوذلك،والنوعيةالسعرحيثمنالمهربة

علىرتكزيالصناعيالقطاعلتطويرتحفيزيبرنامجوتنفيذ

االتفاقاتضمنوحمايتهاالقائمةالصناعاتتدهوروقف

والجودة،االنتاجيةصعيديعلىوتطويرهاالمعقودة
االنتاجكلفةوتخفيض



VALUE CHAIN, 
BOOSTING THE ECONOMY

IMPORTED

• TRADERS: 
– AGENT

– DISTRIBUTION

MADE IN LEBANON 

REGIE, AND UNDER LICENSE



Thank you REGIE

• FOR THE CONFERENCE : THE FIRST TIME IN 
LEBANON, ON SUCH AN IMPORTANT SUBJECT

• FOR PRODUCING EXCELLENT LEBANESE 
BRANDS

• FOR PRODUCING IN LEBANON FOR PRIME 
INTERNATIONAL BRANDS


