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 أوصــى» ُمؤتمر ُمكافحة التجارة غیر المشروعة«

 بتحدیث القوانین وتسریع األحكام وتشدیدھا

 
أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 

بیروت، أن المؤتمر یھدف  -» فرونتسیساید «حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع 
وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة «إلى 

یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد «آذار  28، واتفقوا على اعتبار »التھریب
ت واقعا ملموسا على لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیا

 ».مدى السنوات الخمس المقبلة
وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، 

السعي مع األجھزة القضائیة «فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب
زمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الال
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القضائیة وصوال الى العقوبات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع 
ربط الداتا ما بین األجھزة «ودعوا إلى ». التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة

حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في  المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات
 ».المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع

االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء «وشددوا على ضرورة 
أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى 

األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء 
تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت «، مؤكدین وجوب »واالستخبار والمالحقة

 ».التبغیةالمحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات 
التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد «ودعوا إلى 

 ».تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب
السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى «وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على 

الت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعد
عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 

 ».أسعارھا في لبنان
وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 

مكافحة التھریب بین الحد من العرض «حملت عنوان واالقتصادي لمیاء المبیض بساط، 
، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر »والطلب

المالیة العام الدكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس ورئیس 
 ر فادي الجمیل.جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتو

تأثیرا مالیا كبیرا على مؤسسة مھمة تؤمن دخال كبیرا للخزینة «والحظ جابر أن للتھریب 
قانون الجمارك اللبناني «وقال: ». ھذه اآلفة تسیر یدا بید مع الفساد«، مشیرا إلى أن »اللبنانیة

 ».جید ولكن ھل نطبقھ؟ فالمجلس شرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیة
المطلوب أن نحمي «وقال: ». خطورة إقرار قوانین وعدم تطبیقھا«بدوره، شدد بارود على 

السلعة القانونیة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنما من باب أن ثمة قوانین یجب أن 
 ».تطبق وألن التھریب ھو جرم جزائي

جود في القطاع الخاص التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد المو«وأوضح أن 
العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیة ساھم في مفاقمة مشكلة «، الفتا الى أن »والقطاع العام

القوة الحدودیة المشتركة المؤلفة من الجیش اللبناني وقوى «وأكد أن ». التجارة غیر المشروعة
التي یجري معظم التھریب األمن الداخلي واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیة 

معظم «، مشددا على أن »ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة«، مشیرا إلى أن »عبرھا
 ».المھربین یتمتعون بحمایات مختلفة
التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب واإلیرادات التي «أما مدیر المالیة العام فأوضح أن 
البضائع المھربة مثل: رسوم جمركیة ورسوم استھالك وضریبة یمكن جبایتھا عند االستیراد من 

على القیمة المضافة، ویؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة الطلب على 
العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى اإلضرار 

نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة جراء دخول السلع  بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة
األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي یتجنب شراء 

 ».المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي
 وتناولت المدیرة العامة لوزارة االقتصاد مسألة اآلثار السلبیة للتھریب.

یؤدي إلى خلق «الجمیل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظا أنھ وتحدث 
 طبقات مستفیدة تشكل مافیات تسبب تأثیرا سلبیا على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة.
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة اوصى 

 بتحدیث القوانین
أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 

بیروت، أن المؤتمر یھدف إلى  -سیساید فرونت  حصر التبغ والتنباك اللبنانیة الریجي في مجمع
وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة التھریب، 

آذار یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة  28واتفقوا على اعتبار 
وصیات واقعا ملموسا على مدى السنوات التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل الت

 الخمس المقبلة.
 
 
 

وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، 
فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب السعي مع األجھزة القضائیة 

ات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریع
القضائیة وصوال الى العقوبات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع 

التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة. ودعوا إلى ربط الداتا ما بین األجھزة 
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جیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولو
 المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع.

وشددوا على ضرورة االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء 
ى أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعل

األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختلفة لتعزیز االستقصاء 
واالستخبار والمالحقة، مؤكدین وجوب تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت المحلیة 

 التبغیة.والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات 
ودعوا إلى التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات 

 حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب.
وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى 

الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت 
عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 

 أسعارھا في لبنان.
وأكد المشاركون وجوب توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 

ة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیاد
المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 

 المشروعة.
وشددوا على أھمیة تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات 

قد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا ع
 المجال، وتدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب.

وطالبوا ب تمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة 
ر وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطوی

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة.
 الجلسة الختامیة

وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 
واالقتصادي لمیاء المبیض بساط، حملت عنوان مكافحة التھریب بین الحد من العرض والطلب، 

وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر المالیة العام  وشارك فیھا النائب یاسین جابر،
الدكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس ورئیس جمعیة 

 الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیل.
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=361200 

 
  

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=361200
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المؤتمر الوطني لمكافحة التجارة غیر المشروعة للتبغ 
 یوصي بتحدیث تشریعات مكافحة التھریب وضبط الحدود

 
الذي نظمتھ إدارة اتفق المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة 

حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في بیروت، على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً 
 وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة التھریب.

 
 

عن  وأوصوا النیابة العامة، وقوى األمن الداخلي، ووزارة االقتصاد، ومدیریة الجمارك، فضالً 
بالسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة الى «إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین ،  

تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام القضائیة 
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ریب بتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع التھ»، و»وصوالً الى العقوبات الجزائیة
 ».وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة

 
السرعة في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على «وشّدَد المشاركون على ضرورة 

 ».إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم
 

وجیات لتأسیس قاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنول«ودعوا 
 ».حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب

 
السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى «وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على 

مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 
التبغیة في بعض الدول المجاورة عن  عبر الحدود خصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات

 ».أسعارھا في لبنان
 

بتمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة وتخفیض »وطالبوا
كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر القطاع 

 ».عقودةالصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات الم
 

وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 
مكافحة التھریب بین الحد من العرض «واالقتصادي لمیاء المبیّض بساط، حملت عنوان 

، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، ووزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود ومدیر »والطلب
الیة العام الدكتور آالن بیفاني، والمدیرة العام لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس، ورئیس الم

 جمعیة الصناعیین اللبنانیین فادي الجمیّل.
 

تأثیرأً مالیاً كبیر على مؤسسة مھمة تؤّمن دخالً كبیراً للخزینة «والحظ جابر أن للتھریب 
 ».سیر یداً بید مع الفسادھذه اآلفة ت«، مشیراً إلى أن »ًاللبنانیّة

 
المطلوب أن نحمي «وقال: ». خطورة إقرار قوانین وعدم تطبیقھا«وشدد بارود، بدوره على 

السلعة القانونیّة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنّما من باب أّن ثمة قوانین یجب أن 
 ».تطبّق وألّن التھریب ھو جرم جزائي

 
یحرم الخزینة من ریع الضرائب «آالن بیفاني فرأى أّن التھریب أما مدیر المالیة العام 

واإلیرادات التي یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة مثل رسوم جمركیة، ورسوم 
 ».انخفاض سعر صرف العملة المحلیة«، ویؤدي إلى »استھالك، وضریبة على القیمة المضافة

 
االقتصاد والتجارة مسألة  اآلثار السلبیة للتھریب، ومنھا تلك التي وتناولت المدیرة العامة لوزارة 

عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم امكان فحصھا «تطاول المستھلك، لجھة 
 ».والتعامل معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة

 
یؤّدي إلى خلق «والمجتمع واالقتصاد، مالحظاً أنھ  وتحدث الجمیّل عن تأثیر التھریب على الفرد

طبقات مستفیدة تُشّكل مافیات تُسبّب تأثیراً سلبیاً على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وحتى 
 السیاسیة.
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وبعد جلسة اإلفتتاح كانت قد عقدت جلسة تمھیدیة عن األطر والمعاییر وأفضل الممارسات 
 رھا الخبیر في القوانین الدولیة آالن یانوفیتش.الدولیة لمكافحة التھریب، أدا

 
وتناول الخبیر من مكتب مكافحة المخدرات والجریمة في األمم المتّحدة دیفید إزادیفار موضوع 

 االتجار غیر المشروع بالسجائر ومنتجات التبغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
 

باغ عن أفضل الممارسات في مكافحة  وتحدث الخبیر من جھاز الشرطة األوروبي ھوارد
 التھریب المعتمدة في االتحاد االوروبي.

 
أما الخبیر في القوانین الدولیة ھوتر لورانس فقال إّن المنتجات التبغیّة ھي من بین أكثر المواد 

 التي یتم االتجار بھا بطرق غیر مشروعة، وتأتي مباشرة بعد المخّدرات.
 

ز انفاذ القوانین والمالحقة القضائیة وتطویر آلیات التنسیق بین ثم عقدت حلقة حوار عن تعزی
المھندس مازن عبود، وشارك فیھا  النائب » الریجي«األجھزة األمنیة، أدارھا عضو لجنة إدارة 

العام المالي القاضي علي إبراھیم، والمدیر العام لقوى االمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدیر 
المھندس محمد » الریجي«ري ضاھر، ورئیس مصلحة مكافحة التھریب في العام للجمارك بد

 ظاھر.
 

اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تمت حمایتھ من مختلف «وشّدد اللواء عثمان على أن 
ثمة منتجاٌت «وقال: ». الجوانب، ال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باالستثمار في األمن

معنویةٌ، وأخرى تجاریةٌ وغذائیة، تحتّم علینا مكافحة االتّجار غیر المشروع بھا، فكریةٌ و
كالتھریب أو التقلید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالمتھ 

 ».كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت وضرائب غیر محدودة
 

وجھ من «النیابة العامة المالیة، ووصف التھریب بأنھ  أما القاضي ابراھیم، فشرح اختصاصات
 ».أوجھ الفساد وھو یحرم الخزینة العامة من األموال التي تذھب إلى جیوب المھّربین والمنتفعین

 
تجارة التبغ غیر المشروعة تھّدد الصّحة العامة للمواطنین «والحظ المدیر العام للجمارك أن 
 ».طائلةوتؤدي إلى خسارة الدولة مبالغ 

 
سرعة إصدار «ومنھا  ،وعةرالمش غیر التجارة لمكافحة لحلولبدوره اقترح ظاھر بعض ا

 .علیھم» فرضتاألحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي 
lsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=115053http://www.e 
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة یوصي 
بتحدیث القوانین وتسریع األحكام وتعزیز تعاون 

 األجھزة
اعتبر المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 

بیروت، أن المؤتمر یھدف  -»سیساید فرونت«اللبنانیة (الریجي) في مجّمع حصر التبغ والتنباك 
وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة «إلى 

على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر «، واتفقوا »التھریب
التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات  المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة

 ».واقعاً ملموساً على مدى السنوات الخمس المقبلة
 

وأوصى المشاركون من النیابة العامة، وقوى األمن الداخلي، ووزارة االقتصاد، ومدیریة 
األجھزة السعي مع «الجمارك، فضالً عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، بـ

القضائیة والتشریعیة إلى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في 
تفعیل دور الجھات المعنیة بضبط «، و»تطبیق االحكام القضائیة وصوالً إلى العقوبات الجزائیة

بط الداتا ما ر«ودعوا إلى ». الحدود لمنع التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة
بین األجھزة المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط 

االجراءات في المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط اإلجراءات الجمركیة وتقلیص زمن اإلفراج 
 ».عن البضائع
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ة إلرغام المخالفین على السرعة في إصدار األحكام القضائی«وشّدَد المشاركون على ضرورة 

تعزیز التعاون والتنسیق بین «، وعلى أھمیة »إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم
األجھزة األمنیة ووالقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز 

ون المستمر بین تعزیز الشراكة والتعا«ورأوا وجوب ». االستقصاء واالستخبار والمالحقة
التأسیس «ودعوا إلى ». الوكاالت المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة

لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام 
 ».متطور للتتبع والتعقب

 
السعي مع الدول الشقیقة المجاورة إلى «كون على وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشار

مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 
عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني أسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 

 ».أسعارھا في لبنان
 

طنین على مخاطر البضائع المھربة وأثرھا السلبي على توعیة الموا«ورأى المشاركون وجوب 
زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة «، و»صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني

ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 
 ».المشروعة

 
 

یر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل تطو«وشّدد المشاركون على أھمیة 
دورات تدریبیة تھدف إلى بناء قدراتھم، أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة 

 ».تدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب«، و»في ھذا المجال
 

متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات بتمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع «وطالب المشاركون 
عالیة وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً، ووضع برنامج تحفیزي 

 ».لتطویر القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة
-http://almustaqbal.com/article/2032019/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A9%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A
-%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 
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  مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة یوصي

 لمكافحة التھریببتحدیث القوانین والتشریعات وضبط الحدود 
 

 

http://www.al-binaa.com/
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أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 
بیروت، أّن المؤتمر یھدف  –» سیساید فرونت«حصر التبغ والتنباك اللبنانیة الریجي في مجمع 

مكافحة وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع «إلى 
یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد «آذار  28، واتفقوا على اعتبار »التھریب

لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات واقعاً ملموساً على 
 .«مدى السنوات الخمس المقبلة

 
لداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن ا

السعي مع األجھزة القضائیة »فضالً عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، بـ
والتشریعیة إلى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشّدد في تطبیق األحكام 

یل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع القضائیة وصوالً إلى العقوبات الجزائیة، وبتفع
 .«التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة

 
ربط الداتا ما بین األجھزة المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد «ودعوا إلى 

ءات الجمركیة الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجرا
 .«وتقلیص زمن االفراج عن البضائع

 
االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء «وشّددوا على ضرورة 

قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة 
مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء  األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة

تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت «، مؤكدین وجوب »واالستخبار والمالحقة
 .«المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة

 
اد التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتم«ودعوا إلى 

 .«تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب
 

السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى «وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 

المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن  عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار
 .«أسعارھا في لبنان

 
توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على «وأكد المشاركون وجوب 

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر 
واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المعلومات حول المخاطر الصحیة 

 .«المشروعة
 

تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات «وشّددوا على أھمیة 
تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا 

 .«دانیین لمكافحة التھریبالمجال، وتدریب الموظفین المی
 

تمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة »وطالبوا بـ
وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 .«القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة
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 الجلسة الختامیة

 
انت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي وك

مكافحة التھریب بین الحد من العرض «واالقتصادي لمیاء المبیض بساط، حملت عنوان 
، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر »والطلب

دكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس ورئیس المالیة العام ال
 .جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیل

 
 جابر

 
تأثیراً مالیاً كبیراً على مؤسسة مھمة تؤمن دخالً كبیراً «والحظ النائب یاسین جابر أّن للتھریب 

قانون الجمارك «وقال: ». ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع الفساد« ، مشیراً إلى أنّ »للخزینة اللبنانیة
 .«اللبناني جید ولكن ھل نطبقھ؟ فالمجلس شرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیة

 
ثمة الكثیر من القوانین التي أقرھا المجلس النیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، مما «أضاف: 

 .«بري إلى تألیف لجنة متابعة تنفیذ القوانین حدا برئیس مجلس النواب نبیھ
 

قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض األموال یساعد  2015أقر عام «وإذ ذكر بأّن المجلس 
یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید «، رأى أّن ھذا القانون »فعالً في مكافحة الفساد

تنسیق بین األجھزة األمنیة والجھات المعنیة كلھا  ثمة«وشّدد على وجوب أن یكون ». القضاء
لم یعد یحصل بكمیات صغیرة «، مشیرا إلى أن ھذا التھریب »لضبط الحدود ومكافحة التھریب

 .«إنما بشاحنات
 

ھذا الموضوع یجب أن یكون أولویة مطلقة، وأن یتحرك القضاء ویكون أكثر حزماً، إذ «وقال: 
انون یضع مسؤولیة اإلبالغ على عاتق القیمین على الجھاز المصرفي ثمة قانون فاعل جداً. إّن الق

وعلى المحامین ومدققي الحسابات وعلى الكتاب العدل. والھیئة الخاصة لمكافحة تبییض األموال 
تستطیع أن ترفع السریة المصرفیة عن أي حساب مشكوك فیھ. وإذا حاسبنا الیوم مسؤوال ألنھ ال 

 .«يء استخدام وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معینةیطبق القانون أو ألنھ یس
 

إننا عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلینا أن «أضاف: 
نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة لھا، 

یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم. ونأمل أن نستفید من ھذه  وأن یشكل بدایة مسار
الفرصة ونبدأ بمعالجة األمور بجدیة وبطریقة مختلفة عما فعلنا حتى الیوم ومن أھمھا التھریب 

 .«والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد
 

 بارود
 

وقال: ». إقرار قوانین وعدم تطبیقھاخطورة «بدوره، شّدد الوزیر السابق زیاد بارود على 
المطلوب أن نحمي السلعة القانونیة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنما من باب أن «

 .«ثمة قوانین یجب أن تطبق وألن التھریب ھو جرم جزائي
 

التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص «وأوضح أّن 
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العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیة ساھم في مفاقمة مشكلة «، الفتاً إلى أّن »العام والقطاع
القوة الحدودیة المشتركة المؤلفة من الجیش اللبناني وقوى «وأكد أّن ». التجارة غیر المشروعة

األمن الداخلي واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیة التي یجري معظم التھریب 
معظم «، مشدداً على أّن »ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة«، مشیراً إلى أّن »برھاع

 .«المھربین یتمتعون بحمایات مختلفة
 

إّن اإلطار القانوني لمكافحة التھریب قائم وموجود، والمعابر غیر الشرعیة وأحیانا «وقال: 
زة المولجة ضبط التھریب تشكل أھم الحمایات لبعض المھربین والنقص الحاد في عدید األجھ

 .«المعوقات في ھذا المجال
 

عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدن جدا نسبة للمھام المطلوبة منھ، ویجب تالیا «ورأى أّن 
 .«تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة

 
مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة االقتصاد  استحداث ما یشبھ غرفة عملیات«واقترح 

وقوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منصة لتبادل المعلومات، توخیا 
تشدید العقوبة على التھریب ألن الجنحة ال «، مؤكدا ضرورة »لفاعلیة أكبر في قمع التھریب

 .«تكفي وخصوصا في حال التكرار
 

 بیفاني
 

التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب «أما المدیر العام لوزارة المالیة أالن بیفاني فأوضح أّن 
واإلیرادات التي یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة مثل: رسوم جمركیة ورسوم 
 استھالك وضریبة على القیمة المضافة، ویؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب

زیادة الطلب على العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى 
اإلضرار بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة جراء 

لذي دخول السلع األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي ا
 .«یتجنب شراء المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي

 
المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤسسات التي تھرب، علماً أّن ھذه «ولفت إلى أّن 

المؤسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في 
 .«االقتصاد اللبناني

 
مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي ضرائب «ول وتنا

 .«ورسوم معتدلة، وجھاز كفي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات شدیدة
 

 عباس
 

وتناولت المدیرة العامة لوزارة االقتصاد مسألة اآلثار السلبیة للتھریب، ومنھا تلك التي تطال 
عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم إمكان فحصھا والتعامل «تھلك، لجھة المس

 .«معھا كونھا تعبر إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة
 

تّم «وعن تطویر اإلجراءات المتخذة في مرفأ بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنھ 
اءات في المرفأ، وقد توصلت إلى تطویر آلیة العمل على المعابر تشكیل لجنة بھدف تبسیط اإلجر
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الحدودیة، فتم اعتماد إجراءات موحدة وموثقة، وتبسیط اإلجراءات عبر إزالة الخطوات غیر 
الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم 

فض إمكان التدخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیة عبر خ
 .«الكشف، وإنجاز المعامالت بفاعلیة بناء على تحلیل المخاطر وحسن إدارة الموارد

 
تّم التعاون مع جھات رسمیة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید، وال «وفي مسألة محاربة التقلید 

اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات سیما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع 
بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPG والعالمات التجاریة ـ لبنان

حول التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في 
 .«األسواق

 
 الجمیل

 
ي الجمیل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع وتحدث رئیس جمعیة الصناعیین فاد

یؤدي إلى خلق طبقات مستفیدة تشكل مافیات تسبب تأثیراً سلبیاً على «واالقتصاد، مالحظاً أنھ 
البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وحتى السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من 

األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام  ورائھا األموال الطائلة، یقومون بغسل ھذه
بالجدوى االقتصادیة الستثمار ھذه األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة 

تدویرھا بما یتعارض مع القوانین والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب 
 .«قق منافع فئة فاسدةالتنظیم االقتصادي للمجتمع عامة وبما یح

 
تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الضرائب، وھذا األمر «ورأى أّن مكافحة التھریب 

یعني مزیداً من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونقل. وفي المحصلة فإّن زیادة دخل 
 .«الدولة یعني تخفیض العجز والدین العام

 
المرافىء والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا الحدیثة  ضبط«وشّدد على ضرورة 

 .« RFID في عملیات رصد السلع إلكترونیاً والكشف على البضائع
http://www.al-binaa.com/archives/article/186708 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.al-binaa.com/archives/article/186708
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التجارة غیر المشروعة أوصى مؤتمر مكافحة 

 بتحدیث القوانین

 
 
 

أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 
بیروت، أن المؤتمر یھدف  -حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت" 

ن كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة م
آذار "یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد  28التھریب"، واتفقوا على اعتبار 

لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات واقعا ملموسا على 
 مدى السنوات الخمس المقبلة".

 
ابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، وأوصى المشاركون من النی

فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب"السعي مع األجھزة القضائیة 
والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام 

بات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع القضائیة وصوال الى العقو
التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما بین األجھزة 
المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في 

 عیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع".المعابر الحدودیة الشر
 

وشددوا على ضرورة "االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء 
قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة 

تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء األمنیة والقضائیة وصوال الى 
واالستخبار والمالحقة"، مؤكدین وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت 

 المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".
 

ومات من خالل اعتماد ودعوا إلى "التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعل
 تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
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وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 

في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن  عبر الحدود، وخصوصا
 أسعارھا في لبنان".

 
وأكد المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر 
ل المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المعلومات حو

 المشروعة".
 

وشددوا على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات 
تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا 

 یب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".المجال، وتدر
 

وطالبوا ب"تمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة 
وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
 

 سة الختامیةالجل
 

وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 
واالقتصادي لمیاء المبیض بساط، حملت عنوان "مكافحة التھریب بین الحد من العرض 

والطلب"، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر 
لمالیة العام الدكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس ورئیس ا

 جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیل.
 

 جابر
 

والحظ جابر أن للتھریب "تأثیرا مالیا كبیرا على مؤسسة مھمة تؤمن دخال كبیرا للخزینة 
اآلفة تسیر یدا بید مع الفساد". وقال: "قانون الجمارك اللبناني جید اللبنانیة"، مشیرا إلى أن "ھذه 

 ولكن ھل نطبقھ؟ فالمجلس شرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیة".
 

 بارود
 

بدوره، شدد بارود على "خطورة إقرار قوانین وعدم تطبیقھا". وقال: "المطلوب أن نحمي 
الذي لدى الریجي، إنما من باب أن ثمة قوانین یجب أن السلعة القانونیة، لیس من باب االحتكار 
 تطبق وألن التھریب ھو جرم جزائي".

 
وأوضح أن "التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص والقطاع 

ر العام"، الفتا الى أن "العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیة ساھم في مفاقمة مشكلة التجارة غی
المشروعة". وأكد أن "القوة الحدودیة المشتركة المؤلفة من الجیش اللبناني وقوى األمن الداخلي 

واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیة التي یجري معظم التھریب عبرھا"، 
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مشیرا إلى أن "ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة"، مشددا على أن "معظم المھربین 
 تمتعون بحمایات مختلفة".ی
 

وقال: "إن اإلطار القانوني لمكافحة التھریب قائم وموجود، والمعابر غیر الشرعیة وأحیانا 
الحمایات لبعض المھربین والنقص الحاد في عدید األجھزة المولجة ضبط التھریب تشكل أھم 

 المعوقات في ھذا المجال".
 

 بیفاني
 

"التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب واإلیرادات التي أما مدیر المالیة العام فأوضح أن 
یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة مثل: رسوم جمركیة ورسوم استھالك وضریبة 

على القیمة المضافة، ویؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة الطلب على 
الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى اإلضرار العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من 

بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة جراء دخول السلع 
األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي یتجنب شراء 

 لمحلي".المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج ا
 

ولفت إلى أن "المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤسسات التي تھرب، علما أن ھذه 
المؤسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في 

 االقتصاد اللبناني".
 

أربع وسائل ھي ضرائب وتناول "مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على 
 ورسوم معتدلة، وجھاز كفي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات شدیدة".

 
 عباس

 
وتناولت المدیرة العامة لوزارة االقتصاد مسألة اآلثار السلبیة للتھریب، ومنھا تلك التي تطال 

امكان فحصھا والتعامل المستھلك، لجھة "عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم 
 معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة".

 
وعن تطویر االجراءات المتخذة في مرفأ بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنھ "تم 

تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توصلت الى تطویر آلیة العمل على المعابر 
الحدودیة، فتم اعتماد اجراءات موحدة وموثقة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر 

الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم 
الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیة عبر خفض امكان التدخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة 

 از المعامالت بفاعلیة بناء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة الموارد".الكشف، وإنج
 

وفي مسألة محاربة التقلید "تم التعاون مع جھات رسمیة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید وال 
سیما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 

بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGنان لب -والعالمات التجاریة 
حول التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في 

 االسواق".
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 الجمیل
 

وتحدث الجمیل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظا أنھ "یؤدي إلى خلق 
مستفیدة تشكل مافیات تسبب تأثیرا سلبیا على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وحتى طبقات 

السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األموال الطائلة، یقومون بغسل 
ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام بالجدوى االقتصادیة الستثمار ھذه 

ل، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما یتعارض مع القوانین األموا
والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم االقتصادي للمجتمع عامة وبما 

 یحقق منافع فئة فاسدة".
 

رائب، وھذا األمر ورأى أن مكافحة التھریب "تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الض
یعني مزیدا من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونقل. وفي المحصلة فإن زیادة دخل 

 الدولة یعني تخفیض العجز والدین العام".
 

وشدد على ضرورة "ضبط المرافىء والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا الحدیثة 
 )".RFIDوالكشف على البضائع (في عملیات رصد السلع إلكترونیا 

http://www.lebanon24.com/articles/1522333445948644500/ 
  

http://www.lebanon24.com/articles/1522333445948644500/
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة أوصى 
 بتحدیث القوانین وتسریع األحكام وتشدیدھا

 
في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة أعلن المشاركون 

بیروت، أن المؤتمر یھدف  -حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت" 
إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة 

آذار "یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد  28ر التھریب"، واتفقوا على اعتبا
لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات واقعا ملموسا على 

 مدى السنوات الخمس المقبلة".
 

، وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك
فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب"السعي مع األجھزة القضائیة 

والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام 
القضائیة وصوال الى العقوبات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع 

ھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما بین األجھزة الت
المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في 

 .المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع"
 

وشددوا على ضرورة "االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء 
قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة 

األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء 
خبار والمالحقة"، مؤكدین وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت واالست

 المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".
 

ودعوا إلى "التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد 
 والتعقب". تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع
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وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 

عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 
 سعارھا في لبنان".أ
 

وأكد المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 
صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر 

غ غیر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التب
 المشروعة".

 
وشددوا على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات 

تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا 
 المجال، وتدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".

 
ناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة وطالبوا ب"تمكین الص

وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 
 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".

 
فلیحان المالي  وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل

واالقتصادي لمیاء المبیض بساط، حملت عنوان "مكافحة التھریب بین الحد من العرض 
والطلب"، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر 

عباس ورئیس  المالیة العام الدكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا
 جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیل.

 
والحظ جابر أن للتھریب "تأثیرا مالیا كبیرا على مؤسسة مھمة تؤمن دخال كبیرا للخزینة 

اللبنانیة"، مشیرا إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یدا بید مع الفساد". وقال: "قانون الجمارك اللبناني جید 
 جلس شرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیة".ولكن ھل نطبقھ؟ فالم

 
أضاف: "ثمة الكثیر من القوانین التي أقرھا المجلس النیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، مما 

 حدا برئیس مجلس النواب نبیھ بري إلى تألیف لجنة متابعة تنفیذ القوانین".
 

جدا ھو قانون مكافحة تبییض األموال یساعد قانونا مھما  2015وإذ ذكر بأن المجلس "أقر عام 
فعال في مكافحة الفساد"، رأى أن ھذا القانون "یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جدا في ید 

القضاء". وشدد على وجوب أن یكون "ثمة تنسیق بین األجھزة األمنیة والجھات المعنیة كلھا 
ھریب "لم یعد یحصل بكمیات صغیرة لضبط الحدود ومكافحة التھریب"، مشیرا إلى أن ھذا الت

 إنما بشاحنات".
 

وقال: "ھذا الموضوع یجب أن یكون أولویة مطلقة، وأن یتحرك القضاء ویكون أكثر حزما، إذ 
ثمة قانون فاعل جدا. ان القانون یضع مسؤولیة اإلبالغ على عاتق القیمین على الجھاز المصرفي 

ب العدل. والھیئة الخاصة لمكافحة تبییض األموال وعلى المحامین ومدققي الحسابات وعلى الكتا
تستطیع أن ترفع السریة المصرفیة عن أي حساب مشكوك فیھ. وإذا حاسبنا الیوم مسؤوال ألنھ ال 

 یطبق القانون أو ألنھ یسيء استخدام وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معینة".
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في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلینا أن  أضاف: "إننا عند مفترق طرق مھم، فنحن
نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة لھا، 

وأن یشكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم. ونأمل أن نستفید من ھذه 
طریقة مختلفة عما فعلنا حتى الیوم ومن أھمھا التھریب الفرصة ونبدأ بمعالجة األمور بجدیة وب

 والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد".
 

بدوره، شدد بارود على "خطورة إقرار قوانین وعدم تطبیقھا". وقال: "المطلوب أن نحمي 
نین یجب أن السلعة القانونیة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنما من باب أن ثمة قوا

 تطبق وألن التھریب ھو جرم جزائي".
 

وأوضح أن "التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص والقطاع 
العام"، الفتا الى أن "العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیة ساھم في مفاقمة مشكلة التجارة غیر 

مشتركة المؤلفة من الجیش اللبناني وقوى األمن الداخلي المشروعة". وأكد أن "القوة الحدودیة ال
واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیة التي یجري معظم التھریب عبرھا"، 

مشیرا إلى أن "ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة"، مشددا على أن "معظم المھربین 
 یتمتعون بحمایات مختلفة".

 
ار القانوني لمكافحة التھریب قائم وموجود، والمعابر غیر الشرعیة وأحیانا وقال: "إن اإلط

الحمایات لبعض المھربین والنقص الحاد في عدید األجھزة المولجة ضبط التھریب تشكل أھم 
 المعوقات في ھذا المجال".

 
تالیا ورأى أن "عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدن جدا نسبة للمھام المطلوبة منھ، ویجب 

 تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة".
 

واقترح "استحداث ما یشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة االقتصاد 
وقوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منصة لتبادل المعلومات، توخیا 

اعلیة أكبر في قمع التھریب"، مؤكدا ضرورة "تشدید العقوبة على التھریب ألن الجنحة ال تكفي لف
 وخصوصا في حال التكرار".

 
أما مدیر المالیة العام فأوضح أن "التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب واإلیرادات التي 

یة ورسوم استھالك وضریبة یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة مثل: رسوم جمرك
على القیمة المضافة، ویؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة الطلب على 

العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى اإلضرار 
جراء دخول السلع بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة 

األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي یتجنب شراء 
 المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي".

 
ولفت إلى أن "المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤسسات التي تھرب، علما أن ھذه 

رة على التنافس ضمن ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في المؤسسات النزیھة غیر قاد
 االقتصاد اللبناني".

 
وتناول "مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي ضرائب 

 ورسوم معتدلة، وجھاز كفي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات شدیدة".
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ة العامة لوزارة االقتصاد مسألة اآلثار السلبیة للتھریب، ومنھا تلك التي تطال وتناولت المدیر

المستھلك، لجھة "عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم امكان فحصھا والتعامل 
 معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة".

 
بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنھ "تم  وعن تطویر االجراءات المتخذة في مرفأ

تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توصلت الى تطویر آلیة العمل على المعابر 
الحدودیة، فتم اعتماد اجراءات موحدة وموثقة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر 

عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم  الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت
الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیة عبر خفض امكان التدخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة 

 الكشف، وإنجاز المعامالت بفاعلیة بناء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة الموارد".
 

وفي مسألة محاربة التقلید "تم التعاون مع جھات رسمیة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید وال 
سیما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 

بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGلبنان  -والعالمات التجاریة 
ل التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في حو

 االسواق".
 

وتحدث الجمیل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظا أنھ "یؤدي إلى خلق 
تى طبقات مستفیدة تشكل مافیات تسبب تأثیرا سلبیا على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وح

السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األموال الطائلة، یقومون بغسل 
ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام بالجدوى االقتصادیة الستثمار ھذه 

 األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما یتعارض مع القوانین
والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم االقتصادي للمجتمع عامة وبما 

 یحقق منافع فئة فاسدة".
 

ورأى أن مكافحة التھریب "تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الضرائب، وھذا األمر 
ل. وفي المحصلة فإن زیادة دخل یعني مزیدا من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونق

 الدولة یعني تخفیض العجز والدین العام".
 

وشدد على ضرورة "ضبط المرافىء والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا الحدیثة 
 )".RFIDفي عملیات رصد السلع إلكترونیا والكشف على البضائع (
http://www.lebanonfiles.com/news/1308095 

  

http://www.lebanonfiles.com/news/1308095
http://www.lebanonfiles.com/news/1308095
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة: لتحدیث 
 القوانین وتسریع األحكام

 
 إعتبر المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة

، أن "المؤتمر بیروت -" في مجّمع "سیساید فرونت"الریجيیة "لبنانوالتنباك ال التبغحصر 
یھدف إلى وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة 

التھریب"، واتفقوا"على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر 
مشروعة واعتماد لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات ال

 واقعاً ملموساً على مدى السنوات الخمس المقبلة".
 

، ومدیریة وزارة االقتصاد، وقوى األمن الداخليوأوصى المشاركون من النیابة العامة، و
"بالسعي مع األجھزة  جمعیة الصناعیینو الجمارك، فضالً عن إدارة حصر التبغ والتنباك

القضائیة والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في 
تطبیق االحكام القضائیة وصوالً الى العقوبات الجزائیة"، و"بتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط 

معابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما الحدود لمنع التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة ال
بین األجھزة المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط 

االجراءات في المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج 
 عن البضائع".

 
"السرعة في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على وشّدَد المشاركون على ضرورة 

إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم"، وعلى أھمیة "تعزیز التعاون والتنسیق بین 
ووالقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز  األجھزة األمنیة

ورأوا وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین  االستقصاء واالستخبار والمالحقة".
 الوكاالت المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".

 
ودعوا إلى "تأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات 

 حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
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مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى وفي 
 السجائرلضبط اختالل التوازن في أسعار  الضرائبمواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت 

عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 
 نان".أسعارھا في لب

 
ورأى المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني"، و"زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة 
ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 

 روعة".المش
 
 

وشّدد المشاركون على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل 
دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة 

 في ھذا المجال"، و"تدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".
 

"بتمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات وطالب المشاركون 
عالیة وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً،ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8

-%AA%D9%85%D8%B1
-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D
-%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%84%D8%AA%D8%AD-8%A9:

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D
9%86 

  

https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://www.elnashra.com/news/show/1194681/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9:-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
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جابر: یجب أن یتحرك القضاء بوجھ التھریب وأن 

 یكون أكثر حزما

 
أن "للتھریب تأثیرأً مالیاً كبیر على  یاسین جابررأى عضو كتلة "التحریر والتنمیة" النائب 

للخزینة اللبنانیّة"ً، مشیراً إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع مؤسسة مھمة تؤّمن دخالً كبیراً 
اللبناني جیّد ولكن ھل نطبّقھ؟ فالمجلس شّرع ولكن التطبیق  الجمارك". واعتبر أن "قانون الفساد

 یحتاج إلى أدوات تنفیذیّة".
مشروعة الذي وفي كلمة لھ خالل مشاركتھ في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر ال

، أوضح بیروت -) في مجّمع "سیساید فرونت"الریجيوالتنباك اللبنانیة ( التبغنظمتھ إدارة حصر 
تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، مما  المجلس النیابيجابر أنھ "ثمة الكثیر من القوانین التي أقّرھا 

 ".بعة تنفیذ القوانینلجنة متاإلى تألیف  نبیھ بري مجلس النوابحدا برئیس 
قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض األموال یساعد فعالً  2015وذّكر بأن "المجلس أقّر عام 

في مكافحة الفساد"، معتبراً أن "ھذا القانون یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید القضاء". 
األمنیّة والجھات المعنیة كلّھا لضبط الحدود وشّدَد على وجوب "أن یكون ثمة تنسیق بین األجھزة 

 ومكافحة التھریب"، مشیراً إلى أّن ھذا التھریب "لم یعد یحصل بكّمیات صغیرة إنّما بشاحنات".
ولفت الى أنھ "یجب أن یكون ھذا الموضوع أولویّة مطلقة، وأن یتحّرك القضاء ویكون أكثر 

ن القانون "یضع مسؤولیّة اإلبالغ على عاتق القیّمین حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً". وأشار إلى أ
على الجھاز المصرفي وعلى المحامین ومدقّقي الحسابات وعلى الكتّاب العدل. والھیئة الخاصة 
لمكافحة تبییض األموال تستطیع أن ترفع السریّة المصرفیّة عن أّي حساب مشكوك فیھ". وقال: 

بّق القانون أو ألنّھ یسيء استخدام وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا "إذا حاسبنا الیوم مسؤوالً ألنھ ال یط
 كان من مجتمع أو طائفة معیّنة".

وشدد جابر على "أننا عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق 
یدر االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر س سیاسةوعلینا أن نعتمد 

فرصة لھا، وأن یشّكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم، ونأمل في أن 
نستفید من ھذه الفرصة وأن نبدأ في معالجة األمور بجدیّة وبطریقة مختلفة عّما فعلنا حتى الیوم 

 ومن أھمھا التھریب والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد".
-https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:
-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AC%D8%A8
-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
-%D9%88%D8%A3%D9%86-%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9

%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86- 
  

https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
https://www.elnashra.com/news/show/1194683/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1:-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-
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بیفاني: التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب 

 واإلیرادات

 
واإلیرادات  الضرائبرأى مدیر المالیة العام آالن بیفاني أّن "التھریب یحرم الخزینة من ریع 

االستیراد من البضائع المھربة: مثل رسوم جمركیة، ورسوم استھالك، التي یمكن جبایتھا عند 
"، ویؤدي إلى "انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة القیمة المضافةوضریبة على 

الطلب على العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى 
وطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة من والمنتجات ال الصناعةاإلضرار ب

جراء دخول السلع األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي 
 الذي یتجنب شراء المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي".

 
مكافحة التجارة غیر المشروعة الذي وفي كلمة لھ خالل مشاركتھ في المؤتمر الوطني األول ل

، لفت بیروت -) في مجّمع "سیساید فرونت"الریجيوالتنباك اللبنانیة ( التبغنظمتھ إدارة حصر 
بیفاني إلى أّن "المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤّسسات التي تُھّرب علماً أّن ھذه 

ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في المؤّسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن 
 ".االقتصاد اللبناني

 
لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي  الدولة اللبنانیةوتناول بیفاني"مبادرات 

ضرائب ورسوم معتدلة، وجھاز كفّي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات 
 شدیدة".

https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%8A:
-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85
-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7 
 

  

https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/show/1194690/%D8%A8%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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بارود: أبرز معوقات مكافحة التھریب المعابر غیر 
 الشرعیة والحمایات لبعض المھربین

 
مشیراً الى أن على "خطورة إقرار قوانین وعدم نطبیقھا"،  زیاد بارودشدد الوزیر السابق 

، إنّما من باب أّن الریجي"المطلوب أن نحمي السلعة القانونیّة، لیس من باب االحتكار الذي لدى 
 ثمة قوانین یجب أن تطبّق وألّن التھریب ھو جرم جزائي".

 
وفي كلمة لھ خالل مشاركتھ في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي 

، أوضح بیروت -والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع "سیساید فرونت" التبغصر نظمتھ إدارة ح
القطاع و القطاع الخاصالموجود في  الفسادبارود أن "التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال 

 ". الفتاً الى أن "ھناك عدد كبیر من المعابر غیر الشرعیّة ساھم في مفاقمة مشكلة التجارةالعام
قوى األمن و الجیش اللبنانيغیر المشروعة". وأكد أن "القّوة الحدودیّة المشتركة المؤلّفة من 

حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیّة التي یجري معظم التھریب  األمن العامو الداخلي
 بوقاحة كبیرة". شاحناتعبرھا"، الفتاً إلى أن "ھذا التھریب بات یتم ب

 
ظم المھّربین یتمتّعون بحمایات مختلفة". الفتاً الى إّن "اإلطار القانوني لمكافحة وأّكد أن "مع

التھریب قائم وموجود"، معتبراً أن "المعابر غیر الشرعیّة وأحیاناً الحمایات لبعض المھّربین 
 والنقص الحاد في عدید األجھزة المولجة ضبط التھریب تشّكل أھم المعوقات في ھذا المجال".

 
بر بارود أّن "عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدنٍّ جداً نسبة للمھام المطلوبة منھ، واعت

 ویجب تالیاً تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة".
 

 وزارة االقتصادو الجماركواقترح "استحداث ما یُشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي و
قوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منّصة لتبادل المعلومات، توخیاً و
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لفاعلیة أكبر في قمع التھریب". ورأى ضرورة "تشدید العقوبة على التھریب ألّن الجنحة ال تكفي 
 وخصوصاً في حال التكرار".

لعامالریجیالقطاع العامالقطاع زیاد بارودبیروتوزارة االقتصادالجیش اللبنانیاألمن ا
 الخاصشاحناتالتبغقوى األمن الداخلیالجماركالفسادسیاسة

https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8
-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%B1%D9%88%D8%AF:
-9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B
-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1 
  

https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://www.elnashra.com/news/show/1194685/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF:-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
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عثمان:ال بد لنا من بذل الجھود لحمایة التجار 

 وعائدات خزینة الدولةالقانونیین 

 
على أّن "اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تّمت حمایتھ من مختلف  عماد عثمانشّدد اللواء 

الجوانب، وال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باإلستثمار في األمن"، مشیراً إلى أّن "ثمة 
تحتّم علینا مكافحة اإلتجار غیر المشروع بھا،  منتجات فكریة ومعنویة، وأخرى تجاریة وغذائیة،

كالتھریب أو التقلید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالمتھ 
 كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت وضرائب غیر محدودة".

 
ذي تنظّمھ إدارة حصر وأشار، خالل المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الّ 

أنشأت مراكز تعنى بھذا الشأن،  قوى األمن الداخلي)، إلى أّن "الریجيیة (لبنانوالتنباك ال التبغ
الخاّصة من مكاتب تعنى بمكافحة جرائم  قسم المباحث الجنائیةوھي تجتمع تحت رئاسة 

مالیة، وجرائم تبییض األموال"، موضحاً ال مكافحة الجرائمو الملكیة الفكریةالمعلوماتیة، وحمایة 
أّن "األموال الناتجة عن األعمال غیر المشروعة تستدعي من المستحصلین علیھا غسلھا 

وتبییضھا في السوق المالیة اللبنانیة، بحیث یلجأون في غالب األمر إلى استخدام عصابات 
اً إلى انتشار الجریمة بمختلف وجھات خارجة عن القانون للقیام بھذا العمل، وھذا ما یؤّدي حتم

 ".تمویل اإلرھابأنواعھا وربّما أّدى إلى 
 

والحظ اللواء عثمان أّن "أعمال التھریب والتقلید ال تتوقّف مفاعیلھا عند جریمة واحدة، وإنّما 
تتجاوز إلى جرائم مختلفة، وربّما وقع التقصیر في أداء قوى األمن الداخلي في مكان ما، بالنسبة 

مسألة مكافحة التھریب عبر المعابر الحدودیة، لكونھا غیر موجودة بشكل فاعل على ھذه إلى 
المعابر إنّما ضمن الخطّة اإلستراتیجیة لقوى األمن الداخلي الّتي تلحظ تطویر المؤّسسة، وتفعیل 

من فیما آدائھا في كّل المجاالت"، مؤّكداً "أنّنا سنولي األھمیّة الالزمة لتفعیل دور قطعات قوى األ
 خّص ھذه الجریمة".

 
ورّكز على أّن "القطعات المختّصة في قوى األمن الداخلي، تقوم بعملھا من جھة مكافحة أعمال 

التھریب الّتي تتحقّق منھا في الداخل، ومكافحة التقلید وغیر ذلك من تعّدیات على األمن 
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ضبط مواّد وأدویة وسلع وسیارات وتبغ االقتصادّي وعلى مالیّة الدولة وخزینتھا"، مبیّناً أنّھ "تّم 
وتنباك ومنتجات تجاریّة متنّوعة، ومنھا ما اضطّر القطعات المعنیة إلجراء مداھماٍت على 

 مخازن وأماكن خطرة، وتوقیف متوّرطین".
 

ولفت عثمان إلى أّن "المدیریة العامة لقوى األمن الداخلي تقوم باستمرار بإجراء التدریبات 
زمة للضبّاط والعناصر المعنیّین من خالل برامج تدریبیة مدروسة بھدف رفع التخّصصیة الال

مستوى الكفاءة المھنیّة لدیھم وتفعیلھا في العمل"، منّوھاً إلى أّن "ھذا من ناحیة المكافحة، أّما من 
ناحیة الوقایة فذلك یتطلّب من مختلف أجھزة الوزارات اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حصول 

ات على األمن االقتصادي. وفي ھذا السیاق، قامت قوى األمن الداخلي بتوقیع مذّكرات تفاھم تعّدی
عّدة مع القطاع الخاّص للتعاون والتدریب، آخرھا كان مع جمعیة حمایة المنتجات والعالمات 

 )".BPGالتجاریة في لبنان (
 

صوصاً في مجال تھریب وأوضح أّن "جزًءا كبیًرا من عمل مكتب مكافحة الجرائم المالیة وخ
البضائع الّتي یوجد لھا وكیٌل حصريٌّ في لبنان، والبضائع المقلّدة، یتّم بالتنسیق بین المكتب 

بوجوب التعاون  النیابة العامة التمییزیة، وال سیّما في ظّل وجود تعمیم من الجماركالمذكور و
جرائم المالیة، وإحالة ملفّات ضبط بین الجمارك وقوى األمن الداخلي، من خالل مكتب مكافحة ال

المواّد المقلّدة والمھّربة على ھذا المكتب المختّص الستكمال التحقیق بإشراف النیابة العاّمة 
 المالیة".

 
وأّكد عثمان أّن "ال بّد لنا جمیًعا، من بذل الجھود السریعة، والتنسیق بین القطاعین العاّم 

نونیّین، وحمایة عائدات خزینة الدولة، إضافةً إلى تبادل والخاّص، من أجل حمایة التّجار القا
المعلومات بین العاملین في القطاع التجارّي واالقتصادّي، وجھات إنفاذ القانون، وتقدیم الدعم لھم 
 وتبادل الخبرات للتصّدي للتحّدیات التي تواجھ المؤّسسات األمنیة، والقطاعین المالّي والتجارّي".
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9

-%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7
-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF
-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
-%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D
%D9%88-9%8A%D9%8A%D9%86 

  

https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
https://www.elnashra.com/news/show/1194330/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88
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المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 
 المشروعة.. لتحدیث القوانین وتسریع األحكام

 
الذي نظمتھ إدارة إعتبر المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة 

بیروت، أن المؤتمر یھدف  -حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع "سیساید فرونت"
إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة 

ة غیر التھریب"، واتفقوا"على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً وطنیاً لمكافحة التجار
المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات 

 واقعاً ملموساً على مدى السنوات الخمس المقبلة".
 

وأوصى المشاركون من النیابة العامة، وقوى األمن الداخلي، ووزارة االقتصاد، ومدیریة 
نباك وجمعیة الصناعیین ، "بالسعي مع األجھزة الجمارك، فضالً عن إدارة حصر التبغ والت

القضائیة والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في 
تطبیق االحكام القضائیة وصوالً الى العقوبات الجزائیة"، و"بتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط 

ة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما الحدود لمنع التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقب
بین األجھزة المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط 

االجراءات في المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج 
 عن البضائع".

 
ورة "السرعة في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على وشّدَد المشاركون على ضر

إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم"، وعلى أھمیة "تعزیز التعاون والتنسیق بین 
األجھزة األمنیة ووالقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز 

". ورأوا وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین االستقصاء واالستخبار والمالحقة
 الوكاالت المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".

 
ودعوا إلى "لتأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد 

 تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
 

مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى وفي 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 
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عبر الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 
 .أسعارھا في لبنان"

 
ورأى المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني"، و"زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة 
ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 

 ".المشروعة
 
 

وشّدد المشاركون على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل 
دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة 

 في ھذا المجال"، و"تدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".
 

كین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات وطالب المشاركون "بتم
عالیة وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً،ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
 

 الجلسة الختامیة
 

ي أدارتھا أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر الت
واالقتصادي لمیاء المبیّض بساط، حملت عنوان "مكافحة التھریب بین الحد من العرض 

والطلب"، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، ووزیر الداخلیة والبلدیات السابقزیاد بارود ومدیر 
لعام لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس، ورئیس المالیة العام الدكتور آالن بیفاني، والمدیرة ا

 جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیّل.
 
 

 جابر
 

والحظ جابر أن للتھریب "تأثیرأً مالیاً كبیر على مؤسسة مھمة تؤّمن دخالً كبیراً للخزینة 
عتبر أن قانون الجمارك اللبناني اللبنانیّة"ً، مشیراً إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع الفساد". وا

 "جیّد ولكن ھل نطبّقھ؟ فالمجلس شّرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیّة".
 

وقال جابر إن "ثمة الكثیر من القوانین التي أقّرھا المجلس النیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، 
 متابعة تنفیذ القوانین".مما حدا برئیس مجلس النواب نبیھ بري إلى تألیف لجنة 

"قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض األموال (...)  2015وإذ ذّكر بأن المجلس أقّر عام 
یساعد فعالً في مكافحة الفساد"، اعتبر أن ھذا القانون "یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید 

ألجھزة األمنیّة والجھات المعنیة كلّھا القضاء". وشّدَد على وجوب "أن یكون ثمة تنسیق بین ا
لضبط الحدود ومكافحة التھریب"، مشیراً إلى أّن ھذا التھریب "لم یعد یحصل بكّمیات صغیرة 

إنّما بشاحنات". وأضاف: "یجب أن یكون ھذا الموضوع أولویّة مطلقة، وأن یتحّرك القضاء 
أن القانون "یضع مسؤولیّة اإلبالغ على ویكون أكثر حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً". وأشار إلى 

عاتق القیّمین على الجھاز المصرفي وعلى المحامین ومدقّقي الحسابات وعلى الكتّاب العدل. 
والھیئة الخاصة لمكافحة تبییض األموال تستطیع أن ترفع السریّة المصرفیّة عن أّي حساب 
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طبّق القانون أو ألنّھ یسيء استخدام مشكوك فیھ". وقال: "إذا حاسبنا الیوم مسؤوالً ألنھ ال ی
 وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معیّنة".

 
وتابع: "نحن عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلینا أن 

لھا،  نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة
وأن یشّكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم، ونأمل في أن نستفید من ھذه 

الفرصة وأن نبدأ في معالجة األمور بجدیّة وبطریقة مختلفة عّما فعلنا حتى الیوم ومن أھمھا 
 التھریب والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد".

 بارود
 

، فشّدَد بدوره على "خطورة إقرار قوانین وعدم نطبیقھا". وقال: "المطلوب أن ثم تحدث بارود
نحمي السلعة القانونیّة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنّما من باب أّن ثمة قوانین 

 یجب أن تطبّق وألّن التھریب ھو جرم جزائي".
 

لموجود في القطاع الخاص والقطاع وأوضح أن "التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد ا
العام". والحظ أن "العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیّة" ساھم في مفاقمة مشكلة التجارة غیر 
المشروعة. وأكد أن "القّوة الحدودیّة المشتركة" المؤلّفة من الجیش اللبناني وقوى األمن الداخلي 

عیّة التي یجري معظم التھریب عبرھا، الفتاً واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشر
إلى أن ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة". وأّكد أن "معظم المھّربین یتمتّعون 

بحمایات مختلفة". وقال إّن "اإلطار القانوني لمكافحة التھریب قائم وموجود"، لكنھ رأى أن 
المھّربین والنقص الحاد في عدید األجھزة "المعابر غیر الشرعیّة وأحیاناً الحمایات لبعض 

 المولجة ضبط التھریب" تشّكل أھم المعوقات في ھذا المجال.
واعتبر بارود أّن "عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدنٍّ جداً نسبة للمھام المطلوبة منھ، 

 ة وفاعلیة".ویجب تالیاً تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفای
 

واقترح بارود "استحداث ما یُشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة 
االقتصاد وقوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منّصة لتبادل 
ھریب المعلومات، توخیاً لفاعلیة أكبر في قمع التھریب". ورأى ضرورة "تشدید العقوبة على الت

 ألّن الجنحة ال تكفي وخصوصاً في حال التكرار".
 

 بیفاني
 

أما مدیر المالیة العام آالن بیفاني فرأى أّن التھریب "یحرم الخزینة من ریع الضرائب واإلیرادات 
التي یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة: مثل رسوم جمركیة، ورسوم استھالك، 

ضافة"، ویؤدي إلى "انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة وضریبة على القیمة الم
الطلب على العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى 

اإلضرار بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة من جراء 
أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي دخول السلع األجنبیة دون دفع 

 یتجنب شراء المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي".
 

ولفت إلى أّن "المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤّسسات التي تُھّرب علماً أّن ھذه 
ضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في المؤّسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه األو

 االقتصاد اللبناني".
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وتناول بیفاني"مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي 

ضرائب ورسوم معتدلة، وجھاز كفّي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات 
 شدیدة".

 
 عباس

 
لوزارة االقتصاد والتجارة علیاء عباس مسألة اآلثار السلبیة للتھریب، وتناولت المدیرة العامة 

ومنھا تلك التي تطال المستھلك، لجھة "عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم 
 امكان فحصھا والتعامل معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة".

 
خذة في مرفأ بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنّھ "تم وعن تطویر االجراءات المتّ 

تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توّصلت الى تطویر آلیّة العمل على المعابر 
الحدودیة، فتّم اعتماد اجراءات موّحدة وموثقّة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر 

، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم الضروریة ودمج خطوات
الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیّة عبر خفض امكان التدّخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة 

 الكشف، وإنجاز المعامالت بفاعلیّة بناًء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة الموارد".
 

لتعاون مع جھات رسمیّة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید وفي مسألة محاربة التقلید "تّم ا
والسیّما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 

بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGلبنان  –والعالمات التجاریة 
والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في حول التقلید والغش في المنتجات، 

 االسواق".
 

 الجمیل
وتحدث الجمیّل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظاً أنھ "یؤّدي إلى خلق 
طبقات مستفیدة تُشّكل مافیات تُسبّب تسبب تأثیراً سلبیاً على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وحتى 
السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األموال الطائلة، یقومون بغسل 

ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام بالجدوى االقتصادیة الستثمار ھذه 
األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما یتعارض مع القوانین 

لقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم االقتصادي للمجتمع عامة وبما وا
 یُحقّق منافع فئة فاسدة".

 
ورأى الجمیّل أن مكافحة التھریب "تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الضرائب، 

یم ونقل؛ وفي المحّصلة فإّن وھذا األمر یعني مزید من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعل
 زیادة دخل الدولة یعني تخفیض العجز و الدین العام".

 
وشدد الجمیّل على ضرورة"ضبط المرافئ والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا 

 )".RFIDالحدیثة في عملیات رصد السلع إلكترونیاً والكشف على البضائع (
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274437 
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جابر: یجب أن یتحرك القضاء بوجھ التھریب وأن 

 یكون أكثر حزما

 
أن "للتھریب تأثیرأً مالیاً كبیر على  یاسین جابررأى عضو كتلة "التحریر والتنمیة" النائب 

دخالً كبیراً للخزینة اللبنانیّة"ً، مشیراً إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع مؤسسة مھمة تؤّمن 
اللبناني جیّد ولكن ھل نطبّقھ؟ فالمجلس شّرع ولكن التطبیق  الجمارك". واعتبر أن "قانون الفساد

 یحتاج إلى أدوات تنفیذیّة".
 

التجارة غیر المشروعة الذي وفي كلمة لھ خالل مشاركتھ في المؤتمر الوطني األول لمكافحة 
، أوضح بیروت -) في مجّمع "سیساید فرونت"الریجيوالتنباك اللبنانیة ( التبغنظمتھ إدارة حصر 

تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، مما  المجلس النیابيجابر أنھ "ثمة الكثیر من القوانین التي أقّرھا 
 ".لجنة متابعة تنفیذ القوانینألیف إلى ت نبیھ بري مجلس النوابحدا برئیس 

 
قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض األموال یساعد فعالً  2015وذّكر بأن "المجلس أقّر عام 

في مكافحة الفساد"، معتبراً أن "ھذا القانون یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید القضاء". 
بین األجھزة األمنیّة والجھات المعنیة كلّھا لضبط الحدود  وشّدَد على وجوب "أن یكون ثمة تنسیق

 ومكافحة التھریب"، مشیراً إلى أّن ھذا التھریب "لم یعد یحصل بكّمیات صغیرة إنّما بشاحنات".
 

ولفت الى أنھ "یجب أن یكون ھذا الموضوع أولویّة مطلقة، وأن یتحّرك القضاء ویكون أكثر 
". وأشار إلى أن القانون "یضع مسؤولیّة اإلبالغ على عاتق القیّمین حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً 

على الجھاز المصرفي وعلى المحامین ومدقّقي الحسابات وعلى الكتّاب العدل. والھیئة الخاصة 
لمكافحة تبییض األموال تستطیع أن ترفع السریّة المصرفیّة عن أّي حساب مشكوك فیھ". وقال: 

الً ألنھ ال یطبّق القانون أو ألنّھ یسيء استخدام وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا "إذا حاسبنا الیوم مسؤو
 كان من مجتمع أو طائفة معیّنة".

 
وشدد جابر على "أننا عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق 

أن یكون مؤتمر سیدر االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن  سیاسةوعلینا أن نعتمد 
فرصة لھا، وأن یشّكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم، ونأمل في أن 
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نستفید من ھذه الفرصة وأن نبدأ في معالجة األمور بجدیّة وبطریقة مختلفة عّما فعلنا حتى الیوم 
 ".ومن أھمھا التھریب والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=274443 
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المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 
المشروعة لتحدیث القوانین وتسریع األحكام 

 وتشدیدھا وتعزیز تعاون األجھزة
 والعشرین من آذار یوماً وطنیاً سنویاً لمكافحة التجارة غیر المشروعة*اعتبار الثامن 

*جابر: التھریب لم یعد یحصل بكّمیات صغیرة إنّما بشاحنات ویجب أن یتحّرك القضاء ویكون 
 أكثر حزماً 

*بارود: أبرز معّوقات مكافحة التھریب المعابر غیر الشرعیّة والحمایات لبعض المھّربین 
 ي عدید األجھزةوالنقص الحاد ف

 
إعتبر المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 

بیروت، أن المؤتمر یھدف  -”سیساید فرونت“حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع 
مكافحة وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع “إلى 

على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة غیر ”، واتفقوا”التھریب
المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات 

 ”.واقعاً ملموساً على مدى السنوات الخمس المقبلة
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امة، وقوى األمن الداخلي، ووزارة االقتصاد، ومدیریة وأوصى المشاركون من النیابة الع8
بالسعي مع األجھزة “الجمارك، فضالً عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین ،  

القضائیة والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في 
بتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط ”، و”بات الجزائیةتطبیق االحكام القضائیة وصوالً الى العقو

ربط الداتا ما “ودعوا إلى ”. الحدود لمنع التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة
بین األجھزة المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط 

شرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج االجراءات في المعابر الحدودیة ال
 ”.عن البضائع

 
السرعة في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على “وشّدَد المشاركون على ضرورة 

تعزیز التعاون والتنسیق بین “، وعلى أھمیة ”إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم
ئیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز األجھزة األمنیة ووالقضا

تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین “ورأوا وجوب ”.  االستقصاء واالستخبار والمالحقة
 ”.الوكاالت المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة

 
لتبادل المعلومات من خالل اعتماد  لتأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة“ودعوا إلى 

 ”.تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب
 

السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى “وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 

لحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن عبر ا
 ”.أسعارھا في لبنان

 
توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على “ورأى المشاركون وجوب 

زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ”، و”صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني
شر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر ون

 ”.المشروعة
 
 

تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل “وشّدد المشاركون على أھمیة 
متخصصة دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة 

 ”.تدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب”، و”في ھذا المجال
 

بتمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات “وطالب المشاركون 
عالیة وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً،ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 ”.وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودةالقطاع الصناعي 
 

 الجلسة الختامیة
 

وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 
مكافحة التھریب بین الحد من العرض “واالقتصادي لمیاء المبیّض بساط، حملت عنوان 

زیر الداخلیة والبلدیات السابقزیاد بارود ومدیر ، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وو”والطلب
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المالیة العام الدكتور آالن بیفاني، والمدیرة العام لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس، ورئیس 
 جمعیة الصناعیین اللبنانیین الدكتور فادي الجمیّل.

 
 جابر

 
ّمن دخالً كبیراً للخزینة تأثیرأً مالیاً كبیر على مؤسسة مھمة تؤ“والحظ جابر أن للتھریب  3

واعتبر أن قانون الجمارك اللبناني ”. ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع الفساد“، مشیراً إلى أن ”ًاللبنانیّة
 ”.جیّد ولكن ھل نطبّقھ؟ فالمجلس شّرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنفیذیّة“
 

لنیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، ثمة الكثیر من القوانین التي أقّرھا المجلس ا“وقال جابر إن 
 ”.مما حدا برئیس مجلس النواب نبیھ بري إلى تألیف لجنة متابعة تنفیذ القوانین

 
(…) قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض األموال “ 2015وإذ ذّكر بأن المجلس أقّر عام 
كن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید یم“، اعتبر أن ھذا القانون ”یساعد فعالً في مكافحة الفساد

أن یكون ثمة تنسیق بین األجھزة األمنیّة والجھات المعنیة كلّھا “وشّدَد على وجوب ”. القضاء
لم یعد یحصل بكّمیات صغیرة “، مشیراً إلى أّن ھذا التھریب ”لضبط الحدود ومكافحة التھریب

أولویّة مطلقة، وأن یتحّرك القضاء  یجب أن یكون ھذا الموضوع“وأضاف: ”. إنّما بشاحنات
یضع مسؤولیّة اإلبالغ على “وأشار إلى أن القانون ”. ویكون أكثر حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً 

عاتق القیّمین على الجھاز المصرفي وعلى المحامین ومدقّقي الحسابات وعلى  الكتّاب العدل. 
ترفع السریّة المصرفیّة عن أّي حساب والھیئة الخاصة لمكافحة تبییض األموال تستطیع أن 

إذا حاسبنا الیوم مسؤوالً ألنھ ال یطبّق القانون أو ألنّھ یسيء استخدام “وقال: ”. مشكوك فیھ
 ”.وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معیّنة

 
لینا أن نحن عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وع“وتابع: 

نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة لھا، 
وأن یشّكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم، ونأمل في أن نستفید من ھذه 

م ومن أھمھا الفرصة وأن نبدأ في معالجة األمور بجدیّة وبطریقة مختلفة عّما فعلنا حتى الیو
 ”.التھریب والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد

 
 بارود

 
المطلوب أن “وقال: ”. خطورة إقرار قوانین وعدم نطبیقھا“ثم تحدث بارود، فشّدَد بدوره على 4

نحمي السلعة القانونیّة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنّما من باب أّن ثمة قوانین 
 ”.ن تطبّق وألّن التھریب ھو جرم جزائيیجب أ

 
التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص والقطاع “وأوضح أن 

ساھم في مفاقمة مشكلة التجارة غیر ” العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیّة“والحظ أن ”. العام
المؤلّفة من الجیش اللبناني وقوى األمن الداخلي ” القّوة الحدودیّة المشتركة“المشروعة. وأكد أن 

واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیّة التي یجري معظم التھریب عبرھا، الفتاً 
معظم المھّربین یتمتّعون “وأّكد أن ”. إلى أن ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة

، لكنھ رأى أن ”ني لمكافحة التھریب قائم وموجوداإلطار القانو“وقال إّن ”. بحمایات مختلفة
المعابر غیر الشرعیّة وأحیاناً الحمایات لبعض المھّربین والنقص الحاد في عدید األجھزة “

 تشّكل أھم المعوقات في ھذا المجال.” المولجة ضبط التھریب
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المطلوبة منھ،  عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدنٍّ جداً نسبة للمھام“واعتبر بارود أّن 

 ”.ویجب تالیاً تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة
 

استحداث ما یُشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة “واقترح بارود 
ة لتبادل االقتصاد وقوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منصّ 

تشدید العقوبة على التھریب “ورأى ضرورة ”. المعلومات، توخیاً لفاعلیة أكبر في قمع التھریب
 ”.ألّن الجنحة ال تكفي وخصوصاً في حال التكرار

 
 بیفاني

 
یحرم الخزینة من ریع الضرائب “أما مدیر المالیة العام آالن بیفاني فرأى أّن التھریب 5

جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة: مثل رسوم جمركیة، ورسوم واإلیرادات التي یمكن 
انخفاض سعر صرف العملة المحلیة “، ویؤدي إلى ”استھالك، وضریبة على القیمة المضافة

بسبب زیادة الطلب على العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى 
نتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر الداخل، وإلى اإلضرار بالصناعة والم

المتكافئة من جراء دخول السلع األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام 
 ”.المستھلك المحلي الذي یتجنب شراء المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي

 
افس مع المؤّسسات التي تُھّرب علماً أّن ھذه المؤسسات الناجحة ملزمة بالتن“ولفت إلى أّن 

المؤّسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في 
 ”.االقتصاد اللبناني

 
مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي ”وتناول بیفاني

كفّي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات  ضرائب ورسوم معتدلة، وجھاز
 ”.شدیدة

 
 عباس

 
وتناولت المدیرة العامة لوزارة االقتصاد والتجارة علیاء عباس مسألة  اآلثار السلبیة للتھریب، 6

عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم “ومنھا تلك التي تطال المستھلك، لجھة 
 ”.عامل معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیةامكان فحصھا والت

 
 

تم “وعن تطویر االجراءات المتّخذة في مرفأ بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنّھ 
تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توّصلت الى تطویر آلیّة العمل على المعابر 

تّم اعتماد اجراءات موّحدة وموثقّة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر الحدودیة، ف
الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم 

الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیّة عبر خفض امكان التدّخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة 
 ”.عامالت بفاعلیّة بناًء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة المواردالكشف، وإنجاز الم

 
تّم التعاون مع جھات رسمیّة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید “وفي مسألة محاربة التقلید 

والسیّما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 
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بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGن لبنا –والعالمات التجاریة 
حول التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في 

 ”.االسواق
 

 الجمیل
 
یؤّدي إلى “وتحدث الجمیّل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظاً أنھ 7

ت مستفیدة تُشّكل مافیات تُسبّب تسبب تأثیراً سلبیاً على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة خلق طبقا
وحتى السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األموال الطائلة، یقومون 

ار بغسل ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام بالجدوى االقتصادیة الستثم
ھذه األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما یتعارض مع القوانین 

والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم االقتصادي للمجتمع عامة وبما 
 ”.یُحقّق منافع فئة فاسدة

 
دولة من دون مزید من الضرائب، تسمح بزیادة مداخیل ال“ورأى الجمیّل أن مكافحة التھریب 

وھذا األمر یعني مزید من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونقل؛ وفي المحّصلة فإّن 
 ”.زیادة دخل الدولة یعني تخفیض العجز و الدین العام

 
ضبط المرافئ والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا ”وشدد الجمیّل على ضرورة

 )”.RFIDفي عملیات رصد السلع إلكترونیاً والكشف على البضائع ( الحدیثة
-w.adhttp://ww

dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A
-A%D9%85%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ 
  

http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/29/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/
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لمكافحة التجارة غیر خبراء في المؤتمر الوطني 
المشروعة: مواجھتھا تتطلب التعاون بین مختلف 

 الجھات المعنیة وأجھزة إنفاذ القوانین
 2016في المئة عام  4.5*نمو التھریب في سوق الشرق األوسط وشمال أفریقیا بلغ 

جریمة *عائدات التجارة غیر المشروعة للمنتجات التبغیة تمّول المنظّمات اإلرھابیّة وعصابات ال
 المنظّمة

 *الضرائب العالیة على المنتجات التبغیّة تشّكل المحفّز الرئیسیي لنمو التجارة غیر المشروعة 

 
أّكد عدد من الخبراء خالل المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي تنظمھ 

بیروت، ضرورة  -”فرونتسیساید “إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجّمع 
التعاون بین مختلف الجھات المعنیة وأجھزة إنفاذ القوانین لمكافحة ظاھرة التھریب والتجارة غیر 

 المشروعة.
 

وبعد جلسة اإلفتتاح التي تحدث فیھا راعي المؤتمر وزیر المال علي حسن خلیل ورئیس 
یدیة عن األطر والمعاییر مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي، عقدت جلسة تمھ” الریجي“

 وأفضل الممارسات الدولیة لمكافحة التھریب، أدارھا الخبیر في القوانین الدولیة آالن یانوفیتش.
 

 دیفید إزادیفار
 

وتناول الخبیر من مكتب مكافحة المخدرات والجریمة في األمم المتّحدة دیفید إزادیفار موضوع 
تبغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، الفتاً االتجار غیر المشروع بالسجائر ومنتجات ال

واحدة من األسواق التي تشھد نمواً نادراً في معدالت التھریب، إذ بلغت “إلى أّن ھذه المنطقة 
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 41، وخصوصاً في العراق حیث بلغت الزیادة 2016في المئة عام  4.5الزیادة في ھذا المجال 
 ”.في المئة في العام ذاتھ

 
ملیار سیجارة في السنة في منطقة  43التقدیرات تفید بأّن حجم التھریب یناھز “ّن وأشار إلى أ

،  الفتاً إلى أن ”في المئة من السوق الشرعیة 10.6الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أي نحو 
ملیون  354بنحو  2012قّدرت الكمیة المصادرة عام  WCOالمنظّمة العالمیّة للجمارك “

 ”.سیجارة
 

توفرفرصاً “ادیفار إلى الخطر الذي تمثّلھ التجارة غیر المشروعة، الفتاً إلى أنّھا وتطّرق إز
مؤاتیة لتفّشي الفساد، وتؤدي إلى تغییب الرقابة على الصّحة والنظافة والنوعیّة، والقیود على 

المستھلكین كالقاصرین، فضالً عن التھّرب الضریبي وتمویل األنشطة اإلجرامیّة، ومنھا 
 .”اإلرھاب

 
 ھوارد باغ

 
) ھوارد باغ عن أفضل الممارسات EUROPOLوتحدث الخبیر من جھاز الشرطة األوربي (

عائدات التجارة غیر المشروعة “في مكافحة التھریب المعتمدة في االتحاد االوروبي، فقال إن 
لبان للمنتجات التبغیة والتي تقدّر بمالیین الدوالرات، تصل إلى أیدي تنظیم القاعدة وحركة طا

 ”.ومنظّمات إرھابیّة أخرى وإلى عصابات الجریمة المنظّمة
 

األرباح “، تظراً إلى أن ”ممّول للتھدیدات”و” محّرك لجرائم أخرى“ووصف تھریب التبغ بأنھ 
إّن تھریب التبغ یطالنا جمیعاً، “وقال: ”. غیر المشروعة منھ تستخدم في تمویل الجریمة المنظّمة

الدولة كان یمكن أن یتم إنفاقھا على مرافق عامة حیویّة كالمدارس والعائدات المسلوبة من 
 ”.والمستشفیات والبنى التحتیّة

 
 10.2بسبب التبغ المقلّد و المھّرب بلغت  2016وأشار إلى أن خسائر االتحاد األوروبي عام 

سیجارة على في المئة، أي نحو  9ملیار یورو، فیما بلغ  استھالك المنتجات التبغیة غیر الشرعیة 
 ملیار سیجارة. 48.3عشرة. وبلغ حجم سوق التبغ غیر المشروعة في االتحاد األوروبي 

 
وتحّدث عن تفعیل التعاون الدولي، شدد على أھمیة  Europol” یوروبول“وإذ شرح وظائف 

الجانب اإلستخباري في مواجھة عصابات الجریمة المنظّمة عبر اإلفادة من معلومات مصادر 
منھا جھات إنفاذ القانون والمنظّمات الدولیّة والمصادر االستخباریة المفتوحة والقطاع متعددة، 

الخاص (كتجار التبغ). كذلك رأى ضرورة تشكیل وحدات مشتركة أو فرق تدّخل من مختلف 
أجھزة إنفاذ القانون المختلفة كالشرطة والجمارك واألمن العام وأجھزة الضرائب والقضاء 

ورة إجراء تحقیقات مالیّة موازیة تھدف إلى رصد تدفّقات األموال الناجمة وغیرھا. أبرز ضر
 عن الجرائم والعائدات.

 
 لورانس ھاتر

 
أما الخبیر في القوانین الدولیة ھوتر لورانس فقال إّن المنتجات التبغیّة ھي من بین أكثر المواد 

ّدرات. وأشار إلى أن الخسائر التي یتم االتجار بھا بطرق غیر مشروعة، وتأتي مباشرة بعد المخ
 50و 40الناجمة عن فقدان عائدات الرسوم بفعل االتجار غیر المشروع تقّدر كل عام بما بین 

 ملیار دوالر.
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ورأى لورانس أّن أفضل الحلول لمعالجة االتجار غیر المشروع تتمثل في التعاون والتنسیق بین 

األنظمة وإنفاذ القانون، وبین الجھات الصّحیة، السلطات الرسمیّة في مجال السیاسات المالیّة و
من خالل الحمالت التثقیفیّة مثالً، والجھات الصناعیة من خالل تبادل الخبرات والمعلومات. 
وشّدد على أھمیة التنسیق والتعاون بین السلطات الحكومیّة وشركات التبغ الشرعیة، وإعادة 

الزیادات الضریبیّة على المنتجات التبغیّة لتعزیز استثمار واحد إلى اثنین في المئة من مداخیل 
 إنفاذ القانون.

 
فرض الضرائب بمستویات عالیة ومتصاعدة على المنتجات التبغیّة یشّكل “ورأى لورانس أّن 

 ”.المحفّز الرئیسیي لنمو التجارة غیر المشروعة، إضافة إلى ضعف إنفاذ القوانین
 

 إنفاذ القوانین
 

ن تعزیز انفاذ القوانین والمالحقة القضائیة وتطویر آلیات التنسیق بین ثم عقدت حلقة حوار ع
المھندس مازن عبود، وشارك فیھا  النائب ” الریجي“األجھزة األمنیة، أدارھا عضو لجنة إدارة 

العام المالي القاضي علي إبراھیم ، والمدیر العام اقوى االمن الداخلي اللواء عماد عثمان، 
المھندس ” الریجي“مارك بدري ضاھر، ورئیس مصلحة مكافحة التھریب في والمدیر العام للج

 محمد ظاھر.
 

 عثمان
2 
 

 اللواء عثمان: على جھات إنفاذ القانون تبادل المعلومات والخبرات مع القطاع الخاص
 

اإلقتصاد ال یمكن أن یكون سلیماً إالّ إذا تمت حمایتھ من مختلف “وشّدد اللواء عثمان على أن 
ثمة منتجاٌت “وقال: ”. نب، وال سیّما من الناحیة األمنیة، وھو ما یسّمى باالستثمار في األمنالجوا

فكریةٌ ومعنویةٌ، وأخرى تجاریةٌ وغذائیة، تحتّم علینا مكافحة االتّجار غیر المشروع بھا، 
تھ كالتھریب أو التقلید أو التزویر، ألّن من شأن ذلك أن یضّر بمصلحة المواطن وصّحتھ وسالم

 ”.كما أنّھ یحرم خزینة الّدولة من عائداٍت وضرائب غیر محدودة
 

أنشأت مراكز تعنى بھذا الشأن، وھي تجتمع تحت رئاسة قسم “وأشار إلى أن قوى األمن الداخلي 
المباحث الجنائیة الخاّصة من مكاتب تعنى بمكافحة جرائم المعلوماتیة، وحمایة الملكیّة الفكریّة 

أّن األموال الناتجة عن األعمال “وأوضح أن ”. لمالیة، وجرائم تبییض األموالومكافحة الجرائم ا
غیر المشروعة تستدعي من المستحصلین علیھا غسلھا وتبییضھا في السوق المالیة اللبنانیة، 
بحیث یلجأون في غالب األمر إلى استخدام عصاباٍت وجھاٍت خارجٍة عن القانون للقیام بھذا 

ي حتماً إلى انتشار الجریمة بمختلف أنواعھا وربّما أّدى إلى تمویل العمل، وھذا ما یؤدّ 
 ”.اإلرھاب

 
أعمال التھریب والتقلید ال تتوقّف مفاعیلھا عند جریمٍة واحدٍة، وإنّما تتجاوز إلى “والحظ أّن 

 جرائم مختلفٍة، وربّما وقع التقصیر في أداء قوى األمن الداخلي في مكاٍن ما، بالنسبة إلى مسألة
مكافحة التھریب عبر المعابر الحدودیة؛ لكونھا غیر موجودة بشكٍل فاعٍل على ھذه المعابر، إنّما 

ضمن الخطّة اإلستراتیجیة لقوى األمن الداخلي التي تلحظ تطویر المؤّسسة، وتفعیل آدائھا في كل 
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في ما خّص  المجاالت، من المؤّكد أنّنا سنولي األھمیّة الالزمة لتفعیل دور قطعات قوى األمن
 ”.ھذه الجریمة

 
القطعات المختّصة في قوى األمن الداخلي، تقوم بعملھا من جھة مكافحة أعمال “وأّكد أّن 

التھریب التي تتحقّق منھا في الداخل، ومكافحة التقلید وغیر ذلك من تعّدیاٍت على األمن 
 االقتصادّي وعلى مالیّة الدولة وخزینتھا.

 
وأدویٍة وسلٍع وسیاراٍت وتبغٍ وتنباٍك ومنتجاٍت تجاریٍّة متنّوعٍة، ومنھا ما وقد تّم ضبط مواّد 

 ”.اضطّر القطعات المعنیة إلجراء مداھماٍت على مخازن وأماكن خطرٍة، وتوقیف متوّرطین
 

المدیریة العامة لقوى األمن الداخلي تقوم باستمراٍر بإجراء التدریبات التخّصصیة “وأشار إلى أّن 
لضبّاط والعناصر المعنیّین من خالل برامج تدریبیٍة مدروسٍة بھدف رفع مستوى الكفاءة الالزمة ل

ھذا من ناحیة المكافحة، أّما من ناحیة الوقایة؛ فذلك “وأضاف: ”. المھنیّة لدیھم وتفعیلھا في العمل
من یتطلّب من مختلف أجھزة الوزارات اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حصول تعّدیاٍت على األ

االقتصادي.وفي ھذا السیاق، قامت قوى األمن الداخلي بتوقیع عّدة مذّكرات تفاھٍم مع القطاع 
الخاّص للتعاون والتدریب، آخرھا كان مع جمعیة حمایة المنتجات والعالمات التجاریة في لبنان 

)BPG .”( ال جزًءا كبیًرا من عمل مكتب مكافحة الجرائم المالیة وخصوصاً في مج“وأوضح أّن
تھریب البضائع التي یوجد لھا وكیٌل حصريٌّ في لبنان، والبضائع المقلّدة، یتم بالتنسیق بین 

المكتب المذكور والجمارك، وال سیّما في ظّل وجود تعمیٍم من النیابة العاّمة التمییزیة بوجوب 
وإحالة التعاون بین الجمارك وقوى األمن الداخلي، من خالل مكتب مكافحة الجرائم المالیة، 

ملفّات ضبط المواّد المقلّدة والمھّربة على ھذا المكتب المختّص الستكمال التحقیق بإشراف النیابة 
 ”.العاّمة المالیة

 
ال بّد لنا جمیًعا، من بذل الجھود السریعة، والتنسیق بین القطاعین العاّم والخاّص، من “وتابع: 

زینة الدولة، إضافةً إلى تبادل المعلومات بین أجل حمایة التّجار القانونیّین، وحمایة عائدات خ
العاملین في القطاع التجارّي واالقتصادّي، وجھات إنفاذ القانون، وتقدیم الدعم لھم وتبادل 

 ”.الخبرات للتصّدي للتحّدیات التي تواجھ المؤّسسات األمنیة، والقطاعین المالّي والتجاريّ 
 

 ابراھیم
 بون محمیّون یتلطّون خلف طوائفھم أو مذاھبھمالقاضي إبراھیم: ثمة حصانات ومھرّ 

 
 القاضي إبراھیم: ثمة حصانات ومھّربون محمیّون یتلطّون خلف طوائفھم أو مذاھبھم

 
وجھ من “أما القاضي ابراھیم، فشرح اختصاصات النیابة العامة المالیة، ووصف التھریب بأنھ 

”. تذھب إلى جیوب المھّربین والمنتفعین أوجھ الفساد وھو یحرم الخزینة العامة من األموال التي
نحن نّدعي یومیاً ونحیل على المراجع القضائیّة المختّصة (كقاضي التحقیق) ملفات، وفي “وقال: 

ھذا الموضوع یتم التنسیق مع األجھزة األمنیة الموجودة على األرض سواء مع الجمارك أو 
كافحة التھریب في الریجي. قد تكون الشرطة القضائیة أو المخافر أو األمن العام وجھاز م

األحكام ال تصل إلى السجن ولكن یجب أن نحترم كل حكم یصدر عن السلطة القضائیّة إذ لكل 
 ”.ملف خصوصیّتھ
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صوت الطائفة والمذھب یعلو على صوت الدولة والوطن في كثیر من الحاالت، وأي “والحظ أن 
مع المذھب أو الطائفة حول ھذا المھّرب أو مھّرب یختبئ ویتلطّى خلف طائفتھ أو مذھبھ فیجت

 ”.الفاسد تحت مقولة لماذا نحن ولیس غیرنا، وكل فاسد محمي من طائفتھ أو مذھبھ
 

المسألة متعلقة بالتربیة، فالبیت ھو الخطوة األولى للتربیة وما نعلّمھ ألطفالنا “ورأى أّن 
ألساسي في تكوین البیئة الحاضنة سیسیرون علیھ، ولألم والمدرسة والجامعة والمجتمع الدور ا

 ”.لمكافحة الفساد
 

التعاضد والتكاتف من أجل حمایة ھذا الوطن. فإذا عمل القضاء بمفرده “وشدد على ضرورة 
وقوى األمن الداخلي وحدھا واألمن العام والجمارك والریجي كّل وحده، فلن نصل إلى نتیجة، 

واعتبر ”. د أو ال یفكرّن أحد بتحقیق نتیجةفإما أن نعمل بید واحدة وروح واحدة وكشخص واح
دور المجتمع المدني أي الجمعیّات ووسائل اإلعالم، محوري وأساسي في مكافحة التھریب “أن 

ما یتم وضعھ بید القضاء أو رجال قوى األمن یجب أن یكون “، لكنھ شدد على أن ”والفساد
ذلك یرتد على القضیّة بحّد ذاتھا وعلى  مستنداً إلى أساس وال یعتمد فقط على القول والكالم ألنّ 

إذا عملنا جمیعاً بشكل جّدي یمكننا أن نصل. وأدعو وسائل اإلعالم إلى “وأضاف: ”.  المواطن
أن تقّدم لنا رأس الخیط على األقل ونحن نقوم بتحقیقاتنا في النیابة ونكمل. وأتمنى على وسائل 

إلمكانیّة وعندھا إرادة في اإلصالح وفي مكافحة الفساد اإلعالم التي تعمل بجدیّة ولدیھا األھلیّة وا
 ”.والتھریب أن تقّدم لنا الدلیل

 
ثمة معوقات تحول دون عمل النیابة العامة مثل اإلذن أو الترخیص بمالحقة أّي “وأشار إلى أن 

 وثمة حصانات كثیرة وأناس محمیّون. ونحن أمام تحٍد كبیر فإما أن نكون یداً واحدة(…) موظّف 
 ”.في قیام ھذا الوطن أو فلیعمل كل على لیاله وال یحلمن أحد بقیام وطن

 
 ضاھر

ضاھر: تبسیط اإلجراءات وتسھیل حركة البضائع یشجع النشاط التجاري المشروع ویحّد من 
 التھریب

 
ضاھر: تبسیط اإلجراءات وتسھیل حركة البضائع یشجع النشاط التجاري المشروع ویحّد من 

 التھریب
 

تجارة التبغ غیر المشروعة تھّدد الصّحة العامة “المدیر العام للجمارك بدري ضاھر أن والحظ 
 ”.للمواطنین وتؤدي إلى خسارة الدولة مبالغ طائلة

 
طول اإلجراءات الجمركیة وتعقیدھا “وعّدد ضاھر أبرز أسباب التجارة غیر المشروعة، ومنھا 

 ”.ثانیة، والفساد والرشوة من جھة ثالثة من جھة، وارتفاع معدالت الرسوم والضرائب من جھة
 

ھذه المظاھر تواجھ االقتصادیین الراغبین في القیام بعملیات االستیراد أو التصدیر “ولفت إلى أّن 
عبر القنوات النظامیة وتمثل بالنسبة الیھم مصاریف إضافیة، تؤدي إلى توقف البعض عن العمل 

ـى التالعب والغش من طریق تقدیم تصریحات بالتجارة المشروعة وتحّول بعضھم اآلخر إل
 ”.خاطئة في الكمیة أو البند التعریفي أو القیمة أو المنشأ أو التوّجھ نھائیاً إلى التھریب

 
تعدیل القوانین الضریبیة التي تسھل التھرب الضریبي و جعلھا اكثر “وشّدد على ضرورة 

إذ من الضروري خلق بنك  تفعیل التواصل االلكتروني مع كل االدارات،”، و”صرامة
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للمعلومات یربط عملیات المكلفین بجمیع االدارات والمؤسسات العامة مثل الجمارك والسجل 
التجاري والشؤون العقاریة والبلدیة والقطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة والنقابات من 

ى تكریس شراكة العمل جار حالیاً عل“وأشار إلى أّن ”. اجل تفعیل مكافحة التھرب الضریبي
 ”.فعلیة مع القطاع الخاص ممثالً بالھیئات االقتصادیة

 
مخالفة جمركیة مختلفة خالل العام المنصرم أّدت إلى 10650حققت “وأعلن أن الجمارك 

 ”ل.ل. 13.715.993.000تحصیل غرامات جزائیّة بقیمة 
 

مل في القطاع االھتمام بمطلب تحسین ظروف الع“ونبّھ إلى أن مكافحة التھریب تتطلب 
الجمركي، مما یستلزم منح امتیازات للمتعاملین النظامیین مقارنة بأولئك الذین یمتھنون العمل 

تشجیع النشاط التجاري المشروع عبر تبسیط اإلجراءات وتسھیل “ودعا إلى ”. غیر المشروع
المشروع حركة البضائع والمسافرین وتعزیز النزاھة، وفي الوقت نفسھ، مكافحة االتجار غیر 

والتصّدي للتھدیدات التي تعّرض صحة الناس وسالمتھم وأمنھم للخطر، من أجل خلق بیئة 
سلطت الضوء خالل األشھر المنصرمة “وأشار إلى أن الجمارك ”. تنافسیة عادلة لقطاع األعمال

على ھذه األمور، ونجحت إلى حد ما في الوصول إلى الھدف المنشود من ضمن خطة 
 ”.رة ومتوسطة وطویلة األمداستراتیجیة قصی

 
تبسیط االجراءات الجمركیة و تقلیص زمن “وأوضح أن محاور ھذه الخطة االستراتیجیة تشمل 

یوم عمل  57مرحلة وأكثر من  360االفراج عن البضائع. وفي ھذا اإلطار، تم اختصار أكثر من 
بمھام أخرى، وأھم  وظیفة وإعادة ترشید عمل الموظفین وتكلیفھم 20كما تم إلغاء أكثر من 

الخطوات التي ستطلقھا الجمارك قریباً،ھي التخلیص المسبق للبضائع، الذي سینعكس إیجابیاً 
 ”.على االقتصاد الوطني لجھة تخفیض مھلة التخلیص تدریجیاً وصوالً إلى الحد األدنى المطلوب

 
ء لجان عمل تعزیز الشراكة مع القطاع الخاص حیث تّم إنشا“وقال إن الخطة تلحظ أیضا 

وارساء تعاون مع غرفة الصناعة والتجارة في اطار التنسیق معھا للحد من ظاھرة التجارة غیر 
المشروعة وتلقي الشكاوى وتعزیز الشفافیة من خالل تطویر الموقع اإللكتروني وإطالق الخط 

 ”.لتلقي الشكاوى والمراجعات واالستفسارات واالبالغ عن عملیات الغش 1703الساخن 
 

مكافحة الفساد ھي أیضاً أحد محاور الخطة، حیث یتم تفعیل مبدأ الثواب والعقاب، “وأفاد بأن 
تعزیزاالمن والسالمة العامة وتزوید المراكز الحدودیة “، وكذلك ”وتصحیح األجور للموظفین

تطویر الموارد ”، و”بأجھزة السكانر والمختبرات المیدانیة، وتعزیز دور التحریات الجمركیة
شریة، ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا الب

 ”.عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا المجال
 

الجمارك حققت خطوات عّدة بھدف تسھیل حركة التجارة المشروعة “وختم ضاھر مؤكداً أن 
وھذا بدوره سیؤدي إلى تحسین آلیات تحصیل وتحسین وتطویر إجراءات العمل الجمركي 

الرسوم والضرائب الجمركیة وسینعكس إیجابا على زیادتھا إضافة إلى التطبیق األمثل للقوانین 
والتشریعات وھذه اآللیات ستدعم حتماً االقتصاد الوطني وتشجع االستثمارات األجنبیة 

 ”.المباشرة
 

 ظاھر
إلى  2010عام  82المكافحة في "الریجي" إرتفع من  ظاھر: عدد المحاضر التي نظمتھا مصلحة

 2015في العام  490
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إلى  2010عام  82إرتفع من ” الریجي“ظاھر: عدد المحاضر التي نظمتھا مصلحة المكافحة في 

 2015في العام  490
 

 التي العوامل“المھندس محمد ظاھر إّن ” الریجي“وقال رئیس مصلحة مكافحة التھریب في 
المرتفع  العبءوالمتوازنة  غیرھي السیاسة الضریبیة  وعرالمش غیر االتجاریادة ز في تساھم
 ة،المجاور الدول مع التبغ منتجات سعارأ فيمتتالیة، والتفاوت  ریبیّةض داتزیا عنالناتج 

 علىوخصوصاً  الحرة التجارة مناطق فيالرقابة المحكمة  غیابوكذلك  ،القوانین نفاذإ ضعفو
 .”المنخفضبسبب سعرھا  وعةرالمش غیر البضائعالترانزیت، والطلب المتزاید على  سلع

 
 ،المكافحة جھاز عمل تعیق التي المشاكل من“وقال إّن  ،المكافحة مصلحة اتزإنجا وتناول

 بینمھرّ من المخالفین بحق القضائیةاألحكام  صدارإ في التأخرالوضع األمني والسیاسي العام، و
 جھاز رةزبمؤا األمنیّة لألجھزة الملزمة القانونیّة النصوص غیابوكذلك  تھریب،بال رینومتاج

 .”ورةرالض اقتضت كلّما المكافحة
 

سرعة إصدار األحكام “ومنھا  ،وعةرالمش غیر التجارة لمكافحة لحلولظاھر بعض ا واقترح
 النظر إعادةو ،علیھم فرضتالقضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء قضایاھم ودفع الغرامات التي 

وتألیف لجنة  علیّة،وفا امةرص وأكثر ادعةر لجعلھا ریبالتھ بأعمال المتعلقة لتشریعاتافي 
التھریب تضم ممثلین عن النیابة العامة والجیش وقوى األمن الداخلي ووزارة اإلقتصاد  حةلمكاف

 مافي  للتنسیق ،كوالتنبا التبغ حصر إدارة في المكافحة جھاز عنومصلحة الجمارك، فضالً 
 ”.بینھا

 
 األمنیّة للقوى ملزمة نصوص وضعوجوب “أیضاً في إطار الحلول المقترحة إلى  وأشار

 عن اإلعالم وسائل فيواإلعالن دوریاً  ریاً،ورض ذلك جدو كلّما ریبالتھ مكافحة جھاز رةزبمؤا
 والتعاون اكةرالش زیزتعوكذلك  ،بالتبغ وعرالمش غیر االتجار على المترتبة بیّةالسل ثاراآل

 .”التبغیة المنتجات لصناعة عیّینالشر والممثلین والدولیة المحلیة الوكاالتبین  المستمر
 

مشیراً إلى أن  ،”عملھ لتفعیل شابة عناصر ریبالتھ مكافحة جھاز ویدزتضرورة “على  وشّدد
 .الجھاز في عناصر لتوظیف المدنیّة الخدمة مجلس قبل من علیھ قاً موافلدى مجلس الوزراء كتاباً 

 
ظاھر لبعض اإلحصاءات فذكر أّن عدد المحاضر التي نظمتھا مصلحة المكافحة إرتفع  وعرض

. أما ″2017في العام  157، لینخفض مجدداً إلى 2015في العام  490إلى  2010عام  82من  
ى نحو إل 2010في المئة في الفصل الثاني من العام  5حجم التجارة غیر المشروعة فارتفع من 

 .2017في المئة في الفصل الثالث من العام  30
-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-http://www.ad
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9

4%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A7%D9%8/ 
  

http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2018/03/28/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7/
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مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة أوصى 

 بتحدیث القوانین وتسریع األحكام  
أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي نظمتھ إدارة 

المؤتمر یھدف  بیروت، أن -حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت" 
إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع مكافحة 

آذار "یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة واعتماد  28التھریب"، واتفقوا على اعتبار 
 لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات واقعا ملموسا على

 مدى السنوات الخمس المقبلة".
 

وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، 
فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب"السعي مع األجھزة القضائیة 

ریب والتشدد في تطبیق االحكام والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھ
القضائیة وصوال الى العقوبات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع 

التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما بین األجھزة 
شباك الموحد لتبسیط االجراءات في المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد ال

 المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع".
 

وشددوا على ضرورة "االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على إنھاء 
اون والتنسیق بین األجھزة قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى أھمیة تعزیز التع

األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء 
واالستخبار والمالحقة"، مؤكدین وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین الوكاالت 

 المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".
 

إلى "التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد  ودعوا
 تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".

 
وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على "السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى 

بط اختالل التوازن في أسعار السجائر مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لض
عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 

 أسعارھا في لبنان".
 

وأكد المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على 
عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر  صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیادة الوعي

المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 
 المشروعة".
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وشددوا على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات 
ورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا عقد د

 المجال، وتدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".
 

وطالبوا بـ"تمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة 
 وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
-tnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1https://alahednews.com.lb/fas
-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9
-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9
-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89
-8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%D
-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0 
  

https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
https://alahednews.com.lb/fastnews/451703/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%C2%A0
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Régie lost half its 

sales due to smuggling 
$200 million annual losses from illicit cigarettes 

 
Sales by the Régie Libanaise des Tabacs et Tombacs (Régie), the State-
owned tobacco monopoly, have dropped by 46 percent in the last five 
years. This is attributed to smuggling of imported cigarettes, which 
increased from six percent in 2012 to 30 percent last year, according to 
Régie. 
 
Nassif Seklawi, Director General of Régie, said that the state’s loss from 
the illicit trade of cigarettes is around $200 million annually. Around 
7,000 violation tickets were issued to smugglers. “Illicit trade is threating 
whole economic sectors,” he said. 
 
The main reason behind the increase in smuggling is the rise in the price 
of cigarettes, according to Seklawi. The government imposed a LL250 
tax on imported cigarettes last year. 
 
Last year Régie adopted several procedures that helped in combating 
smuggling. These measures mainly involved improving the local industry 
and producing cigarettes that compete in quality with international 
offerings, and signing agreements to produce international brands locally. 
The Ministry of Finance has also obliged the importing companies to bear 
the cost of illicit cigarettes, and its custom fees. 
 
Seklawi proposed several measures to be adopted to fight smuggling. He 
said that a committee should be established including all security and 
judicial parties to cooperate towards better investigation and control. He 
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suggested that several laws and regulations should be updated to fight 
illicit trade. “The law fines the smuggler, but does not incarcerate him,” 
he said. 
Reported by Rania Ghanem 
http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=6
471 

  

http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=6471
http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=6471
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خلیل افتتح مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة: عدم 

 300مواكبة سیدر باإلصالحات سیزیدنا دیونا سقالوي: 
 خسائر بسبب التھریبملیار لیرة 

 
افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر الیوم، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 
المشروعة تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة 

ملحم الریاشي ممثال بیروت، في حضور وزیر االعالم  -(الریجي) في مجمع "سیساید فرونت"
بمستشاره اندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة ونقابیة وخبراء 

 دولیین ووفود عربیة.
 

 خلیل
وقال وزیر المالیة: "نبتة التبغ ال تتوقف عن التدفق فتعطي ثم تزید ثم تمطر في العطاء حتى تدر 

وعلى المؤسسة المدیرة لمسارھا نحو السوق وعلى الكثیر من الخیر على المشتغلین في رعایتھا 
 الدولة، ثم تعود إلى المواطن مجددا في دورة وفاء اعتاد علیھا المتعلقون بالتبغ".

 
أضاف: "أتینا من أرض الدخان ومن دخان األرض التي اختلطت فیھا التسمیات والروائح 

عن أرضھ وعن شتلتھ التي لم یر  باألرض وبید العامل وبدمھ الذي كان ینثره بین الشتول دفاعا
 فیھا أقل من حیاتھ".

 
وتابع: "إن عطاء إدارة حصر التبغ والتنباك ورئیسھا والعاملین فیھا، یواكب عطاء األرض 

وناس األرض للوطن والدولة، فھي تصون عالقة المزارعین بدولتھم وتوضب تعبھم ضمن علب 
 على شكل مردود مالي یساھم في صنع حیاتھم".تبغ من إنتاجنا الوطني وتعید ھذا التعب إلیھم 

 
وعن التجارة غیر المشروعة، قال: "إنھ موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة الناس، المنتج 

منھم والمستھلك والعامل ورب العمل وصوال إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، وھناك حاجة ماسة 
 المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا".لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط 
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أضاف: "لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثارا 

إجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق، 
 یر المشروعة".ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غ

 
وتابع: "لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح 
الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قاتال لآلمال وللناس معا، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو 

 سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟".
 

التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاال نشاطا مضطردا لعصابات وأردف: "ھذه القنوات 
اإلجرام المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والممتلكات البشریة 

الثقافیة التي تتضمن كل موروث االنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحددات الھویة وأصول 
النشاط عند ھذا الحد، فقد طال أیضا األسلحة والذخائر وسیكون الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا 

كارثیا في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسلحة الفتاكة على نطاق واسع. 
كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھددا باإلنقراض، وكذلك غسیل األمول 

الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیة وتمویل اإلرھاب وشبكات 
حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابرة التي یخجل اإلنسان 

 الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار".
 

المالیین من وأكد أن "التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات 
البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظرا إلى أنھ یطال الصحة والسالح وجودة 
المنتجات الغذائیة"، الفتا الى أن "خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب 

 إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر".
 

عة "تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب وأشار إلى أن "التجارة غیر المشرو
البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم من رب عمل غیر 

شرعي بل ینشط إجرامیا ویورط معھ كل شركائھ في اإلنتاج"، مشددا على أن "التجارة غیر 
إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطا تخریبیا وتؤدي 

إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا على مردود التقدیمات االجتماعیة المعتمدة منھا، وال یشكل الربح 
 الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاسا للطمع".

 
یة، من وأوضح أن "االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كل أطراف العملیة االقتصاد

 صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموزع إلى المستھلك النھائي".
 

وأبرز أھمیة "مواكبة التطور في مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على 
كل المستویات، إن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوال إلى 

ل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة المال أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل الدمج الكام
سلسلة تدابیر لضبط عملیة التھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط 

المعتمدة دولیا وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوال إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 
 ھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین فیھا".ھذه الج

 
وشدد على أن "تأثیر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز 
 التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة
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القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكل 
 أشكال التھریب والتھرب الضریبي".

 
وقال: "نحن في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على 

ھذه التجارة غیر المشروعة  المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط
والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كل مستویاتھ لكي یستقیم وضع اقتصادنا 

 ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا".
 

أضاف: "في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة 
والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى الداخل  2018یدة لعام العامة الجد

والخارج بأن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 
قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 

یادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیة الضروریة ولكنھا غیر تخفیف النفقات وز
كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 

 تعتمده الحكومات في عملھا على كل المستویات".
 

ر مؤتمر سیدر لدعم وتابع: "ننتقل بعد أیام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضو
االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابیة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا 

نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیونا من دون أن 
المدیونیة أصبحت نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه 

تشكل عبئا أساسیا علینا یفرض إعادة النظر من خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة 
 الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة".

 
ن وأردف: "ما نلتقي علیھ الیوم في ھذا المؤتمر ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه م

خالل ضبط التھریب والتجارة غیر المشروعة التي سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما 
یخفف العجز ویكبر حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازنا بنسبتھ 

مع تطور الناتج المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار 
 لصحیح".ا
 

وختم مؤكدا "االلتزام كوزارة وكحكومة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة المقبلة لمواجھة 
 ھذه اآلفة".

 
 سقالوي

من جھتھ، رأى رئیس "الریجي" مدیرھا العام المھندس ناصیف سقالوي أن "اجتماع مختلف 
االقتصادیة مھدد". وقال: المؤسسات والقطاعات في ھذا المؤتمر یظھر بأن الوطن بكل كیاناتھ 

"ان التھریب یشكل الیوم تھدیدا حقیقیا ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل الحدود 
المفتوحة، ال سیما في واقعنا الجغرافي. إنھ مسألة تھدد االقتصاد اللبناني الذي یحتاج أكثر من أي 

مسؤولیة حمایتھ من كل وقت مضى إلى حمایة. اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع 
التھدیدات وأبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على موارد الخزینة وعائداتھا، 

ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیا، ألن الدولة أحق بمواردھا، والوطن أحق بمداخیلھ 
 واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون والمزورون".
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: "آفة التھریب تنخر كل القطاعات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، یعاني أضاف
كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضررا. ان جھد أي جھة یبقى منقوصا ما لم 

یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة ال سیما ان مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست 
بل تتقاطع وتتشابك مع إشكالیة التھریب بشكل عام، وبالتالي فإن الجمیع معني محورا منفردا 

 ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ".
 

وأشار إلى أن "تھریب المنتجات التبغیة عالي الربحیة وآمن نسبیا للمھربین فما یترافق معھ من 
اسات بینت العالقة بین تھریب عقوبات ال یشكل أي رادع فعلي او جدي"، الفتا إلى أن "الدر

التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغش في المنتجات 
ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل االموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 

العائدات نیابة عن أن ھؤالء یؤدون دورا مھما في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال و
 مجموعات الجریمة المنظمة".

 
 6.1وأوضح أن "تقاریر إحصائیة أظھرت أن معدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من 

، وأن العالم العربي یتربع على رأس الئحة ضحایا 2017في المئة عام  30.1في المئة الى 
بلغت خسارتھ وفق آخر دراسة أجریت نحو التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنوعة، إذ 

 ملیار دوالر سنویا". 75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739
 

وعرض بعض األرقام المتعلقة بتراجع مبیعات "الریجي" نتیجة التھریب في الفترة االخیرة، 
، إذ انخفضت من 2012كاشفا في ھذا اإلطار أن "قیمة مبیعات الریجي في تراجع منذ العام 

 ".2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 
 

وإذ ذكر بأن "الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة"، حذر من أن "الضرر الالحق 
بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة". ولفت إلى أن "ما یخسره 

بب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ االقتصاد الوطني سنویا بس
ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعا على القطاعات  300راھنا 

كافة، والخسائر إلى تزاید، باإلضافة الى أن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم 
بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیة، ذلك ان ایة زیادة في األسعار  القدرة على رفع األسعار

 ستكون دافعا لزیادة أعمال التھریب".
 

، وبمساندة وزیر المال ودعمھ، وباإلمكانات 2016وأشار الى أن "الریجي استطاعت في العام 
ل "كل المتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخطیرة"، مثمنا تبني خلی

اقتراحات الریجي في ھذا الشأن، ومنھا القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات المستوردة 
ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة، وتعزیز مكانة الصناعة 

 الوطنیة من خالل تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة وإنتاج أصناف تنافس تلك
المھربة، إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي". ولفت إلى "ضبط 

 استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة".
 

وأوضح أنھ "استكماال لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام ???? خطة للتنمیة المستدامة 
ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلت 

 سلم أولویاتھا"، آمال أن یساھم المؤتمر في "الخروج بحلول منطقیة وعملیة تناسب الجمیع".
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ولفت إلى أن "آفة التھریب خطرة وتعادل عائداتھا جزءا كبیرا من عائدات الثروة النفطیة 
"العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة"، الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا". وإذ استغرب 

شدد على أن "شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف"، داعیا إلى "اإلفادة من 
التجارب الدولیة والخروج بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة 

 كل القطاعات".
 

احدة ال تصفق منفردة، فلنضع معا توصیات تؤسس وقال: "إقتصادنا نحن من نحمیھ، والید الو
لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیة تحمي 

 قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن".
 

وطرح سقالوي جملة توصیات "بمثابة خطة خمسیة لألعوام المقبلة، من أبرزھا: مساندة ودعم 
ذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة التي ستنتج عن المؤتمر، وتعزیز وتنفی

التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوال إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 
األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار والمالحقة، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة 

حدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق األحكام القضائیة الى ت
 وصوال إلى العقوبات الجزائیة".

 
كذلك اقترح "زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر المعلومات حول 

المشروعة، والتأسیس  المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر
لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام 

متطور للتتبع والتعقب، والسعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سیاسات توحید األسعار 
ا في ظل ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوص

 تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا في لبنان".
 

وأمل أن یكون المؤتمر "حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 
مكافحة التھریب، وأن تكون توصیاتھ خطوة جدیة في سبیل رسم خریطة طریق تسمح بمواجھة 

آذار من كل  28ي لبنان والتصدي لھا كل من موقعھ"، داعیا إلى "اعتبار یوم اشكالیة التھریب ف
 سنة یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة".
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ول لمكافحة التجارة غیر المؤتمر الوطني األ

 المشروعة

 
افتتح وزیر المالیة علي حسن خلیل قبل ظھر أمس، المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر 

، الذي تنظمھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة »اقتصادك إنت بتحمي«المشروعة تحت عنوان 
وزیر اإلعالم ملحم الریاشي ممثالً ـ بیروت، بحضور » سیساید فرونت«الریجي في مجمع 

بمستشاره أندریھ قصاص، ومدراء عامین وشخصیات نیابیة وقضائیة وأمنیة ونقابیة وخبراء 
 دولیین ووفود عربیة.

 
 وزیر المال

موضوع فائق األھمیة واألثر على حیاة «بدایة، تحدث خلیل الفتاً إلى أّن التجارة غیر المشروعة 
مستھلك والعامل ورب العمل وصوالً إلى التأثیر على كل حیاة الدولة، الناس، المنتج منھم وال

 ».وھناك حاجة ماسة لتنقیة االقتصاد اللبناني من ھذا النشاط المؤذي حتى نحمیھ بأنفسنا
 

لقد ألحقت التجارة غیر المشروعة خسائر كبیرة باقتصادیات العالم وتركت آثاراً «أضاف: 
خطرة، إذ تطال مع الوقت قطاعات لم تكن تطالھا في السابق،  اجتماعیة وصحیة ونفسیة وبیئیة

 ».ترتفع خطورة ذلك مع مرور الوقت وتوسع قدرة التجار على ولوج السوق غیر المشروعة
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لیس من الغریب ولكنھ مؤلم أن یطال التزویر والمتاجرة بالمزور قطاع الصحة فیصبح «وتابع: 
الً لآلمال وللناس معاً، فإلى أین ستصل البشریة في ما لو الدواء الحامل آمال الناس بالشفاء، قات

 ».سادت ھذه التجارة وخرجت عن قدرتنا على الضبط؟
 

أّن ھذه القنوات التجاریة غیر المشروعة أصبحت مجاالً لنشاط مضطرد لعصابات «وأشار إلى 
متلكات البشریة اإلجرام المنظم لالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة واألعضاء البشریة والم

الثقافیة التي تتضمن كل موروث اإلنسانیة من العلوم وأسالیب العیش ومحّددات الھویة وأصول 
الناس والمجتمعات. ولم یقف ھذا النشاط عند ھذا الحّد، فقد طال أیضاً األسلحة والذخائر وسیكون 

حة الفتاكة على نطاق واسع. كارثیاً في ما إذا تمكن رواده من تناقل أسلحة الدمار الشامل أو األسل
كذلك طال النشاط غیر الشرعي الحیوانات ومنھا ما بات مھدداً باالنقراض، وكذلك غسیل األمول 

وتمویل اإلرھاب وشبكات الدعارة والمتاجرة بأمالك الناس ومن خالل الھجرة غیر الشرعیة 
ة التي یخجل اإلنسان حتى وصل األمر إلى االتجار بالبشر، كما كان یحصل في العصور الغابر

 ».الیوم بممارساتھا المخزیة في ھذا اإلطار
 

التھدید الذي تشكلھ التجارة غیر المشروعة اتسع حتى بات یطال مئات المالیین من «وأكد أّن 
البشر الیوم، وھو نشاط قاتل بكل ما للكلمة من معنى نظراً إلى أنھ یطال الصحة والسالح وجودة 

خطر ھذه التجارة على حیاة الناس یفوق خطر معظم الحروب «فتاً إلى أّن ، ال»المنتجات الغذائیة
 ».إذا اعتمد معیار المعرضین لھذا الخطر

 
تطال كذلك فرص الناس في العمل فتزید من منسوب «التجارة غیر المشروعة «وأشار إلى أّن 

من رب عمل غیر البطالة وتودي بضمانات العاملین فیھا الذین ال یملكون المطالبة بحقوقھم 
التجارة غیر «، مشدداً على أّن »شرعي بل ینشط إجرامیاً ویورط معھ كّل شركائھ في اإلنتاج

المشروعة تشكل بكل واقعیة نشاطاً تخریبیاً وتؤدي إلى تراجع العائدات الضریبیة للدولة وبالتالي 
تمدة منھا، وال یشكل الربح إلى إیذاء مالیتھا والتأثیر سلبا على مردود التقدیمات االجتماعیة المع

 ».الفردي من خالل تلك التجارة إال انعكاساً للطمع
 

االقتصاد الشرعي ھو الوحید الذي یحمي كّل أطراف العملیة االقتصادیة، من «وأوضح أّن 
 ».صاحب العمل إلى العامل ومن المنتج إلى الموزع إلى المستھلك النھائي

 
مكافحة التجارة غیر الشرعیة بتطویر جھود المكافحة لھا على مواكبة التطور في «وأبرز أھمیة 

كل المستویات، إن على المستوى اإللكتروني من خالل اعتماد الداتا اإللكترونیة وصوالً إلى 
الدمج الكامل للمعلوماتیة الجمركیة التي تولیھا وزارة المال أھمیة قصوى واستثنائیة من خالل 

ھریب، أو من خالل اتفاقات التعاون مع الخارج لتعزیز الضوابط سلسلة تدابیر لضبط عملیة الت
المعتمدة دولیاً وتعزیز التعاون الجمركي واألمني وصوالً إلى مشاركة المواطنین أنفسھم في دعم 

ھذه الجھود من خالل عدم التعامل بالمواد المھربة بل رفضھا والتبلیغ عنھا وعن الناشطین 
 ».فیھا

 
یر التھریب والتجارة غیر المشروعة والتھرب الضریبي والفساد أحد أبرز تأث«وشّدد على أّن 

التحدیات التي تواجھ االقتصاد اللبناني وإعادة االنتظام إلى المالیة العامة من خالل سد الفجوة 
القائمة في اإلیرادات الضریبیة والذي ال یحصل إال بضبط حقیقي ومسؤول وبآلیات متطورة لكّل 

 ».والتھرب الضریبي أشكال التھریب
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في واقع مالي مأزوم یفترض بنا على مستوى الدولة إعادة النظر بكل الواقع على «ولفت إلى أننا 
المستوى التشریعي والتنفیذي ورسم اآللیات الضروریة لضبط ھذه التجارة غیر المشروعة 

یم وضع اقتصادنا والتھریب والفساد اإلداري والمالي بكل أوجھھ وعلى كّل مستویاتھ لكي یستق
 ».ومالیتنا ونعید الثقة إلى الدولة ومؤسساتھا

 
 إقرار الموازنة رسالة إیجابیة

 
في ھذا السیاق، نشھد على تأكید إعادة االنتظام للمالیة العامة من خالل إقرار الموازنة «أضاف: 

الداخل  والتي تشكل الیوم رسالة إیجابیة لكل الناس على مستوى 2018العامة الجدیدة لعام 
والخارج بأّن الحیاة انتظمت على المستوى المالي الحكومي من خالل ھذه الموازنة، والتي حاولنا 

قدر اإلمكان واستطعنا أْن نجعلھا موازنة متوازنة على صعید إعادة ضبط العجز من خالل 
ا غیر تخفیف النفقات وزیادة الواردات وإقرار جملة من اإلجراءات اإلصالحیة الضروریة ولكنھ

كافیة والتي وضعت على السكة من أجل أن تتطور وتتحول في السنوات المقبلة إلى مسار عمل 
 ».تعتمده الحكومات في عملھا على كّل المستویات

 
ننتقل بعد أیام قلیلة على مستوى الدولة إلى باریس لحضور مؤتمر سیدر لدعم «وتابع: 

ة ومسؤولیة وواقعیة لنجعل منھ محطة ننتقل منھا االستثمارات في لبنان والذي نواكبھ بكل إیجابی
نحو واقع أفضل، ال محطة تغیب عن مواكبتھا اإلصالحات فتزیدنا أعباء ودیوناً من دون أن 

نخرج من المسار المظلم الذي نعیش فیھ على مستوى المدیونیة العامة. ھذه المدیونیة أصبحت 
خالل ھیكلة الدین العام وإدارتھ بالطریقة تشكل عبئاً أساسیاً علینا یفرض إعادة النظر من 

 ».الصحیحة والموجھة لنصبح في مسار المعالجة الحقیقیة لواقع مالیتنا العامة
 
 أساسي في مسار إعادة االنتظام» سیدر«
 

ھو جزء أساسي من مسار إعادة االنتظام ھذه من خالل ضبط التھریب «واعتبر أّن المؤتمر 
سترفد الخزینة بالتأكید بموارد إضافیة، بما یخفف العجز ویكبر  والتجارة غیر المشروعة التي

حجم اقتصادنا الوطني وناتجنا القومي حتى یصبح دیننا العام متوازناً بنسبتھ مع تطور الناتج 
 ».المحلي من جھة بما یخفف من عجز الموازنة العامة ویدخلنا في المسار الصحیح

 
ة، بجعل توصیاتھ ورقة عمل في المرحلة المقبلة لمواجھة االلتزام كوزارة وكحكوم«وختم مؤكداً 

 ».ھذه اآلفة
 

 سقالوي
 

اجتماع مختلف المؤسسات «ناصیف سقالوي أّن » الریجي«من جھتھ، رأى مدیر عام 
 ».والقطاعات في ھذا المؤتمر یظھر أّن الوطن بكّل كیاناتھ االقتصادیة مھّدد

 
حقیقیاً ألمن الدول واستقرارھا االقتصادي في ظل  أّن التھریب یشكل الیوم تھدیداً «ولفت إلى 

مسألة تھدد االقتصاد اللبناني الذي «، معتبراً أنھ »الحدود المفتوحة، ال سیما في واقعنا الجغرافي
اقتصادنا نحن من یحمیھ، وعلینا نحن تقع «وقال: ». یحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حمایة

أبرزھا التجارة غیر المشروعة، ومسؤولیة الحفاظ على مسؤولیة حمایتھ من كّل التھدیدات و
موارد الخزینة وعائداتھا، ومضافرة الجھود ورفع الصوت عالیاً، ألّن الدولة أحّق بمواردھا، 
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والوطن أحق بمداخیلھ واللبنانیون أحق بكل قرش یسلبھ منھم المھربون والمقرصنون 
 ».والمزورون

 
ات ولیس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، یعاني آفة التھریب تنخر كل القطاع«أضاف: 

كما القطاع العام، والقطاع الصناعي یعتبر األكثر تضرراً. إن جھد أي جھة یبقى منقوصاً ما لم 
یصب ضمن رؤیة وطنیة جامعة وشاملة، ال سیما أّن مكافحة تھریب المنتجات التبغیة لیست 

كالیة التھریب بشكل عام، وبالتالي فإّن الجمیع معني محوراً منفرداً بل تتقاطع وتتشابك مع إش
 ».ومطالب بمكافحتھ من موقعھ ومن مسؤولیتھ

 
تھریب المنتجات التبغیة عالي الربحیة وآمن نسبیاً للمھربین فما یترافق معھ من «وأشار إلى أّن 

بین تھریب الدراسات بینت العالقة «، الفتاً إلى أّن »عقوبات ال یشكل أي رادع فعلي أو جدي
التبغ والجرائم األخرى مثل مشاركة مھربي التبغ في أعمال غیر مشروعة كالغّش في المنتجات 

ونقل البضائع واالتجار بالمخدرات وأعمال اإلرھاب وغسل األموال واالتجار بالبشر، وأظھرت 
عن  أّن ھؤالء یؤدون دوراً مھماً في تسھیل حركة التبادل ونقل األموال والعائدات نیابة

 ».مجموعات الجریمة المنظمة
 

 6.1تقاریر إحصائیة أظھرت أن معدل تھریب المنتجات التبغیة في لبنان ازداد من «وأوضح أّن 
، وأّن العالم العربي یتربع على رأس الئحة ضحایا 2017في المئة عام  30.1في المئة إلى 

وفق آخر دراسة أجریت نحو التجارة غیر المشروعة وانعكاساتھا المتنوعة، إذ بلغت خسارتھ 
 ».ملیار دوالر سنویاً  75، أي نحو 2012و 2003ملیار دوالر أمیركي بین عامي  739

 
 »الریجي«تراجع مبیعات 

 
نتیجة التھریب في الفترة األخیرة، » الریجي«وعرض بعض األرقام المتعلقة بتراجع مبیعات 

، إذ انخفضت من 2012جع منذ العام قیمة مبیعات الریجي في ترا«كاشفاً في ھذا اإلطار أّن 
 ».2017ملیون دوالر عام  564ملیار دوالر عامذاك إلى 

 
الضرر الالحق «، حذر من أّن »الریجي خامس مصدر لدعم الخزینة اللبنانیة«وإذ ذكر بأّن 

ما یخسره «ولفت إلى أّن ». بقطاع التبغ جراء التھریب سینعكس ال محالة على عائدات الدولة
الوطني سنویا بسبب أعمال التھریب واالتجار غیر المشروع في قطاع التبغ فقط، یبلغ  االقتصاد

ملیار لیرة والخسارة الفعلیة أكبر بكثیر من األرقام وتنطبق طبعاً على القطاعات  300راھناً 
كافة، والخسائر إلى تزاید، باإلضافة إلى أّن التھریب یحرم الخزینة عائدات مفترضة نتیجة عدم 

درة على رفع األسعار بما یتناسب مع أسعار التبغ العالمیة، ذلك أن أیة زیادة في األسعار الق
 ».ستكون دافعاً لزیادة أعمال التھریب

 
، وبمساندة وزیر المال ودعمھ، وباإلمكانات 2016الریجي استطاعت في العام «وأشار إلى أّن 

كل «، مثمنا تبني خلیل »طیرةالمتاحة، تحقیق بعض النجاح في مكافحة ھذه الظاھرة الخ
اقتراحات الریجي في ھذا الشأن، ومنھا القرار الجريء الذي یقضي بتحمیل الشركات المستوردة 
ثمن البضائع المھربة ورسومھا الجمركیة واالرباح الفائتة على الخزینة، وتعزیز مكانة الصناعة 

إنتاج أصناف تنافس تلك الوطنیة من خالل تنفیذ مخطط شامل لتطویر الصناعة الوطنیة و
ولفت إلى ». المھربة، إضافة الى توقیع اتفاقیات تصنیع أصناف عالمیة في معامل الریجي

 ».ضبط استقرار األسعار في السوق خاصة عند رفع الضریبة«
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 خطة للتنمیة المستدامة
 

دامة خطة للتنمیة المست 2016استكماالً لھذه الجھود، وضعت الریجي في العام «وأوضح أنھ 
بمشاركة جمیع المساھمین في أعمالھا، فحلت ضرورة مكافحة التجارة غیر المشروعة في أعلى 

 ».الخروج بحلول منطقیة وعملیة تناسب الجمیع«، آمال أن یساھم المؤتمر في »سلم أولویاتھا
 

 آفة التھریب خطرة وتعادل عائداتھا جزءاً كبیراً من عائدات الثروة النفطیة«ولفت إلى أّن 
، »العجز واالستسالم أمام معابر مفتوحة«وإذ استغرب ». الموعودة وباإلمكان وضع الید علیھا

اإلفادة من «، داعیاً إلى »شبكات التزویر في معظمھا معروفة وكاملة األوصاف«شّدد على أّن 
التجارب الدولیة والخروج بمقاربة متكاملة لمكافحة التجارة غیر المشروعة تصب في مصلحة 

 ».القطاعاتكل 
 

اقتصادنا نحن من نحمیھ، والید الواحدة ال تصفق منفردة، فلنضع معاً توصیات تؤسس «وقال: 
لخطة واضحة ومشتركة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة ولیخرج مؤتمرنا بإجراءات عملیة تحمي 

 ».قطاعاتنا، وتحمي الدولة والخزینة والمواطن
 

خمسیة لألعوام المقبلة، من أبرزھا: مساندة ودعم  بمثابة خطة«وطرح سقالوي جملة توصیات 
وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة لمكافحة التجارة غیر الشرعیة التي ستنتج عن المؤتمر، وتعزیز 
التعاون والتنسیق بین األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً إلى تشكیل لجنة مشتركة مع مختلف 

المالحقة، والسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة األجھزة لتعزیز االستقصاء واالستخبار و
الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق األحكام القضائیة 

 ».وصوال إلى العقوبات الجزائیة
 

زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر المعلومات حول «كذلك اقترح 
حیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر المشروعة، والتأسیس المخاطر الص

لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام 
متطور للتتبع والتعقب، والسعي مع الدول المجاورة الى مواءمة سیاسات توحید األسعار 

لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر الحدود وخصوصا في ظل ومعدالت الضرائب 
 ».تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا في لبنان

 
حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع «وأمل أن یكون المؤتمر 

في سبیل رسم خریطة طریق تسمح بمواجھة مكافحة التھریب، وأن تكون توصیاتھ خطوة جدیة 
آذار من كل  28اعتبار یوم «، داعیا إلى »اشكالیة التھریب في لبنان والتصدي لھا كل من موقعھ

 ».سنة یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة
http://www.sawtalfarah.com/news/view/local_news/0/138504 

  

http://www.sawtalfarah.com/news/view/local_news/0/138504
http://www.sawtalfarah.com/news/view/local_news/0/138504


Confidential Page 65 of 73   4/12/2018 

 
 

 
مؤتمر مكافحة التجارة غیر المشروعة أوصى بتحدیث 

 القوانین وتسریع األحكام وتشدیدھا وتعزیز تعاون األجھزة

 
أعلن المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي  -وطنیة 
بیروت، أن  -إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة (الریجي) في مجمع "سیساید فرونت" نظمتھ 

المؤتمر یھدف إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 
آذار "یوما وطنیا لمكافحة التجارة غیر المشروعة  28مكافحة التھریب"، واتفقوا على اعتبار 

لمكافحة التھریب تمثل الجھات المذكورة للسعي الى تحویل التوصیات واقعا واعتماد لجنة 
 ملموسا على مدى السنوات الخمس المقبلة".

 
وأوصى المشاركون من النیابة العامة وقوى األمن الداخلي ووزارة االقتصاد ومدیریة الجمارك، 

األجھزة القضائیة فضال عن إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، ب"السعي مع 
والتشریعیة الى تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق االحكام 

القضائیة وصوال الى العقوبات الجزائیة، وبتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع 
الداتا ما بین األجھزة  التھریب وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط

المعنیة بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشباك الموحد لتبسیط االجراءات في 
 المعابر الحدودیة الشرعیة، وتبسیط االجراءات الجمركیة وتقلیص زمن االفراج عن البضائع".

 
مخالفین على إنھاء وشددوا على ضرورة "االسراع في إصدار األحكام القضائیة إلرغام ال

قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم، وعلى أھمیة تعزیز التعاون والتنسیق بین األجھزة 
األمنیة والقضائیة وصوال الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز االستقصاء 

الوكاالت  واالستخبار والمالحقة"، مؤكدین وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین
 المحلیة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".

 
ودعوا إلى "التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد 

 تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
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"السعي مع الدول الشقیقة المجاورة الى وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفق المشاركون على 
مواءمة سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر 

عبر الحدود، وخصوصا في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن 
 أسعارھا في لبنان".

 
مخاطر البضائع المھربة واثرھا السلبي على  وأكد المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني، وزیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة ونشر 
المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 

 المشروعة".
 

مواصلة تفعیل اداء الموظفین من خالل دورات وشددوا على أھمیة "تطویر الموارد البشریة و
تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم، أھمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا 

 المجال، وتدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".
 

یة وطالبوا ب"تمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عال
وتخفیض كلفة إنتاجھا لتنافس السلع المھربة سعرا ونوعیة، ووضع برنامج تحفیزي لتطویر 

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
 

 الجلسة الختامیة
وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا رئیسة معھد باسل فلیحان المالي 

بساط، حملت عنوان "مكافحة التھریب بین الحد من العرض واالقتصادي لمیاء المبیض 
والطلب"، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، وزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود، مدیر 
المالیة العام الدكتور آالن بیفاني، المدیرة العامة لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس ورئیس 

 الدكتور فادي الجمیل.جمعیة الصناعیین اللبنانیین 
 

 جابر
والحظ جابر أن للتھریب "تأثیرا مالیا كبیرا على مؤسسة مھمة تؤمن دخال كبیرا للخزینة 

اللبنانیة"، مشیرا إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یدا بید مع الفساد". وقال: "قانون الجمارك اللبناني جید 
 ات تنفیذیة".ولكن ھل نطبقھ؟ فالمجلس شرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدو

 
أضاف: "ثمة الكثیر من القوانین التي أقرھا المجلس النیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، مما 

 حدا برئیس مجلس النواب نبیھ بري إلى تألیف لجنة متابعة تنفیذ القوانین".
 

ساعد قانونا مھما جدا ھو قانون مكافحة تبییض األموال ی 2015وإذ ذكر بأن المجلس "أقر عام 
فعال في مكافحة الفساد"، رأى أن ھذا القانون "یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جدا في ید 

القضاء". وشدد على وجوب أن یكون "ثمة تنسیق بین األجھزة األمنیة والجھات المعنیة كلھا 
لضبط الحدود ومكافحة التھریب"، مشیرا إلى أن ھذا التھریب "لم یعد یحصل بكمیات صغیرة 

 بشاحنات". إنما
 

وقال: "ھذا الموضوع یجب أن یكون أولویة مطلقة، وأن یتحرك القضاء ویكون أكثر حزما، إذ 
ثمة قانون فاعل جدا. ان القانون یضع مسؤولیة اإلبالغ على عاتق القیمین على الجھاز المصرفي 

یض األموال وعلى المحامین ومدققي الحسابات وعلى الكتاب العدل. والھیئة الخاصة لمكافحة تبی
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تستطیع أن ترفع السریة المصرفیة عن أي حساب مشكوك فیھ. وإذا حاسبنا الیوم مسؤوال ألنھ ال 
 یطبق القانون أو ألنھ یسيء استخدام وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معینة".

 
سباق وعلینا أن أضاف: "إننا عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في 

نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة لھا، 
وأن یشكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم. ونأمل أن نستفید من ھذه 

ن أھمھا التھریب الفرصة ونبدأ بمعالجة األمور بجدیة وبطریقة مختلفة عما فعلنا حتى الیوم وم
 والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد".

 
 بارود

بدوره، شدد بارود على "خطورة إقرار قوانین وعدم تطبیقھا". وقال: "المطلوب أن نحمي 
السلعة القانونیة، لیس من باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنما من باب أن ثمة قوانین یجب أن 

 ھو جرم جزائي".تطبق وألن التھریب 
 

وأوضح أن "التجارة غیر المشروعة شكل من أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص والقطاع 
العام"، الفتا الى أن "العدد الكبیر من المعابر غیر الشرعیة ساھم في مفاقمة مشكلة التجارة غیر 

اني وقوى األمن الداخلي المشروعة". وأكد أن "القوة الحدودیة المشتركة المؤلفة من الجیش اللبن
واألمن العام حاولت ضبط حركة المعابر غیر الشرعیة التي یجري معظم التھریب عبرھا"، 

مشیرا إلى أن "ھذا التھریب بات یتم بشاحنات بوقاحة كبیرة"، مشددا على أن "معظم المھربین 
 یتمتعون بحمایات مختلفة".

 
ائم وموجود، والمعابر غیر الشرعیة وأحیانا وقال: "إن اإلطار القانوني لمكافحة التھریب ق

الحمایات لبعض المھربین والنقص الحاد في عدید األجھزة المولجة ضبط التھریب تشكل أھم 
 المعوقات في ھذا المجال".

 
ورأى أن "عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدن جدا نسبة للمھام المطلوبة منھ، ویجب تالیا 

 ي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة".تحدید الكادر البشري الذ
 

واقترح "استحداث ما یشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة االقتصاد 
وقوى األمن الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منصة لتبادل المعلومات، توخیا 

ؤكدا ضرورة "تشدید العقوبة على التھریب ألن الجنحة ال تكفي لفاعلیة أكبر في قمع التھریب"، م
 وخصوصا في حال التكرار".

 
 بیفاني

أما مدیر المالیة العام فأوضح أن "التھریب یحرم الخزینة من ریع الضرائب واإلیرادات التي 
ة یمكن جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة مثل: رسوم جمركیة ورسوم استھالك وضریب
على القیمة المضافة، ویؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة الطلب على 

العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، وإلى اإلضرار 
بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة جراء دخول السلع 

یة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي یتجنب شراء األجنب
 المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي".
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ولفت إلى أن "المؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤسسات التي تھرب، علما أن ھذه 
األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في  المؤسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه

 االقتصاد اللبناني".
 

وتناول "مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھي ضرائب 
 ورسوم معتدلة، وجھاز كفي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات شدیدة".

 
 عباس

االقتصاد مسألة اآلثار السلبیة للتھریب، ومنھا تلك التي تطال وتناولت المدیرة العامة لوزارة 
المستھلك، لجھة "عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات بسبب عدم امكان فحصھا والتعامل 

 معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة".
 

لتھریب والتقلید، أشارت إلى أنھ "تم وعن تطویر االجراءات المتخذة في مرفأ بیروت لمكافحة ا
تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توصلت الى تطویر آلیة العمل على المعابر 

الحدودیة، فتم اعتماد اجراءات موحدة وموثقة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر 
عامالت المنجزة في الیوم الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد الم

الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیة عبر خفض امكان التدخل في سیر العمل والتأثیر على نتیجة 
 الكشف، وإنجاز المعامالت بفاعلیة بناء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة الموارد".

 
ویر والتقلید وال وفي مسألة محاربة التقلید "تم التعاون مع جھات رسمیة وخاصة لمحاربة التز

سیما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 
بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGلبنان  -والعالمات التجاریة 

المقلدة في حول التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات 
 االسواق".

 
 الجمیل

وتحدث الجمیل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظا أنھ "یؤدي إلى خلق 
طبقات مستفیدة تشكل مافیات تسبب تأثیرا سلبیا على البیئة االجتماعیة واالقتصادیة وحتى 

موال الطائلة، یقومون بغسل السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األ
ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام بالجدوى االقتصادیة الستثمار ھذه 

األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما یتعارض مع القوانین 
االقتصادي للمجتمع عامة وبما والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم 

 یحقق منافع فئة فاسدة".
 

ورأى أن مكافحة التھریب "تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الضرائب، وھذا األمر 
یعني مزیدا من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونقل. وفي المحصلة فإن زیادة دخل 

 عام".الدولة یعني تخفیض العجز والدین ال
 

وشدد على ضرورة "ضبط المرافىء والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال التكنولوجیا الحدیثة 
 )".RFIDفي عملیات رصد السلع إلكترونیا والكشف على البضائع (

news/336281-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 
  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/336281/
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 المؤتمر الوطنـي األول لمكافحة التجارة غیــر المشـروعة

 جابر: التھریب أصبح في شاحنات وعلى القضاء التحّرك بحزم

 
 
 

اعتبر المشاركون في المؤتمر الوطني األول لمكافحة التجارة غیر المشروعة الذي  -المركزیة
بیروت، أن  -في مجّمع "سیساید فرونت"نظمتھ إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانیة "الریجي" 

المؤتمر یھدف إلى "وضع حجر أساس إلطالق مبادرة جامعة من كل الجھات المعنیة بموضوع 
مكافحة التھریب"، واتفقوا "على اعتبار الثامن والعشرین من آذار یوماً وطنیاً لمكافحة التجارة 

ت المذكورة للسعي الى تحویل غیر المشروعة واعتماد لجنة لمكافحة التھریب تمثل الجھا
 التوصیات واقعاً ملموساً على مدى السنوات الخمس المقبلة".

 
وأوصوا النیابة العامة، وقوى األمن الداخلي، ووزارة االقتصاد، ومدیریة الجمارك، فضالً عن 
إدارة حصر التبغ والتنباك وجمعیة الصناعیین، "بالسعي مع األجھزة القضائیة والتشریعیة إلى 

تحدیث القوانین والتشریعات الالزمة لمكافحة التھریب والتشدد في تطبیق األحكام القضائیة 
وصوالً الى العقوبات الجزائیة"، و"بتفعیل دور الجھات المعنیة بضبط الحدود لمنع التھریب 
ة وتعزیز قدراتھا لمراقبة المعابر غیر الشرعیة". ودعوا إلى "ربط الداتا ما بین األجھزة المعنی

بمكافحة التھریب عبر تكنولوجیات حدیثة واعتماد الشبّاك الموّحد لتبسیط اإلجراءات في المعابر 
 الحدودیة الشرعیة، وتبسیط اإلجراءات الجمركیة وتقلیص زمن اإلفراج عن البضائع".

 
وشّدَد المشاركون على ضرورة "السرعة في إصدار األحكام القضائیة إلرغام المخالفین على 

قضایاھم ودفع الغرامات التي فرضت علیھم"، وعلى أھمیة "تعزیز التعاون والتنسیق بین إنھاء 
األجھزة األمنیة والقضائیة وصوالً الى تشكیل لجنة مشتركة مع األجھزة المختفلة لتعزیز 

االستقصاء واالستخبار والمالحقة". ورأوا وجوب "تعزیز الشراكة والتعاون المستمر بین 
 ة والدولیة والممثلین الشرعیین لصناعة المنتجات التبغیة".الوكاالت المحلی

 
ودعوا إلى "التأسیس لقاعدة بیانات وطنیة مشتركة لتبادل المعلومات من خالل اعتماد 

 تكنولوجیات حدیثة وتنفیذ نظام متطور للتتبع والتعقب".
 



Confidential Page 71 of 73   4/12/2018 

المجاورة الى مواءمة وفي مجال السیاسات الضریبیة، اتفقوا على "السعي مع الدول الشقیقة 
سیاسات توحید األسعار ومعدالت الضرائب لضبط اختالل التوازن في أسعار السجائر عبر 

الحدود وخصوصاً في ظل تدني اسعار المنتجات التبغیة في بعض الدول المجاورة عن أسعارھا 
 في لبنان".

 
اثرھا السلبي على ورأى المشاركون وجوب "توعیة المواطنین على مخاطر البضائع المھربة و

صحتھم وعلى االقتصاد اللبناني"، و"زیادة الوعي عند المستھلك من خالل حمالت التوعیة 
ونشر المعلومات حول المخاطر الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة المرتبطة بتجارة التبغ غیر 

 المشروعة".
 
 

موظفین من خالل دورات وشّددوا على أھمیة "تطویر الموارد البشریة ومواصلة تفعیل اداء ال
تدریبیة تھدف الى بناء قدراتھم ،أھّمھا عقد دورات تنظمھا شركات استشاریة متخصصة في ھذا 

 المجال"، و"تدریب الموظفین المیدانیین لمكافحة التھریب".
 

وطالبوا "بتمكین الصناعة اللبنانیة من إنتاج سلع متنوعة تتمتع بجودة ومواصفات عالیة 
تاجھا لتنافس السلع المھربة سعراً ونوعیةً،ووضع برنامج تحفیزي لتطویر وتخفیض كلفة إن

 القطاع الصناعي وحمایتھ ضمن اإلتفاقات المعقودة".
 

الجلسة الختامیة: وكانت حلقة الحوار األخیرة من المؤتمر التي أدارتھا أدارتھا رئیسة معھد باسل 
عنوان "مكافحة التھریب بین الحد من  فلیحان المالي واالقتصادي لمیاء المبیّض بساط، حملت

العرض والطلب"، وشارك فیھا النائب یاسین جابر، ووزیر الداخلیة والبلدیات السابق زیاد بارود 
ومدیر المالیة العام أالن بیفاني، والمدیرة العام لوزارة اإلقتصاد والتجارة علیا عباس، ورئیس 

 جمعیة الصناعیین اللبنانیین فادي الجمیّل.
 
جابر: والحظ جابر أن للتھریب "تأثیرأً مالیاً كبیر على مؤسسة مھمة تؤّمن دخالً كبیراً للخزینة  

اللبنانیّة"ً، مشیراً إلى أن "ھذه اآلفة تسیر یداً بید مع الفساد". واعتبر أن قانون الجمارك اللبناني 
 یذیّة"."جیّد ولكن ھل نطبّقھ؟ فالمجلس شّرع ولكن التطبیق یحتاج إلى أدوات تنف

 
وقال جابر إن "ثمة الكثیر من القوانین التي أقّرھا المجلس النیابي تنام في الدرج وال یتم تطبیقھا، 

 مما حدا برئیس مجلس النواب نبیھ بري إلى تألیف لجنة متابعة تنفیذ القوانین".
 

ألموال (...) "قانوناً مھماً جداً ھو قانون مكافحة تبییض ا 2015وإذ ذّكر بأن المجلس أقّر عام 
یساعد فعالً في مكافحة الفساد"، اعتبر أن ھذا القانون "یمكن أن یكون الیوم أداة مھمة جداً في ید 

القضاء". وشّدَد على وجوب "أن یكون ثمة تنسیق بین األجھزة األمنیّة والجھات المعنیة كلّھا 
د یحصل بكّمیات صغیرة لضبط الحدود ومكافحة التھریب"، مشیراً إلى أّن ھذا التھریب "لم یع

إنّما بشاحنات". وأضاف: "یجب أن یكون ھذا الموضوع أولویّة مطلقة، وأن یتحّرك القضاء 
ویكون أكثر حزماً، إذ ثمة قانون فاعل جداً". وأشار إلى أن القانون "یضع مسؤولیّة اإلبالغ على 

وعلى  الكتّاب العدل. عاتق القیّمین على الجھاز المصرفي وعلى المحامین ومدقّقي الحسابات 
والھیئة الخاصة لمكافحة تبییض األموال تستطیع أن ترفع السریّة المصرفیّة عن أّي حساب 
مشكوك فیھ". وقال: "إذا حاسبنا الیوم مسؤوالً ألنھ ال یطبّق القانون أو ألنّھ یسيء استخدام 

 وظیفتھ، تخرب الدنیا إذا كان من مجتمع أو طائفة معیّنة".
 



Confidential Page 72 of 73   4/12/2018 

ن عند مفترق طرق مھم، فنحن في مأزق مالي في لبنان، والدولة في سباق وعلینا أن وتابع: نح
نعتمد سیاسة االعتراف بالمشكلة والسعي إلى المعالجة، ویمكن أن یكون مؤتمر سیدر فرصة لھا، 
وأن یشّكل بدایة مسار یختلف عن المسار الذي نسیر فیھ حتى الیوم، ونأمل في أن نستفید من ھذه 

وأن نبدأ في معالجة األمور بجدیّة وبطریقة مختلفة عّما فعلنا حتى الیوم ومن أھمھا الفرصة 
 التھریب والتجارة غیر المشروعة والفساد الذي ینخر البلد.

 
بارود: ثم تحدث بارود فشّدَد بدوره على "خطورة إقرار قوانین وعدم نطبیقھا". وقال "المطلوب 

باب االحتكار الذي لدى الریجي، إنّما من باب أّن ثمة قوانین أن نحمي السلعة القانونیّة، لیس من 
یجب أن تطبّق وألّن التھریب ھو جرم جزائي". وأوضح أن "التجارة غیر المشروعة شكل من 
أشكال الفساد الموجود في القطاع الخاص والقطاع العام". والحظ أن "العدد الكبیر من المعابر 

كلة التجارة غیر المشروعة. وأكد أن "القّوة الحدودیّة غیر الشرعیّة" ساھم في مفاقمة مش
المشتركة" المؤلّفة من الجیش اللبناني وقوى األمن الداخلي واألمن العام حاولت ضبط حركة 

المعابر غیر الشرعیّة التي یجري معظم التھریب عبرھا، الفتاً إلى أن ھذا التھریب بات یتم 
ظم المھّربین یتمتّعون بحمایات مختلفة". وقال إّن "اإلطار بشاحنات بوقاحة كبیرة". وأّكد أن "مع

القانوني لمكافحة التھریب قائم وموجود"، لكنھ رأى أن "المعابر غیر الشرعیّة وأحیاناً الحمایات 
لبعض المھّربین والنقص الحاد في عدید األجھزة المولجة ضبط التھریب" تشّكل أھم المعوقات 

 في ھذا المجال.
 

رود أّن "عدید مصلحة المكافحة في الریجي متدنٍّ جداً نسبة للمھام المطلوبة منھ، واعتبر با
ویجب تالیاً تحدید الكادر البشري الذي یستطیع تلبیة المھام المطلوبة منھم بكفایة وفاعلیة". 

واقترح "استحداث ما یُشبھ غرفة عملیات مشتركة بین الریجي والجمارك ووزارة االقتصاد 
الداخلي واألمن العام، أو على األقل وسیلة أو أداة أو منّصة لتبادل المعلومات، توخیاً وقوى األمن 

لفاعلیة أكبر في قمع التھریب". ورأى ضرورة "تشدید العقوبة على التھریب ألّن الجنحة ال تكفي 
 وخصوصاً في حال التكرار".

 
رائب واإلیرادات التي یمكن بیفاني: أما بیفاني فرأى أن التھریب "یحرم الخزینة من ریع الض

جبایتھا عند االستیراد من البضائع المھربة: مثل رسوم جمركیة، ورسوم استھالك، وضریبة 
على القیمة المضافة"، ویؤدي إلى "انخفاض سعر صرف العملة المحلیة بسبب زیادة الطلب على 

وإلى اإلضرار العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا إلى الداخل، 
بالصناعة والمنتجات الوطنیة الخاضعة للحمایة نتیجة للمنافسة غیر المتكافئة من جراء دخول 

السلع األجنبیة دون دفع أیة رسوم مما یجعل أسعارھا متدنیة أمام المستھلك المحلي الذي یتجنب 
 شراء المنتجات المحلیة. وكذلك انخفاض اإلنتاج المحلي".

 
مؤسسات الناجحة ملزمة بالتنافس مع المؤّسسات التي تُھّرب علماً أّن ھذه ولفت إلى أّن "ال

المؤّسسات النزیھة غیر قادرة على التنافس ضمن ھذه األوضاع مما یضرب القدرة التنافسیة في 
 االقتصاد اللبناني".

 
ي وتناول بیفاني "مبادرات الدولة اللبنانیة لمكافحة التھریب وھي تقوم على أربع وسائل ھ

ضرائب ورسوم معتدلة، وجھاز كفّي ونزیھ، وتشریعات واضحة وإجراءات شفافة، وعقوبات 
 شدیدة".
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عباس: وتناولت المدیرة العامة لوزارة االقتصاد والتجارة علیاء عباس مسألة  اآلثار السلبیة 
بسبب  للتھریب، ومنھا تلك التي تطال المستھلك، لجھة "عدم التأكد من مطابقة السلع للمواصفات

 عدم امكان فحصھا والتعامل معھا كونھا تعبر الى الداخل اللبناني عبر المعابر غیر الشرعیة".
 

وعن تطویر االجراءات المتّخذة في مرفأ بیروت لمكافحة التھریب والتقلید، أشارت إلى أنّھ "تم 
ل على المعابر تشكیل لجنة بھدف تبسیط االجراءات في المرفأ، وقد توّصلت الى تطویر آلیّة العم

الحدودیة، فتّم اعتماد اجراءات موّحدة وموثقّة، وتبسیط اإلجراءات عبر ازالة الخطوات غیر 
الضروریة ودمج خطوات، وتسریع المعامالت عبر رفع عدد المعامالت المنجزة في الیوم 

ى نتیجة الواحد، وإنجاز المعامالت بشفافیّة عبر خفض امكان التدّخل في سیر العمل والتأثیر عل
 الكشف، وإنجاز المعامالت بفاعلیّة بناًء على تحلیل المخاطر وحسن ادارة الموارد".

 
وفي مسألة محاربة التقلید "تّم التعاون مع جھات رسمیّة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید 
والسیّما لجھة التنسیق مع إدارة الجمارك، وتوقیع اتفاقیة تعاون مع جمعیة حمایة المنتجات 

بھدف تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  BPGلبنان  –والعالمات التجاریة 
حول التقلید والغش في المنتجات، والمساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في 

 االسواق".
 

أنھ "یؤّدي  الجمیّل: وتحدث الجمیّل عن تأثیر التھریب على الفرد والمجتمع واالقتصاد، مالحظاً 
إلى خلق طبقات مستفیدة تُشّكل مافیات تُسبّب تسبب تأثیراً سلبیاً على البیئة االجتماعیة 

واالقتصادیة وحتى السیاسیة، فالذین یمارسون عملیات التھریب ویجنون من ورائھا األموال 
بالجدوى الطائلة، یقومون بغسل ھذه األموال إلدخالھا في الدورة االقتصادیة دون االھتمام 

االقتصادیة الستثمار ھذه األموال، إنما یكون ھدفھم توظیف ھذه األموال وإعادة تدویرھا بما 
یتعارض مع القوانین والقواعد االقتصادیة واالتفاقات الدولیة، ولو على حساب التنظیم 

 االقتصادي للمجتمع عامة وبما یُحقّق منافع فئة فاسدة".
 

یب "تسمح بزیادة مداخیل الدولة من دون مزید من الضرائب، ورأى الجمیّل أن مكافحة التھر
وھذا األمر یعني مزید من الخدمات للمواطنین من سكن، وطبابة وتعلیم ونقل؛ وفي المحّصلة فإّن 

زیادة دخل الدولة یعني تخفیض العجز و الدین العام". وشدد على ضرورة "ضبط المرافئ 
تكنولوجیا الحدیثة في عملیات رصد السلع إلكترونیاً والمعابر بواسطة الجمارك، واستعمال ال
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