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إخالء املسؤولية

 Oxford Economics مت إعداد تقرير جتارة التبغ غري املرشوعة يف بالد الشام لعام 2019 (التقرير) بواسطة
(OE). تمتتع Oxford Economics باحلرية األاكدميية والتحمك التحريري الاكمل يف التقرير. نشعر باالمتنان 

لملدخالت والبيانات الواردة من اجلهات املعنية يف الصناعة.

 أعّدت Oxford Economics التقرير وفًقا لصالحيات حمددة مت االتفاق علهيا بني رشاكت
 British American Tobacco ME و ،JT International SA (JTI) و ،Philip Morris Products SA (PM)
DMCC (BAT)، و Oxford Economics. قامت رشاكت PM، و JTI، و BAT بتقدمي الدمع املايل للتقرير. 

تتحمل Oxford Economics املسؤولية الاكملة عن حتليل التقرير، ونتاجئه، واستنتاجاته. 
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نبذة عنا

تأسست Oxford Economics يف عام 1981 مكرشوع جتاري مع لكية األمعال جبامعة أكسفورد 

لتقدمي التوقعات االقتصادية والمنذجة للرشاكت الربيطانية واملؤسسات املالية يف اخلارج. 

منذ ذلك احلني، أصبحنا أحد أمه الرشاكت االستشارية العاملية املستقلة يف العامل، حيث 

نقدم التقارير والتوقعات واألدوات التحليلية يف 200 دولة، و 100 قطاع صنايع، وأكرث من 

3000 مدينة. تقدم لنا مناذجنا االقتصادية والصناعية العاملية اليت تعترب األفضل من نوعها 

قدرة ال نظري هلا عىل توقع اجتاهات السوق اخلارجية وتقيمي أثرها االقتصادي، واالجمتايع، 

والتجاري.

يقع مقر الرشكة يف أكسفورد بإجنلرتا ولدهيا مراكز إقلميية يف لندن، وديب، ونيويورك، 

وسنغافورة مكا أن لدهيا ماكتب يف مجيع أحناء العامل. يعمل لدينا أكرث من 400 موظف 

بدوام اكمل، يتضمنون 250 خبري اقتصادي حمرتف وخبري يف الصناعة وحمرر أمعال — 

ويه واحدة من أكرب فرق خرباء االقتصاد اللكي واملتخصصني يف القيادة الفكرية. يمتتع 

فريقنا العاملي مبهارات عالية يف مجموعة اكملة من تقنيات البحث وقدرات القيادة الفكرية 

من مناذج االقتصاد القيايس وتأطري السيناريوهات وحتليل التأثري االقتصادي إىل دراسات 

السوق ودراسات اجلدوى ومجموعات اخلرباء وحتليالت الويب. 

تعترب Oxford Economics املستشار الرئييس لصانيع القرارات املالية والرشاكت واحلكومات 

وقادة الفكر. تضم قاعدة معالئنا يف مجيع أحناء العامل اآلن أكرث من 1500 منمظة دولية 

تمشل الرشاكت واملؤسسات املالية متعددة اجلنسيات الرائدة؛ اهليائت احلكومية 

الرئيسية والرابطات التجارية؛ وأفضل اجلامعات واالستشارات ومراكز الفكر.

تأسست عام

1981
يف اململكة املتحدة

يعمل لدينا أكرث من

400
موظف بدوام اكمل حول 

العامل

نعمل مع أكرث من

1500
مؤسسة دولية
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املهنجية: النطاق

يقدم هذا التقرير نظرة عامة عىل طبيعة التجارة غري املرشوعة للجسائر عرب ثالثة أسواق يف منطقة بالد الشام: مرص واألردن ولبنان. 

فهو يضع تقديرات لالسهتالك غري املرشوع يف لك سوق وما له من أثر عىل اإليرادات الرضيبية احلكومية. وهلذه الغاية، فإن الغرض 

من هذا التقرير هو:

 حتديد مستويات انتشار االسهتالك غري املرشوع والتحقق من حصهتا، ومراجعة التقديرات • 
باستخدام املصادر املتوفرة مثل استطالعات العلب الفارغة وتنقيحها.

 تقدير جحم االسهتالك غري املرشوع، مبا يمشل، التقسمي حسب املتغري السويق حيمثا أمكن.• 

 تقدير اخلسائر الرضيبة احلكومية السنوية من الرضائب غري املبارشة عىل الجسائر مبا يف ذلك • 
رضيبة االسهتالك، والرضيبة اُملخّصصة، ورضيبة القمية املضافة حسب االقتضاء.

تستفيد دراستنا من أحدث البيانات املتاحة، ويمشل ذلك تقديرات السنة الاكملة ملبيعات الجسائر وبيانات استطالعات العبوات الفارغة 

من عام 2016 حىت عام 2019. وعىل هذا النحو، يقدم التقرير رؤى حول تطورات ٍلك من االسهتالك غري املرشوع وإمجايل االسهتالك 

مبرور الوقت.

مرص

األردن

لبنان
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1 ينظر هذا التقرير فقط يف التدفقات إىل أسواق أخرى مدرجة يف تقرير جتارة التبغ غري املرشوعة يف بالد الشام. وعالوة عىل ذلك، فإن العلب اليت يمت 
حتديد أهنا آتية من سوق معّينة من خالل عالمات العلبة يه وحدها اليت تعترب متغريا سوقيا. وال تعترب الجسائر حيث سوق البيع بالتجزئة املخصص غري 

معروف، مثل العلب اليت يمت إنتاجها للتصدير ومحتل عالمات عامة عىل العلبة أو الجسائر اليت حتتوي عىل متغري سويق غري حمدد، جزًءا من هذا التحليل. 

وعىل هذا النحو، فإن احلجم املقّدر لتدفقات املبيعات املرشوعة إىل أسواق أخرى من املرحج أن يكون أقل من احلجم احلقييق للتدفقات اخلارجة.

2 من املفهوم مع ذلك أنه يمت تصنيع الجسائر وتوزيعها يف السوق احمللية يف بعض االسواق عىل الرمغ من تعييهنا للتصدير، ومن مث يمت تجسيلها 
بوصفها غري حملية وغري مرشوعة يف استطالعات العلب الفارغة.

املهنجية: نظرة عامة

طّورت Oxford Economics منوذًجا لتدفقات التجارة غري املرشوعة لتقدير جحم ونطاق 

االسهتالك غري املرشوع يف مرص، واألردن، ولبنان: 

 مت استخالص تقديرات املبيعات احمللية املرشوعة (LDS) من خالل مجموعة من • 

بيانات املبيعات داخل السوق، ومراجعات البيع بالتجزئة، ومعلومات سوق الصناعة. 

 مع حتديد انعدام حركة الجسائر بني األسواق، مت افرتاض أن املبيعات احمللية • 

املرشوعة تتساوى مع االسهتالك احمليل املرشوع يف لك من هذه األسواق.¹

 مت استخدام استطالعات العلب الفارغة لتحديد تقديرات قوية النتشار التدفقات غري • 

احمللية. ومت تطبيق مستويات االنتشار عىل االسهتالك احمليل املرشوع لتقدير جحم 

االسهتالك غري احمليل اإلمجايل. 

 مت استخالص تقديرات حلجم االسهتالك املرشوع غري احمليل يف لك سوق باستخدام • 

بيانات املسافرين، ومعدالت انتشار التدخني، وحدود حصة االسترياد الخشيص املعفاة 

من الرسوم امجلركية لملسافرين.

 مت تصفية تقديرات الجسائر املرشوعة غري احمللية من جحم اإلمجايل غري احمليل • 

الستخالص تقدير لالسهتالك غري املرشوع غري احمليل.

 مت استخدام البيانات التفصيلية الستطالعات العلب الفارغة لتقدمي تقسمي لألنشطة • 

غري املرشوعة وغري احمللية، مثل التقليد، والهتريب، وغري املرشوعة وغري احمللية مع 

متغري سويق غري حمدد، ُيعرف أيًضا بامس "الجسائر غري املرشوعة".

 ُيفرتض أن تكون األنشطة احمللية غري املرشوعة ضئيلة يف لك سوق استناًدا إىل • 

بيانات EPS ومعلومات سوق الصناعة.2 

 • ،LDC ُيستخلص إمجايل االسهتالك أخًريا مكجموع لالسهتالك احمليل املرشوع 

واالسهتالك غري احمليل املرشوع، وغري احمليل غري املرشوع.

 مت تطبيق متوسط معدالت رضيبة االسهتالك، والرضيبة اُملخّصصة، ورضيبة القمية • 

املضافة — والذي مت تقديره باستخدام أسعار الجسائر، واملبيعات احمللية املرشوعة، 

واألنمظة الرضيبية السائدة يف لك سوق — عىل االسهتالك غري املرشوع لتقدير اخلسائر 

الرضيبية. 

 طوال هذا التقرير، قد ال يكون مجموع األرقام املقّدمة يف اجلداول والرسوم البيانية • 

حصيحا متاما بسبب التقريب.

املبيعات

احمللية 

املرشوعة

االسهتالك

احمليل 

املرشوع

االسهتالك غري 

احمليل

غري احمليل

غري املرشوع

إمجايل

االسهتالك

اكتشاف انعدام 

التدفقات اخلارجة 

للجسائر املدفوعة 

الرضائب

 انعدام
 االسهتالك احمليل

غري املرشوع

07 املهنجية: نظرة عامة



املهنجية: استطالعات العلب الفارغة

جلنة املصنعني يه واكلة حبوث مستقلة إلجراء استطالعات العلب الفارغة. • 

 حتدد الواكلة خطة ألخذ العينات للك سوق، مبا يف ذلك جحم العينة واختيار املراكز • 
الساكنية. 

 يمت تصممي حصص العينات اليت يمت مجعها يف لك مركز ساكين حبيث تتناسب مع جحم • 
الكثافة الساكنية لضامن متثيل العينة إحصائًيا للسوق.

 يمت اختيار توارخي التجميع لتجنب العطالت الرمسية أو املناسبات اخلاصة اليت قد تؤثر عىل • 
حصة النتاجئ. 

 تنقسم املراكز الساكنية إىل قطاعات (المشايل، واجلنويب، والرشيق، والغريب، واألوسط)، • 
ويمت اختيار األحياء عشوائًيا إلجراء االستطالع هبا. يمت استبعاد مواقع مثل االستاد الريايض 

وحمطات القطار.

 يتبع اجلامعون طريًقا ثابًتا من نقطة انطالق حمددة سلًفا، لضامن إجراء استطالع بلك • 
األحياء املتجاورة.

 يمت مجتيع علب الجسائر اليت يمت التخلص مهنا من الشوارع واحلاويات العامة، مع تغطية • 
مجيع العالمات التجارية دون متيزي. ويمت استبعاد املنازل وأماكن العمل. 

وتمت إعادة زيارة األحياء السكنية حسب احلاجة إىل ذلك حىت يمت استيفاء حصص امجلع.• 

 يمت حشن العلب الفارغة إىل موقع مركزي، حيث يمت وضعها يف أكياس وتنظيفها، ويمت • 
تجسيل تفاصيل لك علبة. يمت استخدام اخلصائص الفردية للعلب لتحديد السوق املزمع 

للبيع الهنايئ بالتجزئة للك علبة.

 يقوم خرباء املنتجات من الرشاكت املصنعة املشاركة مبراجعة العلب اخلاصة هبم للتعرف • 
عىل الجسائر املقلّدة يف حالة وجودها.

يمت تقدمي النتاجئ الهنائية إىل Oxford Economics إلجراء مزيد من التحليل.• 

تصممي

االستطالع

العمل 

امليداين

حتليل

العلب

08 املهنجية: استطالعات العلب الفارغة



املهنجية: قائمة المصطلحات

.British American Tobacco BAT

bn مليار.

CIF التلكفة، والتأمني، والحشن.

البضائع املهربة منتج أصيل مت رشاؤه يف سوق منخفض الرضائب ويتجاوز 

حدود البالد القانونية أو يمت احلصول هيلع دون دفع رضائب ألغراض التصدير 
ليمت بيعه بشٍلك غري مرشوع (من أجل الرتحب) يف سوق أعىل سعرا. يوجد 

بوجه عام نوعان من الهتريب: الهتريب عىل نطاق صغري والهتريب بامجللة. 

الزتييف الجسائر اليت يمت تصنيعها وبيعها بشلك غري مرشوع دون إذن من 

مالك حقوق العالمة التجارية.

الرسوم امجلركية رسوم مستحقة الدفع عندما تدخل سلعة ما بلًدا يف اخلارج.

حميل غري مرشوع الجسائر اليت يقوم صاحب حقوق العالمة التجارية بإنتاجها 

بشٍلك مرشوع ليمت بيعها واسهتالكها بشٍلك غري مرشوع يف نفس السوق. 

 اإلعفاء من الرسوم امجلركية املشرتيات اليت تمت خارج السوق احمليل
واليت ال ُتفرض علهيا رضائب حكومية أو حملية أو إقلميية أو رسوم استرياد أو 

أي نوع آخر من الرضائب املضافة وختضع لقيود جحم الرشاء. 

رضيبة حصيلهتا خمّصصة لغرض معّني الرضائب اليت تكون عائداهتا 
خمصصة ملجموعة أو الستخدام حمدد. 

استطالع العلب الفارغة مجتع واكالت حبث مستقلة علب الجسائر الفارغة 

اليت يتخلص مهنا املدخنون يف األماكن العامة وتّجسل العالمات التجارية 

واملتغريات السوقية. 

رضيبة االسهتالك رضيبة غري مبارشة عىل اسهتالك سلع معينة. قد تكون 
رضائب االسهتالك املفروضة عىل الجسائر إما حمددة، أي يمت التعبري عهنا 

مكبلغ نقدي للك مكية/وزن من املنتج؛ أو قمية مضافة، أي يمت التعبري عهنا 
كنسبة من قمية املنتج؛ أو مزجي من االثنني مًعا. 

FCTC االتفاقية اإلطارية ملنمظة الصحة العاملية اخلاصة مبراقبة التبغ.

FDI االستمثار األجنيب املبارش.

االسهتالك غري املرشوع اسهتالك الجسائر غري املرشوعة غري احمللية 

(املقلدة واملهربة وغري احمللية مع جسائر متغري سويق غري حمددة) والجسائر 
احمللية غري املرشوعة أو التبغ غري احملمك. يف العادة، ال يمت دفع الرضائب 

 املطبقة يف
السوق الذي يمت اسهتالك الجسائر/التبغ غري املرشوع فيه. 

 الجسائر غري املرشوعة الجسائر اليت ُتيمت إنتاجها عادًة بشلك مرشوع
يف سوق، يف األصل لهتريهبا. يف الوقت الذي قد يمت تصديرها بشٍلك 

مرشوع من بعض الدول، إال أهنا يمت هتريهبا عرب احلدود أثناء انتقاهلا إىل سوق 

البيع الهنايئ حيث ال يمت توزيعها بشلك مرشوع ويمت بيعها بدون دفع رضائب. 

IMF صندوق النقد الدويل.

املبيعات داخل السوق املصدر الرئييس ألجحام املبيعات احمللية 

املرشوعة.

التدفقات الداخلة/اخلارجة تدفقات املنتجات غري احمللية إىل السوق/

تدفقات املنتجات اخلارجة من السوق. 

منوذج التجارة غري املرشوعة منوذج مت وضعه يف هذا التقرير للتجارة غري 

املرشوعة لتقدير االسهتالك غري املرشوع يف األسواق والتدفقات التجارية 

بني األسواق املدرجة يف هذا التقرير. 

 .Japan Tobacco International SA JTI

LHS اجلهة اليرسى.

االسهتالك احمليل املرشوع ُيعّرف بأنه صايف املبيعات احمللية املرشوعة 

من التدفقات اخلارجية. 

املبيعات احمللية املرشوعة مبيعات املنتج احمليل األصيل مدفوع 

الرضائب من خالل القنوات الرشعية احمللية. 

احلصة السوقية النسبة من إمجايل مبيعات السوق، اليت يمت التعبري عهنا 

كنسبة موئية، واليت يمت حساهبا من ِقَبل رشكة، أو منتج، أو عالمة جتارية 

معينة.

املتغري السويق مصطلح ُيستخدم لتعيني السوق الذي اكن ُيراد يف البداية 

بيع علبة جسائر فيه. ليك ُتباع عبوة يف سوق ما، جيب أن محتل التصنيف 
املطلوب (عىل سبيل املثال، التحذير اليحص) ومن احملمتل خًمتا رضيبًيا أو 

شعارا رمسيا. وتقدر مهنجية استطالعات العلب الفارغة معدل انتشار العلب 
بواسطة املتغري السويق. عىل هذا النحو، تعترب العلب اليت ال محتل التحذير 

اليحص و/أو الطوابع املطلوبة يف السوق املعينة غري حملية. 

العالمة التجارية األكرث مبيًعا متغري العالمة التجارية للجسائر مع أكرب جحم 

مبيعات مرشوعة سنوية يف سوق معني. 

mn مليون. 

غري حميل منتج غري خمصص يف األصل للسوق الذي يمت اسهتالكه فيه. 

 غري مرشوع وغري حميل التقليد، والهتريب، وواردات
الجسائر غري املرشوعة األخرى. 

مرشوع غري حميل املنتج الذي يقوم املسهتلكون جبلبه إىل السوق بشٍلك 

مرشوع مكا حيدث أثناء رحلة عرب احلدود وخيضع حلصة اإلعفاء من الرسوم 

امجلركية. 

منوذج Oxford Economics للسياحة مجموعة بيانات شاملة ملقاييس 

السياحة تغيط 190 دولة و 20 سنة من البيانات التارخيية التفصيلية.

 .Philip Morris Products SA PM

pp النقاط املوئية. 

RHS اجلهة الميىن. 

RSP سعر البيع بالتجزئة.

 انتشار التدخني النسبة املوئية لملدخنني
من مجموع الساكن البالغني. 

اخلسائر الرضيبية الدخل احلكويم املفقود بسبب رضيبة التبغ (رضيبة 

االسهتالك، مبا يمشل الرضائب املخصصة، ورضيبة القمية املضافة/رضيبة 

البضائع واخلدمات/رضيبة املبيعات) اليت ال يمت دفعها عىل الجسائر غري 

املرشوعة. 

إمجايل االسهتالك االسهتالك اللكي للجسائر املرشوعة وغري املرشوعة يف 

سوق واحد أو 3 أسواق مدرجة يف هذا التقرير. 

UN األمم املتحدة. 

املتغري السويق غري احملدد يشري املتغري السويق غري احملدد إىل علب 

الجسائر اليت ال محتل عالمات سوق حمددة أو عالمات إعفاء من التعريفة 

 امجلركية. السوق املخصص
غري معروف. 

VAT رضيبة القمية املضافة. 

WHO منمظة الصحة العاملية.
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 امللخص التنفيذي: 
بيئة للتجارة غير المشروعة

 البيئة االجمتاعية، والسياسية، واالقتصادية

لقد عاىن المنو االقتصادي خالل نوبات من عدم االستقرار اإلقليمي، حيث يليق الرصاع السوري 

بثقله عىل الثقة والنشاط يف األردن ولبنان املجاورتني، وأدى إىل تدفقات كبرية من الالجئني. 

وتسمتر براجم اإلصالح اليت يدمعها صندوق النقد الدويل يف دمع استقرار االقتصاد اللكي يف 

األردن ومرص، لكن احلاجة إىل التقشف املايل سوف تؤثر سلًبا عىل دخول األرس املعيشية يف أحناء 

مرص، واألردن، ولبنان. ومن املتوقع أن تظل مرص الدولة ذات االقتصاد األرسع منًوا، ولكن أيًضا 

الدولة األكرث فقًرا. 

لقد اكنت االضطرابات املدنية من بني المسات اليت متزي مرص، واألردن، ولبنان — ولو بدرجات 

متفاوتة — مع االستياء من السلطات وارتفاع مستويات الفساد اململوس.1 ويتسم النظام السيايس 

الذي حتمكه درجة عالية من احلزبية يف لبنان بالتقلب بصفة خاصة، بيمنا يمتتع امللك عبد اهللا يف 

األردن بشعبية قوية توفر بعًدا سياسًيا أكرث استقراًرا. 

 اإلنفاذ، ومراقبة احلدود، واإلطار التنظيمي

أداء لك من مرص ولبنان ضعيف حسب املعايري العاملية ملقارنة فعالية احلكومة، واجلودة 

التنظميية، وسيادة القانون.2 باملقارنة، اإلطار القانوين يف األردن أكرث كفاءة، مكا معلت التعديالت 

األخرية لقانون امجلارك عىل تشديد العقوبات وتعزيز سلطات فرض القانون يف جمال ماكحفة 

التجارة غري املرشوعة. 

حيث أن البنية األساسية اهلزيلة واإلجراءات امجلركية غري الفّعالة تعرقل أداء التعامل التجاري 

ومراقبة احلدود — األمر الذي يزتايد تعقيًدا بسبب احلدود الدولية الطويلة مع الدول املنكوبة 

بالرصاعات.³ ويف لبنان، هناك ما يقّدر بنحو 124 معًربا غري رشيع مع سوريا تستخدم بشلك متكرر 

لهتريب سلع غري مرشوعة،4 يف حني أن الطبيعة غري املضيافة اليت تتسم هبا املنطقة غرب مرص 

جتعل مراقبة احلدود مع ليبيا أمًرا شبه مستحيل.5

 التعاون الدويل واحمليل

مل توقع الدول الثالث بعد عىل بروتوكول منمظة الصحة العاملية للقضاء عىل االجتار غري املرشوع 

يف منتجات التبغ، رمغ أن مرص اختذت خطوات لملواءمة بشلك أوثق مع توجهيات الربوتوكول. 

وتكثفت يف األردن ولبنان جهود التنسيق الداخيل وماكحفة الهتريب يف السنوات األخرية اعرتاًفا 

باملسامهة اهلامة اليت تقدمها الرضائب املرشوعة عىل التبغ يف اإليرادات احلكومية بلكتا البلدين. 

بلغ إمجايل الناجت احمليل 

 االمسي للفرد الواحد

يف مرص

 2,800
دوالر أمرييك

 يف عام 2018، أي حوايل

 1/3 الناجت يف لبنان

و2/3 الناجت يف األردن

أداء األردن أفضل من

%68
من لك بلدان العامل فميا 

يتصل مبدراكت الفساد

حتتل لبنان مرتبة أدىن من 

%74
من لك دول العامل فميا 

يتصل بفعالية احلكومة

Transparency International 1: مؤرش مدراكت الفساد.
2 البنك الدويل: مؤرشات احلومكة حول العامل.

3 البنك الدويل: مؤرش األداء اللوجسيت.
.124-illegal-border-crossings-between-lebanon-syria-increase-deficit/https://aawsat.com/english/home/article/1777726 4 وزير املالية عيل حسن خليل، عرب

/https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/nato-countries-should-help-egypt-mitigate-security-challenge-near-libyan-border 5 انظر
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 امللخص التنفيذي: 
بيئة للتجارة غير المشروعة

02,0004,0006,0008,00010,000

لبنان

األردن

مصر

051015%20 

لبنان

األردن

مصر

دوالر أمريكي، اسمي

الفساد الُمدرك

أداء لوجستي سيء

عدم فعالية القضاء

جودة تنظيمية رديئة

عدم فعالية الحكومة

انعدام االستقرار

السياسي

تفّوق المنو االقتصادي يف مرص عىل المنو يف لك من لبنان واألردن بشلك مسمتر يف 

السنوات األخرية، ولكنه يظل االقتصاد األكرث فقًرا.

البيئة االقتصادية لعام 2018

البيئة االجمتاعية 

والسياسية

متثل لبنان السوق األكرث خطورة حسب معظم معايري املخاطر االجمتاعية والسياسية. 

02,0004,0006,0008,00010,000

لبنان

األردن

مصر

051015%20 

لبنان

األردن

مصر

دوالر أمريكي، اسمي

الفساد الُمدرك

أداء لوجستي سيء

عدم فعالية القضاء

جودة تنظيمية رديئة

عدم فعالية الحكومة

انعدام االستقرار

السياسي

إمجايل الناجت احمليل للفرد الواحد

دوالر أمرييك، امسي

منو إمجايل الناجت 
احمليل لعام 2018

معدل البطالة

%5.3

%9.9

%0.2

%6.2

%1.9

%18.6

املصدر: Oxford Economics/حتليالت Haver — مزيد من التفاصيل للك سوق — مقدمة يف ملخصات األسواق

Heritage مؤسسة/Transparency International/املصدر: البنك الدويل

تستند النتاجئ إىل التصنيف العاملي، حيث متثل الدرجة 0 البلد األعىل تصنيًفا 

واألفضل أداًء، ومتثل الدرجة 100 البلد األقل تصنيًفا واألسوأ أداًء.
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مرص

األردن

لبنان
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 امللخص التنفيذي: 
املبيعات احمللية املرشوعة

 تعترب مرص أكرب سوق مدرج يف هذا التقرير. مت تقدير املبيعات • 
احمللية املرشوعة يف عام 2018 بـ 84.8 مليار سيجارة، حيث ترتفع 

بشلك مضطرد عىل مدى السنوات األخرية. وتتألف املبيعات يف املقام األول من 

عالمات جتارية مضن رشحية األسعار ذات القمية املنخفضة، ويرجع ذلك إىل العالمة 

التجارية "لكيوباترا" — اليت تصنعها الرشكة اململوكة للدولة الرشقية للدخان — واليت 

ُتَعد العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف مرص. اكن سعر البيع بالتجزئة لجسائر "لكيوباترا" 

0.90 دوالر أمرييك للك علبة جسائر يف عام 2018 و2019.1 رشكة الرشقية للدخان يه 

الرشكة الوحيدة املصنعة للجسائر املرخصة يف مرص. 

 مت تقدير املبيعات احمللية املرشوعة يف األردن بـ 11.6 مليار • 
سيجارة يف عام 2018، باخنفاض بنسبة 4.0% مقارنة بعام 2017. 

ميثل ُمصنِّعان دوليان أكرث من 80% من إمجايل املبيعات احمللية املرشوعة: JTI و 

PM. وقد أدى اخنفاض القدرة املالية عىل رشاء الجسائر — اليت نتجت عن ارتفاع حاد 

يف األسعار— وكذلك تدفق الالجئني السوريني، إىل دمع االجتاه بزيادة اسهتالك العالمات 

التجارية للجسائر ذات القمية املنخفضة يف السنوات األخرية.2 يف املجمل، اكن %56 

من املبيعات احمللية املرشوعة مؤلفًة من عالمات جتارية ذات قمية منخفضة يف عام 

2018، بزيادة تبلغ 10 نقاط موئية تقريًبا عن عام 2014. اكنت تلكفة علبة الجسائر األكرث 

مبيًعا تبلغ 2.82 دوالر أمرييك يف عام 2018— ويه أعىل من معظم األسواق املجاورة، 

مبا يف ذلك العراق وسوريا— مما زاد من احلافز للهتريب عرب احلدود. ويشلك لك مهنام 

سوقا رئيسية للتدفقات غري احمللية وفًقا الستطالعات العلب الفارغة.

 مت بيع ما ُيقّدر بـ 10.0 مليار سيجارة بطريقة مرشوعة يف لبنان • 
يف عام 2018، مع ارتفاع املبيعات احمللية املرشوعة إىل %8.3 

مقارنة بعام 2017. وقد شلكت الرشكة املصنعة اململوكة للدولة، ويه رشكة 
Regie Libanaise de Tabacs et Tombacs (RLTT)— املسؤولة أيًضا عن تنظمي 

الصناعة واإلرشاف عىل أنشطة ماكحفة الهتريب— ما يقرب من ثليث إمجايل املبيعات 

احمللية املرشوعة يف عام 2018. هشدت املبيعات احمللية املرشوعة حتوالً جذريًا يف 

التكوين يف السنوات األخرية، حيث مثلت العالمات التجارية ذات القمية املنخفضة ما 

يقرب من 70% من املبيعات احمللية املرشوعة يف عام 2018، مقارنة بربع واحد فقط 

من عام 2010. يف عام 2018، اكنت العالمة التجارية األكرث مبيًعا عالمة جتارية ذات 

قمية منخفضة، حيث بلغ سعر بيعها بالتجزئة 0.49 دوالًرا أمريكًيا للك علبة. وبلغ سعر 

البيع بالتجزئة ألرخص عالمة جتارية متوفرة 0.33 دوالر أمرييك فقط للك علبة، أي أقل 

بنسبة 85% من العالمة التجارية ذات القمية املمتازة— ويه واحدة من أكرب مستويات 

التفاوت يف األسعار اليت تظهر يف منطقة بالد الشام، وحمرك رئييس وراء االجتاه األخري 

لتحول املسهتلك للعالمات التجارية للجسائر ذات القمية املنخفضة يف لبنان.

متثل العالمات التجارية ذات 

القمية املنخفضة

%72
من إمجايل املبيعات احمللية 

املرشوعة يف مرص3

يف األردن، يتطلب رشاء 100 
علبة من العالمات التجارية 

األكرث مبيًعا

%6.5
من الدخل السنوي

ميّثل سعر البيع بالتجزئة 

ألرخص عالمة جتارية

%14
من سعر العالمة التجارية 

املمتازة يف لبنان

1 ألغراض هذا التقرير، تتكون العلبة من 20 سيجارة. بيانات من تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.
 2  استناًدا إىل "سعر الدخل النسيب" (RIP)، وهو مقياس للقدرة عىل محتل التلكفة يأخذ يف االعتبار مبلغ الدخل للفرد الواحد املطلوب لرشاء 100 علبة من الجسائر من العالمات التجارية األكرث مبيًعا. 

ارتفع سعر الدخل النسيب يف األردن إىل 6.5% يف عام 2018، بعد أن اكن 4.1% قبل 5 سنوات فقط من ذلك الوقت. 
3 رشاحئ أسعار ذات قمية منخفضة، ومتوسطة، وممتازة استناًدا إىل تعريفات الصناعة.
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األسواق

مرص

األردن

لبنان

مرص

2018املبيعات احمللية املرشوعة

قمية منخفضة

قمية منخفضة

قمية منخفضة

قمية ممتازة

قمية ممتازة

قمية ممتازة

انتشار التدخني سعر العلبة (العالمة التجارية األكرث مبيًعا)

األردن

لبنان

84.8مليار

11.6مليار

10.0مليار

%18.4

%29.0

%23.2

جنيه مرصي16.0

دينار أردين2.00

لرية لبنانية750

دوالر أمرييك0.90

دوالر أمرييك2.82

دوالر أمرييك0.49

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة، و Euromonitor، و RLTT، وتقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.

العالمة التجارية األكرث مبيًعا

العالمة التجارية األكرث مبيًعا

العالمة التجارية األكرث مبيًعا

أغىل العالمات التجارية (دوالر أمرييك)

أرخص العالمات التجارية (دوالر أمرييك)

دوالر أمرييك

0.90

دوالر أمرييك

2.11

دوالر أمرييك

0.33

دوالر أمرييك

2.08

دوالر أمرييك

3.87

دوالر أمرييك

2.32
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 امللخص التنفيذي: 
اسهتالك الجسائر

من بني األسواق الثالثة املدرجة يف هذا التقرير، تعترب مرص أكرب األسواق من حيث إمجايل 

االسهتالك. مت اسهتالك ما يقدر بـ 88,3 مليار سيجارة يف مرص يف عام 2018، أي أكرث بستة 

أضعاف من األردن ( 12.6 مليار) ولبنان ( 14.2 مليار). وعىل الرمغ من ذلك، ُيعّد اسهتالك الفرد 

للجسائر يف مرص أقل من نظريه يف األردن ولبنان، نظًرا لملعدل األقل نسبيا النتشار التدخني 

وهو 18.4%. بيمنا اسهتالك الفرد يف لبنان هو األعىل. 

متّثل مرص أدىن مستوى من االسهتالك غري املرشوع لألسواق الثالثة. يف املجمل، مت 

اسهتالك ما يقدر بـ 3.5 مليار سيجارة غري مرشوعة يف مرص يف عام 2018، وهو ما ميثل 

3.9% من إمجايل االسهتالك. ويرجع ذلك إىل اخنفاض سعر بيع الجسائر بالتجزئة يف مرص، 

األمر الذي يقلل من احلافز عىل الهتريب عرب احلدود. غري أن االسهتالك غري املرشوع ازداد 

يف السنوات األخرية، وهو اجتاه اسمتر يف بداية عام 2019. يشري حتليل استطالعات العلب 

الفارغة للربع األول من عام 2019 إىل ارتفاع معدل انتشار االسهتالك غري املرشوع إىل 

6.4%، مما ميثل زيادة بنسبة 5.7 نقطة موئية يف أقل من سنتني من 0.7% يف عام 2017.

مكا ارتفع االسهتالك غري املرشوع يف األردن خالل الفرتة اليت يغطهيا هذا التقرير. يف عام 

2018، بلغت نسبة انتشار االسهتالك غري املرشوع يف األردن 7,0%، أي ما يعادل ما 

يقرب من 900 مليون سيجارة مسهتلكة بشلك غري مرشوع. وميثل هذا زيادة بأكرث من 

الثلث مقارنة بعام 2017، وهو ما يعادل زيادة يف معدل انتشار االسهتالك غري املرشوع بنسبة 

1.9 نقطة موئية. وعالوة عىل ذلك، تشري بيانات استطالعات العلب الفارغة لعام 2019 (الربع 

األول والربع الثالث) إىل زيادة كبرية إضافية يف االسهتالك غري املرشوع، ويه مالحظة 

تزامنت مع إعادة فتح احلدود الدولية مع البلدين املجاورين العراق وسوريا. يف املجمل، اكن ما 

يقدر بنحو 27.3% من إمجايل االسهتالك يف األرباع الثالثة األوىل من عام 2019 من أصل غري 

مرشوع، وهو ما يعادل عدد أكرب بكثري من الجسائر غري املرشوعة املسهتلكة مقارنة بالسنوات 

الثالث السابقة جممتعة.

يف لبنان، جتاوز معدل انتشار االسهتالك غري املرشوع 20% بصفة مسمترة عىل مدى 

السنوات الثالث اليت يغطهيا هذا التقرير، حيث بلغ ذروته بنسبة 25.9% يف عام 2018. وهذا 

يعادل ما يقرب من 3.7 مليار سيجارة غري مرشوعة، أو أكرث من واحدة من لك أربع جسائر 

يمت اسهتالكها يف العام. وقد ارتفع هذا بشلك ثابت عىل مدى فرتة ثالث سنوات، بعد أن 

اكن 21.9% يف عام 2016، مما دفع RLTT إىل إطالق أول مؤمتر وطين ملاكحفة االجتار غري 

املرشوع يف عام 2018 — ويه مبادرة تجشع خمتلف هيائت القطاع العام واخلاص عىل 

ر أن االسهتالك غري املرشوع ازداد مرة  التعاون ضد التجارة غري املرشوعة والتصدي هلا.1 وُيقدَّ

أخرى يف عام 2019، حيث يشري حتليل استطالعات العلب الفارغة للربع الثاين من عام 2019 

إىل ارتفاع انتشار االسهتالك غري املرشوع إىل %28.1.

 يف عام 2018، مت اسهتالك 
ما يقدر بـ

3.5مليار
سيجارة غري مرشوعة يف مرص

ارتفع معدل انتشار الجسائر 

غري املرشوعة يف األردن 

بنسبة

20.3 
نقطة موئية

يف عام 2019

ارتفع معدل انتشار 

االسهتالك غري املرشوع يف 

لبنان بنسبة

%25.9
يف عام 2018

 .https://www.rltt.com.lb/Article/291/the-first-national-conference-against-illicit-trad/en 1 انظر

15 امللخص التنفيذي: اسهتالك الجسائر



انتشار االسهتالك غري املرشوع

(% من إمجايل االسهتالك)
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 ارتفع معدل انتشار االسهتالك غري املرشوع بشلك ثابت يف مجيع األسواق منذ عام 2016، 
حيث هشد األردن منًوا كبًريا يف عام 2019. 

 Oxford Economics :املصدر

اكنت بيانات الربع األول من عام 2019 متاحة بالنسبة ملرص. اكنت بيانات الربع الثاين من عام 2019 متاحة بالنسبة للبنان، واكنت بيانات الربع األول والثالث من عام 2019 متاحة بالنسبة لألردن.
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جحم السوق وانتشار االسهتالك غري املرشوع لعام 2018
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يشري جحم الفقاعة إىل جحم إمجايل االسهتالك لعام 2018¹

Oxford Economics :املصدر

استناًدا إىل بيانات عام 2018، وهو أحدث عام اكمل تتوفر بالنسبة له البيانات يف لك األسواق.

88.3مليار
سيجارة

14.2مليار
سيجارة
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 امللخص التنفيذي: 
تدفقات التجارة غري املرشوعة

يتألف االسهتالك غري املرشوع يف األسواق الثالثة املدرجة يف هذا التقرير بالاكمل من جسائر 

غري حملية مل تكن يف األصل خمصصة لسوق البيع بالتجزئة الهنايئ و/أو حيث مل يمت دفع 

الرضيبة املطبقة.¹ 

يمت حتليل نتاجئ استطالعات العلب الفارغة حبيث تقدم لنا تقسميا لتدفقات التجارة غري 

املرشوعة إىل أربع فائت رئيسية:

 املتغري السويق غري احملدد: مت حتديد ما يقرب من 45% من إمجايل التدفقات غري • 
املرشوعة عرب مرص، واألردن، ولبنان باعتبارها املتغري السويق غري احملدد يف عام 

2018. يعين ذلك أن سوق البيع بالتجزئة الهنايئ املخّصص مل يكن معروفا. ويف مرص، 
اكن ما يقرب من 96% من االسهتالك غري املرشوع املتغري السويق غري احملدد، ويرجع 

ذلك إىل الشعبية املتنامية للعالمة التجارية "Pine"، اليت دخلت السوق وحققت حصة 

سوقية كبرية منذ عام 2017.  

 الهتريب: مكا اكن هناك اسهتالك كبري للجسائر املهربة يف األسواق الثالثة، وهو ما • 
ميثل 40% إضافية من إمجايل االسهتالك غري املرشوع. ويف لبنان، مت اسهتالك ما 

يقرب من 2.9 مليار سيجارة مهربة يف عام 2018، مت حتديد معمظها عىل أهنا جسائر 

املتغري السويق يف العراق. اكنت "Elegance" أكرث أنواع الجسائر املهربة انتشاًرا يف 

سوق العراق واليت مت حتديدها يف بيانات استطالعات العلب الفارغة، ومت اسهتالكها 

بمكيات كبرية يف لك من األردن ولبنان.  

 منتجات محتل عالمة اإلعفاء من الرسوم امجلركية: مت حتديد الجسائر اليت اكنت • 
خمصصة يف البداية للبيع بالتجزئة املعفاة من الرسوم امجلركية، ولكن مت اسهتالكها 

بمكيات تتجاوز املستويات املتوقعة نظًرا للقيود السائدة عىل جحم الرشاء يف األردن 

ولبنان.² ويف األردن، اكن أكرث من ثالثة أرباع االسهتالك غري املرشوع يتألف من 

منتجات محتل عالمة اإلعفاء من الرسوم امجلركية. 

 التقليد: مت حتديد مكية صغرية من الجسائر املقلدة يف األردن ولبنان فقط. متثل • 
الجسائر املقلدة يف كال السوقني أقل من 1% من إمجايل االسهتالك.³

 يف عام 2018، مت اسهتالك 
ما يقدر بـ 

3.3مليار
سيجارة غري مرشوعة من 

جسائر املتغري السويق غري 
احملدد يف مرص

شلكت العالمات التجارية 

لجسائر املتغري السويق يف 

العراق 

%64.3
من االسهتالك غري املرشوع 

يف لبنان لعام 2018

شلكت املنتجات اليت محتل 

عالمة اإلعفاء من الرسوم 

امجلركية

%75.8
من إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع يف األردن لعام 

2018

1 ُيفرتض انعدام االسهتالك احمليل غري املرشوع يف مجيع األسواق الثالثة.
2 مت استخالص تقديرات حلجم االسهتالك املرشوع غري احمليل يف لك سوق باستخدام بيانات املسافرين، ومعدالت انتشار التدخني، وحدود حصة االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم امجلركية لملسافرين.

3 يمت حتليل علب الجسائر اليت يمت مجعها أثناء استطالعات العلب الفارغة من قبل الرشاكت املشاركة فقط لتحديد املنتجات املقلدة، ولذلك قد تبخس تقدير احلجم احلقييق السهتالك املنتجات املقلدة.
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 امللخص التنفيذي: 
تدفقات التجارة غري املرشوعة يف أسواق بالد الشام

منتجات محتل عالمة اإلعفاء 

من الرسوم امجلركية

مرص

األردن

لبنان

املتغري السويق 

غري احملدد

الهتريب: أخرى

الهتريب: العراق

الهتريب: سوريا

التقليد1

?

غير مشروع

غير مشروع

149مليون

غير مشروع238مليون

الهتريب: ليبيا

147مليون

97مليون

22مليون
126مليون

382مليون

2364مليون

3321مليون 132مليون22مليون

465مليون

672مليون

معفى من الرسوم 

غير مشروع

1 املنشأ غري معروف. 
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امللخص التنفيذي: ماكحفة االجتار غري املرشوع: مسامهة 

1TRACIT من التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع

التجارة غري املرشوعة: نظرة عامة 
ُتعد التجارة غير المشروعة ظاهرة عالمية لها مظاهر وآثار عديدة. وتشمل نطاًقا واسًعا من األنشطة غير المشروعة والجرائم الخطيرة، تتراوح 
بين الجريمة المنظمة، والفساد، وغسيل األموال، وتمويل المنظمات االرهابية، واالتجار بالبشر، وما إىل ذلك. تقوض التجارة غير المشروعة 

من منظور تجارى، استدامة الصناعات المشروعة مثل المستحضرات الصيدالنية، والتبغ، والكحول، والمحتوى الترفيهي، والبترول، وصيد 

األسماك، والحراجة، واألغذية الزراعية، والماس، والمبيدات الحشرية – وهذا عىل سبيل المثال ال الحصر. 

يعبر األثر الضار للتجارة غير المشروعة عن نفسه عىل مستويات مختلفة عديدة: فهو يعّرضالمستهلكين لمنتجات سيئة الصنع وغير منظمة؛ 
ويستنزف إجمالي الناتج المحلي؛ ويسرق الضرائب المفترض تحصيلها من الحكومات؛ ويعيق الطرق التجارية المشروعة، وتوافر شبكة 

االنترنت؛ إلخ. وقبل كل شيء، تشكل اآلثار االجتماعية االقتصادية للتجارة غير المشروعة عائقا كبيًرا لتحقيق جميع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة البالغ عددها 17. 

عىل هذا النحو، تمّثل التجارة غير المشروعة تحديًا رئيسًيا ومتزايًدا للسياسات عىل نطاق العالم. فقد تنامت هذه التجارة إىل ما هو أبعد من 

قدرات الحكومات المنفردة والشركات المنفردة عىل التعامل معها، وتتطلب اآلن استجابة مستدامة ومنسقة. 

توصيات السياسات العاملية
وضع التحالف الدولي لمكافحة االتجار غير المشروع مجموعة من توصيات السياسات العالمية التي تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم 

عىل النظر فيها كتدابير لتعزيز قدراتها عىل تخفيف حدة التجارة غير المشروعة عبر جميع القطاعات المعرضة للتجارة غير المشروعة. وهي 

مستمدة من أربع فئات، نعتقد أنها تشكل أساًسا للتنظيم الحكومي الجيد للتجارة غير المشروعة: (أ) السياسة الحكومية، (ب) العرض والطلب، 

(ج) الشفافية والتجارة، (د) البيئة الجمركية. 

باختصار، تركز التوصيات عىل المواضيع التالية: 1. االلتزام بالمعاهدات ذات الصلة بالتجارة غير المشروعة؛ 2. تشديد الضوابط عىل غسيل 

األموال؛ 3. القضاء عىل الفساد؛ 4. ترشيد السياسة الضريبية؛ 5. تعزيز البيئة الجمركية؛ 6. تعزيز جهود إنفاذ القانون؛ 7. حماية الملكية الفكرية؛ 

8. تعزيز التعاون فيما بين الوكاالت؛ 9. تحسين حوكمة مناطق التجارة الحرة؛ 10. اإلبالغ عن البيانات اإلحصائية ومشاركتها عبر الحدود.

1 التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع (TRACIT) هو مبادرة من القطاع اخلاص لتخفيف األرضار االقتصادية واالجمتاعية للتجارة غري املرشوعة من خالل تعزيز آليات إنفاذ احلكومات وإدماج ضوابط سلسلة 
التوريد عرب القطاعات الصناعية األكرث تأثًرا بالتجارة غري املرشوعة. يسمتد التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع من مواطن القوة يف الصناعة واخلربة السوقية إلرساء عادات للتعاون بني األمعال التجارية، 

واحلكومة، ومجموعة البلدان املتنوعة اليت لدهيا قدرات حمدودة عىل إنفاذ القوانني التنظميية. والواقع أن ربط الرشاكت وتعبئهتا عرب الصناعات، والقطاعات، واحلدود الوطنية من شأنه أن جيعل حتقيق النتاجئ أكرث 

فعالية مما ميكن أن حتققه أي جهة فاعلة منفردة. ويعمل التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع يف 12 قطاًعا من قطاعات التجارة غري املرشوعة: األغذية الزراعية، والكحول، والتقليد، والقرصنة، ومصائد 
األمساك، واحلراجة، والبرتول، واألدوية، واملعادن المثينة واألجحار الكرمية، واملبيدات احلرشية، والتبغ، واالجتار بالبرش، واحلياة الربية.
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توصيات سياسية حمددة ملعاجلة االجتار غري املرشوع 

يف منتجات التبغ يف منطقة بالد الشام  
تؤثر اخللفية التارخيية والوضع اجلغرايف السيايس احلايل يف منطقة بالد الشام بشلك كبري عىل قدرات البلدان عىل التعامل مع التجارة 

غري املرشوعة يف منتجات التبغ. وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد كبري من العوامل االقتصادية والتنظميية اليت جتعل التجارة غري 

املرشوعة يف منتجات التبغ مغرية لملنمظات اإلجرامية. ويعترب التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع أن دول املرشق العريب 

قد تنظر يف التدابري التالية للحد من االجتار غري املرشوع يف منتجات التبغ:

1.  التصديق عىل بروتوكول القضاء عىل االجتار غري املرشوع مبنتجات التبغ وااللزتام بالتنفيذ الاكمل له: ويتضمن هذا الصك احلديث 

أحاكًما حمددة لسد الثغرات التنظميية اليت تتيح االجتار غري املرشوع يف التبغ. وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن أساًسا قانونًيا اكمالً لتعزيز 

التعاون الدويل بني البلدان. ومن شأن التنفيذ املنسق لربوتوكول التبغ أن يزيد بشلك كبري من قدرات املنطقة يف التعامل مع املشلكة، 

مع فوائد تمكيلية لتخفيف أشاكل أخرى من التجارة غري املرشوعة يف املنطقة. 

2.  تعزيز جهود إنفاذ القانون: تتطلب أي اسرتاتيجية سلمية للحد من االجتار غري املرشوع بأي شٍلك من األشاكل، مبا يف ذلك منتجات 

التبغ، التنفيذ الفّعال للقوانني اجلنائية. وحتقيًقا هلذه الغاية، من املهم تزويد واكالت إنفاذ القانون باملوارد، واألدوات، والقدرات الالزمة 

للوفاء بواليهتا. 

3.  القضاء عىل الفساد: يشلك الفساد حتديات هيلكية للتمنية االقتصادية واالجمتاعية، إذ ميكن أن حيول بعيدا املوارد املفيدة لالقتصاد 

األوسع؛ ويضعف فعالية سيادة القانون؛ وحيل النسيج االجمتايع لالقتصادات املتأثرة معوًما؛ ويسبب عدم االستقرار؛ ويقوض املنافسة 

يف األسواق العاملية. وبالتايل من املهم أن تسامه السياسات والضوابط الرامية إىل منع الفساد يف تعزيز الزناهة يف سلسلة التوريد 

العاملية.

4.  حتسني إدارة مناطق التجارة احلرة: ُتعّد مناطق التجارة احلرة مراكز دخول وخروج، حيث حتدث مجموعة واسعة من األنشطة. ولكن 

العديد من مناطق التجارة احلرة أصبحت ُعرضة للنشاط اإلجرايم، مبا يف ذلك إنتاج التبغ غري املرشوع. وهذا هو احلال أيًضا يف منطقة 

بالد الشام، حيث يمت اإلبالغ عن إنتاج الجسائر الرخيصة يف مناطق التجارة احلرة يف الزرقاء (األردن) والفجرية (اإلمارات العربية املتحدة). 

 OECD وقد أهسم التحالف الدويل ملاكحفة االجتار غري املرشوع مسامهة مكثفة يف تطوير دليل منمظة التعاون االقتصادي والتمنية

لتعزيز الشفافية يف مناطق التجارة احلرة، ويدعو إىل اختاذ إجراءات منسقة تريم إىل حتديد مناطق التجارة احلرة، وتقيمي القدرات 

احلكومية عىل تنفيذ املعايري القامئة والعمل عىل تنفيذها. 
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 امللخص التنفيذي: 
فرض الرضائب

خيتلف الهنج املتبع يف فرض الرضائب عىل الجسائر عرب أسواق بالد الشام الثالث املمشولة هبذا التقرير، عىل الرمغ من وجود بعض 

أوجه التشابه يف اهليلك العام: 

 يطبق لك سوق نظاًما خمتلًطا لرضيبة االسهتالك يتفاوت وفًقا ألسعار بيع الجسائر بالتجزئة. يف مرص • 
ولبنان، يمشل النظام املكّونات احملددة وذات القمية، بيمنا ُيطّبق يف األردن هيلك خاص متعدد 

املستويات. 

 تنطبق الرسوم امجلركية أيًضا عىل مجيع األسواق الثالثة. يف األردن ولبنان، خيتلف ذلك وفًقا • 
ملستوى املعاجلة.

 ختضع املبيعات احمللية املرشوعة يف األردن ولبنان ملعدالت رضيبة القمية املضافة بنسبة %16 • 
و11% عىل التوايل. وال تفرض رضيبة مبيعات عىل الجسائر يف مرص. 

 مرص يه السوق الوحيد اليت نفذت رضيبة خمصصة، حيث يمت توجيه العائدات مهنا حنو حتسني • 
التغطية التأمينية الصحية للطالب واملواطنني.

ختضع أسعار الجسائر يف األردن ألعىل مستوى من الرضائب حكصة من سعر البيع بالتجزئة. يف عام 2018، اكن إمجايل العبء الرضييب 

ميثل أكرث من 80% من سعر علبة الجسائر من العالمة التجارية األكرث مبيًعا. وتليه مرص عن كثب حبصة رضيبية تبلغ 77% من سعر البيع 

بالتجزئة. ويف لبنان احلصة أقرب إىل %46.1  

يعكس ارتفاع حصة الرضائب يف األردن ومرص األمهية النسبية لرضيبة الجسائر مكصدر للدخل بالنسبة للحكومة يف هذه األسواق. يف 

عام 2018، حققت املبيعات احمللية املرشوعة للجسائر ما يقدر بـ 983 مليون دوالر أمرييك من عائدات رضيبة االسهتالك يف األردن، أي 

أكرث من 15% من إمجايل إيرادات احلكومة املركزية الرضيبية هلذا العام.2 يف مرص، مت حتصيل ما يقّدر بـ 3.3 مليار دوالر أمرييك من رضيبة 

االسهتالك والرضائب املخصصة يف عام 2018، واليت مثلت ما يقرب من 9% من إيرادات احلكومة من الرضائب.3 

ارتفعت رضائب االسهتالك يف األسواق الثالثة يف األعوام األخرية. حيث ارتفع معدل رضيبة االسهتالك يف مرص يف أواخر عام 2017 

جكزء من جهود ضبط األوضاع املالية، جكزء من برناجم أوسع لإلصالح االقتصادي يدمعه صندوق النقد الدويل. مكا مت استقدام رضيبة جديدة 

خمصصة يف منتصف عام 2018 لملساعدة يف متويل خطة تأمني حصي وطنية شاملة جديدة. ويف األردن، ارتفع معدل رضيبة االسهتالك 

يف يناير 2018 جكزء من حزمة إصالح مايل رئيسية أوىص هبا صندوق النقد الدويل وهتدف إىل خفض العجز العام والسيطرة عىل مستويات 

الدين. ويف لبنان، متت زيادة الرسوم امجلركية عىل الجسائر والتبغ املستورد يف مزيانية عام 2019، بيمنا ارتفع معدل رضيبة القمية املضافة 

يف عام 2018 (عىل الرمغ من أن ذلك قابله اخنفاض يف مكوِّن الرسوم القميية ملعدل رضيبة االسهتالك). 

اكن االجتاه املزتايد لتحول املسهتلك إىل عالمات الجسائر التجارية ذات القمية املنخفضة (وهو ما يعين مضًنا اخنفاض احلصيلة 

الرضيبية عن لك سيجارة) سبًبا يف تقليص التأثري املرتتب الرتفاع الرضائب عىل العائدات احلكومية. وهذا واحض بشٍلك خاص يف 

األردن ولبنان.

1 بيانات من تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.

.Oxford Economics وحسابات ،Haver 2 وزارة املالية، األردن/حتليالت
.Oxford Economics وحسابات ،Haver 3 وزارة املالية، مرص/حتليالت
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الرسوم الرضيبية القميية لالسهتالك

رضيبة اسهتالك حمددة

تطبق لك من األردن ومرص حصتني رضيبيتني أكرب من 75% أوصت هبام منمظة الصحة العاملية.

املصدر: تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.

1 استناًدا إىل العالمة التجارية األكرث مبيًعا.

احلصة الرضيبية من سعر بيع الجسائر بالتجزئة يف عام ¹2018
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 امللخص التنفيذي: 
املوارد املالية احلكومية

ينتج عن االسهتالك غري املرشوع خسائر رضيبية للحكومات. وهذا أمر هام بشلك خاص 

بالنسبة ألسواق مثل مرص واألردن، حيث تعين القاعدة الرضيبية الضيقة أن فرض 

نًا مهًام يف العائدات احلكومية السنوية.  الرضائب عىل التبغ يشلك مكوِّ

 يف هذا التقرير، نقوم بتقدير اخلسائر الرضيبية من خالل تطبيق متوسط معدل الرضيبة املقّدر

عىل احلجم اإلمجايل للجسائر غري املرشوعة املسهتلكة لك عام. 

هشدت مرص أكرب خسارة رضيبية إمجالية يف عام 2018، عىل الرمغ من تجسيل أقل معدل 

انتشار غري مرشوع، وذلك بسبب احلجم األكرب بشلك ملحوظ للسوق احمللية. يف اُملجمل، مت 

فقدان ما يقدر بنحو 134 مليون دوالر أمرييك من إيرادات احلكومة بسبب االسهتالك غري 

املرشوع يف مرص لعام 2018. واكن هذا يعادل 3.9% من إمجايل إيرادات رضيبة االسهتالك 

احملمتلة هلذا العام. ترحج نتاجئ استطالعات العلب الفارغة بالربع األول لعام 2019 أن اخلسارة 

الرضيبية سرتتفع أكرث يف عام 2019. 

يف األردن، ُقدرت اخلسارة الرضيبية يف عام 2018 مببلغ 91.6 مليون دوالر أمرييك، بزيادة 

قدرها حواىل 50% مقارنة بعام 2017. عند النظر يف رضيبة االسهتالك فقط، اكنت اخلسارة 

الرضيبية متثل 7.1% من إمجايل خسائر رضيبة االسهتالك احملمتلة هلذا العام. ومن املتوقع 

أن يكون هذا قد ارتفع بشلك ملحوظ يف عام 2019 بعد زيادة حادة يف االسهتالك غري 

نًا مهًام يف إمجايل العائدات احلكومية، فإن هذا  املرشوع. وألن الرضائب عىل التبغ متثل مكوِّ

ميثل تطوًرا بالغ األمهية نظًرا للجهود املسمترة الرامية إىل خفض العجز املايل، حيث من 

املتوقع أن يصل الدين احلكويم إىل 97% من إمجايل الناجت احمليل يف عام 2019.

ُقدرت اخلسائر الرضيبية يف لبنان بـ 77.1 مليون دوالر أمرييك يف عام 2018. ومع استقرار 

معدل الرضائب يف السنوات األخرية، ارتفعت اخلسائر الرضيبية عىل نطاق واسع مبا يتفق مع 

الزيادة يف االسهتالك غري املرشوع عىل مدى نفس الفرتة. عىل الرمغ من تجسيل أقل خسارة 

من حيث القمية مقارنة مع مرص واألردن، فإن خسائر رضيبة االسهتالك حكصة من إمجايل 

إيرادات رضيبة االسهتالك احملمتلة أعىل بكثري بنسبة 27% تقريًبا يف عام 2018. وعىل 

هذا، فإن احلد من االسهتالك غري املرشوع من شأنه أن يؤدي إىل دفعة ملحوظة إليرادات 

احلكومة يف لبنان. ومع ذلك، يشري حتليل استطالعات العلب الفارغة للربع الثاين من عام 

2019 إىل ازدياد انتشار االسهتالك غري املرشوع واخلسائر الرضيبية يف عام 2019.

يف مرص، مت خسارة ما يقدر 
بنحو

 دوالر أمرييك

134مليون
 من اإليرادات الرضيبية

 بسبب االسهتالك
غري املرشوع يف عام 2018

ارتفعت اخلسائر الرضيبية يف 

عام 2018 بنسبة

%45.6
يف األردن

بلغت خسائر رضيبة 

االسهتالك يف لبنان

%26.9
من إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك احملمتلة يف 

عام 2018
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خسائر رضيبة االسهتالك بسبب االسهتالك غري املرشوع

Oxford Economics :املصدر

اخلسائر الرضيبية بسبب االسهتالك غري املرشوع يف عام 2018

(% من إيرادات رضيبة االسهتالك املتوقعة)

ر بنحو 304 مليون  يف عام 2018، اكنت اخلسائر الرضيبية بسبب االسهتالك غري املرشوع ُتقدَّ
دوالر أمرييك يف أسواق بالد الشام الثالثة.
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لوحة البيانات



االجتاه املزتايد من العام السابق

االجتاه املرتاجع من العام السابق

امللخص التنفيذي: لوحة البيانات

% النسبة املوئية 
إلمجايل االسهتالك (ما 

مل يذكر خالف ذلك)

لبناناألردنمرص

201620172018201620172018201620172018

97.099.396.095.193.791.774.173.370.3االسهتالك احمليل املرشوع

إمجايل التدفقات الداخلة غري 

احمللية
3.00.74.05.06.38.325.926.729.7

0.10.10.11.11.21.33.94.23.8مهنا: مرشوع غري حميل

2.90.73.93.85.17.021.922.525.9مهنا: اسهتالك غري مرشوع

 إمجايل االسهتالك 

(باملليار سيجارة)
84.885.288.312.812.912.612.812.614.2

 اخلسائر الرضيبية 

(باملليون دوالر أمرييك)
111.217.7134.544.862.991.660.860.777.1

Oxford Economics :املصدر
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ملخصات األسواق



مرص



ILLICIT

 مرص: 
بيئة للتجارة غري املرشوعة

 البيئة االجمتاعية، والسياسية، واالقتصادية

يعد االقتصاد املرصي واحدا من أرسع االقتصادات منًوا يف منطقة بالد الشام، ولكنه أيًضا واحد من 

أفقر االقتصادات. لقد أحرزت السلطات تقدًما قويًا يف جمال اإلصالح — بدمع من صندوق النقد 

الدويل — فميا يتصل بتحسني استقرار االقتصاد اللكي وتعزيز االستمثار والصادرات. 

ولكن تاكحف األرس بسبب التقشف الشديد وارتفاع التمخض، وقد ارتفعت معدالت الفقر يف 

السنوات األخرية. وتظل معدالت البطالة مرتفعة بشلك مستعيص، وخاصة بني األجيال األحدث 

سًنا. 

لقد أصبح االستياء املزتايد يف النظام السيايس واًحضا عىل حنو مزتايد، األمر الذي أدى إىل النوبات 

األخرية من االضطرابات االجمتاعية، واليت تعكس اإلحباط إزاء تزايد الفقر والفساد املزعوم — حتتل 

 Transparency مرص املرتبة 105 بني 180 دولة يف مؤرش مدراكت الفساد الصادر عن منمظة

International يف عام ¹.2018 

 اإلنفاذ، ومراقبة احلدود، واإلطار التنظيمي

تأمل احلكومة يف جذب املزيد من االستمثار األجنيب املبارش من خالل اإلصالح التنظيمي لألمعال 

التجارية، ولكن مؤرشات البنك الدويل تشري إىل أن اجلودة التنظميية اكنت تتحرك يف االجتاه 

املعاكس. حتتل مرص أيًضا موقعا يف الثلث األدىن عىل مستوى العامل من حيث الفعالية اململوسة 

حلكومهتا.² 

ُتعّد مرص أكرث إجيابية يف التعامل مع التجارة ومراقبة احلدود، حيث تقع مضن أفضل 50% من 

البلدان عىل مستوى العامل.³ إال أن هذا تدهور خالل العامني املاضيني. والواقع أن البيئة غري 

املضيافة اليت تتسم هبا املنطقة غرب مرص جتعل من الصعب عىل حنو فّعال مراقبة احلدود 

الطويلة مع ليبيا، حيث يوفر انعدام األمن والرصاع املدين الظروف املناسبة للنشاط غري املرشوع 

عرب احلدود.4 

 التعاون الدويل واحمليل

يف حني أن السلطات ليست حالًيا طرًفا يف بروتوكول منمظة الصحة العاملية للقضاء عىل االجتار 

غري املرشوع يف منتجات التبغ، فقد أظهرت يف املايض الزتاًما باالنضامم إىل الربوتوكول، ويف 

أواخر عام 2018، نفذت تدابري تتفق إىل حد كبري مع توجهياته. مكا اختريت مرص كواحدة من 15 

دولة للحصول عىل الدمع مبوجب االتفاقية اإلطارية ملنمظة الصحة العاملية ملرشوع ماكحفة التبغ 

لعام 2030.5 مكا أهنا عضو يف اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة االجتار غري املرشوع باملخدرات 

واملؤثرات العقلية. 

إمجايل الناجت احمليل للفرد 

الواحد يف عام 2018

2800
دوالر أمرييك (امسي)

تأيت اجلودة التنظميية يف 

مرص مضن أدىن 

%18
من بلدان العامل

ترتيب مؤرش األداء 

اللوجسيت 

67
من أصل 160 بلًدا يف عام 

 2018، باخنفاض عن
الرتتيب 49 يف عام 2016

Transparency International 1: مؤرش مدراكت الفساد.
2 البنك الدويل: مؤرشات احلومكة حول العامل. 

3 البنك الدويل: مؤرش األداء اللوجسيت.
 /https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/nato-countries-should-help-egypt-mitigate-security-challenge-near-libyan-border 4 انظر

5 يقدم مرشوع عام 2030 دًمعا مباًرشا للبلدان اليت تظهر "قدًرا كبًريا من التحفزي لدفع معلية ماكحفة اسهتالك التبغ إىل األمام".
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Haver حتليالت/Oxford Economics :املصدر

Heritage مؤسسة/Transparency International/املصدر: البنك الدويل

تستند النتاجئ إىل التصنيف العاملي، حيث متثل الدرجة 0 البلد األعىل تصنيًفا 

واألفضل أداًء، ومتثل الدرجة 100 البلد األقل تصنيًفا واألسوأ أداًء.

ILLICIT

1 يمت تقدمي منو إمجايل الناجت احمليل وفًقا لتاكفؤ القوة الرشائية الثابت — مما يعمل عىل تعديل البيانات االمسية وفًقا لالختالفات يف األسعار النسبية للسلع واخلدمات بني البلدان، ويزيل تأثري التمخض 
والتغريات يف أسعار الرصف مبرور الوقت، وبالتايل يوفر مقارنة أفضل بني البلدان ملستويات املعيشة مبرور الوقت.  
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ُقدرت املبيعات احمللية املرشوعة يف مرص بنحو 84.8 مليار سيجارة 

يف عام 2018، مما ميثل ارتفاًعا طفيًفا بنسبة 0.3% مقارنة بـ 84.6 مليار 
سيجارة يف عام ¹.2017

متثل ثالث رشاكت مصّنعة أكرث من 98% من املبيعات احمللية املرشوعة يف عام 2018: الرشقية 

للدخان، و PMI، و BAT. متّثل رشكة الرشقية للدخان املرصية اململوكة للدولة — ويه الرشكة 

الوحيدة املرخص هلا بتصنيع الجسائر — أكرث من 70% من املبيعات احمللية املرشوعة، والذي يرجع 

إىل جناح العالمة التجارية "لكيوباترا"، العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف مرص. وتنتج رشاكت تصنيع 

دولية أخرى عالماهتا التجارية من خالل رشكة الرشقية للدخان (اليت تصنع عالماهتا التجارية حملًيا)، 

يف حني أن الواردات ضئيلة للغاية.²

يف عام 2018، اكن حنو 72% من املبيعات احمللية املرشوعة مؤلفا من عالمات جتارية مضن 

رشحية األسعار ذات القمية املنخفضة، ويه حصة ظلت ثابتة نسبًيا عىل مدى السنوات امخلس 

املاضية.

تضاعفت أسعار الجسائر عىل مدى السنوات امخلس املاضية (باالستناد إىل العالمة التجارية 

األكرث مبيًعا) إىل 16.0 جنًهيا مرصًيا ( 0.90 دوالر أمرييك) للك علبة يف عام 2018، ارتفاعا عن 

8.00 جنًهيا مرصيًا للك علبة يف عام 2014.³ واكن هذا مدفوًعا يف األساس بارتفاع معدالت رضيبة 

االسهتالك عىل مدى نفس الفرتة.

يف أواخر عام 2017، وافق الربملان املرصي عىل زيادة رضيبة االسهتالك جكزء من إصالحات 

أوسع نطاًقا للمتويل العام هتدف إىل خفض العجز يف املزيانية. ويف منتصف عام 2018، مت 

استحداث رضيبة خمصصة جديدة، مت تصمميها لزيادة اإليرادات لنظام رعاية حصية شامل جديد. 

وارتفعت أسعار الجسائر بنسبة ترامكية 28% نتيجة هلذه اإلصالحات. 

مكا ارتفعت األسعار بعد ختفيض قمية معلة اجلنيه املرصي يف أواخر عام 2016 حيث مسح البنك 

املركزي بتعومي العملة حبرية بعد أن اكنت مربوطة بالدوالر األمرييك يف السابق. ترجع هذه الزيادة 

يف تاكليف اإلنتاج إىل ارتفاع أسعار التبغ املستورد (اخنفضت قمية اجلنيه املرصي بأكرث من %110 

من الذروة إىل القاع مقابل الدوالر األمرييك).

مع ذلك، ظلت القدرة عىل دفع سعر الجسائر مستقرة عىل مدى السنوات امخلس املاضية، قياًسا 

عىل سعر الدخل النسيب، مع ارتفاع دخول األرس االمسية بشلك عام مبا يمتاىش مع أسعار الجسائر 

منذ عام 4.2014

املبيعات احمللية املرشوعة 

84.8مليار
سيجارة يف عام 2018

ارتفعت أسعار الجسائر بنسبة

%100
 عىل مدى الفرتة من 

2014 إىل 2018

شلكت الرضائب 

%77.2
من أسعار البيع بالتجزئة يف 

عام 2018

 مرص: 
املبيعات احمللية املرشوعة

1  متوسط التقديرات املقدمة من الصناعة.
2  يمت التأكيد عىل ذلك من خالل مقارنة بيانات املبيعات احمللية املرشوعة واسترياد الجسائر من قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية لألمم املتحدة، واليت تشري إىل أن الواردات اكنت متثل أقل 

من 3% من املبيعات احمللية املرشوعة يف عام 2018 (عىل افرتاض أن حمتوى التبغ يبلغ 0.8 غرام للك سيجارة).

3  تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. ألغراض هذا التقرير، تتكون العلبة من 20 سيجارة ما مل يذكر خالف ذلك.
4  يعرف سعر الدخل النسيب بأنه النسبة، ويعربَّ عنه كنسبة موئية، من إمجايل الناجت احمليل االمسي للفرد املطلوب لرشاء 100 علبة جسائر من العالمة التجارية األكرث مبيًعا (حمولة إىل علبة مكّونة من 20 

سيجارة حيمثا ينطبق ذلك) يف سوق معينة.
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مرص، عدد الساكن عام 1:2018

98.4مليار
انتشار التدخني:2

%18.4
احلصة الرضيبية من سعر 

البيع بالتجزئة:3

%77.2
$

سعر العلبة (العالمة التجارية األكرث مبيًعا):

جنيه مرصي16.0/دوالر أمرييك0.90

العالمة التجارية ذات القمية املنخفضة:

دوالر أمرييك0.90

العالمة التجارية ذات القمية املمتازة:

دوالر أمرييك2.08

 .Haver 1 توقعات األمم املتحدة لساكن العامل/حتليالت
2  تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي لعام 2019، استناًدا إىل عدد املدخنني الذين يدخنون التبغ يومًيا من سن 15 إىل 69.

3 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. 
4 املرجع نفسه.

السودان:

دوالر أمرييك1.67

ليبيا:

دوالر أمرييك1.82

مرص:

دوالر أمرييك0.90

اململكة العربية 

السعودية:

دوالر أمرييك7.33

األردن:

دوالر أمرييك2.82

إرسائيل:

دوالر أمرييك9.83

مقارنة ألسعار الجسائر ذات 
العالمة التجارية األكرث مبيًعا4

العالمة التجارية 

األكرث مبيًعا:

دوالر أمرييك0.90

33 مرص: املبيعات احمللية املرشوعة



مرص: سعر بيع الجسائر بالتجزئة والرضائب

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة.

استناًدا إىل العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف أكتوبر من لك عام، باستثناء عام 2019، فهو السعر املطبق يف يناير.
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 مرص: املبيعات احمللية املرشوعة مقّمسة حسب الرشحية السعرية
(% من اإلمجايل)

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة.
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ُقّدر إمجايل اسهتالك الجسائر يف مرص بنحو 88,3 مليار يف عام 2018، 

بزيادة قدرها 3.7% عن العام السابق.1 وميثل ذلك زيادة بنسبة 4.1% عن 
عام 2016، وهو العام األول الذي تتوفر لدينا بيانات عنه.

يشري حتليل استطالعات العلب الفارغة إىل أن غالبية الجسائر املسهتلكة تتألف من اسهتالك حميل 

مرشوع، مبتوسط يزيد عن 97% من إمجايل االسهتالك خالل الفرتة من 2016 إىل 2018.

عىل النقيض، االسهتالك غري املرشوع منخفض نسبًيا يف مرص. ويرجع هذا جزئًيا إىل اخنفاض 

أسعار بيع الجسائر بالتجزئة يف مرص، حيث تباع العالمة التجارية األكرث مبيًعا بأسعار أقل من األسواق 

املجاورة، األمر الذي يقلل من احلافز للهتريب عرب احلدود. 

ومع ذلك، بعد االخنفاض إىل 0.7% من إمجايل االسهتالك يف عام 2017، ارتفعت نسبة انتشار 

االسهتالك غري املرشوع إىل 3.9% يف عام 2018 و6.4% يف الربع األول من عام 2019، مما ميثل 

زيادة بنسبة 5.7 نقطة موئية يف أقل من سنتني.

 ومن حيث احلجم، ُقدر االسهتالك غري املرشوع للجسائر بنحو 3.5 مليار سيجارة يف عام 2018،

بزيادة قدرها ستة أضعاف عن عام 2017. 

عالوة عىل ذلك، تشري استطالعات العلب الفارغة يف الربع األول من عام 2019 إىل أن هذا المنط قد 

اسمتر وأن االسهتالك غري املرشوع سوف مييل إىل االرتفاع مرة أخرى يف عام 2019. تشري تقديراتنا 

إىل أن ما يقرب من 1.2 مليار سيجارة غري مرشوعة مت اسهتالكها يف الربع األول من عام 2019. 

ويعادل هذا أكرث من ثلث جحم االسهتالك غري املرشوع لعام 2018 كلك، وأكرث من ضعف احلجم 

املسهتلك يف عام 2017.

يفرتض أن االسهتالك غري املرشوع يف مرص يتكون بالاكمل من تدفقات واردة غري مرشوعة غري 

حملية. من املفهوم أن هناك حد أدىن من اإلنتاج احمليل غري املرشوع— فزراعة التبغ غري مرشوعة يف 

مرص.

إمجايل االسهتالك 

88.3مليار
سيجارة يف عام 2018

انتشار االسهتالك غري 

املرشوع بنسبة

%3.9
يف عام 2018

ارتفع معدل انتشار 

االسهتالك غري املرشوع 

بنسبة 

5.7نقطة موئية
من عام 2017 إىل الربع األول 

من عام 2019 

 مرص: 
اسهتالك الجسائر

1  مت دجم نتاجئ استطالعات العلب الفارغة مع بيانات الصناعة حول جحم املبيعات احمللية املرشوعة لتقدير احلجم اإلمجايل للجسائر املسهتلكة يف مرص بني عام 2016 والربع األول من عام 2019. 
مت إجراء استطالعات العلب الفارغة يف الربع الرابع من عام 2016، والربع الرابع من عام 2017، والربع األول من عام 2019. تستند تقديرات عام 2018 إىل متوسط استطالعات العلب الفارغة للربع 

الرابع من عام 2017 والربع األول من عام 2019.  
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% النسبة املوئية 201620172018
للتغيري 

2018-2017

الربع األول من عام 

2019
 الجسائر
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

%

االسهتالك احمليل املرشوع 

(LDC)
82.397.084.699.384.896.00.317.593.6

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
2.53.00.60.73.54.0463.41.26.4

(NDL) 16.20.00.0-0.00.10.10.10.10.1مرشوع غري حميل

2.52.90.60.73.53.9517.71.26.4غري مرشوع وغري حميل

0.00.0غري متوفر0.00.00.00.00.00.0حميل غري مرشوع

84.8100.085.2100.088.3100.03.718.7100.0إمجايل االسهتالك

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
2.52.90.60.73.33.9517.71.26.4

Oxford Economics :املصدر

قد ال يكون مجموع األرقام حصيحا متاما بسبب التقريب.

مرص: تركيبة اسهتالك الجسائر

االجتاه املزتايد من العام السابق

االجتاه املرتاجع من العام السابق
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Oxford Economics :املصدر
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يف املجمل، ما يقدر بـ 4.0% من إمجايل االسهتالك يقّدر أنه نشأ من خالل 
قنوات غري حملية يف عام 2018. 

تشري التقديرات إىل أن الغالبية العمظى من هذه التدفقات اليت تعادل حنو 3.5 مليار سيجارة، 

غري مرشوعة، حيث ال يتجاوز عدد الجسائر اليت تقّدر بأهنا من أصل مرشوع ٥٣ مليون سيجارة أو 

0.1% من إمجايل االسهتالك.1

مت تصنيف 96% تقريًبا من التدفقات غري املرشوعة غري احمللية عىل أهنا من املتغّري السويق 

غري احملّدد — مبعىن أهنا ال محتل عالمة سوق حمددة أو عالمة اإلعفاء من الرسوم حبيث ال ميكن 

حتديد السوق املخصص للبيع بالتجزئة. 

استأثرت اثنتان من العالمات التجارية باألغلبية العمظى من التدفقات الداخلة لملتغري السويق غري 

 ."Karelia"و "Pine" — احملدد

اكن االرتفاع احلاد يف التدفقات الداخلة غري املرشوعة غري احمللية يف أوائل عام 2019 مدعوًما 

باحلضور الكبري للعالمة التجارية "Pine" يف استطالعات العلب الفارغة يف الربع األول من عام 

2019— والذي ميثل حنو ثليث إمجايل التدفقات الداخلة غري املرشوعة — وهو ما مل يمت حتديده يف 

استطالعات العلب الفارغة يف الربع الرابع من عام 2016 أو الربع الرابع من عام 2017. يف املجمل، 

حققت "Pine" حصة يف السوق تفوق 4% من إمجايل االسهتالك يف أوائل عام 2019.

ويف حني تضمن استطالعات العلب الفارغة يف الربع األول من عام 2019 تغطية موسعة عىل 

مستوى املدن يف مرص، فإن غالبية جسائر "Pine" مت حتديدها يف املدن املدرجة يف االستطالعات 

 "Pine" السابقة، مبا يف ذلك اإلسكندرية، والقاهرة، واملنصورة، وسوهاج، مما يشري إىل أن جسائر

دخلت السوق وحققت حصة كبرية يف السوق منذ عام 2017.  

مل يمت حتديد أي من املنتجات املقلدة يف أي من استطالعات العلب الفارغة اليت مت إجراؤها منذ 
عام 2.2016

بلغت العالمات التجارية ذات 

املتغري السويق غري احملدد 

%95.8
من إمجايل التدفقات الداخلة 

غري املرشوعة يف عام 2018

مت اسهتالك ما يقدر بـ 

3.5مليار
سيجارة غري مرشوعة يف 

عام 2018

احلصة السوقية اإلمجالية لـ 

"Pine" بنسبة 

%4.2
يف الربع األول من عام 2019

مرص: التدفقات التجارية غري املرشوعة

1  مت تقديرها باستخدام بيانات املسافرين ومعدل انتشار التدخني يف بلد الساحئني/سوق املنشأ واحلد املمسوح به حلصة االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم امجلركية. وتحمس مرص حبصة استرياد خشيص 
معفاة من الرسوم قدرها 200 سيجارة.

2 يمت حتليل علب الجسائر اليت يمت مجعها أثناء استطالعات العلب الفارغة من قبل الرشاكت املشاركة فقط لتحديد املنتجات املقلدة، وبالتايل قد تبخس تقدير احلجم احلقييق السهتالك املنتجات املقلدة.
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مرص: منشأ إمجايل التدفقات الداخلة غري 

املرشوعة وغري احمللية، 2018
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1 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. 
.Haver 2 وزارة املالية، مرص/حتليالت

مرص: املوارد املالية احلكومية

تطبق مرص نظاًما خمتلًطا لرضيبة االسهتالك يتألف من عنارص حمددة أو 

من عنارص قميية. 

يتألف مكوِّن الرسوم القميية من معدل 50% ُيفرض عىل سعر بيع الجسائر بالتجزئة.

يمت حساب املكوِّن احملدد وفًقا لثالثة مستويات ختتلف وفًقا لسعر البيع بالتجزئة، وقد متت زيادته آخر 

مرة يف نومفرب 2017: 

 بالنسبة لسعر البيع بالتجزئة األقل من 900 جنيه للك 1000 سيجارة، يكون املعدل احملدد 175 • 

جنيه للك 1000 جنيه؛ 

  بالنسبة لسعر البيع بالتجزئة بني 901 و1500 جنيه للك 1000 سيجارة، يكون املعدل احملدد• 

275 جنيه للك 1000 جنيه؛

 بالنسبة لسعر البيع بالتجزئة 1501 جنيه للك 1000 سيجارة أو أكرث، يكون املعدل احملدد 325 • 

جنيه للك 1000 جنيه. 

مكا ختضع الجسائر لرضيبتني خمصصتني، 5 جنهيات للك 1000 سيجارة لمتويل برناجم تأمني حصي 

للطالب، و375 جنًهيا مرصيًا للك 1000 سيجارة خمصصة خلطة وطنية للتأمني اليحص. مت فرض 

الرضائب األخرية يف يوليو 2018. 

يمت فرض رسوم مجركية تعادل 100 جنيه مرصي للكيلوغرام الواحد من الوزن الصايف (مبا يف ذلك 

الورق واملرحشات وما إىل ذلك) عىل الجسائر املستوردة. ال توجد رضيبة قمية مضافة أو رضيبة 

سلع وخدمات العامة مطبقة عىل بيع الجسائر. يف اُملجمل، تشلك الرضائب 77.2% من سعر البيع 

بالتجزئة يف مرص، استناًدا إىل العالمات التجارية األكرث مبيًعا.1 

يف عام 2018، ارتفعت اإليرادات التقديرية من املبيعات احمللية املرشوعة للجسائر يف ما يقرب 

من ربع عام واحد لتصل إىل 58.6 مليار جنيه مرصي ( 3.3 مليار دوالر أمرييك). يرجع ذلك إىل ارتفاع 

معدل الرضيبة املطبق عىل الجسائر — حيث ظلت املبيعات احمللية املرشوعة مستقرة عىل نطاق 

واسع مقارنة بعام 2017. وتشلك رضائب التبغ حنو 8.6% من إمجايل عائدات حكومة الدولة من 

الرضائب.²

متت خسارة ما يقّدر بنحو 2.4 مليار جنيه مرصي ( 134 مليون دوالر أمرييك) من عائدات رضيبة 

االسهتالك بسبب االسهتالك غري املرشوع يف عام 2018. واكن هذا يعادل 3.9% من إمجايل 

إيرادات رضيبة االسهتالك احملمتلة، مما ميثل ارتفاًعا ملحوًظا مقارنة بعام 2017. وتشري النتاجئ األولية 

 إىل أن اخلسارة الرضيبية اسمترت يف االرتفاع يف عام 2019، ويرجع ذلك إىل ارتفاع مستويات

االسهتالك غري املرشوع.

إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك

 جنيه مرصي

58.6مليار
من املبيعات احمللية 

املرشوعة يف عام 2018

تُقّدر اخلسائر الرضيبية بنحو 

 جنيه مرصي

2.4مليار
يف عام 2018

بلغت قمية خسارة رضيبة 

االسهتالك 

%3.9
من إمجايل عائدات رضيبة 

االسهتالك احملمتلة 
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% النسبة املوئية للتغري 201620172018

بالعملة احمللية

2018-2017
 جنيه مرصي

باملليار

 دوالر أمرييك
باملليار

 جنيه مرصي
باملليار

 دوالر أمرييك
باملليار

 جنيه مرصي
باملليار

 دوالر أمرييك
باملليار

إيرادات رضيبة االسهتالك من 

املبيعات احمللية املرشوعة للجسائر
37.03.747.72.758.63.322.8

العدد املقدر للجسائر غري املرشوعة 

 اليت مت رشاؤها
(باملليار سيجارة)

2.50.63.5517.7

إمجايل اخلسارة الرضيبية املقدرة 

من االسهتالك غري املرشوع
1.10.10.30.022.40.1656.8

1.10.10.30.022.40.1656.8إيرادات رضيبة االسهتالك املفقودة  

خسائر رضيبة االسهتالك كنسبة 

موئية % من إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك احملمتلة

2.90.73.9 

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

مرص: اإليرادات الرضيبية املتوقعة واخلسائر الرضيبية اُملقدرَّة
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Oxford Economics :املصدر
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 مرص: 
مصادر البيانات

مالحظاتاحلساباملصدر األسايس

املبيعات احمللية 

(LDS) املرشوعة
——متوسط تقديرات الصناعة.

التدفقات اخلارجة للجسائر 

احمللية مدفوعة الرضائب

 (EPS) استطالعات العلب الفارغة

يف األسواق األخرى املمشولة 
يف هذا التقرير. 

تستخدم بيانات استطالعات العلب الفارغة 

يف األسواق األخرى لتحديد وجود علب 
محتل عالمات خاصة بالسوق يف مرص (عىل 

سبيل املثال، التحذيرات الصحية، واألختام 

الرضيبية، إخل).

مبا أن التدفقات اخلارجة استناًدا إىل بيانات 
استطالعات العلب الفارغة الواردة من األسواق 

األخرى ممشولة يف هذا التقرير، مفن احملمتل 

أن تبخس األرقام املقدمة تقدير مجموع 

التدفقات اخلارجة.

االسهتالك احمليل 

(LDC) املرشوع
—

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

تدفقات املبيعات املرشوعة اخلارجة.

عدم وجود تدفقات حمددة للجسائر مدفوعة 

الرضائب، وبالتايل فإن املبيعات احمللية 

املرشوعة تساوي االسهتالك احمليل املرشوع.

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
—

مجموع املرشوع غري احمليل وغري املرشوع غري 

احمليل.
—

(NDL) مرشوع غري حميل—

 مت التقدير باستخدام بيانات املسافرين،
ومعدالت التدخني لدى البالغني، وحصة 

االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم 

امجلركية لملسافرين.

احلد األقىص لملبلغ النظري الذي ميكن للفرد 

محله عرب احلدود. بيانات املسافرين من منمظة 

 السياحة العاملية/وزارة السياحة
ومنوذج Oxford Economics للسياحة. 

استطالعات العلب الفارغة.غري مرشوع وغري حميل
استناًدا إىل تقديرات استطالعات العلب الفارغة 

.Oxford Economicsو

التقديرات املسمتدة من استطالعات العلب 

الفارغة بالربع الرابع من عام 2016، والربع الرابع 

من عام 2017، والربع األول من عام 2019. مت 

تقدير تقديرات عام 2018 استناًدا إىل متوسط 

استطالعات العلب الفارغة للربع الرابع من عام 

2017 والربع األول من عام 2019. 

—حميل غري مرشوع
من املفرتض أنه ال يوجد إعالن لقمية أقل من 

احلقيقية للجسائر املنتجة حملًيا.

يف حني أنه من املعروف أن بعض الجسائر غري 
احمللية غري املرشوعة قد يمت تصنيعها حملًيا 

بالفعل، فإن هذا ال ميكن حتديده عن طريق 

حتليل استطالعات العلب الفارغة. 

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
—

مجموع غري املرشوع غري احمليل وغري املرشوع 

احمليل.
—

—إمجايل االسهتالك

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

التدفقات اخلارجة للجسائر احمللية مدفوعة 

الرضائب، باإلضافة إىل االسهتالك املرشوع 

غري احمليل املقدر، باإلضافة إىل إمجايل 

االسهتالك غري املرشوع املقدر.

يبلغ تقدير منوذج تدفقات IT إلمجايل االسهتالك 

88.3 مليار سيجارة لعام 2018. 

—إمجايل اخلسارة الرضيبية

إمجايل االسهتالك غري املرشوع مرضوبًا يف 

متوسط املعدالت الرضيبية املقّدرة املعمول 

هبا (مبا يف ذلك رضيبة االسهتالك، والرضيبة 
اُملخّصصة، ورضيبة القمية املضافة/رضيبة 

السلع واخلدمات العامة/رضيبة املبيعات).

—
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ILLICIT

 األردن: 
بيئة للتجارة غري املرشوعة

 البيئة االجمتاعية، والسياسية، واالقتصادية

عىل الرمغ من اندالع االضطرابات املدنية بشلك دوري، فإن املخاطر السياسية منخفضة مقارنة 

بالنظراء اإلقلمييني، حيث يمتتع األردن باالستقرار النسيب يف ظل حمك امللك عبد اهللا صاحب 

الشعبية الكبرية. وال تزال معاجلة الفساد من أولويات احلكومة. ورمغ أن التنفيذ اكن بطيًائ، ال يزال 

األردن حيتل ماكنا مضن ثلث الدول ذات األداء األفضل عىل مستوى العامل فميا يتصل مبستويات 

الفساد املدركة.1

أثر عدم االستقرار اإلقليمي عىل االقتصاد يف السنوات األخرية — مما قوض الثقة، ورضب 

تدفقات التجارة والسياحة — يف حني أن ارتفاع معدالت البطالة وضعف الوضع املايل ال يزاال من 

االهمتامات الرئيسية. يفرتض أن يدمع االلزتام بربناجم صندوق النقد الدويل اإلصاليح ارتفاع 

الدخول، رمغ أن المنو يعمتد أيًضا عىل ختفيف التوترات اإلقلميية، وال تزال البالد تعمتد بشلك 

كبري عىل املساعدات اخلارجية. يضيف ما يقدر بنحو 1.4 مليون الجئ سوري ( 18% من الساكن)2 

للتوترات االجمتاعية ويضعون ضغوًطا كبرية عىل املوارد العامة والبنية األساسية.

 اإلنفاذ، ومراقبة احلدود، واإلطار التنظيمي

يتفوق األردن قليالً عىل املتوسط العاملي يف تقيمي البنك الدويل للجودة التنظميية وفعالية 

احلكومة،3 يف حني يعترب اإلطار القانوين فعاالً، حىت وإن اكن النظام كلك بطيًائ.4 وقد شددت 

التعديالت اليت مت إدخاهلا عىل قانون امجلارك يف السنوات األخرية العقوبات املفروضة عىل 

التجارة غري املرشوعة وأعطت للنائب العام سلطات إنفاذ أكرب — ويه سلطات متت ممارسهتا يف 

محالت بارزة قامت هبا إدارة امجلارك األردنية (JCD) يف السنوات األخرية. 

تدهور أداء األردن يف معاجلة التجارة ومراقبة احلدود، وهو ما نتج عن معلية مجركية غري فّعالة 

نسبًيا.5 وتسبب احلدود الطويلة مع بلدان منكوبة بالرصاعات مزيًدا من التعقيدات بالنسبة ملراقبة 

احلدود.  

 التعاون الدويل واحمليل

تكثفت جهود ماكحفة الهتريب، وال سميا ماكحفة التبغ غري املرشوع، اعرتاًفا بأمهية املبيعات 

املرشوعة لملوارد املالية احلكومية. وقد تضمن ذلك زيادة التعاون احمليل بني واكالت األوراق 

املالية وإدارة امجلارك األردنية، ومشل ذلك محالت توعية عامة. عىل الرمغ من ذلك، األردن ليس 

حالًيا من الدول املوقعة عىل بروتوكول منمظة الصحة العاملية للقضاء عىل االجتار غري املرشوع 

يف منتجات التبغ.

إمجايل الناجت احمليل للفرد 

الواحد يف عام 2018

4300
دوالر أمرييك (امسي)

أداء األردن أفضل من

%68
من لك بلدان العامل فميا 

يتصل مبدراكت الفساد

ترتيب مؤرش األداء اللوجسيت 

84
من أصل 160 دولة

Transparency International 1: مؤرش مدراكت الفساد.
2 معهد االحتاد األورويب للدراسات األمنية، 2016.

3 البنك الدويل: مؤرشات احلومكة حول العامل.
4 مؤرش التنافسية العاملية لملنتدى االقتصادي العاملي إصدار 2019.  

5 البنك الدويل: مؤرش األداء اللوجسيت.
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األردن: البيئة االجمتاعية والسياسية
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Haver حتليالت/Oxford Economics :املصدر

Heritage مؤسسة/Transparency International/املصدر: البنك الدويل

تستند النتاجئ إىل التصنيف العاملي، حيث متثل الدرجة 0 البلد األعىل تصنيًفا 

واألفضل أداًء، ومتثل الدرجة 100 البلد األقل تصنيًفا واألسوأ أداًء.

ILLICIT

1 يمت تقدمي منو إمجايل الناجت احمليل وفًقا لتاكفؤ القوة الرشائية الثابت — مما يعمل عىل تعديل البيانات االمسية وفًقا لالختالفات يف األسعار النسبية للسلع واخلدمات بني البلدان، ويزيل تأثري التمخض 
والتغريات يف أسعار الرصف مبرور الوقت، وبالتايل يوفر مقارنة أفضل بني البلدان ملستويات املعيشة مبرور الوقت.  
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ُقدرت املبيعات احمللية املرشوعة يف األردن بنحو 11.6 مليار سيجارة يف عام 2018، حيث 

اخنفضت بنسبة 4.0% مقارنة بعام 2017.1 وهيمين عىل السوق اثنتان من كربى رشاكت التبغ 

العاملية: متثل رشكة JTI و PMI مًعا أكرث من 80% من املبيعات احمللية املرشوعة. 

يشري اهنيار املبيعات احمللية املرشوعة إىل اجتاه مزتايد يف اسهتالك العالمات التجارية للجسائر 

ذات القمية املنخفضة، واليت شلكت ما يقرب من 56% من االسهتالك يف عام 2018، بعد أن 

اكنت 47% يف عام 2014. 

يرجع هذا جزئًيا إىل القدرة عىل محتل التاكليف. فقد ازدادت علب الجسائر ذات العالمة التجارية 

األكرث مبيًعا بنسبة 66.7% عىل مدى السنوات امخلس املاضية،2 أثناء فرتة من الظروف 

االقتصادية املتدهورة واليت تقلص مبوجهبا دخل األرس بسبب ارتفاع معدالت البطالة. ويتجىل هذا 

يف زيادة سعر الدخل النسيب: فقد تطلب األمر حنو 6.5% من نصيب الفرد يف الدخل لرشاء 100 

علبة من العالمات التجارية األكرث مبيًعا يف عام 2018، بعد أن اكنت 4.1% يف عام 2014.3 

فضالً عن ذلك، دمعت التدفقات الكبرية من الالجئني السوريني، الذين يظهرون تفضيالً قويًا 

للعالمات التجارية للجسائر ذات القمية املنخفضة، هذا االجتاه. 

اكن آخر ارتفاع ألسعار الجسائر يف يناير 2018 بعد زيادة رضيبة االسهتالك، األمر الذي سامه يف 

زيادة تلكفة العلبة ذات العالمة التجارية األكرث مبيًعا مبقدار الثلث. 

مت تنفيذ هذه الزيادة الرضيبية جكزء من مجموعة أوسع من اإلصالحات الرضيبية اليت هتدف إىل 

زيادة اإليرادات احلكومية— حيث تعترب رضيبة التبغ أحد أكرب العنارص املسامهة يف املزيانية. 

متثل الرضائب أكرث من 80% من سعر البيع بالتجزئة يف األردن— ويه واحدة من أعىل املعدالت 

الواحضة يف منطقة بالد الشام.4 

تبلغ تلكفة العالمة التجارية األكرث مبيًعا للجسائر 2.00 دينار أردين ( 2.82 دوالر أمرييك) للك علبة 

يف عام 2018. واكن هذا أعىل من العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف العراق— وهو مصدر رئييس 

للتدفقات غري احمللية وفًقا الستطالعات العلب الفارغة عام 2019— واليت مت إعادة بيعها بسعر 

0.42 دوالر أمرييك للك علبة. مكا أن أسعار التجزئة يف األردن أعىل من مثيالهتا يف العديد من 

األسواق املجاورة األخرى مبا يف ذلك لبنان، وسوريا.5 

املبيعات احمللية املرشوعة 

11.6مليار
سيجارة يف عام 2018

ارتفعت أسعار الجسائر بنسبة

%66.7
 عىل مدى الفرتة من 

2014 إىل 2018

شلكت الرضائب 

%80.5
من أسعار البيع بالتجزئة يف 

عام 2018

1 متوسط التقديرات املقدمة من الصناعة.
2 ألغراض هذا التقرير، تتكون العلبة من 20 سيجارة ما مل يذكر خالف ذلك.

 3  يعرف سعر الدخل النسيب بأنه النسبة املوئية، ويعربَّ عنه كنسبة موئية، من إمجايل الناجت احمليل االمسي للفرد املطلوب لرشاء 100 علبة جسائر من العالمة التجارية األكرث مبيًعا 
(حمولة إىل علبة مكّونة من 20 سيجارة حيمثا ينطبق ذلك) يف سوق معينة.

4 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.
5 املرجع نفسه.

 األردن: 
املبيعات احمللية املرشوعة
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األردن، عدد الساكن عام 1:2018

10.0مليون
انتشار التدخني:2

%29.0
احلصة الرضيبية من سعر البيع 

بالتجزئة:3

%80.5
$

سعر العلبة (العالمة التجارية األكرث مبيًعا):

دينار أردين2.00/دوالر أمرييك2.82

العالمة التجارية ذات القمية املنخفضة:

دوالر أمرييك2.11

لبنان:

دوالر أمرييك0.49

األردن:

مرص:دوالر أمرييك2.82

دوالر أمرييك0.90 اململكة العربية 

السعودية:

دوالر أمرييك7.33

العراق:

دوالر أمرييك0.42

سوريا:

دوالر أمرييك0.30

العالمة التجارية ذات القمية املمتازة:

دوالر أمرييك3.87

 .Haver 1 توقعات األمم املتحدة لساكن العامل/حتليالت
2 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي لعام 2019، استناًدا إىل عدد املدخنني الذين يدخنون التبغ يومًيا من سن 18 عاًما مفا فوق.

3 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. 
4 املرجع نفسه.

مقارنة ألسعار الجسائر ذات 
العالمة التجارية األكرث مبيًعا4

العالمة التجارية 

األكرث مبيًعا:

دوالر أمرييك2.82
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األردن: سعر بيع الجسائر بالتجزئة والرضائب

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

استناًدا إىل العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف أكتوبر من لك عام، باستثناء عام 2019، فهو السعر املطبق يف يناير. تمشل 

احلصيلة الرضيبية رضيبة االسهتالك ورضيبة القمية املضافة.

سعر بيع الجسائر بالتجزئة
دينار أردين للك علبة

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5

2019
الربع الثالث

2019
الربع األول

2018

2017

2016

2015

2014 1.03

1.23

1.23

1.23

1.47

1.47

1.47

الحصيلة الضريبية

دينار أردني لكل علبة

2.00

2.00

1.20

1.30

1.30

1.50

2.00

50 األردن: املبيعات احمللية املرشوعة



األردن: املبيعات احمللية املرشوعة مقّمسة حسب الرشحية السعرية

(% من اإلمجايل)

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

0 20 40 60 80 %100

2018

2017

2016

2015

2014 46.9 32.1 21.0

47.4 31.8 20.9

49.4 29.1 21.5

51.2 28.6 20.2

55.7 30.1 14.2

شريحة األسعار المنخفضة شريحة األسعار المتوسطة شريحة األسعار الممتازة
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مت تقدير إمجايل اسهتالك الجسائر يف األردن بـ 12.6 مليار يف عام 
2018، باخنفاض بنسبة 1.9% مقارنة بعام 1.2017

يرجع االخنفاض يف إمجايل االسهتالك إىل اخنفاض املبيعات احمللية املرشوعة. ومع ذلك، فقد 

قابل ذلك جزئًيا ارتفاع التدفقات غري احمللية عىل مدى الفرتة نفهسا. 

 ارتفعت نسبة التدفقات الداخلة غري احمللية إىل 8.3% يف عام 2018 من 6.3% يف عام 2017. 

اكن هذا مدفوًعا يف املقام األول بارتفاع التدفقات الداخلة غري املرشوعة، حيث متثل التدفقات 

نا صغًريا مل يتغري نسبًيا من إمجايل االسهتالك ( 1,3% فقط يف  الداخلة املرشوعة غري احمللية مكوِّ

عام 2018).2

ارتفع إمجايل انتشار االسهتالك غري املرشوع إىل 7.0% يف عام 2018، حيث تضاعف تقريًبا يف 

العامني اللذين تتوفر لدينا البيانات اخلاصة هبام. ومن حيث احلجم، اكن هذا ميثل 887 مليون 

سيجارة غري مرشوعة مت اسهتالكها يف العام، مقارنة بـ 488 مليون سيجارة يف عام 2016.

من املتوقع أن يكون االسهتالك غري املرشوع قد ارتفع مرة أخرى يف عام 2019، حيث تشري 

تقارير استطالعات العلب الفارغة للربع األول والثالث من عام 2019 إىل معدل انتشار غري حميل يبلغ 

28.6%، ويه زيادة تبلغ 20.3 نقطة موئية للخشص الواحد مقارنة بعام 2018.

تزامن االرتفاع احلاد يف التدفقات الداخلة غري احمللية الظاهرة يف عام 2019 مع إعادة فتح احلدود 

الدولية مع البلدان املجاورة العراق (أغسطس 2018) وسوريا (أكتوبر 2018) لنقل األخشاص 

والسلع بعد إغالق كالمها قبل ذلك بثالث سنوات. 

اكن أعىل مستوى من انتشار االسهتالك غري احمليل واًحضا يف مدينة إربد— ويه أقرب مدينة 

للحدود السورية املمشولة يف التحليل— حيث أبلغت عن معدل انتشار غري حميل متوسط يبلغ 

52.6% يف استطالعات العلب الفارغة يف الربع األول والثالث من عام 2019.

يف اُملجمل، تشري التقديرات إىل أن انتشار االسهتالك غري املرشوع قد ارتفع إىل 27.3% يف 

األرباع الثالثة األوىل من عام 2019، يف حني اكن جحم الجسائر غري املرشوعة املسهتلكة خالل هذه 

الفرتة أعىل بكثري من مجموع السنوات الثالث السابقة جممتعة.

إمجايل االسهتالك 

12.6مليار
سيجارة يف عام 2018

مت اسهتالك ما يقدر بـ

887مليون
 سيجارة غري مرشوعة يف 

عام 2018

ارتفع معدل انتشار 

االسهتالك غري املرشوع إىل 

%7.0
يف عام 32018 

 األردن: 
اسهتالك الجسائر

1  مت مجع نتاجئ استطالعات العلب الفارغة مع بيانات الصناعة حول جحم املبيعات احمللية املرشوعة لتقدير احلجم اإلمجايل للجسائر املسهتلكة يف األردن بني عام 2016 والربع الثالث من عام 2019. 
مت تنفيذ استطالعات العلب الفارغة يف الربع الثاين والرابع من عام 2016، والربع الثاين والرابع من عام 2017، والربع الثاين والرابع من عام 2018، والربع األول والثالث من عام 2019.

2  مت التقدير باستخدام بيانات املسافرين ومعدل انتشار التدخني يف بلد الساحئني/سوق املنشأ وحد حصة االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم امجلركية. وتحمس األردن حبصة استرياد خشيص 
معفاة من الرسوم قدرها 200 سيجارة. 

3  ميثل عام 2018 السنة الاكملة األحدث اليت تتوفر لدينا بيانات بشأهنا.
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% النسبة املوئية 201620172018
للتغيري 

2018-2017

الربع األول والثالث 

من عام 2019

 الجسائر
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

%

االسهتالك احمليل ملرشوع 

(LDC)
12.195.112.193.711.691.7-4.08.671.4

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
0.65.00.86.31.08.329.23.428.6

(NDL) 0.11.10.21.20.21.36.30.11.2مرشوع غري حميل

0.53.80.75.10.97.034.53.327.3غري مرشوع وغري حميل

0.00.0غري متوفر0.00.00.00.00.00.0حميل غري مرشوع

1.912.0100.0-12.8100.012.9100.012.6100.0إمجايل االسهتالك

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
0.53.80.75.10.97.034.53.327.3

Oxford Economics :املصدر

قد ال يكون مجموع األرقام حصيحا متاما بسبب التقريب.

األردن: تركيبة اسهتالك الجسائر

االجتاه املزتايد من العام السابق
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0 20 40 60 80 %100

2019 
الربع األول-

الربع الثالث

2018

2017

2016

غير مشروع وغير محلي مشروع غير محلي االستهالك المحلي المشروع

95.1 1.1 3.8

1.2 5.1

1.3 7.0

1.2 27.3

91.7

71.4

93.7

 األردن: تركيبة اسهتالك الجسائر
(% النسبة املوئية من إمجايل االسهتالك)

Oxford Economics :املصدر
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مت وصف غالبية الجسائر غري املرشوعة يف عام 2018 بأهنا عالمات 
جتارية لملتغري السويق معفاة من الرسوم امجلركية (أكرث من ثالثة 

أرباعها). ولكن عىل الرمغ من أن هذه العالمات التجارية حتّدد أهنا معفاة 
من الرسوم يف استطالعات العلب الفارغة، إال أن حتليلنا يشري إىل أن 

هذه العالمات التجارية ال تدخل إىل السوق من خالل قنوات مرشوعة 

معفاة من الرسوم. 

نات غري املرشوعة  نًا مهًام من املكوِّ متثل العالمات التجارية لملتغري السويق العرايق أيًضا مكوِّ

( 14.3% من إمجايل التدفقات الداخلة غري املرشوعة يف عام 2018)، أي أكرث من ضعف احلجم 

يف عام 2017. 

تشري البيانات احملددة يف عام 2019 إىل ارتفاع حاد يف االسهتالك غري املرشوع. ويرجع هذا 

إىل زيادة يف اسهتالك الجسائر ذات العالمة التجارية "Elegance"، واليت هشدت ارتفاًعا يف 

احلصة السوقية من متوسط 1.0% من إمجايل االسهتالك يف الفرتة من 2017 إىل 2018 

إىل أكرث من 13.0% يف الربع األول والثالث من عام 2019. 

يف حني مت حتديد "Elegance" كعالمة جتارية لملتغري السويق العرايق يف استطالعات العلب 

الفارغة،1 مفن املفهوم أنه يمت تصنيعها للتصدير من ِقَبل رشكة مقرها األردن. يشري ذلك إىل 

أن جحام كبريا من هذه املنتجات ال يزال يف السوق احمللية رمغ أنه قد مت تعيينه للتصدير.  

مت اسهتالك حوايل 22 مليون سيجارة مقلدة يف عام 2018، وبذلك ارتفع عددها من 10 مليون 

يف عام 2017 وصفر يف عام 2016.2 احتلت قضية تقليد الجسائر العناوين الرئيسية يف البالد 

بعد سلسلة من امحلالت اليت شنهتا إدارة امجلارك األردنية يف يوليو 2018 واكتشفت عدة 

منشآت إنتاج غري مرشوعة يف مجيع أحناء األردن، مع تورط العديد من كبار رجال األمعال وبعض 

املسؤولني احلكوميني.3

ال تزال إدارة امجلارك األردنية نشطة يف أعقاب إعادة فتح احلدود الدولية وما أعقهبا من 

ارتفاع يف االسهتالك غري املرشوع. مكا أدت التعديالت اليت أدخلت عىل قانون امجلارك 

يف يونيو 2018 وأبريل 2019 إىل تعزيز سلطات اإلنفاذ وفرض عقوبات مزتايدة عىل األفراد 

املشاركني يف أنشطة الهتريب.

بلغت املنتجات اليت محتل 

عالمة اإلعفاء من الرسوم 

امجلركية 

%75.8
من إمجايل التدفقات الداخلة 

غري املرشوعة يف عام 2018

بلغت قمية منتجات املتغّري 

السويق يف العراق 

%14.3
من إمجايل التدفقات الداخلة 

غري املرشوعة يف عام 2018

 "Elegance" ارتفعت حصة

السوقية بنسبة 

12نقطة موئية
يف عام 2019

1 بناًء عىل العالمة اخلاصة بالسوق لعلب الجسائر اليت مت مجعها يف استطالعات العلب الفارغة.
2 يمت حتليل علب الجسائر اليت يمت مجعها أثناء استطالعات العلب الفارغة من قبل الرشاكت املشاركة لتحديد املنتجات املقلدة.

3 قّدم هذا االنتشار مزيًدا من األدلة عىل وجود إنتاج حميل غري مرشوع يف األردن رمغ عدم ظهوره من خالل حتليل استطالعات العلب الفارغة.

األردن: التدفقات التجارية غري املرشوعة
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األردن:  منشأ إمجايل التدفقات الداخلة غري 

املرشوعة وغري احمللية، 2018

20162017

?

الجسائر (باملليون)

أسواق دول جملس 

التعاون اخلليجي

التقليد

 منتجات محتل
 عالمة اإلعفاء من
الرسوم امجلركية

أخرى/غري حمدد

74

38

2018

887مليون
(227 + مليون)

ليون
672م

ليون)
(299 + م

38مليون
(107 - مليون)

22مليون
(12 + مليون)

العراق

126مليون
(68 + مليون)

العراق

887 488

195

188145

105

126

1022

58

28

659

672 373

اإلمجايل

حملة رسيعة عن 2018

اجتاه عىل مدى ثالث سنوات

?
28مليون

(46 - مليون)

غري حمدد

منتجات محتل عالمة 

اإلعفاء من الرسوم 

امجلركية

التقليد
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.(CIF) 1 التلكفة، والتأمني، والحشن
.Haver 2 وزارة املالية، األردن/حتليالت

األردن: املوارد املالية احلكومية

يطبق األردن نظاًما متعدد املستويات لرضائب االسهتالك احملددة 

عىل الجسائر خيتلف حسب سعر البيع بالتجزئة.

أوالً، ختضع مجيع الجسائر ملعدل ثابت يبلغ 0.570 دينار أردين للك علبة بغض النظر عن سعر 

البيع بالتجزئة، وهو املعدل الذي متت زيادته يف يناير 2018 من 0.482 دينار أردين للك علبة. 

ثانًيا، يطبق معّدل متعدد املستويات عىل األعىل. يبدأ ذلك عند 0.545 دينار أردين للك علبة 

مع سعر البيع بالتجزئة 1.50 دينار أردين أو أقل، ويرتفع تدرجيًيا مبعدل 2.2 قرش مع لك 5 

قروش أو 0.05 دينار أردين زيادة إضافية يف سعر البيع بالتجزئة إىل حد أقىص قدره 1.315 

دينار أردين للك علبة مع سعر بيع بالتجزئة قدره 3.25 دينار أردين أو أعىل. 

يمت تطبيق رضيبة القمية املضافة عىل بيع الجسائر مبعدل امسي قدره 16% من سعر 

البيع بالتجزئة. ويمت تطبيق الرسوم امجلركية أيًضا، حسب مستوى املعاجلة. خيضع التبغ 

اخلام لرسوم مجركية بنسبة 45% من سعر التلكفة، والتأمني، والحشن،¹ وختضع لفائف 

حشو الجسائر املقّطعة لرسوم مجركية بنسبة 75%، يف حني يمت تطبيق معدل 150% عىل 

املنتجات الهنائية. 

 يف عام 2018، حّققت إيرادات رضيبة االسهتالك ما ُيقّدر بـ 697 مليون دينار أردين 

( 983 مليون دوالر أمرييك) من املبيعات احمللية املرشوعة. يساوي ذلك أكرث من 15% من 

إيرادات احلكومة املركزية الرضيبية لعام 2.2018 

ارتفعت العائدات احلكومية تدرجيًيا عىل مدى السنوات الثالث األخرية اليت تتوفر لدينا البيانات 

اخلاصة هبا، ولكن االجتاه املسمتر لملسهتلكني الذي مييل إىل التحول للعالمات التجارية 

للجسائر ذات القمية املنخفضة (وهو ما يعين مضًنا اخنفاض احلصيلة الرضيبية عن لك 

سيجارة، ولك يشء آخر متساوي) سوف يؤدي إىل تقليص العائدات.

يف اُملجمل، نتجت خسائر رضيبية تقدر بـ 65.0 مليون دينار أردين ( 91.6 مليون دوالر 

أمرييك) عن االسهتالك غري املرشوع يف عام 2018 (رضيبة االسهتالك زائد رضيبة القمية 

املضافة). ارتفع إمجايل اخلسارة الرضيبية بنسبة 45.6% مقارنة بعام 2017.

حكصة من إمجايل إيرادات رضيبة االسهتالك احملمتلة، مثلت خسائر رضيبة االسهتالك 

7.1% يف عام 2018. 

من املتوقع أن ترتفع اخلسارة الرضيبية بشلك كبري يف عام 2019. استناًدا إىل البيانات اخلاصة 

باألرباع الثالثة األوىل من العام، نقّدر أن خسارة رضيبة االسهتالك حكصة من إمجايل إيرادات 

رضيبة االسهتالك احملمتلة ارتفعت إىل 27.7%، أي ما يقرب من أربعة أضعاف املستوى 

اُملّجسل يف عام 2018. 

إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك

 دينار أردين

697مليون
من املبيعات احمللية 

املرشوعة يف عام 2018

تُقّدر اخلسائر الرضيبية بنحو 

 دينار أردين

65.0مليون
يف عام 2018

بلغت قمية خسارة رضيبة 

االسهتالك 

%7.1
 من إمجايل عائدات

رضيبة االسهتالك احملمتلة 
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% النسبة املوئية للتغري 201620172018
بالعملة احمللية

2018-2017  دينار أردين
باملليون

 دوالر أمرييك
باملليون

 دينار أردين
باملليون

 دوالر أمرييك
باملليون

 دينار أردين
باملليون

 دوالر أمرييك
باملليون

إيرادات رضيبة االسهتالك من 

املبيعات احمللية املرشوعة للجسائر
6519186739496979833.5

العدد املقدر للجسائر غري املرشوعة 

اليت مت رشاؤها (باملليار سيجارة)
0.50.70.934.5

إمجايل اخلسارة الرضيبية املقدرة 

من االسهتالك غري املرشوع
31.844.844.662.965.092.645.6

إيرادات رضيبة االسهتالك 

املفقودة  
26.236.936.851.853.375.245.1

خسارة إيرادات رضيبة القمية 

املضافة 
5.67.97.911.111.616.447.7

خسائر رضيبة االسهتالك كنسبة 

موئية % من إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك احملمتلة

3.95.27.1 

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

األردن: اإليرادات الرضيبية املتوقعة واخلسائر الرضيبية 

اُملقدرَّة
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 األردن: 
مصادر البيانات

مالحظاتاحلساباملصدر األسايس

املبيعات احمللية 

(LDS) املرشوعة
——متوسط تقديرات الصناعة.

التدفقات اخلارجة للجسائر 

احمللية مدفوعة الرضائب

 (EPS) استطالعات العلب الفارغة

يف األسواق األخرى املمشولة 
يف هذا التقرير. 

تستخدم بيانات استطالعات العلب الفارغة 

يف األسواق األخرى لتحديد وجود علب محتل 
عالمات خاصة بالسوق يف األردن (عىل سبيل 

املثال، التحذيرات الصحية، واألختام الرضيبية، 

إخل).

مبا أن التدفقات اخلارجة استناًدا إىل بيانات 
استطالعات العلب الفارغة الواردة من األسواق 

األخرى ممشولة يف هذا التقرير، مفن احملمتل 

أن تبخس األرقام املقدمة تقدير مجموع 

التدفقات اخلارجة.

االسهتالك احمليل 

(LDC) املرشوع
—

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

تدفقات املبيعات املرشوعة اخلارجة.

عدم وجود تدفقات حمددة للجسائر مدفوعة 

الرضائب، وبالتايل فإن املبيعات احمللية 

املرشوعة تساوي االسهتالك احمليل املرشوع.

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
—

مجموع املرشوع غري احمليل وغري املرشوع غري 

احمليل.
—

(NDL) مرشوع غري حميل—

 مت التقدير باستخدام بيانات املسافرين،
ومعدالت التدخني لدى البالغني، وحصة 

االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم 

امجلركية لملسافرين.

احلد األقىص لملبلغ النظري الذي ميكن للفرد 

محله عرب احلدود. بيانات املسافرين من منمظة 

السياحة العاملية/وزارة السياحة واآلثار ومنوذج 

Oxford Economics للسياحة. 

استطالعات العلب الفارغة.غري مرشوع وغري حميل
استناًدا إىل تقديرات استطالعات العلب الفارغة 

.Oxford Economicsو

تقديرات مسمتدة من استطالعات العلب الفارغة 

يف الربع الثاين والرابع من عام 2016، والربع الثاين 
والرابع من عام 2017، والربع الثاين والرابع من عام 

2018، والربع األول والثالث من عام 2019. 

—حميل غري مرشوع
من املفرتض أنه ال يوجد إعالن لقمية أقل من 

احلقيقية للجسائر املنتجة حملًيا.

يف حني أنه من املعروف أن بعض الجسائر غري 
احمللية غري املرشوعة قد يمت تصنيعها حملًيا 

بالفعل، فإن هذا ال ميكن حتديده عن طريق 

حتليل استطالعات العلب الفارغة. 

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
—

مجموع غري املرشوع غري احمليل وغري املرشوع 

احمليل.
—

—إمجايل االسهتالك

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

التدفقات اخلارجة للجسائر احمللية مدفوعة 

الرضائب، باإلضافة إىل االسهتالك املرشوع 

غري احمليل املقدر، باإلضافة إىل إمجايل 

االسهتالك غري املرشوع املقدر.

يبلغ تقدير منوذج تدفقات IT  إلمجايل االسهتالك 

12.6 مليار سيجارة لعام 2018. 

—إمجايل اخلسارة الرضيبية

إمجايل االسهتالك غري املرشوع مرضوبًا يف 

متوسط املعدالت الرضيبية املقّدرة املعمول 

هبا (مبا يف ذلك رضيبة االسهتالك، والرضيبة 
اُملخّصصة، ورضيبة القمية املضافة/رضيبة 

السلع واخلدمات العامة/رضيبة املبيعات).

—
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لبنان



ILLICIT

 لبنان: 
بيئة للتجارة غري املرشوعة

 البيئة االجمتاعية، والسياسية، واالقتصادية

تتسم البيئة السياسية باالختالل واحلدة، فهي رديئة مقارنًة باملعايري العاملية فميا يتصل باالستقرار 

السيايس ونزاهة احلكومة.1 مستويات الفساد مرتفعة والبيئة األمنية صعبة نتيجة عدم االستقرار يف 

سوريا املجاورة.2

تدهورت التوقعات االقتصادية بشلك حاد يف السنوات األخرية، بسبب ضعف الثقة مع ارتفاع الدين 

العام، وجعز كبري يف احلساب اجلاري، واالفتقار إىل تنفيذ اإلصالحات املعززة للمنو. ومن حيث 

تعادل القوة الرشائية، إمجايل الناجت احمليل للفرد الواحد آخذ يف الرتاجع بشٍلك مسمتر. اكنت األزمة 

االقتصادية املتفامقة مبثابة العامل احملفز الرئييس الندالع االحتجاجات املناهضة للحكومة يف هناية 

عام 2019. 

ال تزال الظروف االجمتاعية أيًضا تشلك حتديًا كبًريا، حيث أدى المنو الضعيف والشلل السيايس إىل 

اضطرابات اجمتاعية واسعة النطاق، بيمنا يستضيف لبنان ما يقدر بنحو 1.5 مليون الجئ سوري (ربع 

¼ عدد الساكن)،3 مما فرض ضغوًطا مزتايدة عىل املوارد احمللية احملدودة. 

 اإلنفاذ، ومراقبة احلدود، واإلطار التنظيمي

يربز تقيمي البنك الدويل للجودة التنظميية، وكذلك الفعالية القضائية، وسيادة القانون مواطن الضعف 

يف مستوى احلومكة يف لبنان.4

تأيت اخلدمات اللوجستية التجارية5 يف لبنان يف مرتبة متوسطة عىل مستوى العامل — عىل الرمغ من 

أن هذا قد هبط يف األعوام األخرية مع تدهور جودة البنية التحتية — ومن الصعب مراقبة احلدود مع 

ما يقدر بنحو 124 نقطة عبور حدودية غري مرشوعة بني لبنان وسوريا يمت استخدامها لهتريب سلع غري 

مرشوعة بشلك متكرر مثل األجهزة اإللكرتونية، واملالبس، والسلع االسهتالكية.6 

 التعاون الدويل واحمليل

ُعِقد املؤمتر الوطين األول املعين باالجتار غري املرشوع يف عام 2018، ووافق ممثلو القطاعني العام 

واخلاص عىل مجموعة من التوصيات الرامية إىل تدعمي التنسيق وحتسني آليات اإلنفاذ ملاكحفة 

االجتار غري املرشوع. 

متّثل لبنان طرًفا يف املعاهدات الدولية مثل معاهدة االجتار باألسلحة واتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة 

االجتار غري املرشوع باملخدرات واملؤثرات العقلية، ولكهنا مل تصدق عىل بروتوكول منمظة الصحة 

العاملية للقضاء عىل االجتار غري املرشوع يف منتجات التبغ.

إمجايل الناجت احمليل للفرد 

الواحد يف عام 2018

8300
دوالر أمرييك (امسي)

يصنف لبنان مضن أدىن  

%25
من دول العامل عىل أساس 

مدراكت الفساد

حتتل لبنان مرتبة أدىن من  

%74
من لك دول العامل فميا 

يتصل بفعالية احلكومة 

1 البنك الدويل: مؤرشات احلومكة حول العامل.
Transparency International 2: مؤرش مدراكت الفساد.

3 معهد االحتاد األورويب للدراسات األمنية، 2016.
4 مؤرشات البنك الدويل للحومكة حول العامل.

5 البنك الدويل: مؤرش األداء اللوجسيت.
 124-illegal-border-crossings-between-lebanon-syria-increase-deficit/https://aawsat.com/english/home/article/1777726 6 وزير املالية عيل حسن خليل، عرب
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Haver حتليالت/Oxford Economics :املصدر

Heritage مؤسسة/Transparency International/املصدر: البنك الدويل

تستند النتاجئ إىل التصنيف العاملي، حيث متثل الدرجة 0 البلد األعىل تصنيًفا 

واألفضل أداًء، ومتثل الدرجة 100 البلد األقل تصنيًفا واألسوأ أداًء.

ILLICIT

1  يمت تقدمي منو إمجايل الناجت احمليل وفًقا لتاكفؤ القوة الرشائية الثابت — مما يعمل عىل تعديل البيانات االمسية وفًقا لالختالفات يف األسعار النسبية للسلع واخلدمات بني البلدان، ويزيل تأثري التمخض 
والتغريات يف أسعار الرصف مبرور الوقت، وبالتايل يوفر مقارنة أفضل بني البلدان ملستويات املعيشة مبرور الوقت.  
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 مت تقدير املبيعات احمللية املرشوعة بنحو 10.0 مليار سيجارة يف لبنان يف عام 1.2018 

بعد أن اخنفضت املبيعات احمللية املرشوعة بشلك معتدل يف عام 2017، ارتفعت بنسبة %8.3 

يف عام 2018. 

شلكت مبيعات الرشكة املصنعة للتبغ RLTT اململوكة للدولة أكرث من 60% من املبيعات احمللية 

املرشوعة يف عام 2018. أما بقية السوق فقد اكن يتألف من رشاكت دولية رئيسية تعمل يف جمال 

.BAT و ،Imperial و ،JTI و ،PMI :تصنيع التبغ، ويه

رشكة RLTT مسؤولة أيًضا عن تنظمي صناعة التبغ واإلرشاف عىل مجيع أنشطة ماكحفة الهتريب، مع 

ترصفها كوكيل حرصي مينح التصارحي لبيع منتجات التبغ حملًيا ولصناعة بعض العالمات التجارية 

الدولية حملًيا. 

تبلغ تلكفة العالمة التجارية األكرث مبيًعا للجسائر 750 لرية لبنانية ( 0.49 دوالر أمرييك) للك علبة 

يف عام 2018. وهذا أعىل من العديد من البلدان املجاورة مبا يف ذلك العراق، وهو مصدر رئييس 

للتدفقات الداخلة غري احمللية، حيث تلكفة العالمة التجارية األكرث مبيًعا 0.42 دوالر أمرييك للعلبة 

الواحدة.2

يتألف سوق الجسائر يف لبنان يف املقام األول من عالمات جتارية ذات قمية منخفضة، مثلت 

ما يقرب من 70% من املبيعات احمللية املرشوعة يف عام 2018. وقد ارتفع هذا معا اكن يزيد 

قليالً عن 45% يف عام 2014.

تزايدت هذه احلصة بشلك كبري يف السنوات األخرية — حيث ارتفعت من أكرث قليال من ربع عام 

2010 — خالل فرتة تزامنت مع تدفق أعداد كبرية من الالجئني الفارين من احلرب األهلية السورية. 

مكا أدى التفاوت الكبري يف األسعار بني عالمات الجسائر التجارية ذات القمية املنخفضة 

والقمية املمتازة إىل دمع هذا االجتاه يف حتول املسهتلك للعالمات التجارية للجسائر ذات القمية 

املنخفضة — سعر البيع بالتجزئة للعالمة التجارية ذات القمية املنخفضة يف لبنان ال يتجاوز %14 

من سعر البيع بالتجزئة للعالمات التجارية ذات القمية املمتازة (وهو أحد أكرب مستويات التفاوت يف 

األسعار اليت تتجىل يف خمتلف أحناء منطقة بالد الشام).3 

اخنفض متوسط أسعار الجسائر املرحج يف خمتلف قطاعات السوق يف السنوات األخرية نتيجة 

لمنو اسهتالك العالمات التجارية ذات القمية املنخفضة. مما أدى هذا إىل اخنفاض متوسط 

احلصيلة الرضيبية املقّدرة للك علبة من الجسائر.

املبيعات احمللية املرشوعة 

10.0مليار
سيجارة يف عام 2018

 تشّلك العالمات التجارية
ذات القمية املنخفضة 

%68.7
من املبيعات احمللية 

املرشوعة يف عام 2018

ميّثل سعر البيع بالتجزئة 

ألرخص عالمة جتارية  

%14
من سعر البيع بالتجزئة ألعىل 

عالمة جتارية 

1 متوسط التقديرات املقدمة من الصناعة.
Euromonitor Passport  2 — التبغ يف لبنان (2019)، ورشكة RLTT، وتقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. ألغراض هذا التقرير، تتكون العلبة من 20 سيجارة ما مل يذكر خالف ذلك.

3 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019.

 لبنان: 
املبيعات احمللية املرشوعة
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لبنان، عدد الساكن عام 

1:2018

6.9مليون
انتشار التدخني:2

%23.2
احلصة الرضيبية من سعر 

البيع بالتجزئة:3

%45.6
$

سعر العلبة (العالمة التجارية األكرث مبيًعا):

لرية لبنانية750/دوالر أمرييك0.49

العالمة التجارية ذات القمية املنخفضة:

دوالر أمرييك0.33

العالمة التجارية ذات القمية املمتازة:

دوالر أمرييك2.32

 .Haver 1 توقعات األمم املتحدة لساكن العامل/حتليالت
2 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي لعام 2019، استناًدا إىل عدد املدخنني الذين يدخنون التبغ يومًيا من سن 18 إىل 69.

3 تقرير منمظة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي 2019. 
.RLTT التبغ يف لبنان (2019)، ورشكة — Euromonitor Passport 4

األردن:

دوالر أمرييك2.82

العراق:

دوالر أمرييك0.42

سوريا:

دوالر أمرييك0.30

لبنان:

دوالر أمرييك0.49

مقارنة ألسعار الجسائر ذات 
العالمة التجارية األكرث مبيًعا4

 العالمة التجارية 
األكرث مبيًعا:

دوالر أمرييك0.49

65 لبنان: املبيعات احمللية املرشوعة



لبنان: سعر بيع الجسائر بالتجزئة والرضائب

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

استناًدا إىل العالمة التجارية األكرث مبيًعا يف أكتوبر من لك عام، باستثناء عام 2019، فهو السعر املطبق يف يناير. تمشل 

احلصيلة الرضيبية رضيبة االسهتالك ورضيبة القمية املضافة.

سعر بيع الجسائر بالتجزئة
لرية لبنانية للك علبة

0 500 1000 1500 2000 2500

2019 
الربع األول
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2017
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2014
68.2

68.2

68.2

77.3

68.2

77.3

الحصيلة الضريبية

ليرة لبنانية لكل علبة

750

750

750

750

750

750
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لبنان: املبيعات احمللية املرشوعة مقّمسة حسب الرشحية السعرية

(% من اإلمجايل)

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

0 20 40 60 80 %100

2018

2017

2016

2015

2014 45.7 33.8 20.5

45.0 35.8 19.2

53.5 29.6 16.8

64.8 18.5 17.0

68.7 17.3 13.9

شريحة األسعار المنخفضة شريحة األسعار المتوسطة شريحة األسعار الممتازة
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ُقدر إمجايل اسهتالك الجسائر يف لبنان بـ 14.2 مليار سيجارة يف عام 

2018. وميثل ذلك زيادة بنسبة 13.0% مقارنة بعام 1.2017

اكنت الزيادة يف إمجايل االسهتالك — وهو ما يعادل 1.6 مليار سيجارة إضافية مت اسهتالكها 

خالل العام ــ يرجع ذلك إىل عاملني مها ارتفاع املبيعات احمللية املرشوعة وزيادة التدفقات 

الداخلة غري احمللية. 

اكن ما يقرب من 30% من مجيع الجسائر املسهتلكة يف عام 2018 من أصل غري حميل. 

ومن ذلك، فإن حوايل 540 مليون سيجارة غري حملية أو ما يقدر بـ 3.8% من إمجايل االسهتالك 

اكن أصلها من خالل القنوات املرشوعة.

ُقّدر أن بقية الجسائر، اليت تعادل أكرث من سيجارة من لك أربع جسائر مت اسهتالكها طوال 

العام، اكنت من أصل غري مرشوع وغري حميل. يف املجمل، مت اسهتالك ما يقدر بـ 3.7 مليار 

سيجارة غري مرشوعة يف عام 2018، مما ميثل 25.9% من إمجايل االسهتالك.

وبعد أن ظل االسهتالك غري املرشوع ثابًتا يف عام 2017، ارتفع بأكرث من 30% يف عام 2018، 

 ارتفاعا عن عدد الجسائر الذي اكن 2.8 مليار سيجارة سابًقا. يعادل ذلك ارتفاع قدره 3.4 نقطة

موئية ملعدل انتشار االسهتالك غري املرشوع. وعالوة عىل ذلك، تشري استطالعات العلب الفارغة 

للربع الثاين من عام 2019 إىل أن هذا االجتاه اسمتر يف عام 2019، حيث ارتفع معدل انتشار 

االسهتالك غري املرشوع إىل 28.1%، بزيادة أكرث من نقطتني موئيتني مقارنة بعام 2018.

ويفرتض أنه ال يوجد إنتاج حميل غري مرشوع يف لبنان، ولذلك فإن مجيع الجسائر غري املرشوعة 

ذات منشأ غري حميل.

اكن انتشار ومنو اسهتالك الجسائر غري املرشوع يف لبنان جزًءا ال يتجزأ من تدشني املؤمتر 

 RLTT الوطين األول ملاكحفة االجتار غري املرشوع يف مارس 2018 — ويه مبادرة قادهتا رشكة

لتجشيع األمن، والقضاء، واجليش، والواكالت اإلدارية يف لبنان عىل توحيد اجلهود والتصدي 

لالجتار غري املرشوع. 

وقد وضع هذا االجمتاع األّويل مجموعة من التوصيات اليت ينبيغ العمل عىل أساهسا، هبدف 

اعمتادها يف غضون مخس سنوات. ومشلت هذه التوصيات ما ييل: (1) زيادة التنسيق فميا 

بني اإلدارات؛ (2) زيادة الويع العام؛ (3) حتديث الترشيعات؛ (4) حتسني املراقبة؛ و (5) دمع 

الصناعة الوطنية.2

إمجايل االسهتالك 

14.2مليار
سيجارة يف عام 2018

ارتفع معدل انتشار 

االسهتالك غري املرشوع إىل

%25.9
يف عام 2018

 ارتفع معدل االسهتالك
غري املرشوع بنسبة 

%30.3
يف عام 2018 

 لبنان: 
اسهتالك الجسائر

1  مت دجم نتاجئ استطالعات العلب الفارغة مع بيانات الصناعة حول جحم املبيعات احمللية املرشوعة لتقدير احلجم اإلمجايل للجسائر املسهتلكة يف لبنان بني عام 2016 وعام 2018. 
مت إجراء استطالعات العلب الفارغة يف الربع األول والثالث من عام 2016، والربع األول والثالث من عام 2017، والربع الثاين من عام 2018.

http://www.rltt.com.lb/Article/291/the-first-national-conference-against-illicit-trad/en 2 انظر
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قد ال يكون مجموع األرقام حصيحا متاما بسبب التقريب.

لبنان: تركيبة اسهتالك الجسائر

االجتاه املزتايد من العام السابق

% النسبة املوئية 201620172018
للتغيري 

2018-2017

الربع الثاين من عام 

2019
 الجسائر
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

 الجسائر%
باملليار

%

االسهتالك احمليل املرشوع 

(LDC)
9.574.19.273.310.070.38.33.068.6

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
3.325.93.426.74.229.726.01.431.4

(NDL) 0.53.90.54.20.53.82.70.13.3مرشوع غري حميل

2.821.92.822.53.725.930.31.228.1غري مرشوع وغري حميل

0.00.0غري متوفر0.00.00.00.00.00.0حميل غري مرشوع

12.8100.012.6100.014.2100.013.04.4100.0إمجايل االسهتالك

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
2.821.92.822.53.725.930.31.228.1
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الربع الثاني
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غير مشروع وغير محلي مشروع غير محلي االستهالك المحلي المشروع

74.1 3.9 21.9

4.2 22.5

3.8 25.970.3

3.3 28.168.6

73.3

 لبنان: تركيبة اسهتالك الجسائر
(% النسبة املوئية من إمجايل االسهتالك)
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تشري استطالعات العلب الفارغة اليت أجريت يف لبنان إىل ارتفاع معدل 

انتشار التدفقات الداخلة غري احمللية عىل مدى األعوام الثالثة اليت تتوفر 

لدينا بيانات عهنا. يف عام 2018، اكنت التدفقات الداخلة غري احمللية متثل 
29.7% من إمجايل االسهتالك. 

عند خصم تدفقات الجسائر الداخلة املرشوعة غري احمللية،1 فإننا نُقّدر أن ما يقرب من 3.7 مليار 

سيجارة غري حملية وغري مرشوعة مت اسهتالكها يف عام 2018. 

مت حتديد أغلبية التدفقات الداخلة غري احمللية غري املرشوعة بوصفها جسائر املتغّري السويق يف 

العراق. يف اُملجمل، اكن أكرث من 64% من االسهتالك غري املرشوع يتألف من منتجات عراقية، 

بعد زيادة اسهتالكها بنسبة 20% يف عام 2018. 

يف اُملجمل، اكن حنو 50% من إمجايل الزيادة يف االسهتالك غري املرشوع يف عام 2018 مدفوًعا 

بارتفاع التدفقات الداخلة من العالمات التجارية لملتغري السويق العرايق. 

اكنت أكرب عالمة جتارية للتدفقات الداخلة غري احمللية من العراق يه "Elegance"— استناًدا إىل 

حتليل الربع الثاين من عام 2018 الستطالعات العلب الفارغة— حيث متثل ما يقرب من ثليث 

إمجايل التدفقات الداخلة غري احمللية من جسائر املتغري السويق العرايق. وهذا يعادل حصة سوقية 

يف إمجايل االسهتالك بنسبة تتجاوز %11. 

 اكن املسامه الرئييس اآلخر يف زيادة االسهتالك غري املرشوع هو زيادة التدفقات الداخلة

للعالمات التجارية املصّنفة عىل أهنا املتغري السويق املعىف من الرسوم امجلركية، واليت متثل 

12.6% من التدفقات الداخلة غري املرشوعة. ولكن عىل الرمغ من أن هذه العالمات التجارية حتّدد 

أهنا معفاة من الرسوم يف استطالعات العلب الفارغة، إال أن حتليلنا يشري إىل أن هذه العالمات 

التجارية ال تدخل إىل السوق من خالل قنوات مرشوعة معفاة من الرسوم. 

مثلت العالمات التجارية لملتغري السويق يف سوريا نسبة 10.4% إضافية من إمجايل 

االسهتالك غري املرشوع، بعد زيادة يف االسهتالك بأكرث من 33% يف عام 2018. تزامنت زيادة 

وجود العالمات التجارية لملتغّري السويق يف سوريا مع إعادة فتح آخر احلدود الرمسية املتبقية بني 

لبنان وسوريا يف ديمسرب 2017 بعد إغالق دام مخس سنوات.

نًا صغًريا نسبًيا من إمجايل االسهتالك غري املرشوع بنسبة 2.6% فقط  مثلت الجسائر املقلدة مكوِّ

يف عام 2018.2 ومع ذلك، ارتفع معدل انتشار الجسائر املقلدة بشلك ملحوظ بعد أن اكن جحمها ال 

يذكر يف عايم 2016 و2017.

مت اسهتالك ما يقدر بـ

3.7مليار
سيجارة غري مرشوعة يف عام 

2018

بلغت قمية منتجات املتغّري 

السويق يف العراق 

%64.3
من إمجايل التدفقات الداخلة 

غري املرشوعة يف عام 2018

 "Elegance" اكنت حصة

السوقية 

%11.1
يف عام 2018

1 مت تقديرها باستخدام بيانات املسافرين ومعدل انتشار التدخني يف بلد الساحئني/سوق املنشأ واحلد املمسوح به من حصة االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم امجلركية لملسافرين. وتحمس لبنان حبصة 
استرياد خشيص معفاة من الرسوم قدرها 800 سيجارة. 

2 يمت حتليل علب الجسائر اليت يمت مجعها أثناء استطالعات العلب الفارغة من قبل الرشاكت املشاركة لتحديد املنتجات املقلدة.

لبنان: التدفقات التجارية غري املرشوعة
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لبنان: منشأ إمجايل التدفقات الداخلة غري 

املرشوعة وغري احمللية، 2018

20162017

?

?

الجسائر (باملليون)

التقليد

 منتجات محتل
 عالمة اإلعفاء من
الرسوم امجلركية

أخرى/غري حمدد

382

370

465

97

31

3

2018

اإلمجايل

3677مليون
(856 + مليون)

370مليون
(169 - مليون)

465مليون
(434 + مليون)

97مليون
(94 + مليون)

382مليون
(95 + مليون)

العراق

سوريا

3,677

13422364

2,821

1961

2,801

287 628

652

175

4

539

العراق

سوريا

2364مليون
(403 + مليون)

حملة رسيعة عن 2018

اجتاه عىل مدى ثالث سنوات

التقليد

غري حمدد

منتجات محتل عالمة اإلعفاء 

من الرسوم امجلركية
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.(CIF) 1 التلكفة، والتأمني، والحشن

لبنان: املوارد املالية احلكومية

يطبق لبنان نظاًما متعدد املستويات لرضائب االسهتالكيختلف حسب 

سعر البيع بالتجزئة للجسائر.

ختضع مجيع الجسائر ملعدل رضيبة االسهتالك احملدد والذي يعادل 9.20 دوالًرا أمريكًيا للك 1000 

سيجارة لملنتجات احمللية و16.2 دوالًرا أمريكًيا للك 1000 سيجارة للواردات (ارتفعت من 9.20 

دوالًرا أمريكًيا للك 1000 سيجارة يف فرباير 2017). 

باإلضافة إىل ذلك، ختضع الجسائر أيًضا ملكوِّن الرسوم القميية مبا يعادل 47% للجسائر بسعر 2250 

لرية لبنانية للك علبة تضم 20 سيجارة أو أكرث، أو 39% للك الجسائر األخرى، بناًء عىل سعر التلكفة، 

والتأمني، والحشن.1 

يمت تطبيق معدل رضيبة القمية املضافة االمسي بنسبة 11% عىل سعر البيع بالتجزئة، وقد متت 

زيادته آخر مرة يف يناير 2018 بنسبة 1% جكزء من الترشيع احلكويم لمتويل زيادات أجور القطاع 

العام. وقد قابل الزيادة يف رضيبة القمية املضافة ختفيض قدره نقطتان موئيتان يف مكوِّن القمية 

االمسية من رضيبة االسهتالك بالنسبة للك رشاحئ األسعار.

مكا يمت تطبيق الرسوم امجلركية — واكنت آخر زيادة هلا يف مزيانية عام 2019 — مبا يعادل %116 

للجسائر املستوردة و38% للتبغ املستورد، وذلك جمدًدا بناًء عىل سعر التلكفة، والتأمني، والحشن.

يف عام 2018، بلغت عائدات رضيبة االسهتالك اُملقدرة من املبيعات احمللية املرشوعة 

للجسائر 241.8 مليار لرية لبنانية ( 160.4 مليون دوالر أمرييك). وميثل ذلك زيادة بنسبة %4.3 

مقارنة بالعام السابق. 

يعين اجتاه حتول املسهتلك للعالمات التجارية للجسائر ذات القمية املنخفضة أن الزيادة يف 

عائدات رضيبة االسهتالك املقدرة اكنت أقل من نسبة الزيادة يف املبيعات احمللية املرشوعة 

خالل نفس الفرتة واليت اكنت 8.3%، مع هبوط متوسط احلصيلة الرضيبية للك سيجارة خالل هذه 

الفرتة.

أدى ارتفاع التدفقات الداخلة غري املرشوعة إىل زيادة اخلسائر الرضيبية املقدرة من االسهتالك غري 

املرشوع (رضيبة االسهتالك باإلضافة إىل رضيبة القمية املضافة). يف املجمل، متت خسارة ما 

يقدر بـ 116.2 مليار لرية لبنانية ( 77.1 مليون دوالر أمرييك) بسبب االسهتالك غري املرشوع يف 

عام 2018. 

بعد أن ظلت اخلسائر الرضيبية مستقرة نسبًيا يف عام 2017، ارتفعت بنسبة 27.1% يف عام 

2018، مبا يمتاىش بشلك عام مع ارتفاع االسهتالك غري املرشوع. واستناًدا إىل استطالعات العلب 

الفارغة للربع الثاين من عام 2019، من املتوقع أن تكون اخلسائر الرضيبية قد ازدادت بشلك أكرب يف 

عام 2019، مدفوعة بارتفاع أجحام االسهتالك غري املرشوع.

إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك

 لرية لبنانية

242مليار
من املبيعات احمللية 

املرشوعة يف عام 2018

تُقّدر اخلسائر الرضيبية بنحو 

 لرية لبنانية

116مليار
يف عام 2018

 ارتفعت اخلسائر الرضيبية
اُملقّدرة بنحو 

%27.1
يف عام 2018
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% النسبة املوئية للتغري 201620172018
بالعملة احمللية

2018-2017  لرية لبنانية
باملليار

 دوالر أمرييك
باملليون

 لرية لبنانية
باملليار

 دوالر أمرييك
باملليون

 لرية لبنانية
باملليار

 دوالر أمرييك
باملليون

إيرادات رضيبة االسهتالك من 

املبيعات احمللية املرشوعة للجسائر
233.6155.0231.7153.7241.8160.44.3

العدد املقدر للجسائر غري املرشوعة 

اليت مت رشاؤها (باملليار سيجارة)
2.82.83.730.3

إمجايل اخلسارة الرضيبية املقدرة 

بسبب االسهتالك غري املرشوع
91.760.891.460.7116.277.127.1

69.245.971.147.189.259.225.5إيرادات رضيبة االسهتالك املفقودة  

22.615.020.413.527.017.932.5 خسارة إيرادات رضيبة القمية املضافة 

خسائر رضيبة االسهتالك كنسبة 

موئية % من إمجايل إيرادات رضيبة 

االسهتالك احملمتلة

22.823.526.9 

املصدر: Oxford Economics استناًدا إىل بيانات الصناعة

لبنان: اإليرادات الرضيبية املتوقعة واخلسائر الرضيبية اُملقدرَّة
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خسائر ضريبة االستهالك بسبب االستهالك غير المشروع إيرادات ضريبة االستهالك المتوقعة من المبيعات المحلية المشروعة

77.2 22.8

23.5

26.9

76.5

73.1

29.071.0

لبنان: اخلسارة الرضيبية بسبب االسهتالك غري املرشوع

(% من إيرادات رضيبة االسهتالك املتوقعة)

Oxford Economics :املصدر
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 لبنان: 
مصادر البيانات

مالحظاتاحلساباملصدر األسايس

املبيعات احمللية 

(LDS) املرشوعة
——متوسط تقديرات الصناعة.

التدفقات اخلارجة للجسائر 

احمللية مدفوعة الرضائب

 (EPS) استطالعات العلب الفارغة

يف األسواق األخرى املمشولة 
يف هذا التقرير. 

تستخدم بيانات استطالعات العلب الفارغة يف 

أسواق أخرى لتحديد وجود علب محتل عالمات 

خاصة بالسوق يف لبنان (عىل سبيل املثال، 

التحذيرات الصحية، واألختام الرضيبية، إخل).

مبا أن التدفقات اخلارجة استناًدا إىل بيانات 
استطالعات العلب الفارغة الواردة من األسواق 

األخرى ممشولة يف هذا التقرير، مفن احملمتل 

أن تبخس األرقام املقدمة تقدير مجموع 

التدفقات اخلارجة.

االسهتالك احمليل 

(LDC) املرشوع
—

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

تدفقات املبيعات املرشوعة اخلارجة.

عدم وجود تدفقات حمددة للجسائر مدفوعة 

الرضائب، وبالتايل فإن املبيعات احمللية 

املرشوعة تساوي االسهتالك احمليل املرشوع.

إمجايل التدفقات الداخلة 

(ND) غري احمللية
—

مجموع املرشوع غري احمليل وغري املرشوع غري 

احمليل.
—

(NDL) مرشوع غري حميل—

 مت التقدير باستخدام بيانات املسافرين،
ومعدالت التدخني لدى البالغني، وحصة 

االسترياد الخشيص املعفاة من الرسوم 

امجلركية لملسافرين.

احلد األقىص لملبلغ النظري الذي ميكن للفرد 

محله عرب احلدود. بيانات املسافرين من منمظة 

 Oxford السياحة العاملية/وزارة السياحة، ومنوذج

 .Economics

استطالعات العلب الفارغة.غري مرشوع وغري حميل
استناًدا إىل تقديرات استطالعات العلب الفارغة 

.Oxford Economicsو

تسمتد تقديرات استطالعات العلب الفارغة من 

الربع األول والثالث من عام 2016، والربع األول 

والثالث من عام 2017، والربع الثاين من عام 2018، 

والربع الثاين من عام 2019. 

—حميل غري مرشوع
من املفرتض أنه ال يوجد إعالن لقمية أقل من 

احلقيقية للجسائر املنتجة حملًيا.

يف حني أنه من املعروف أن بعض الجسائر غري 
احمللية غري املرشوعة قد يمت تصنيعها حملًيا 

بالفعل، فإن هذا ال ميكن حتديده عن طريق 

حتليل استطالعات العلب الفارغة. 

إمجايل االسهتالك غري 

املرشوع
—

مجموع غري املرشوع غري احمليل وغري املرشوع 

احمليل.
—

—إمجايل االسهتالك

املبيعات احمللية املرشوعة خمصوما مهنا 

التدفقات اخلارجة للجسائر احمللية مدفوعة 

الرضائب، باإلضافة إىل االسهتالك املرشوع 

غري احمليل املقدر، باإلضافة إىل إمجايل 

االسهتالك غري املرشوع املقدر.

يبلغ تقدير منوذج تدفقات IT إلمجايل االسهتالك 

14.2 مليار سيجارة لعام 2018. 

—إمجايل اخلسارة الرضيبية

إمجايل االسهتالك غري املرشوع مرضوبًا يف 

متوسط املعدالت الرضيبية املقّدرة املعمول 

هبا (مبا يف ذلك رضيبة االسهتالك، والرضيبة 
اُملخّصصة، ورضيبة القمية املضافة/رضيبة 

السلع واخلدمات العامة/رضيبة املبيعات).

—

76 لبنان: مصادر البيانات



www.oxfordeconomics.com

Oxford Economics
املقر الرئييس العاملي

Abbey House
121 St Aldates

OX1 1HB ,أكسفورد

mailbox@oxfordeconomics.com :الربيد اإللكرتوين

هاتف: 900 268 1865 44+

لندن

4 Millbank
Westminster

SW1P 3JA ,لندن

هاتف: 8000 3910 20(0) 44+ 

نيويورك

 5 Hanover Square, 8th Floor
NY 10004 ,نيو يورك

هاتف: 3050 503 (646) 1+

 سنغافورة
Battery Road 6

#38-05
سنغافورة 049909

هاتف: 0110 6850 65+

ديب

Level 6, One JLT
 Jumeirah Lake Towers

ديب، اإلمارات العربية املتحدة 

هاتف: 5876 429 4 (0) 971+ 


