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 "الظاهرة تهدد اقتصاد البلد" وهي "من أبرز عالمات تحلل الدولة"

 معبر تهريب في لبنان 421خليل من "الريجي": أكثر من 

 ربما البعض يرعاه وال نستطيع اتخاذ خطوات حقيقية لضبطه
 

 سقالوي: أي رفع ألسعار التبغ ف

 ي ظل وضع المعابر المفتوحة 

 بة هدّية مجانية للمهربينسيكون بمثا

 

 سوق التهريب الحالي في قطاع التبغ 

 في المئة 03في المئة و 03تتراوح نسبته ما بين 

 ألف صندوق مهّرب في السنة 233أي ما يقّدر بـ 

 

 قيمة خسائر قطاع التبغ جّراء التهريب 

 مليون دوالر  033تقّدر بـ 

 

 

معبةر تهريةف  ةي لب"ةان"       011ء أن ثمةة "اكرةر مةن    كشف وزير المال علي حسن خليل اليوم األربعا

واعتبر أن ظاهرة التهريف "تهدد اقتصاد البلد وتساهم  ي عجةر الماليةة العامةة وتصلةيو الةواردات"       

واصفًا إياهًا بأنها "واحدة من أبرز عالمات تحلل الدولة  ي الصيةام بواببهةا"  كةاكيًا عةدم الصةدرة علة        

اه ضةبط""  وإذ نبهة" إلة  أن ارةتمرار هةوا الوضةس "ريلسةص  البلةد علة           اتخاذ "خطوات حصيصية  ي اتج

المسةتو  المةالي وقدرتةة" علة  الصةمود وعلةة  التطةور"  قةةالن "س يماةن ان نسةجل ان"ةةا دولةة حصيصيةةة         

 ونحن نشهد ونر  وربما البعض يرع  مرل هوه المخالفات" 

ريجةي"  ةي الحةدث عةن الواقةس الحةالي       وتحدث خليل لصاء عصد  ي مب"  إدارة حصر التبغ والت"باك "ال

للتجةةارة ريةةر المشةةروعة   بحيةةور ريةةي  "الريجةةي" مةةديرها العةةام المه"ةةد  ناصةةيف رةةصالو            

وأعياء لج"ة اإلدارة  ي "الريجي" المه"دران بورج حبيصةة ومةازن عبةود والةدكتور عصةام رةلمان       

وممرلةين لصايةد الجةيل العمةاد     والمراقبة المالية كارول يورف  والمدير العام للجمارك بةدر  ضةاهر    

بوزف عون والمدير العام لألمن العام اللواء عبا  ابراهيم والمدير العام لصو  األمن الداخلي اللةواء  

 عماد عرمان  وعدد من مسؤولي وزارة المال 



بةةا"العمل المميةةر للريجةةي وتجاربهةةا ال"ابحةةة وقةةدرتها علةة  متابعةةة     وأكةةاد خليةةل  ةةي مسةةتهل كلمتةة"   

ها وما تصترح"  وقالن "اليوم نشهد عل  نجاح الريجي  ي تحويل محطة المةؤتمر اسرةتر"ايي   مسؤوليات

 الو  عصد قبل ر"ة وبيعة ِأكهر إل  محطة ت"تج قرارات حصيصية من خالل المتابعة والمرابرة"  

ووصةةف خليةةل التهريةةف  ةةي المطلةةل  س ذلةةم المتصةةل بالم"تجةةات التب"يةةة وحةةدها  بأنةة" "واحةةدة مةةن    

يالت الابر  التي تهدد اقتصاد البلد وماليت""  ورأ  أن" "مشالة حصيصية تركت أثرهةا علة  كةل    المع

واقع"ا  اسقتصاد  واسبتماعي والمالي"   وسحة  أن "قيةية التهريةف تشةاهل واحةدة مةن المشةاالت        

الدولة  الجوهرية واسرارية التي تساهم  ي عجر المالية العامة وتصليو الورادات والي"  أكرر عل 

مةةن أبةةل مرابعةةة كةةل واقةةس موازنتهةةا للعةةام الحةةالي ولألعةةوام المصبلةةة"  وأكهةةد أن "مسةةتو  التهةةره        

الجمركيه والتهر  عل  المستو  اليةريبيه بالتةالي يشةال واحةدًا مةن ابةرز عوامةل ارةت"لاف الماليةة          

 العامة وعدم الصدرة عل  تحصيل التوازن المطلو " 

معبةر تهريةف  ةي     011شهادة األبهلة األم"ية الررمية ه"اك اكرةر مةن   واضافن "يافي أن نصول ان" ب

لب"ان  وهي معةابر يةا لالرةف وصةلت الوقاحةة  ةي ارةتخدامها إلة  حةده تسةميتها بم"ةتج معةين أو بارةم              

 كخو معين أو ببلدة أو اتجاه معيهن  وهوه واحدة من أبرز عالمات تحلل الدولة  ي الصيام بواببها" 

ان التهريف لي  قيية وط"ية  ص  بةل قيةية علة  مسةتو  العةالم  ولاةن أخطةر         وتابسن "نحن نعرف

أنواع التهريف هو أن تراه وتشهد علي" وتعده التصرير بحصه" وس تستطيس أن تخطو خطةوات حصيصيةة  ةي    

 اتجاه ضبط"" 

ر س وقالن "ع"دما نتحدث  س نتهر  من المسؤولية  هو صوت ر ع"اه  ي كل المواقس التي يجف أن يل

 يها الصوت من أبل ماا حة هوه اآل ة  قد يعتصد البعض أن" يستفيد من هوه الر"رة ولان علي"ا أن نعلم 

بميعًا أن ارتمرار هوا األمر ريسص  البلد عل  المستو  المالي وقدرت" علة  الصةمود وعلة  التطةور     

ل"ةا خةالل نصةال الموزانةة     وعل  إطالق المشاريس الت"موية واإلنفاق اسرترمار   لصد ر ع"ا الصةوت وق 

العامة  ي مجل  الوزراء وخالل األيام الم"صرمة واليوم  ي لج"ةة المةال والموازنةة ال"يابيةة  إن هةوه      

الصيية تسةتوبف اطةالق وركةة عمةل متااملةة تشةارك  يهةا كةل اسبهةلة األم"يةة والجمركيةة المع"يةة             

اامن الخلل ويلعَمل عل  ماا حتهةا كصيةية   تتاامل ادوارها  ي اطار رر ة عمليات موحدة تلَحدهد  يها م

وط"ية ارتراتيجية بامتيةاز  وس يماةن ان نسةجل ان"ةا دولةة حصيصيةة ونحةن نشةهد ونةر  وربمةا الةبعض            

 يرع  مرل هوه المخالفات" 

وإذ أكار إل  أن موضوع التهريف كان "من األمور التي ط"ت عل  ال"صال العام المفتوح اليوم علة   

عامة"  كدهد عل  ضرورة إنجاز هوه الموازنة " ي أرةرع وقةت مماةن  حتة  قبةل      مستو  الموازنة ال

نهاية هوا الشهر   ي لج"ة المةال والموازنةة  ليتسة"  إقرارهةا  ةي الهيعةة العامةة ولتتحةول الدولةة نحةو           

اسهتمام بالصيايا األخر  الماملة إلقرار الموازنة  ك"صال الخطة اسقتصادية اليرورية والتي يجف 

تتاامل مس الموازنة من أبل تحريم عجلة اسقتصاد والمالية العامة واإلنفةاق اسرةترمار  والصةدرة    ان 

عل  اسرتفادة من المشروعات التي تصةررت  ةي مةؤتمر رةيدر وريرهةا مةن المشةاريس اسنماييةة التةي          

التةي لهةا   أمهن لها التمويل من الجهات المصرضة أو المانحة عل  مسةتو  الةدول الصةديصة والمؤرسةات     

 عالقة مس لب"ان" 

وسح  أن "ثمة الارير من اسرت"الل الشعبو  لصيايا وب"ود هوه الموازنة"  وإذ أكهةد أن "س نيهةة لةد     

أحد  ي الحاومةة وعلة  مسةتو  الصيةادات السيارةيهة  ةي ارةتهداف قطةاع أو إدارة أو مؤرهسةة عامةة"            

ك مسار اإلصالح الحصيصي  ي اإلدارة  ي المالية كرح أن "كل ال"صال الداير اليوم هو الصدرة عل  رلو

العامة   ي اسقتصةاد   ةي إدارة كةؤون اسقتصةاد والوظيفةة اسبتماعيهةة واسقتصةاديهة لهةوه الموازنةة           

وهوا أمر ربما يتطلهف ت"ييرًا  ي بعةض الوقةايس الصايمةة والتةي س تلتصةي وس تتهسةم بالديمومةة وبالحفةا          

 الدولة ومصالح األ راد"   عل  المال العام ومصالح

واضافن "قيل الارير عن ارتهداف المؤرهسات العساريهة واألم"يهة وأبدهد الصول اليوم إنه كل عمل"ا هو 

مةةن أبةةل الحفةةا  علةة  ماتسةةبات وحصةةوق األبهةةلة العسةةاريهة واألم"يهةةة واإلداريهةةة وكةةل مةةا يتهصةةل          

والتحةده  هةو  ةي تةأمين الصةدرة علة  ارةتمرار        بالمستفيدين من هوه الدولةة  الفاةرة األرارةيهة هةي هةوه      

تصديم التصديمات لهوه المؤرهسات  أما إصالح بعض الر"ر الصايمة  ي ال"ظم و ي الصوانين و ي المراريم 



و ي الشؤون التي ترع   هو أمر مطلو   ي كله حين من أبةل تحسةين المسةار علة  مسةتو  الدولةة       

 ة"  والصيام بإصالحات وإنجازات بدهية وحصيصيه

وإذ أكار إل  أن "البعض ربما س يعجب" مسار ال"صال"  نبهة" إلة  أن "مةن الخطةورة بماةان أن نليةيهس       

وأن نبسه  حجم اإلنجازات التي يمان أن تتحصهل من إقرار هوه الموازنة  والحابة إل  خلةل رأ  عةام   

الداعمة للب"ان  المؤرهسات مساعد يسمح للمؤرهسات  ي الخارج  مؤرهسات التصييم الدوليهة  المؤرهسات 

التي ت"ظهم تصارير حول الوضس إصالح الماليهة العامةة والموازنةة ألنه أ ه مخةاطرة بهةوا األمةر رةتترك       

انعاارًا كبيرًا عل  صعيد ارتصرارنا بميعًا  عل  واقع"ا بميعًا"  وتابس"الاله  ةي المركةف  مةن قطةاع     

ع"د أ ه اهتلاز  كةل ماوهنةات هةوا الةوطن رةتاون       عام وقطاع خاص  وموظهفين ومتصاعدين  وبالتالي

أمام ال"تايج السلبيهة أل ه تصييم رةلبي ي"ةتج مةن إدارة ملف"ةا علة  مسةتو  اإلعةالم والةرأ  العةام المحلهةي           

 والخارج"  

وبةةةةدهد خليةةةةل ثصتةةةة" "بةةةةإدارة الريجةةةةي وبةةةةاألدوار التةةةةي تصةةةةوم بهةةةةا وس رةةةةيما مةةةةا يتعلةةةةل بالت"ميةةةةة     

"الفهةةةم الحصيصةةةي لةةةدور الريجةةةي يجةةةف ان ي"طلةةةل مةةةن األبعةةةاد اسبتماعيةةةة    اسبتماعيةةةة" وذكهر بةةةأن 

واسقتصادية والوط"ية لهوه المؤرسة أوس  ي دعم صةمود ال"ةا   ةي أرضةهم وعةدم بعةل هةوا األمةر         

عبعًا عل  المالية العامة من خالل اإلنتاج والو ر والصةدرة علة  ت"طيةة هةوا الةدعم"  وأضةافن "األمةر        

علي"  هو أن نعمل عل  تخفيف اآلثار السلبية للم"تجات التب"يةة مةن خةالل مشةاريس     اآلخر  وأنا مصره 

الت"مية  ي الم"اطل ومن خالل تاري  مفهوم الت"مية المستدامة وإدارة كل ما يتصل بحيةاة ال"ةا  مةن    

ورأ  ضرورة وبود "تصةدير و هةم عميةل لمع"ة  قيةام      خلبال هوه المؤرسة وريرها من المؤرسات"  

ومية أو ررميهة لب"انيهة  ي مصاربتهةا لصيةيهة الوظيةف مصاربةة كةاملة تتهصةل بمرةل هةوه األبعةاد          إدارة حا

اسقتصاديهة واسبتماعيهة"  وقالن "هوا نجةاح يسةجهل لةردارة ويةد ع"ا إلة  أن نركهةل أكرةر علة  نتايجة"          

 بدًس من التركيل عل  تهشيم الصورة اإليجابيهة المشاهلة عن هوا الصطاع"   

  "علةة  م"طةةل الشةةراكة الصايمةةة اليةةوم  ةةي معالجةة ملفهةةات هةةوا الصطةةاع وم"هةةا ملةةف التهريةةف مةةس  وأث"ة 

اإلدارات الررميهة المختلفة ومةس الصطةاع الخةاص"  وقةالن "هةو أمةر قةد يعتصةد الةبعض أنهة" ي"طلةل مةن             

هةوا  نظام مصلحي أو نظام مصالح  ولاةن ق"اعت"ةا أنه قةدرة البلةد علة  اسرةتمرار تسةتوبف قيةام مرةل          

التعاون الوثيل بين الصطاعين العام والخاص  ي كل مجاست اسقتصاد والمةال وبالطريصةة التةي تحمةي     

الدولة وتحمي اسرتصرار الو  يؤمه"" هوا الصطاع عل  مستو  العمالة وعل  مستو  اإلنتاج ومسةتو   

ي مواصةلة "هةوا المسةار الجةاد     ر د الماليهة العامة باإلماانات ل"سةتطيس أن نبصة  وأن نسةتمر"  وأمةل  ة     

علةة  مسةةتو  ماا حةةة التهريةةف واعتمةةاد أعلةة  معةةايير الحوكمةةة والمتابعةةة الحريرةةة والمباكةةرة لعمةةل    

اإلدارات كل إدارات الدولة ومؤرهساتها للوصول إل  دولة يشةعر معهةا المةواطن بأنهة" مةواطن حصيصةي       

وهبي أو ريارةةي"  وخةةتم قةةاياًلن "بهةةوا  يتصةةدهم  يةة" م"طةةل مواط"يهتةة" علةة  كةةل انتمةةاء  خةةر طةةايفي أو مةة  

نستطيس أن نتحدهث عن قيامة بلةد وإس إذا بصي"ةا  ةي كةرنصة خصوصةيهات"ا وخطاب"ةا الطةايفي والم"ةاطصي         

 ع"دها س قدرة عل  اسرتمرار والبصاء  عل  بصاء هوا الوطن الابير بالصيم التي يمرهل  عل  بصاء لب"ان"   

 

 

 سقالوي

 

"الو  يلتابس وبدقهة كله خط  ومشاريس الرهيجي ويوليها اسهتمةام والع"ايةة التةي    ورحهف رصالو  بخليل 

تسةةتحل ررةةم اسرةةتحصاقات اليةةارطة حاليةةًا"  وقةةال إن "الريجةةي" لةةم تاةةن لتةةتمان مةةن أن تحصهةةل مةةا   

 ارتطاعت تحصيص" حته  اليوم "لوس هوه الرعاية" 

د  ةي درارةة للجامعةة األميركيةة     وخصو رةصالو  الجةلء األول مةن كلمتة" "لتصةحيح بعةض مةا ور       

و ي تصريحات بعض المسؤولين"   و ي ما يتعلل بدرارة الجامعة األميركية التي تصترح ر س أرعار 

التبغ وبالتالي ر س اإليرادات وتخفيض الفاتورة الصةحيهة  رأ  أن "هةوه المعادلةة صةحيحة   ةي حالةة       

س الشةةرعية  ولاةةن بوبةةود كةةل أنةةواع التبةةغ واحةةدة  ع"ةةدما س ياةةون امةةام المةةواطن خيةةار ريةةر البيةةاي 

المهره   ي السةوق  تصةبح هةوه الدرارةة رةوريالية وبعيةدًة عةن التطبيةل والواقةس"  وأوضةح أن "أ            



عملية لر س األرعار  ي ظل الوضس اسقتصاد  الحالي ووضس المعابر المفتوحة رتد س بالمواطن ال  

فن  ةال تة"خفض نسةف المةدخ"ين وس تليةد العايةدات       بدايل أرخو  ورتجر  الرياح بما س تشتهي الُس

 بل نصدهم هديهة مجانية للمهربين" 

وعلهةةل رةةصالو  علةة  المةةؤتمر الصةةحا ي لةةا"أحد ال"هةةوا  الاةةرام" قبةةل أيةةام  متطرقةةًا إلةة  كالمةة" عةةن    

"ب"هات الفساد" وإل  ذكره "الريجي" ضم"ها   صالن "نست"ر  اس تراءات علة  قطةاع م"ةتج  و اعةل     

ديا وابتماعيًا وت"مويًا   ونست"ر  التعرهض لمؤرسة تعتبر رباقة  ي التطوير اإلدار  واعتماد اقتصا

معةةايير إدارة الجةةودة وقيةةا   اعليةةة األداء نهجةةًا لهةةا  ةةي كةةل تفاصةةيل عملهةةا  ونسةةت"ر  ارةةتهداف       

قيل خةاربي  مؤرسة تعتمد المساءلة والمحاربة قانونًا والرقابة السابصة والالحصة ومن ثم من كةركة تةد  

مالفة من وزارة المال  وتررل موازنتها ر"ويًا قبل المهل المحددة اصوًس )أيلول( لتدر  مةن وزارة  

 المال  وعل  ميلانية تررل  ي  هذار من كل عام وتحوهل األرباح و صًا لألصول ال  خلي"ة الدولة" 

"هل المطلو  ا ال  الريجةي  وعن اقتراح ال"ايف نفس" زيادة ألف ليرة عل  السجاير  رأل رصالو ن 

بعد ر س الرروم الجمركية حيث وقع"ا تحت عجل مالي لس"وات نتيجة هةوا   0000كما حدث  ي العام 

الصرار ووصلت األرباح الفايتة عل  الخلي"ةة إلة  مليةار  دوسر  أمةا الةربح  اةان لجيةو  المهةرهبي"ن         

 وحيرة ال"ايف يعرف ذلم بيدًا" 

وية للبلديات  أوضةح رةصالو  ردًا علة  ال"ايةف إيةاه  أن "هيعةة التشةريس        وعن مساهمات الريجي الت"م

أحصيهة الريجي  ةي مة"ح الهبةات" إذ رأت "انة"      1900واسرتشارات  ي وزارة العدل حسمت  ي العام 

يمان إلدارة الحصر بعد موا صة وزير المال وب"اء عل  اقتراح مفوض الحاومة م"ح الهبات لردارات 

 العامة" 

رةصالو  علة  قةةول ال"ايةف ان مهمةة "الريجةةي" بيةس الةدخان وإعطةةاء األمةوال للدولةة   صةةالن "س         ورده 

يجةةوز اختةةلال ررةةالة هةةوه المؤرسةةة بهةةوا الشةةال   أبعةةاد تأرةةي  اسحتاةةار تتخطةة  الةةدعم المةةالي           

واسقتصاد  ال  تأمين اسرتصرار اسبتماعي لملارعي التبغ  ي األرياف  من خةالل تربيةت المةلارع    

ي ارض"  ودعم"  وتحسين ظةروف عملة"  لةولم  مةن صةلف واببات"ةا ان نبةادر مةن خةالل البلةديات            

إلنجاز طريل زراعية او برك تجميس مياه وتأمين معدات رل مبيدات وريرها لمساندة الملارعين    

بلةةدة  ةةي الشةمال والج"ةةو  والبصةةاع  وقيمةةة   199حيةث رطةةت مشةةاريس الريجةي حتةة  اليةةوم أكرةةر مةن    

 باأللف من صا ي عايدات الخلي"ة من قطاع التبغ"  0همات س تتخط  نسبة المسا

وذكهةر رةصالو  بةان "مفهةوم اإلدارة الحديرةة والمسةةؤولية المجتمعيةة للشةركات قةايم علة  التفاعةل مةةس           

المجتمعات المحلية وخصوصًا الريفية م"هةا"  وأضةافن "يحسةف ل"ةا ولةي  علي"ةا ارةتحداث مصةلحة         

 ضمن هياليت"ا ألن"ا نعتبر ان هوه ال"شاطات من صلف عمل"ا"  للت"مية المستدامة

ثم تحدث رصالو  عن واقس التهريف   اكار إل  أن "الريجي اليوم   وهي خام  مصدر لدعم خلي"ة 

الدولة  تتعرض لتهديد حصيصي هو التهريف  واألرقام )   ( دليل عل  أن اليةرر خطيةر"  وكشةف أن    

 ي المعةة  أ  مةا يصةدهر     00 ي المعة و 09ع التبغ تتراوح نسبت" ما بين "روق التهريف الحالي  ي قطا

ألف ص"دوق مهره   ي الس"ة  و ي حال ر س األرعار كما  ي درارة الجامعة األميركيةة  قةد    109با 

 تصل نسبة التهريف ال  ضعفي هوا الرقم" 

 099لخسةارة الفعليةة  تصةدهر بةا     مليون دوسر   يمةا ا  099واضاف أن "الخسارة المباكرة تصدهر اآلن با 

مليةةون دوسر ألن التهريةةف يحةةرم الدولةةة مةةن أربةةاح مفترضةةة لعةةدم اماةةان ر ةةس ارةةعار المصةة"وعات   

 التب"ية"  

وتابس قاياًلن " ي العام الم"صةرم  بادرنةا الة  دقه نةاقو  الخطةر  ةي المةؤتمر األول لماا حةة التجةارة          

دولة عربية  19مشارك من أكرر من  099س أكرر من رير المشروعة برعاية الوزير خليل والو  بم

واب"بية  وقد اكهد معالي الوزير خاللة" ان الواقةس المةالي المةأزوم يفةرض ضةب  ظةاهرة التجةارة ريةر          

المشروعة والتهريف والفساد المالي واإلدار  لاي يستصيم وضس اسقتصةاد والماليةة العامةة مةن خةالل      

ت"فيو  وررم اآلليات اليرورية ليب  هةوه الظةاهرة  وبعةد مةرور     إعادة ال"ظر بالواقس التشريعي وال

عام علة  مؤتمرنةا  نطةرح السةؤال مجةددًان علة  مةن تصةس مسةؤولية حمايةة هةوا الصطةاع  ومةوارد هةوا               



الةةوطنو وهةةل يافةةي ان نجتمةةس ونةةأتمر ونيةةس توصةةيات ومخربةةات مةةن دون أ  إبةةراءات ت"فيويةةة    

 واقعية عمليةو" 

نطرح هوه األرةعلة اليةوم  ألن بهودنةا تبصة  م"صوصةة إذا لةم تصةفه  ةي إطةار          وأضافن " ي الحصيصة  

رؤية وط"ية بامعة  وايمانا م"ا بيرورة التحرهك  ي هوا اإلطةار  قم"ةا بمشةاركة نتةايج هةوا المةؤتمر       

 وتوصيات" مس الرؤراء الرالثة خالل العام الماضي"  

ون الحله األراري لعالج مشةالة التجةارة ريةر    وقال إن "الريجي اعتمدت م"هجية الماا حة التجارية ك

 المشروعة  بيب  المعابر البرية والبحرية والجوية لم يتحصهل لتاريخ" يا لألرف" 

وأوضةةح أن مةةن الخطةةوات التةةي ت"ةةدرج ضةةمن هةةوه الم"هجيةةة "إطةةالق الريجةةي إنتةةاج صةة"ف رةةجاير   

% من 09يوم ي"طي اكرر من ريدرز وط"ي بسعر م"ا  "  وقالن "لوس هوا الص"ف لاان التهريف ال

 السوق اللب"انية" 

أما الخطوة الرانية ضمن م"هجية الماا حة التجارية   هو "بدء الريجةي خةالل األكةهر الرمانيةة المصبلةة      

بتص"يس معسهل وط"ي بموبف إبازة  ةي معاملهةا لماا حةة تهريةف المعسهةل"  ولفةت إلة  أن "المعسهةل         

طةن معسةل    0199 ي المعة من السةوق  أ  نحةو      09تصدهر با باص"ا " كا ة مستورد ونسبة التهريف 

 مههر "  

  خةالل اكةهر"     SLIMكولم "رتبدأ الريجي  بحسةف رةصالو   "بتصة"يس رةجاير رةيدرز مةن نةوع        

 SLIM  ةةي المعةةة مةةن رةةوق الةةا     09تسةةيطر علةة    ELEGANCEمشةةيرًا إلةة  أن ان "ماركةةة    

 المهره "  وتوقهس "ان ت"خفض نسبة التهريف" 

أعلن عن نية "الريجي" ادخال السجاير اسلاترونية كرعيًا  مشةيرًا إلة  أن "نسةبة تهريةف السةجاير      و

اسلاترونية  تبلغ معة  ي المعة  إذ حت  اليوم س تلال كل أص"اف السجاير اسلاترونية مهرهبة"  وقالن 

رهبةة  اس انة" وبعةد مةرور     "نحن نشهد اليوم رلوًا ألرواق"ا من مختلف أنواع السجاير اسلاترونية المه

ر"وات عل  توقيس وزير المال عل  نظام اسدخةال وصةدور اقةراره بالجريةدة الررةمية   لةم نةتماهن         1

 حت  اليوم من  إدخالها"  

وكار رصالو  ال"يابة العامة المالية بشخو الصاضي علي إبراهيم "الو  رجهل رابصة بتةاري  الصيةاء   

اف المهربين وعدم اطالق رراحهم اس بعد المصالحة ود س ال"رامات وراند الريجي  ي التشدد  ي إيص

 المتوببة عليهم" 

مليةون   099وقال رصالو ن "ما اوردنةاه ت"ةاول قطةاع التبةغ  صة   والةو  تصةدهر قيمةة خسةايره حاليةًا بةا            

دوسر   ايف هي حال الصطاعةات األخةر  وباةم تلصةدهر خسةايرهاو"  واضةافن "نحةن اليةوم امةام تحةد            

صيصةةي وضةةرر خطيةةر يطةةال الةةوطن واسقتصةةاد معةةًا  وكةةل امةةام مسةةؤوليات" يجةةف ان يحةةاول ويبةةادر  ح

ويتحرك ولان س يمان ان نل"ي ان الحله الرييسي لماا حة للتهريف هو ضب  المعابر الشرعية ورير 

 الشرعية وقبل أ  ر س لألرعار  ع"د ذلم نحن من ريبادر سقتراح ر س األرعار" 

لتحية ال   ريل عمل بهاز ماا حة التهريف  ةي "الريجةي"  مشةيرًا إلة  أن عديةده "س      وختم بتوبي" ا

 يتجاوز العشرين ويصوم بمهام كبيرة ويتعرهض للتهديد والوعيد  وارتطاع تحصيل الارير" 

 

 

 


