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 2الضرائب والتجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ  وتمويل اإلرهاب""

 موجز تنفيذي

الدوالر إلى "مشكلة  سعر صرف ارتفاعأفضى االنحسار الشديد في أسعار النفط إلى جانب 
لنسبة إلى الدول المصدِّرة للنفط ضمنًا دول مجلس التعاون الخليجي. وحيث تعوِّل مضاعفة" با

تراها تتعّرض لخسائر  النفط التماسًا لعائدات حكومّية،هذه الدول بشكٍل كثيٍف على صادرات 
. من أجل معالجة مشكلة تطّير عائدات النفط وضعفها وتصويب مواطن في العائدات شديدة

امة المالّية، سيتعّين على دول مجلس التعاون الخليجي أن ُتعطي األولوّية الخلل لجهة االستد
لإلصالح المالي وأن تضع سياسات تقوم على تنويع مصادر العائدات الحكومّية ومراجعة خطط 

. مناسبة ضرائباستحداث الممنوح للوقود و دعم ال. ُيمكن أن يتم ذلك من خالل خفض اإلنفاق
الرسوم المفروضة  زيادةمضافة و القيمة ال علىّية حول استحداث ضرائب تتمحور المداوالت الحال

 استهالك التبغ والكحول من بين أموٍر أخرى.فرض ضريبة انتقائّية على ة و على التجار 

ُيعالج هذا التقرير اإلستراتيجي موضوعين أساسيين على صلٍة بفرض الضرائب االنتقائّية على 
والكبيرة في المعدالت الضريبّية مما  ةجة إلى تفادي الزيادة المفاجئ: )أ( الحاوهما التبغ وزيادتها

تمويل المجموعات الجرمّية المنظمة تفادي و زيادًة في االتجار غير المشروع و)ب(  يؤدي إلى
OCGs  والمنظمات اإلرهابّية التي تعمل في داخل منطقة الشرق األوسط وخارجها. وال شّك في

المشروع بديهي حيث أّن االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  أّن حجم شبكة التجارة غير
التجارة العالمّية لجهة  يحتّل حاليًا المرتبة الرابعة على سّلم)الخارجة عن المقص الضريبي( 

 التبغ الدولّية.  اتالحجم بعد مؤسس

غير  لمنتجات التبغُتسَجل في دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا معدالت اقتحام متدنّية 
الرسوم والضرائب إلى جانب النقص في حدوٍد  الناشئ عنفي األسعار  عّد التباينيُ . المشروعة

                                                        
   PMشركة من كريمةٍ  برعايةٍ  التقرير هذا أعد .سةراالد ينُمعد نظر وجهة النص هذا يف الُمبيَّنة والمقترحات ءااآلر  تعكس2  
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آمنة داخل منطقة الشرق األوسط الدافع األساسي ال بل محّرك التجارة غير المشروعة. ُيالحظ 
أمريكي  )يتجاوز مليون دوالر شديد تفاوتقد تُفضي إلى  على التجارةفي أّن الزيادة في الضرائب 

 مما ُيشكِّل عبر المنطقة كلفةً  واألعلى كلفةً  لكّل حاوية( في أسعار السجائر بين األسواق األدنى
 .وقد يؤدي إلى تمويل المنظمات اإلرهابّية التجارة غير المشروعة لنمو اً حافز 

 تطرح هذه الدراسة السياسّية خّطة عمل خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل لجم النمو
هذه المقارنة متعددة المجاالت التدابير القانونّية والتنظيمّية  ُتعالجفي التجارة غير المشروعة. 

 وبناء القدرات. وهي تتضمن: الحّيز الضريبيعلى حدٍّ سواء إلى جانب 

دعم دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تنضم إلى بروتوكول القضاء على االتجار  .1
  غير المشروع بمنتجات التبغ

من  مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على وضع معايير مشتركة لالمتثال للبرتوكول .2
 وتحديد المصدر خالل طرح حّل مبني على التعقب

توحيد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها الستحداث ضرائب انتقائّية  .3
  محلّية

  بّيةالتطبيق التدريجي للضريبة االنتقائّية والزيادة الضري .4
 القدرة واإلدارة الضريبّية بناءاالستثمار في  .5
 استخدام التكنولوجّيات الحديثة إلدارة الضرائب بما في ذلك العالمات المالّية الرقمّية .6
 تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان االمتثال للقوانين .7

 تسونامي أسعار النفط والحاجة إلى اإلصالح الضريبي

شديدة على مستوى االقتصاد الكلّي نتيجة االنحسار الشديد  ةل المصدِّرة للنفط صدمتواجه الدو 
ات النفط بالنسبة إلى دول دئ. تمثِّل عا2014هر حزيران/يونيو في أسعار النفط ابتداًء من ش

من عائدات  %70من إجمالي العائدات وحوالى  %85مجلس التعاون الخليجي نسبة أكثر من 
 2015مليار دوالر في العام  287التصدير بحوالى $االنخفاض في عائدات ر قدَّ يُ . 3التصدير

                                                        
 %83.1و %86.5في اإلمارات العربّية المتحدة و %30.5دول مجلس التعاون الخليجي وتتراوح بين  باختالفتختلف هذه النسب  3

 بّية السعودّية تباعًا )صندوق النقد الدولي(.في الكويت والمملكة العر 
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المحّلي. ما خال دولتي الكويت وقطر، تواجه دول  جمالي الناتجمن إ %21وهي صدمة ُتعادل 
المحّلي،  من إجمالي الناتج %7.9مجلس التعاون الخليجي عجزًا متوسطًا في الميزانّية ُيقدَّر بـ

من إجمالي الناتج المحّلي )المرجع:  %4.6بنسبة  اً ضريبيّ  اً فائض 2014عام  حقق في حين
صندوق النقد الدولي(. هذا وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي ضغطًا شديدًا نتيجة ارتباطها 

االتحاد  عمالت أساسّية )مثل عمالتمقابل  %15بعملة الدوالر الذي ازدادت قيمته بنسبة 
ل نتيجة. و األوروبي واليابان وغيرهما( دول مجلس  االرتفاع الفعلي في أسعار الصرف تسجِّ

منها و لقطاعات غير النفطّية ل خسارًة شديدًة في التنافسّية شّكلت صفعةً  التعاون الخليجي
 إستراتيجّيات التنويع.عناصر من  اً أساسيّ  اً عنصر التي ُتشكِّل الصناعة والسياحة وسائر الخدمات و 

على لدول مجلس التعاون الخليجي  الماضية خشبة خالصالمالّية فط مكاسب الن شكِّلفي حين تُ 
ال بّد من ف. المالّية على السياسةإدخال تعديالت هذا ال ينفي الحاجة إلى المدى القصير، إاّل أّن 

تعزيز الميزانّية من أجل ضمان االستدامة المالّية والمحافظة على الموارد لألجيال المستقبلّية 
عداد أدوات  سياسّية جديدة لإلدارة االقتصادّية. تتخذ هذه األدوات شكل خفض في النفقات وا 

بّيًة هاالنخفاض الشديد في أسعار النفط فرصًة ذ ُيشكِّلوزيادة في العائدات أو مزيٍج بين االثنين. 
تكييف أسعار المرافق العامة و حفوري في دول مجلس التعاون الخليجي رفع الدعم عن الوقود األل

سعار لكاملة المترتبة عنها. وعليه، حين تعكس أرباء والماء والنقل( بحيث تعكس الكلفة ا)الكه
لتنمية لطائلة في الميزانّية ُتخصص  در فمن شأن هذا أن ُيحرر مواالنفط المحلّية األسعار الدولّية 

 واستحداث أسعار أكثر فاعلّية على عماالقتصادّية واالجتماعّية. وفي حين ُيتيح خفض الد
المرافق عامة دعمًا للميزانّية من خالل خفض النفقات المهدورة، يجب على دول مجلس التعاون 
الخليجي أن تحّد من تعويلها المفرط على عائدات النفط من خالل تنويع العائدات بدرجٍة أكبر. 
ومن أجل معالجة درجة التقّلب واالستضعاف في عائدات النفط ومعالجة االستدامة المالّية، 
سيتعّين على دول مجلس التعاون الخليجي أن ُتعطي األولوّية لإلصالحات المالّية وأن تضع 

 سياسات ترمي إلى تنويع مصادر العائدات الحكومّية. 

واآلفاق المعدومة لقطاع النفط ُيسِّلطان الضوء على ضرورة  شّك في أّن وضع االقتصاد الكلي ال
دخال إصالحات ضريبيّ  ة. يجب أن توّجه سياسات تنويع العائدات ليس فقط تنويع العائدات وا 

ّنما أيضًا باتجاه توفير قاعدة مالّية  باتجاه تعبئة العائدات غير النفطّية على المدى القصير وا 
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 وتنوِّعتحدي ال تواجهأن دول مجلس التعاون الخليجي  يتعّين علىعلى المدى الطويل. واسعة 
نّم عن مطاطّية لجهة الدخل القومي والنفقات. يتها و تماشى مع اقتصادّيابما ي هامصادر دخل

دارة االقتصاد  )ب( إلجديدة )أ(  ة مالّيةلتعاون الخليجي إلى أدوات سياستحتاج دول مجلس ا
و)ج(  هاضاانخفة التعّرض لتقّلب أسعار النفط و ضمان االستدامة المالّية بهدف الحّد من درجو 

قتصادي و)د( التعويض عن االنحسار في عائدات الضريبة تعزيز التنافسّية الدولّية والدمج اال
على التجارة والناشئة عن االمتثال ألحكام منظمة التجارة الدولّية والواجبات المنصوص عليها 

مع  من جهة البحرين وُعمان بينبموجب اتفاقّيات التجارة الثنائّية مثل اتفاقّيتي التجارة الحّرة 
 .4من جهٍة أخرى  ثةالواليات المتحدة وأطراف ثال

 ضرائب أوسع من حيث القاعدة وضرائب انتقائّية الدخل مصادرُيقصد بتنويع 

"اإلصالح الضريبي في دول مجلس التعاون عنوان بصدر مؤخرًا جاء في تقرير استراتيجي 
( أّنه يجدر الدفاع عن )أ 5الخليجي: النفط والعائدات الحكومّية والضرائب االنتقائّية وسوق التبغ"

استحداث ضريبة ذات قاعدة واسعة في دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ شكل ضريبة قيمة 
مثاًل  )ب( الحاجة إلى إبرام اتفاق بين دول  %5 تهامضافة على االستهالك ال تتجاوز نسب

مجلس التعاون الخليجي من أجل استحداث ضرائب انتقائّية على استهالك التبغ كأداة سياسّية 
ار التبغ ألسباب صحّية ولزيادة العائدات  )ج( استحداث ضرائب انتقائّية محلّية على لزيادة أسع

دول األعضاء في مجلس المن دولة التبغ تتخذ شكل ضريبة انتقائّية اسمّية محددة ُتطّبق في كّل 
سيجارة أو ما يوازيها من الوحدات من  1000التعاون الخليجي وتكون كنايًة عن مبلغ ثابت لكّل 

ئر منتجات التبغ  )د( توحيد السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي: يجب استحداث سا
متساوية و ضرائب انتقائّية على التبغ وتطبيقها بصورة موّحدة )بما يشمل اإلنتاج المحّلي( 

التحكيم واإلتجار أو التهريب غير المشروع، عملّيات بين الدول من أجل منع فرص  متناسقةو 
رة الضريبّية التي تتخذ شكل هيئة معنّية بالعائدات الضريبّية من أجل تطبيق )ه( بناء القد

اإلصالحات الضريبّية ورصد العائدات وتجميعها  )و( يجب أن تكون عملّية تطبيق الهيكلّية 

                                                        
غ أبرم كّل من البحرين وسلطنة عمان اتفاقّيات تجارة حّرة مع الواليات المتحدة وتنّص االتفاقّيات على إزالة الرسوم المفروضة على التب 4

زيادة المعدالت الحالّية بحسب ما جاء في سلطنة ُعمان. أّما اعتبارات الوضع الراهن فتحظر  2019في البحرين و 2016بحلول العام 
 ( من كال االتفاقّيتين. 1) 2.3في المادة 

 on-paper-http://nassersaidi.com/2014/12/04/white-وشركاه. السعيديراجع ناصر  5 
gcc-fiscal-reform-oil-government-revenue-excise-taxes-the-tobacco-market/ 
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األمر الذي ُيقوَّض فاعلّية السياسات  يبيالضر التهّرب الضريبّية الجديدة تدريجّية للحّد من 
ع على االتجار غير المشروع وُيفضي إلى الضريبّية ويُ  حكومّية وأسعار العائدات تناقص الشجِّ

 استهالك( وزيادة في ذين يتأثرون باألسعارسوق بالنسبة إلى المدخنين )ال سّيما الشباب الال
 التبغ. 

على قدٍم وساق ولكّنها تزامنت مع اندالع ساريًة خطط استحداث ضريبة القيمة المضافة  كانت
ة إلى الساحة مؤخرًا من أجل استحداث ضريبة القيمة ة المالّية. عادت المداوالت السياسيّ األزم

( على منتجات التبغ. ُتعالج %100المضافة إضافًة إلى زيادة الرسوم الجمركّية )زيادة بنسبة 
هذه الدراسة موضوعين مهّمين على صلٍة بفرض ضريبة انتقائّية على التبغ  الحاجة إلى تفادي 

لى مشروعة  زيادة في حجم التجارة غير ال )أ(: ادة ضريبّية كبيرة تُفضي إلىزي )ب( تمويل وا 
ة المنظمة والمنظمات اإلرهابّية التي تعمل في داخل منطقة الشرق األوسط مجموعات الجريم
عائدات تجارة التبغ غير المشروعة التي يتم تبييضها وسائر المنتجات  توظيفوخارجها. أّما 

منظمات  لبروزيمة العالية مثل النفط من أجل تمويل اإلرهاب فشأن مثير للقلق نظرًا ذات الق
إرهابّية مثل داعش والنصرة والقاعدة وانتشارها عبر المنطقة من المغرب إلى المشرق والخليج. 

ت الشرق األوسط وتنامي عدد المنظمات اإلرهابّية، باتمنطقة حدود تداعي األمن على ونظرًا ل
أرضّيًة لتجارة التبغ غير المشروعة التي ُتشكِّل مصدرًا لتبييض األموال وتمويل  خير ةالمنطق

اإلرهاب. أّما جباية ضرائب التبغ فتُفضي إلى مشاكل على المستوى األمني وتبييض األموال 
 وتمويل اإلرهاب وتفترض وجود سلطات مختصة إلى جانب وزارات المال والهيئات الجمركّية.  

 واإلتجار غير المشروعالضرائب 

اللجنة المالّية الدولّية لمكافحة غسل  سلسلًة من النشاطات. أضافت 6يشمل اإلتجار غير المشروع
الجرائم الضريبّية على الئحة الجرائم األصلّية  82012عام  7FATFاإلرهاب  وتمويلاألموال 

                                                        
نات التي تند 6 رج ضمن إطار هذه العنوان بين التهريب )منتجات تبغ أصلّية يتم إنتاجها لدواعي توزيعها غير القانوني في تتراوح المكوِّ

)وهي منتجات يتم  illicit whites سجائر البيضاء بخسة الثمنالسوق الهدف والتي تحوَّل بصورة غير قانونّية إلى سوٍق أخرى( وال
وٍق أخرى حيث يكون توزيعها محدودًا أو غير قانوني( والمزّورة )منتجات يتم تصنيعها من إنتاجها عادًة في سوٍق بهدف تهريبها إلى س

لون استخدام مصطلح تفادي  دون موافقة صاحب حقوق العالمة التجارّية. غالبًا ما ُيشير علماء االقتصاد إلى التهّرب الضريبي وُيفضِّ
 التبغ عبر الحدود، التبضع الخالي من الرسوم الجمركّية وتبّضع السّياح ال ( الضرائب )وهي سبل قانونّية للتهّرب من ضرائب التبغ مثالً 
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ّنه "إنتاج أمنتجات التبغ على تجار غير المشروع بالتي تقوم على تبييض األموال. وهي ُتعرِّف اال
واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها أو حيازتها". أّما  اتمنتجات التبغ التي ال تمتثل للتشريع

نات التي تندرج ضمن هذا اإلطار فهي تتراوح بين التهريب واإلتجار غير المشروع  المكوِّ
بمنتجات التبغ يتهدد عملّية تجميع  أّن اإلتجار غير المشروعإلى والتزوير. ُتشير مجموعة العمل 

رصد نشاطات التهريب  الحتواء خطراألموال دعمًا للجريمة المنظمة والمنظمات اإلرهابّية نظرًا 
 والمجموعات الجرمّية المنظمةلربط بين نشاط التهريب والمنظمات اإلرهابّية ل المحدود حتمالاالو 

 أو الهيئات المشتبه بها. 

أّن تهريب السجائر ساعد المجموعات الثورّية على تمويل نشاطاتها وقد خلصت األدبّيات إلى 
تجّلى ذلك من خالل أمثلة عن اقتصاد الحرب في الجزء الشرقي من جمهورّية الكونغو 

( دراسًة مكثفًة 2015) غسل األموال وتمويل اإلرخاب اللجنة المالّية الدولّية. أجرت 9الديمقراطّية
وحركة أموال متعددة في وخلصت إلى وجود مصادر تمويل مختلفة  "شداع"حول كيفّية تمويل 

تمويل  القديمة والتي من شأنها أن تحبطظّل تسليط الضوء على عدٍد من التدابير الجديدة و 
 بما في ذلك: وغيرها من المنظمات اإلرهابّية" داعش"

 قائمةء إلى مطالبة الدول بتحديد األفراد والكيانات بصورة استباقّية بهدف ضّم هؤال 
 .القاعدة تنظيم علىالجزاءات المفروضة  لجنة 

  تشارك معلومات واستخبارات عملّية على الصعيد الدولي بصورة عفوية وبناًء على
 الطلب بهدف زعزعة التدفقات المالّية الدولّية

 النفط في  آبار قطع عائدات داعش الناشئة عن بيع النفط ومنتجاته من خالل رصد
 تي ُتسيطر عليها داعشاألقاليم ال

  رصد جهود تمويل داعش من خالل شبكات تواصل حديثة )وسائل اإلعالم
 االجتماعي(

                                                                                                                                                               
والتهّرب الضريبي )وهي سبل غير قانونّية لتفادي ضرائب التبغ مثاًل التهّرب والتزوير والتصنيع غير القانوني على النطاق الصغير 

 والكبير(. 
 gafi.org/-http://www.fatfالمرجع: 7
 gafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf-http://www.fatfلمرجع:ا8
 http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/3/226.abstractالمرجع:9

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf
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تهريب التبغ على أّنه سبيل إلى التمويل )يندرج  إلىفي هذا التقرير مباشرة  إشارةال وجود ألي 
. أجرى ("ر "العائدات غير القانونّية الناشئة عن احتالل األرضدهذا األخير ضمن فئة مص

اتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة  العديد من المنظمات الدولّية بما في ذلك األمم المتحدة )مثل
(، UNCAC واتفاقّية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،UNTOC الجريمة المنظمة عبر الوطنّية

10 الخبراءشواهد دراسات تؤِكد على هذه الظاهرة وتكثر أيضًا  WCO  منظمة الجمارك العالمّيةو 

 )من خالل تهريب السجائر(.  "داعش"بما في ذلك تلك المتصلة بتمويل  

 اإلتجار غير المشروع بالتبغ

نظرًا لحجمها قيمة عاليًة  وتمثِّلحيث تُفرض على السجائر ضرائب مرتفعة ويسهل نقلها 
 تندرج فهي ة،شروعالتجارة غير الم والناشئ عن والعائدات التي تدّرها مقارنًة بالخطر الذي تمثِّله

بين السلع العالمّية األكثر عرضًة للتجارة غير القانونّية. يتألف االتجار غير المشروع بمنتجات 
سجائر أصلية من عالمات تجارّية معروفة. وفي خالل لالواسع  11التبغ عبر التاري  من التهريب

االتجار بالسجائر السنوات المنصرمة، تراجعت هذه الظاهرة ليحّل محّلها نمو مضطرد في 
السجائر البيضاء هي سجائر مصّنعة بهدف تهريبها إلى سوٍق أخرى حيث ** )المزَورة والبيضاء

ومبيعها بخسة الثمن  تُباع بصورة غير قانونّية وتكون معفاة من الضرائب في بلد التصنيع(
تهّرب اليدة مع مساحات جدالحديثة وتوسيع نطاق االتجار غير المشروع. هذا وتفتح التكنولوجيا 

 . 12تسارع النمو في االنترنت في خالل العقد المنصرم عن الضريبي الناشئ

                                                        
  money-shelley/blood-http://www.foreignaffairs.com/articles/142403/louiseالمرجع: 10

 http://www.spiegel.de/international/business/terror-expert-shelley-speaks-of-islamic-state-
business-model-a-1011492.html  

م في القرن التاسع عاشر وهو مصطلح استخد ”bootlegging“ُيشيع أيضًا نمٌط آخر من أنماط التهريب وهو "التهريب في األحذية" 11 
في أحذيتهم. ُيستخدم هذا المصطلح للداللة على نشاطات  المشروب زجاجاتنتهجها المهّربون وتقضي بإخفاء لإلشارة إلى ممارسة ا

ئر التهريب التي تقوم على استيراد كمّيات صغيرة من المنتجات بصورة غير قانونّية وهي تقوم على سبيل المثال على شراء سجائر وسا
الجمركّية إلعادة بيعها في  نينمنتجات التبغ في اختصاصات تفرض ضريبة متدنية بكمّيات تتجاوز الحدود التي تفرضها القوا

 االختصاصات التي تفرض ضرائب مرتفعة. وبصورة عامة يشمل التهريب في األحذية نقل السجائر على مسافات قصيرة نسبّيًا. 
نامي الحساسية في الواليات المتحدة وكندا حيال تهريب السجائر عبر االنترنت الذي نال من العائدات تُفيد دراسة أجريت حديثًا عن ت 12

 التي ُيمكن أن تدّرها زيادة في حجم الضرائب على السجائر.
 

http://www.foreignaffairs.com/articles/142403/louise-shelley/blood-money
http://www.spiegel.de/international/business/terror-expert-shelley-speaks-of-islamic-state-business-model-a-1011492.html
http://www.spiegel.de/international/business/terror-expert-shelley-speaks-of-islamic-state-business-model-a-1011492.html
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بات االتجار بالتبغ غير القانوني والخارج عن الضريبة التجارة العالمّية الرابعة األوسع من حيث 
 Japan Tobaccoوفيليب موريس و American Tobacco Britishالحجم خلفًا لـ

13International .المرصد األوروبي  بحسبEuromonitor  ّاإلتجار غير المشروع  يحتل
اإلتجار غير القانوني األكبر في منتج قانوني لجهة القيمة المرتبة األولى على سّلم بالسجائر 

العائدات التي يجنيها المهّربون. ُيقدِّر الخبراء  بالنظر إلى لجهة المخدرات غير القانونية والثانية
14 سوق الكوكايينو منتجات التبغ ل بالتجزئةغير المشروعة العالمّية التجارة  تصلح بينالمقارنة  أنّ 

مليار من  85مليار دوالر أمريكي من منتجات التبغ غير المشروعة في مقابل  81) 
ي العالم هي ف سجائر ( بأّن سيجارة من أصل عشر2013) Euromonitorالكوكايين(. تُقدِّر 

مليار  40اإلجمالّية بحوالى  ة التجارة( وتُقدَّر قيمةمليار سيجار  570 والىسيجارة غير قانونّية )ح
 . 15دوالر أمريكي توازيها خسارة ضريبّية مماثلة للحكومات العالمّية

 نسبةليصل إلى  %5غير المشروع بالسجائر ارتفع بنسبة العالمي يكشف التقرير بأّن اإلتجار و 
انحسر استهالك السجائر غير  ثحي –ستثناء الصين عالمّيًا. ولكن با %9.5 قدرها اختراق

ل معدل  %9، ارتفع حجم االستهالك العالمي بنسبة 2013عام  %3القانونّية بنسبة  وُسجِّ
بالمخدرات على  المشروعنطاق االتجار غير  1. ُيبيِّن الرسم %12اختراق غير قانوني بنسبة 

عار الناشئ عن الضرائب، ُتسهم عوامل الصعيد العالمي. وبصرف النظر عن التفاوت بين األس
نفاذه وعدم وجود التعاون حكو مثل الفساد وغياب األمن  في زيادة التفاوت أخرى م القانون وا 

التجارة غير المشروعة. أّما المفاعيل غير المباشرة الناشئة عن زيادة حجم  مكافحة الدولي في
ؤلفة من المصنعين وباعة الجملة فهي أّن الصناعة المشروعة )الم ةالتجارة غير المشروع

والمفّرق( تؤّدي إلى خسارة في المبيعات والعائدات وبالتالي الوظائف لصالح التجارة غير 
                                                                                                                                                               

oolsbee, A, M.. Lovenheim, and J. Slemrod. (2010): "Playing with Fire: Cigarettes, Taxes, Cالمرجع: 
-, Vol 2(1), pp 131American Economic Journal: Economic Policytition from the Internet", and Compe

54 
 المرجع: 13 

 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d6c0676-2bd5-11e1-b194-
00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3bDlicxVq 

olicy options for the revision of the tobacco Transcrime (2012): Crime proofing the pالمرجع: 14 
Products Directive, January, pg. 22. 

  report-products-tobacco-in-trade-http://www.euromonitor.com/illicit/2013المرجع: 15 

http://www.euromonitor.com/illicit-trade-in-tobacco-products-2013/report
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 المشروعة والقطاع غير النظامي.

 اإلتجار غير المشروع في منطقة الشرق األوسط

ين الدول العشر وتونس مراتب ب واألردن وليبيا في منطقة الشرق األوسط، احتّل كّل من العراق
(. ونظرًا لهشاشة حدود الشرق PMI)المرجع:  2012األساسّية في مجال التهّرب الضريبي عام 

األوسط وتنامي عدد المجموعات اإلرهابّية، بات الشرق األوسط اليوم أرضًا خصبًة للتجارة غير 
ل دولتل مصدرًا لة التي ُتشكِّ المشروع مجلس التعاون  بييض األموال وتمويل اإلرهاب. ُتسجِّ

الخليجي حاليًا معدالت اختراق غير قانوني متدنّية نسبيًا ولكّنها موّزعة بين مراكز التهريب في 
صناعة التبغ في الشرق األوسط وشمال إفريقيا واالتحاد السوفيتي السابق وأسواق التبغ الناشئة 

ل معدالتافي شبه الق اختراق للمنتجات غير  رة الهندّية. تقع المنطقة على حدود دول ُتسجِّ
سوريا،  العنف والتقلبات األمنّية )ليبياب و و وهي دول تعاني من الحر  %20القانونّية تتجاوز 

الوضع األمني في  تردي. مع %30تتجاوز فيها معدالت االختراق و العراق، السودان واليمن( 
  ويزدهر. المنطقة، ُيمكن أن يتنامى حجم التجارة غير المشروعة ومعدالت االختراق 
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 . حّصة اإلتجار غير المشروع بالسجائر بحسب الدول1الرسم 

 KPMGالمرجع: 

الحدود غير اآلمنة المحّرك عن  ناهيكُيشكِّل الفارق في الرسوم واألسعار الناشئ عن الضريبة 
في  ةزيادة كبيرة ومفاجئحدوث  أضف إلى ذلك أّنه من شأناألساسي لالتجار غير المشروع. 

التفاوت في  حجم مفروضة على التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي أن تزيد منالضرائب ال
ودول يتوّفر فيها التبغ بأسعار متدنّية مثل العراق وليبيا  جهة من األسعار بين دول المجلس

مما ُيشكِّل أرضًا خصبًة لتجارة مربحٍة غير مشروعٍة  من جهٍة أخرى والسودان وسوريا واليمن
ال سّيما بالنظر إلى انعدام األمان على طول الحدود. ومن العوامل التي ُتسهِّل  –عبر الحدود 

  .16في المناطق الحّرةالمصنعة في المنطقة "السجائر البيضاء"  التجارة غير المشروعة

                                                        
FirstEd-http://www.iticnet.org/images/AIT/English-متوفر على الموقع:  ITICمن تقرير  19لصفحة ا 16

leIt.pdfTheIllicitTradeinTobaccoProductsandHowtoTack  

http://www.iticnet.org/images/AIT/English-FirstEd-TheIllicitTradeinTobaccoProductsandHowtoTackleIt.pdf
http://www.iticnet.org/images/AIT/English-FirstEd-TheIllicitTradeinTobaccoProductsandHowtoTackleIt.pdf
http://www.iticnet.org/images/AIT/English-FirstEd-TheIllicitTradeinTobaccoProductsandHowtoTackleIt.pdf
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ممتازة في الشرق تبغ سلعة أدناه السعر الحالي لحاوية )بمعدالت الصرف الحالّية( ل 2ُيبيِّن الرسم 
لت زيادة بقيمة لمحاكاة  سيناريوعرض األوسط وي في ضريبة القيمة  %100األسعار في حال ُسجِّ

ل تفاوت كبير في أسعار السجائر لكّل ح  اوية في المنطقةفي دول مجلس التعاون الخليجي. ُيسجَّ
 وتقعفي مصر  مليون وأكثر 1.5حوالى و دوالر أمريكي في إيران  ألف 700تراوح بين ي ووه

 أّن تؤّدي إلى زيادةٍ  ضرائبالمن شأن الزيادة في  في أعلى السّلم.اون الخليجي دول مجلس التع
تفوق مليون دوالر أمريكي )لكّل حاوية( بين األعلى واألدنى عبر  –كثيفٍة في أسعار السجائر 

وتمويل  المنطقة. من المحتمل أن يؤّدي هذا الوضع إلى زيادٍة في التجارة غير المشروعة
  .ابّية والجريمة المنظمةالمنظمات اإلره

 الضرائب وتجارة التبغ غير المشروعة في دول مجلس التعاون الخليج

 ينّية في دول مجلس التعاون الخليجتقديرًا عن حجم سوق التبغ غير القانو  1يتضمن الجدول 
. ُيشكِّل تمرين المحاكاة سبياًل إلى الخلوص إلى تقديرات متحفظة حول ّيةبفي حال زيادة ضري

مجموعات الجريمة المنظمة نتيجة الزيادة في حجم الضرائب. تتضمن  هاتجنيقد لمبالغ التي ا
البيانات المستخدمة االستهالك لكّل دولة أي عدد الحاويات لكل سنة وتنامي حجم االستهالك في 

حّصة  توق وارتفاع حجم الحاويات. استوحيتقديرات حول النمو في الس PMIالسنة. وّفرت 
  17Joosennsة العربّية السعودّية واإلمارات العربّية المتحدة من كلممغير المشروعة للالتجارة 
 تباعًا(.  %25و %5)بنسبة 

 

 

 

 

                                                        
 http://smokefreepartnership.org/IMG/pdf/PPT_11.pdfالمرجع: 17
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أسعار السجائر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعملة الدوالر األمريكي لكّل  2الرسم 
 حاوية، لدول محددة

 

 . 2009 ترقى األرقام في سوريا إلى العام  PMIالمرجع: 
 

 %25: تقديرات األرباح التي تدّرها زيادة في حجم التجارة غير المشروعة بنسبة 1الجدول 
 %100و %50و

1سنة    األرباح بماليين الدوالرات 2سنة   3سنة    
في حجم  %25زيادة بنسبة 

 التجارة غير المشروعة
  128   121   114  المملكة العربّية السعودّية

  179   171   164  ة المتحدة اإلمارات العربيّ 
في حجم  %50زيادة بنسبة 

 التجارة غير المشروعة
  153   145   137  المملكة العربّية السعودّية
  214   205   197  اإلمارات العربّية المتحدة 

في حجم  %100زيادة بنسبة 
 التجارة غير المشروعة

  205   193   182  المملكة العربّية السعودّية
  286   274   263  اإلمارات العربّية المتحدة 

  PMIحسابات باستخدام بيانات   NS&A  المرجع:
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خطط عمل دول مجلس التعاون الخليجي حول فرض ضرائب على التبغ في ظّل مكافحة تجارة 
 التبغ غير المشروعة وتمويل اإلرهاب

المساهمة في  وخطرة عغير المشرو  ما الذي يتعّين على الحكومات القيام به لمواجهة التجارة
 االعتبارتمويل اإلرهاب؟ يجب على الحكومات التي تفرض الرسوم الضريبّية أن تأخذ بعين 

مستويات التنمية االقتصادّية واالجتماعّية ومتوسط القوى الشرائّية للمستهلك والمعدالت الضريبّية 
ا يلي "حين تُفرض على السلع معدالت بم 18العالمّيةلجمارك افي الدول المجاورة. تفيد منظمة 

يسيرًة على النقل، وتُفرض عقوبات محدودة على تهريبها، تستفيد األخيرة ضريبّية مرتفعة وتكون 
منظمات الجريمة عبر الوطنّية من مواطن ضعف الجمارك والعائدات وغيرها من الضوابط 

الضريبّية المرتفعة قد ة النامية بأّن الزياد الدول فيالحدودّية لتجميع األرباح". تفيد التجربة الدولّية 
مشروعة أو نمّوها )مراجعة الملحق حول دراسات الحالة( وهي تجارة غير  نشوءتُفضي إلى 

توليد عائدات مرتفعة أو القّص من االستهالك. تتفاقم  الغاية منبالتالي ال تُفضي إلى تحقيق 
 ال ُيطبَّق فيها القانون بصرامة. والتي  ذات الحدود الهّشةالدول  في هذه المشاكل

على ضوء ما تقدَّم، ما الذي تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي القيام به في سبيل )أ( زيادة 
الضرائب المفروضة على التبغ بهدف زيادة العائدات ومعالجة المشاغل الصحّية في ظّل )ب( 

ّطة العمل" المقترحة مجموعتين تفادي التشجيع على اإلتجار غير المشروع بالتبغ؟ تتضمن "خ
من التدابير السياسّية الموصى بها بهدف تلبية أهداف متضاربة تقوم على تجميع العائدات في 
ظّل مكافحة اإلتجار غير المشروع وتمويل اإلرهاب: )أ( التدابير القانونّية والتنظيمّية و)ب( 

 الضرائب وبناء القدرات. تتضمن هذه األخيرة:

 انونّية والتنظيمّيةالتدابير الق (أ)
غير دعم دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تنضم إلى بروتوكول القضاء على االتجار  .1

اتفاقّية  . في حين وّقع معظم الدول العربّية ودول مجلس التعاون علىبمنتجات التبغالمشروع 
الدول ال سّيما ع سوى حفنٍة من ، لما توقِّ منظمة الصحة العالمّية اإلطارّية بشأن مكافحة التبغ

                                                        
 http://bit.ly/1nGB3U6، متوفِّر على الموقع: 2013تقرير حول التجارة غير المشروعة لعام 18 
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. تتمثل خطوة مهمة في 19رتوكولوريا وتونس وتركيا واليمن على البوالكويت وقطر وس إيران
الحرص على أن ُتصادق جميع دول مجلس التعاون الخليجي على البرتوكول وتتخذ خطوات 

ة على فاعلة لالمتثال له كونه يلحظ إطار عمل مهٍم للتدابير الوطنّية. ويجب أن ُتستبدل الموافق
البرتوكول بالتعاون بين الوكاالت وتشارك المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي من 
خالل تعزيز التعاون والمساعدة اإلدارّية المتبادلة بين السلطات الجمركّية والتقارير المالّية 

 . المشتبه بها بين وحدات االستخبارات المالّية
على  لخليجي على وضع معايير مشتركة لالمتثال للبرتوكولمساعدة دول مجلس التعاون ا .2

اعتباره االتفاق الدولي األّول الذي ُيعالج أبرز أشكال التعامل غير القانوني )التهريب والتزوير 
ة. ومن المقترح على وجه الخصوص الرسوم الجمركيّ و  من الضريبة( والتهّرب والسجائر البيضاء

 ة ورصدهايجي حاًل مشتركًا لتعّقب الممارسات غير القانونيّ دول مجلس التعاون الخل تعدن أ
أدناه نموذجًا يتم  3 . ُيشكِّل الرسم البيانيلومات من خالل نظام مشتركحرصًا على تشارك المع

بين دول مجلس التعاون  ورصد المصدر فيه تشارك المعلومات من أنظمة التعقب الوطني
ي تسلكها منتجات التبغ وتسجيلها من خالل سالسل الخليجي. ويعني التعّقب رصد الطرق الت

المنتج  محطاتأبرز  تتبع رصد المصدر يعنيأنظمة وتكنولوجيا في حين  عن طريقالتوريد 
ورصد على طول سلسلة التوريد. تُفيد التجارب الدولّية وأفضل الممارسات بأّن أنظمة التعقب 

وتعاون صناعي  عمل ى استخدام مساراتالفاعلة رهن بتطبيق معايير مفتوحة تقوم عل المصدر
 . 20ومنافسة بين مقدمي األنظمة

 

 

 

                                                        
 المرجع: 19 
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en 
  Approaches in Tobacco –KPMG (2014): Track and Traceالمرجع:  20 
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 3الرسم البياني 

 

توحيد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها الستحداث ضرائب انتقائّية  .3
ّية ومتعددة األطراف )بموجب منظمة التجارة العالمّية( دول ئان. تلجم اتفاقّيات التجارة الثمحلّية
م الخارجّية المشتركة على السجائر وسائر و التعاون الخليجي وتثنيها عن زيادة الرس مجلس

منتجات التبغ مما ُيقّيد قدرة دول مجلس التعاون على زيادة األسعار للحّد من استهالك التبغ 
في ومعدالت التدخين في ظّل زيادة العائدات الحكومّية الناشئة عن فرض ضرائب على التبغ. 

صالح، من المحتمل تطبيق سياسات التبغ الضريبّية في اتجاهات تكون منافيًة غياب اإل
ألهداف حكومات دول مجلس التعاون. وفي الوقت الراهن، ُتمثِّل رسوم االستيراد تمييزًا بحق 
المنتجات المستوردة وعادًة ما تقتضي اتفاقيات التجارة الحّرة من الدول المشاركة العمل تدريجيًا 

ها. وحين تسقط رسوم االستيراد، تفقد الحكومات العائدات التي تدّرها األخيرة. ُيشكِّل على إزالت
استبدال رسوم االستيراد بالضرائب االنتقائّية تعويضًا عن الخسائر التي تلحق بهذه العائدات. 

لناشئة ا في زيادة العائدات –التي ُتحدد الكمّيات واألحجام  –ُتسهم الضرائب االنتقائّية المحددة 
ضرائب التبغ من خالل ردم الهّوة في األسعار بين المنتجات الممتازة والبدائل متدنّية  عن
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 ةاألسعار. أوصت البحوث التي أجريناها سابقًا بفرض ضريبة انتقائّية اسمّية محددة في كّل دول
ها لدسيجارة أو ما ُيعا 1000عضو من دول مجلس التعاون تكون كناية عن مبلغ ثابت لكّل 

من وحدات المنتجات من غير التبغ. من شأن هذا اإلصالح السياسي أن يؤدي تباعًا إلى الحّد 
وأن ُيفضي تباعًا إلى زيادٍة في  .من االستهالك )بما يتماشى مع أهداف وزارات الصّحة(

تالي زيادة العائدات )تلبية أهداف وزارات الاألسعار باتجاه فرض مقاييس دولّية ذات صلة وب
وبهدف تفادي اختالالت إضافّية، يجب أن تسري الرسوم االنتقائّية  .ال( المستحقة للحكوماتالم

المحددة بالتساوي على الواردات واإلنتاج المحّلي بما في ذلك اإلنتاج في المناطق الحّرة 
الضريبي يجب أن  ء)بصرف النظر عن المنشأ(. واألهم من ذلك أّن أي زيادة ملفتة في العب

مع قدرة الدول الصارمة على إنفاذ القوانين ووضع إستراتيجّية لتعّقب اإلتجار غير تترافق 
 المشروع. 

لتفادي التشجيع على التجارة غير  ةلضريبة االنتقائّية والزيادة الضريبيّ لالتطبيق التدريجي  .4
ُيمكن  سبيل المثال، ونموِّها في قطاع التبغ واستخدام العائدات لتمويل اإلرهاب. على ةالمشروع

وات مما يسمح للسلطات بتقييم نعلى فترٍة من خمس س %100ضريبّية بنسبة أن تتوّزع زيادة 
نفاذ القوانين. يجب أن يتم توحيد  النجاحات في تطبيق التغيير السياسي وبناء اإلدارة الفاعلة وا 

ألعضاء معدالت الرسوم االنتقائّية واستحداثها بصورة منّسقة فتكون نفسها في جميع الدول ا
لتحكيم والتهّرب الضريبي من خالل الجلب من اختصاصات االحتكام لتفاديًا لشرذمة السوق و 

قانونّية تفرض ضرائب انتقائّية متدنّية. ومن شأن حجم الزيادة الضريبّية وسرعتها أن يؤثرا في 
لتي مستوى التجارة غير المشروعة المشفوع بزيادة كبيرة تفضي إلى االبتعاد عن السجائر ا

 تُفرض مقابلها رسوم جمركّية والتشجيع على التهريب والتجارة غير المشروعة. 
اون الخليجي . نظرًا لما تتمتع به دول مجلس التعاالستثمار في بناء القدرة واإلدارة الضريبّية .5

دارتها. ومن شأن و ر من موارد طبيعّية وث ة مالّية فهي لم تستثمر في بناء القدرة الضريبّية وا 
ضريبّية وموظفين  اتق ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائّية أن يقتضي إنشاء إدار تطبي

متدّربين. أّما إنفاذ الضرائب على النحو الفاعل فيقتضي موارد وأدوات ماهرة ناهيك عن 
قادرين على استخدام أدوات تكنولوجيا يكونون موظفين ماهرين في تقنّيتي التدقيق والتحقيق 

وتطبيق أنظمة التعقب ورصد المصادر وتحليل مصادر البيانات والقدرة على تحليل  المعلومات
 التصريحات الضريبّية وتقييمها. 
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بما في ذلك استحداث المعلمات الضريبّية  استخدام التكنولوجّيات الحديثة إلدارة الضرائب .6
 غ وسائر المنتجات باستخدام معايير رقمّية مفتوحة. للتبالرقمّية 

في سبيل ضمان االمتثال للضرائب الجديدة  الشراكات بين القطاعين العام والخاصتعزيز  .7
ومكافحة اإلتجار غير المشروع بمنتجات التبغ واحتمال تمويل  العائداتهدف زيادة تحقيق و 

على صناعة التبغ أن تقترح مذكرة تفاهم طوعّية على الحكومات شركات اإلرهاب. يجب 
لى الحكومات في المقابل أن ُتشّجع على المشاركة مع القطاع والسلطات المعنّية. ويجب ع

الخاص لمكافحة اإلتجار غير المشروع وأن تُبدي انفتاحًا تجاهه. ويجب على العناصر 
مستويات  تقييم( 1األساسّية المشمولة أن تتضمن تشارك المعلومات والمساعدة على: )

( تعّقب منتجات التبغ 3البيانات  ) ( تبادل2ة وقياسها  )عومصادر التجارة غير المشرو 
ناته  ُيمكن أن تتعاون و تحديد مصدرها. و ومعداته ومنتجات التبغ غير المشروع النهائّية ومكوِّ

في  "وكالة لمكافحة االحتيال"الجهات المصنِّعة للتبغ ودول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء 
المعنّية بمكافحة االحتيال في OLAF  دول مجلس التعاون الخليجي )تكون مشابهًة لوكالة

 بهدف مكافحة اإلتجار غير المشروع بالتبغ.   (االتحاد األوروبي
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 ملحق: بعض دراسات الحالة حول الدروس المستخلصة من الضرائب على التبغ

 دراسات حالة حول الضرائب على التبغ

الرسوم الضريبّية و كثيرة هي األمثلة التي أفضت فيها الفوارق بين األسعار الناشئة عن الضرائب 
المرتفعة )دراسات الحالة في ما يلي( إلى نمو تجارة التبغ غير المشروعة وازدهارها. ُيمكن 
استنتاج درس مشترك من جميع هذه التجارب: زيادة مستويات الضريبة االنتقائّية بصرف النظر 
عن قدرة المستهلك الشرائّية مما ُيسيء إلى سوق التبغ ويقوِّض استدامة العائدات الحكومّية 

 ُيفضي إلى والدة أسواق غير مشروعة وكبيرة الحجم وغير منظمة. و 

سيجارة في الدول األعضاء في االتحاد  20ما يلي سعر رزمة من  4الرسم تُبيِّن الخارطة في 
 جراءالحكومة(  بالنسبة إلىخسارة ضريبّية  نعكساألوروبي. ُيمكن أن تتحقق مكاسب كبيرة )ت

األكثر كلفًة  الدولفي ليتوانيا وتصديرها إلى أي من  ن الضريبةغير معفاة مسجائر أصلّية شراء 
  دوالرات( وبيعها بأسعار مخفضة.  10جنيه أو حوالى  +6)تبلغ األسعار 
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 4الرسم البياني 

 

  .http://www.theTobacco Manufacturers Association-: المرجع
prices/-cigarette-figures/eu-research/facts-publications-tma.org.uk/tma 

دوالر أمريكي بحسب سعر الصرف في حزيران/يونيو  1.7034مالحظة: جنيه واحد = 
2014 .) 

ع الضريبة المفروضة على السجائر ، كثيرة هي الواليات التي عمدت إلى رفالواليات المتحدةفي 
 " اإلصدار المعنون . تُفيد النسخة األخيرة عن2003ضعف منذ العام  100بأكثر من 

Cigarette Taxes and Cigarette Smuggling by State  "أّن السجائر المهّربة ُتشكِّل ب
من  %20حّصة األسد من استهالك السجائر في العديد من الواليات وهي تتجاوز نسبة 

. ارتفعت معدالت التهريب بشكٍل أساسي في إيلينوي بعد ارتفاع واليةاالستهالك في خمس عشرة 
من االستهالك بحسب بيانات العام  %1.1معدالت الضريبة االنتقائّية في الوالية والمقاطعة من 

معدالت الضريبة في  ارتفاع. يرتبط هذا األمر على األرجح ب2013عام  %20.9إلى  2012

http://www.the-tma.org.uk/tma-publications-research/facts-figures/eu-cigarette-prices/
http://www.the-tma.org.uk/tma-publications-research/facts-figures/eu-cigarette-prices/
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. )المرجع: 2012منتصف العام  $1.98إلى  $0.98والية إيلينوي من 
-cigarette-and-taxes-http://taxfoundation.org/article/cigarette
0-2013-state-smuggling). 
 

عن زيادة ضريبّية يزيد إلى أّن كّل دوالر إضافي ناشئ  كندادراسة تجريبّية حديثة في خلصت 
في حين أّن التخفيضات الضريبّية تشرح  %5.1استهالك السجائر المهّربة بنسبة  من احتمال

قرار المدخن التوقف بصورة منتظمة عن استهالك السجائر المهّربة )المرجع:  %17بنسبة 
Ouellet, J.F, M. Restuccia, et. Al. (2012): “The Impact of Cigarette Tax 
Reduction on Consumption Behavior: Short-And Long-Term Empirical 

Evidence from Canada”، :متوّفر على الموقع 
n.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1611822http://papers.ssr ) 

-1995نتقائّية في خالل الفترة الممتدة بين عامي اال الضريبة إيطاليا واليابانكّل من  رفع
السجائر. ولقد تراجعت القدرة  قدرة استهالكالتأثير المفاجئ على  مما سمح بامتصاص 2010

امتّصت أي تبعات سلبّية. وعليه، على الرغم من  مع مرور الزمن ولكّن طبيعة التطبيق التدريجّية
مضاعفة الرسوم االنتقائّية، بقي حجم القطاع غير الشرعي في إيطاليا صغيرًا في حين تُفيد 

 Cooper, A., D. Wittاليابان. )المرجع:  في المعطيات عن عدم وجود سوق غير مشروعة
(2012): “The linkage between tax burden and illicit trade of excisable 

”products: the example of tobacco :متوّفر على الموقع 
2012/2/Cooper_Witt.pdf-http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/ 

) 

من  2009و 2000عامي  بين %76لضريبة االنتقائّية بنسبة ارتفعت معدالت ا أيرلندافي 
 20سيجارة. وعليه، ارتفع سعر العبوة المؤلفة من  1000يورو لكّل  261يورو إلى  148

حين بلغت في  2009يورو عام  8.45إلى  2000يورو عام  4.83سيجارة من نوع ممتاز من 
تنامي حجم السوق غير المشروعة في . أفضى هذا األمر إلى %62نسبة الضريبة االنتقائّية 

واتساع  2010مليار سيجارة في العام  1.8إلى  2005مليار سيجارة عام  0.5أيرلندا من 

http://taxfoundation.org/article/cigarette-taxes-and-cigarette-smuggling-state-2013-0
http://taxfoundation.org/article/cigarette-taxes-and-cigarette-smuggling-state-2013-0
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1611822
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1611822
http://www.worldcustomsjournal.org/media/wcj/-2012/2/Cooper_Witt.pdf
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. ولكن في خالل 2010عام  %30إلى  2005عام  %8من  ةحّصة السوق غير المشروع
ة. وعليه، ، لم ترتفع معدالت الضريبة االنتقائّية بل بقيت مسطح2009-2000الفترة بين عامي 

 .Cooper, A., D . )المرجع:2010لم ُتسجَّل أي زيادة في معدالت الضريبة االنتقائّية عام 
Witt (2012): “The linkage between tax burden and illicit trade of 
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