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زيادة فرض الرضائب عىل التبغ 

يقلل من الطلب عىل التبغ

يعتبر فرض الضرائب من أكثر الطرق  =
فعالية للحد من استخدام التبغ. إذ يؤدي 
فرض املزيد من الضرائب على التبغ إلى 

رفع أسعار منتجاته، مما يؤدي إلى خفض 
استهالكها، وزيادة أسعار التبغ يقلل تعاطي 

التبغ عن طريق صرف املستخدمني احملتملني 
عن البدء بتعاطيه، وتشجيع املستخدمني 

احلاليني على اإلقالع عنه، واملساعدة على 
منع عودة من أقلعوا عنه إليه.

املشكلة

زيادة استخدام التبغ يف إقليم منظمة 
الصحة العاملية لشرق املتوسط

استهالك التبغ آخذ يف االزدياد يف  =
العديد من بلدان اإلقليم. ومن املتوقع أن 

تكون مصر وجمهورية إيران اإلسالمية 
وباكستان من بني البلدان ذات االزدياد 
األعلى، فيما يتعلق باستهالك التبغ، يف 
جميع أنحاء العالم يف السنوات األربعني 

املقبلة.

السجائر هي الشكل األكثر انتشاراً  =
من بني األشكال املعتادة للتبغ، ولكن هناك 

أشكاالً من التبغ غير السجائر تنتشر 
على نطاق واسع يف اإلقليم. فتعاطي تبغ 
الشيشة أو النرجيلة هو األكثر شعبية يف 

مصر واململكة العربية السعودية، حيث تشير 
التقديرات إلى أن الشيشة متثل أكثر من 

40% من سوق التبغ يف جميع أنحاء العالم، 

أما التبغ غير القابل للتدخني فهو السائد يف 
دول أخرى مثل أفغانستان وباكستان واليمن، 

واستعماله آخذ يف االزدياد يف بقية أرجاء 
اإلقليم كذلك.

زيادة الرضائب عىل التبغ 

انخفاض أسعار التبغ والضرائب 
املفروضة عليه

ويحتل إقليم شرق املتوسط املرتبة الثانية  =
من بني أقاليم منظمة الصحة العاملية من 

حيث تدني متوسطات أسعار التبغ ومعدالت 
الضرائب )الشكل 1(. وتختلف كل من أسعار 
التبغ والضرائب املفروضة عليه، إذا حسبت 

على أنها نسبة من سعر البيع بالتجزئة، 
اختالفاً واسع النطاق يف جميع أرجاء 

اإلقليم.

ويفرض على العديد من أشكال التبغ  =
من غير السجائر يف غالب األحيان احلد 

األدنى من الضرائب فقط أو ال تفرض عليها 
الضرائب على اإلطالق. فإذا ما مت تطبيق 
زيادة الضرائب على السجائر فقط، فقد 

يتحول املدخنون إلى أشكال أخرى من تعاطي 
التبغ، مثل الشيشة )النرجيلة( والتبغ غير 

القابل للتدخني.
االجتار غير املشروع مبنتجات التبغ

يستهدف مهربو السجائر العديد من  =
بلدان اإلقليم، والسجائر املهربة ال تخضع 

للضرائب، مما يقلل من تكلفتها. وعدم 
خضوع السجائر املهربة للضرائب يحرم 

احلكومات من عائدات الضرائب، ويقوض 
سياسات التسعير، ويكسر القيود القانونية، 

ويخرق اللوائح التنظيمية الصحية على 
التبغ. أما القضاء على االجتار غير املشروع 

يف التبغ يف اإلقليم فإنه سيؤدي إلى زيادة 
أسعار السجائر، وبالتالي تقليل االستهالك، 
وإنقاذ األرواح، مع زيادة اإليرادات الضريبية 

للحكومة.

السياسة

زيادة الضرائب على التبغ

تساهم الضرائب التي تفرض على جميع  =
منتجات التبغ بشكل كبير يف زيادة األسعار. 

والبد من أن تكون الضرائب كبيرة لتحقيق 
الزيادة يف األسعار املطلوبة.

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي يف وضع  =
السياسات الضريبية واحلد من التجارة غير 

املشروعة يف منتجات التبغ.
النتائج

حتسني الصحة العامة عن طريق احلد  =
من استخدام التبغ.

توليد اإليرادات احلكومية. =
سياسة أفضل

استخدام جزء من العائدات لتمويل  =
أنشطة مكافحة التبغ أو األنشطة األخرى 

املعززة للصحة لتحقيق تأثير أكبر على 
الصحة.

التأثري

ناس أكثر صحة

نقص االستهالك  =
إن الزيادة يف الضرائب املفروضة على التبغ 

والتي تفضي إلى زيادة مقدارها 10% يف 
أسعار التبغ تؤدي إلى خفض استهالكه 

بنسبة 4% يف البلدان ذات الدخل املرتفع إلى 
5% يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

)) واستناداً إىل البيِّنات املستمدة من أكرث من 

100 دراسة، مبا يف ذلك تلك الدراسات التي 

أجريت يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

املتوسطة الدخل، فإن أهم فرصة منفردة ميكن 

للحكومات الوطنية يف جميع أنحاء العامل 

اغتنامها لكبح جامح األمراض غري السارية هي 

 فرض رضائب مرتفعة

عىل التبغ ((

 −  مجلة النسيت: لجنة االستثامر

يف الصحة )2013(

www.emro.who.int/tfi
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خفض نفقات الرعاية الصحية =
تؤدي جوانب التحسني يف الصحة إلى 

خفض نفقات احلكومة على خدمات الرعاية 
الصحية واإلفراج عن األموال لصالح أنشطة 

أخرى مهمة مثل التعليم أو مكافحة الفقر.

التنفيذ

 كيفية فرض الضرائب على
منتجات التبغ

تطبيق ضرائب عالية وقابلة للمقارنة  =
على جميع منتجات التبغ

لتجنب االستبدال والتحول إلى  «
منتجات أرخص نسبياً

وضع ضريبة غير مباشرة تساوي %70  =
من سعر التجزئة على األقل

حتقيق زيادة كبيرة يف األسعار «

استخدم هيكل ضريبي بسيط =
سهل اإلدارة «
فرص أقل للتهرب من دفع الضرائب  «

وتفادي استحقاق الضرائب

إنقاذ األرواح =
إذا زادت البلدان يف إقليم شرق املتوسط 

ملنظمة الصحة العاملية الضرائب غير 
املباشرة املفروضة على علب السجائر بنسبة 
50%، فإن تقديرات منظمة الصحة العاملية 

تشير إلى أن عدد املدخنني سيقل مبقدار 
3.5 مليون مدخن، وأنه سيمكن تفادي 785 

ألف وفاة نتيجة التدخني )منظمة الصحة 
العاملية، بيانات غير منشورة، 2014(. أما 
على الصعيد العاملي، فسيكون من املمكن 

تفادي 11 مليون وفاة.

مساعدة الفئات املعرضة للمخاطر =
الشباب لديهم قدر من املال الذي ميكنهم 

إنفاقه أقل نسبياً مما لدى غيرهم، مما 
يجعلهم أكثر حساسية من غيرهم الرتفاع 

األسعار النسبي. وسوف تؤدي صعوبة 
احلصول على التبغ بأسعار ميسورة لهم إلى 

إقالعهم عن التدخني مما يساعدهم على 
احلد من االستهالك.

ينفق األفراد ذوو الدخل املنخفض حصة 
أعلى نسبياً من دخلهم على التبغ. وسوف 
تؤدي صعوبة احلصول على التبغ بأسعار 

ميسورة لهم إلى حتويلهم لوجهة إنفاق املال 

إلى شراء السلع األساسية وحتسني صحتهم، 
وخفض الفوارق الصحية يف املجتمع.

ميزانيات أكثر صحة

رفع اإليرادات الضريبية =
تبني البيِّنات املستمدة من العديد من البلدان 

أن الضرائب غير املباشرة على التبغ ميكن 
أن تولد إيرادات ضريبية كبيرة )الشكل 

2(. وتقدر منظمة الصحة العاملية أن زيادة 

مقدارها 50% يف الضرائب غير املباشرة 
من شأنها أن تولد عائدات إضافية قدرها 

1.9 مليار دوالر أمريكي يف اإلقليم )منظمة 

الصحة العاملية، بيانات غير منشورة، 
2014(. وميثل هذا املبلغ أكثر من 13% من 

اإلنفاق احلكومي العام على الصحة على 
الصعيد اإلقليمي. ويساهم محدودو الدخل 

بقدر أقل من هذه اإليرادات الضريبية 
اإلضافية بسبب ما لديهم من مقدار أعلى 

من احلساسية لألسعار.

زيادة اإلنتاجية =
تؤدي جوانب التحسني يف الصحة إلى زيادة 

اإلنتاجية يف العمل، وبالتالي إلى زيادة الدخل 
الشخصي وحتفيز التنمية االقتصادية.

الشكل 1. املعدل الوسطي املوزون ألسعار املاركات التجارية املسجلة األكثر مبيعاً، والضريبة اإلضافية على كل 
عبوة، وإجمالي احلصة الضريبية، موزعة حسب أقاليم منظمة الصحة العاملية، 2012

املصدر: بتصرف من تقرير منظمة الصحة العاملية حول الوباء العاملي للتبغ، 2013: تفعيل احلظر على إعالنات التبغ، وترويجه 
ورعايته، جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2013.
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االعتماد أكثر على فرض مقدار معني من  =
الضرائب )يعتمد على الكمية( وليس على 

ضرائب تستند على القيمة
يؤدي إلى ارتفاع األسعار أعلى «
يقلل من الفجوة السعرية بني املنتجات  «

الغالية السعر )التي حتمل عالمات 
جتارية مشهورة( واملنتجات املنخفضة 

السعر 
أقل حتفيزاً لتبديل املنتج بصنف أقل  «

سعراً منه

االعتماد على الضرائب غير املباشرة  =
وليس على رسوم االستيراد

يقلل من ضعف اإليرادات بسبب  «
االعتماد على أسعار الواردات

يتواكب مع اتفاقات التجارة اإلقليمية  «
والدولية

وضع آلية لضبط الضريبة تلقائياً للتواؤم  =
مع التضخم وزيادة الدخل

بحيث ال ينخفض السعر احلقيقي وال  «
يتيح منتجات التبغ بأسعار ميسورة أكثر

إجراء حتليل لألسواق التي تعمل يف  =
البالد؛ وعدم االعتماد يف ذلك على دوائر 

صناعة التبغ
ضمان فرض عقوبات محددة وسريعة 

وشديدة ملن يقبض عليه متلبسًا باالجتار 
غير املشروع مبنتجات التبغ

التركيز على أولئك الذين يديرون العملية  =
وليس على من له دور يف نهاية سلسلة 

التوزيع

وجهات نظر معارضة

))سوف يقلل فرض زيادة الضرائب على 
التبغ من إيرادات الضرائب((

انخفاض االستهالك القانوني =

بعض الناس سيقلع عن التدخني؛  =
وبعضهم سوف يتجنب دفع الضرائب؛ 

وبعضهم سوف يتهرب من دفع الضرائب
ال: سوف تزداد إيرادات الضرائب، على 

األقل يف املدى القصير واملتوسط

سيكون االنخفاض يف املبيعات أقل إذا ما  =
قورن مع الزيادة يف األسعار

القضاء على منتجات التبغ املعفاة من  =
الضرائب ومن الرسوم اجلمركية

متشياً مع اتفاقية منظمة الصحة  «
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 

واملادة 6 منها
تعزيز القدرات الالزمة ملراقبة أسواق 

منتجات التبغ

مراقبة سلسلة التوريد =
حصول جميع املشاركني يف تصنيع  «

وتوزيع منتجات التبغ على رخص 
ملزاولة عملهم

استخدام أحدث طراز من نظم  «
الرصد، والتتبع والتعقب 

التعاون مع سلطات اجلمارك واملنظمات  =
اإلقليمية والدولية املعنية مبراقبة التجارة

متشياً مع بروتوكول منظمة الصحة  «
العاملية للقضاء على االجتار غير 

املشروع مبنتجات التبغ
تقييم تأثير زيادة الضرائب بشكل متكرر

احلفاظ على قاعدة بيانات شاملة =
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الشكل 2. مبيعات السجائر وأسعارها واإليرادات الضريبية منها يف تركيا 2012-2006
املصدر: منظمة الصحة العاملية، بيانات غير منشورة، 2014.
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© منظمة الصحة العاملية، 2014. جميع احلقوق محفوظة.
ق من املعلومات التي حتتويها هذه املنشورة. غير أن هذه املادة املنشورة يجري توزيعها دون أي ضمان  وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل احلتياطات املعقولة للتحقُّ
من أي نوع، صراحًة أو ضمناً. ومن ثم تقع على القارئ وحده مسؤولية تفسير املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عما يترتب 

على استخدامها من أضرار.

حصة الضرائب يف األسعار منخفضة يف  =
العديد من البلدان

))زيادة الضرائب على التبغ تخلق حوافز 
للتهرب من الضرائب((

ولكن: هناك عوامل أخرى أكثر أهمية من 
التجارة غير املشروعة

اإلدارة غير الفعالة للجمارك وللضرائب =

غياب التنسيق داخل البلد وبني الشركاء  =
التجاريني

ضعف احلكومة وانتشار الفساد =

عدم التزام احلكومة =

الشبكات اإلجرامية املنظمة ووجود  =
قنوات التوزيع غير الرسمية

))تؤدي زيادة الضرائب على التبغ إلى 
خلق حوافز للتهرب من دفع الضرائب((

على سبيل املثال، من خالل تسعير  =
املنتجات التي حتمل عالمات جتارية، لتصبح 
تابعة ملنتجات تخضع إلى طبقة ضريبية أقل
ال: اليحدث ذلك إذا اعتمدنا على هيكل 

ضريبي بسيط

ن النظم الضريبية املعقدة الشركات  = متكِّ
واألفراد من جتنب الضرائب من خالل 

االستفادة من الثغرات املوجودة يف تلك النظم
))سوف تؤدي الضرائب املفروضة على 
التبغ إلى تقليل النشاط االقتصادي، 

وسيكون لها تأثير سلبي على الفقراء((
ال: سيتم استبدال اإلنفاق على التبغ عن 

طريق اإلنفاق على املنتجات األخرى

يستفيد الفقراء نسبياً أكثر من حيث  =
املكاسب الصحية يف الوقت الذي يسهمون 

فيه بقدر أقل نسبياً من الزيادات يف 
اإليرادات الضريبية نتيجة الرتفاع حساسية 

الفقراء لألسعار

 التحديات اإلقليمية والطريق

إىل األمام

التحديات

يتوقع أن يزداد استهالك التبغ يف اإلقليم  =

يحتل اإلقليم املركز الثاني من بني أقاليم  =
منظمة الصحة العاملية ألدنى متوسط يف 

أسعار السجائر

وجود تفاوت كبير يف األسعار ويف  =
الضرائب بني بلدان اإلقليم

هناك 10 بلدان يف اإلقليم ال تفرض  =
أي ضريبة غير مباشرة على منتجات 

التبغ، ولكنها تعتمد على الرسوم اجلمركية 
املفروضة على املواد املستوردة، وينبغي إنهاء 
ذلك تدريجياً وفقاً التفاقات التجارة الدولية

نظراً للوائح التنظيمية الصارمة ألسواق  =
السجائر، تتحول دوائر صناعة التبغ إلى 
األسواق اخلاصة مبنتجات التبغ األخرى

زيادة االجتاه نحو التجارة غير املشروعة =
التغييرات املقترحة

زيادة معدالت الضرائب احلالية =

االبتعاد عن رسوم االستيراد =

اعتماد نظام ضريبي بسيط =

تقليل الفروق الضريبية بني منتجات  =
التبغ

اتخاذ إجراءات صارمة ضد االجتار غير  =
املشروع من خالل الرصد واملراقبة جلانب 

العرض

األثر املتوقع

احلد من استهالك التبغ مما يؤدي إلى  =
فوائد صحية واقتصادية

ارتفاع معدالت الضرائب سيؤدي إلى  =
زيادة اإليرادات

االعتماد على الضرائب غير املباشرة  =
وتأمني اإليرادات

فرض ضرائب على جميع املنتجات سوف  =
يثبط استبدال املنتج بغيره إلى مدى ملحوظ، 

وتوفير اإليرادات وإنقاذ األرواح

سوف يتم القضاء على االجتار غير  =
املشروع
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