
  فرض الضرائب على التبغ في إقليم شرق المتوسط
  

 مقدمة
نة المتوافرة على الصعيد الدولي مقاربة اللجوء إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ آواحدة من أهم تؤيد البّي

بيرة زيادة الضرائب على منتجات التبغ يمكن أن تتيح للحكومات جني فوائد آ. التدابير المتخذة لتعزيز مكافحة التبغ
لصالح الجهود الوطنية في  معطية موارد مالية هامة أيضًاو قصيرة األجل وطويلة األجل، ُمدّرة إليرادات إضافية

  .مجال مكافحة التبغ
 

. ساعد على تجنب أعداد آبيرة من الوفيات المبكرةتأن زيادة الضرائب على منتجات التبغ  تبين األدلة أيضًا
وهذا يؤدي إلى . ن تعاطي التبغ وتشجع المدخنين البالغين على اإلقالع عن التدخينفاألسعار األعلى تردع الشباب ع

 .تراجعات جوهرية في األعباء الصحية واالقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ
  

شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن فرض إقليم من المتوافرة البيانات فإن على الرغم من هذا، 
حقيق فوائد مالية وصحية هامة درة على تالقامن أآثر الموارد غير المستغلة  ى منتجات التبغ آان واحدًاالضرائب عل

 قلالعبء الضريبي تعتبر من األو اإلقليمأسعار التبغ في إن  .قصيرة األجل وطويلة األجل لدعم مكافحة التبغ
ن، يدخللد غير القابلالتدخين والتبغ تبغ ل األخرى من العديد من األشكاأن واألهم من ذلك، . بالمقارنة مع بقية العالم

  .المحصلة الضرائب شبكةبشكل آامل في بعد لم يتم شملها السعوط و السيجارو ،)النرجيلة( الشيشةمثل 
 

. منخفضة أو متوسطة الدخلقتصادات ابلدان ذات  عبارة عن، معظمها وعضدولة  21 إقليم شرق المتوسطيضم 
في اآلونة األخيرة بعض  اإلقليملقد شهد . سياسات ضريبية مالئمة تبنتإذا ما  أن تستفيد آثيرًا ويمكن لهذه البلدان

الدول تلك وحتى . ة هناكيتوفير دفعة قوية لإليرادات الحكومساعدت على  األمثلة الناجحة من مصر وباآستان
التبغي لنظام الضريبي لمكانات الكاملة ذات الدخل المرتفع ال تستخدم اإلالبلدان مجموعة التي تنتمي إلى األعضاء 

في خفض عبء تتمثل آثار صحية إيجابية  بل إن له، فقط هائلة منافع نقديةأمين تتقتصر فائدته على إمكانية الذي ال 
  .باستخدام التبغ صلةاألمراض غير السارية المت

  
 حقائق عن نظام الضرائب التبغية

يتم إنتاجها من قبل عدد قليل من نظرًا ألنه ، عليها لفرض الضرائبحد جيد عمومًا تعتبر مناسبة إلى منتجات التبغ  •
بمقدورها أن تعود منتجات لذا فإن هذه الغير مرن؛ عليها هو نسبيًا الطلب و البدائل من قليللها الالمصنعين، و

 .د أقل من التشوهات في السوقمع إحداث عدإيرادات آبيرة ب
وسيلة تعتبر بمثابة الضرائب المفروضة على التبغ  لذا فإن، جليةو واضحة تتباالعواقب الصحية لتعاطي التبغ  •

 .وتحسين خدمات الرعاية الصحيةالوطنية تمويل مبادرات مكافحة التبغ و ةوميلتعزيز الصحة العم
ضرائب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أنواع مختلفة من الضرائب على منتجات التبغ، تشمل تفرض  •

وضرائب أخرى  ،الضريبة العامة على المبيعاتو، 2وضرائب القيمة المضافة، والرسوم الجمرآية ،1قطعية
 .لتمويل برامج معينة 3محددة

رفع الضرائب تؤدي إلى ، إذ أن هذه قصوىأهمية ذات  القطعيةضرائب التعتبر أنواع الضرائب، مقارنة بكافة  •
تتمثل في تحقيق فوائد مزدوجة فنعود بالتالي ب ت االستهالآيةر نسبة إلى غيرها من المنتجابأآبشكل أسعار التبغ 
 .الستهالكتراجع في ايرادات ومزيد من اإل

لمستخدم في االتبغ الخام مثل أشكال أخرى هنالك السجائر فعالوة على . يتم استهالك التبغ في أشكال مختلفة آثيرة •
هذه . تبغ الخزنو سعوط التبغ،و ،مضغتبغ الو الشيشة، تبغو الذي يلفه المدخن باليد،والتبغ  ،)لفة التبغ( لبيديا

                                                 
وعادة ما . هذا البلد وُتباع فيه ُتفرض على سلع مختارة ُتنتج من أجل بيعها في بلد ما، أو ُتستورد في: ضرائب قطعية 1

  .ُتجبى الضريبة من الُمنِتج أو الُمصنع أو تاجر الجملة أو في مرآز البيع النهائي للمستهلك
وهي من حيث المبدأ ضرائب عامة . ضرائب عامة غير مباشرة ُتفرض على االستهالك: ضرائب القيمة المضافة 2

  .سب مع أسعارهاُتطبق على استهالك السلع والخدمات بما يتنا
.  إصبع أو لكل طن 1000مبلغ محدد لكل عبوة أو لكل : الضرائب المحددة  3  



 حسينهناك إمكانية لت. يةبيالضرخارج الشريحة أنها أو من الضريبة لحد أدنى  خاضعةإما أن تكون المنتجات 
  .إخضاع هذه المنتجات إلى النظام الضريبيمن خالل زيادتها عدة أمثال و اإليرادات

  
 فرض ضرائب أعلىضد لتبغ صناعة االتي تقدمها دوائر الحجج 

زيادة العائدات على الرغم من ية تؤدي إلى الضرائب التبغزيادة قيمة  أنتثبت البّينات المتوافرة على الصعيد الدولي 
، أي زيادة فإنه وسطيًا، آلخر أن النسب تختلف من بلدمع و .نخفاض النسبي المتوقع في اتجاهات االستهالكاال

وبنسبة  ة الدخلمتوسطفي البلدان % 8إلى خفض االستهالك بنسبة مرجح أن تؤدي من الفي السعر % 10قدرها 
على  مهمةعائدات  درمن شأنه أن ي ال يزالفإن هذا اإلجراء ، في البلدان ذات الدخل المرتفع، ومع ذلك% 4
  .ضد رفع الضرائبطرحها يجري حجج مغلوطة فوق أي تلحكومات ا

 
زيادة التهريب عبر الحدود واالتجار غير سيؤدي إلى بأن ارتفاع األسعار  صناعة التبغ منذ فترة طويلةتجادل 
إقامة و ،مدادستيراد وسلسلة اإلعمليات االقوانين فعالة لمراقبة إنتاج التبغ ووجود أن نة المتاحة بّيوضح الت. المشروع
التجارة غير متمثلة في التحديات على التغلب بفعالية ال ، من شأنها جميعًادارة الضرائبآفء إلو نظام قوي

فإن هنالك  الناجمة عن االتجار غير المشروعمن أجل التصدي للتحديات الدولية . لمشروعة المحلية والعابرة للحدودا
األطراف في وضع اللمسات األخيرة عليها من قبل  معاهدة دولية قوية وسيتم قريبًامفاوضات جارية أيضًا بشأن 
  .االتفاقية هذه من 15ألحكام المادة  وفقًا اإلطارية بشأن مكافحة التبغ اتفاقية منظمة الصحة العالمية

  
 أنواع النظم الضريبية

على منتجات التبغ في مراحل مختلفة من دورة المنتج، ومع ذلك، يتم تطبيقها أشكال مختلفة من الضرائب  هنالك
عائدات للحكومات ويرجح أن العظم ن مؤمالضرائب، وتقيمة آبر من األنصيب العلى  القطعيةضرائب الستحوذ ت

 .ةومييكون لها أآبر تأثير على الصحة العم
  

أما . عرضة للضرائب على جميع المستوياتالو الوحيدة الخاضعة للتنظيممنتجات التبغ هي السجائر في الغالب تكون 
 1ويقدم الجدول . داتإليرااألقل في االمساهمة تقدم و الضريبةاألدنى من األشكال األخرى فجميعها تخضع للحد 

 .مقارنة ألشكال مختلفة من الضرائبلمحة عامة 
  

 فرض الضرائب على التبغ في اإلقليم
آما هو الحال في جميع أنحاء العالم، تمثل السجائر إلى حد بعيد الشكل األآثر انتشارًا من منتجات التبغ المنظمة في 

هي األآثر شعبية من  شيشةمختلفة من التبغ سائدة أيضًا؛ فالومع ذلك فإن هنالك أشكاًال أخرى . إقليم شرق المتوسط
ن يخللتد غير القابلوبالمثل، فإن تعاطي التبغ . بين هذه األشكال ويجري تعاطيها بصورة واسعة في أنحاء اإلقليم

  .آذلكسائد في بلدان مثل أفغانستان وباآستان ومصر واليمن، وتعاطيه آخذ في االزدياد في بقية أرجاء اإلقليم 
 

 نظم الضرائب التبغية في اإلقليم
تتفاوت المالمح االقتصادية للدول . هنالك نظم ضرائبية مختلفة موجودة في الدول األعضاء في إقليم شرق المتوسط

ومع ذلك، فإن األسعار والضرائب على منتجات التبغ في . األعضاء آما هو حال األسعار التي تختلف بين البلدان
السمات البارزة للبنى الضريبية  2ويبين الجدول . تتوافق مع المالمح االقتصادية الخاصة بهذه الدول دول اإلقليم ال

  .في الدول األعضاء وحصة الضرائب على أساس أسعار العالمات التجارية األآثر شعبية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 القطعيةضريبة المقارنة بين أنواع مختلفة من نظم . 1الجدول
 الضرائب القطعية 

  لمحددةا
ضرائب القطعيةال

  4القيمية
قيميةضرائب قطعية
  مع حد أدنى

مختلطةضرائب قطعية
  قيميةو محددة

  قيمية مع حد أدنى ضريبي معينو مختلطة محددة ضرائب قطعية

أساس 
  الضريبة

مثًال (وحدة المنتج 
  .)سيجارة 1000

مثًال سعر ( قيمة المنتج
التجزئة، أو الجملة، أو 

  ).صنعسعر الُم

الضريبة م حساب يت
على حسب  القطعية

القيمة؛ ولكن إذا آانت 
الضريبة المحسوبة 

قيمتها دون حد أدنى 
معين، فإنه يتم تطبيق 

ضريبة ذات نسبة 
   .محددة

قيمته أيضًا، ما لم تقع الضريبة المحسوبة دون حد أدنى معين و وحدة المنتج  .قيمة المنتجو وحدة
    .المنتجفعندها سيكون أساس الضريبة هو وحدة 

المتطلبات 
  اإلدارية

 .لدى االستيرادويتوجب تحصيل الضريبة في نقطة التصنيع
قليلة، حيث أننا 

بحاجة إلى التحقق 
من حجم المنتجات 

   .فقط

تتطلب إدارة ضريبية 
 قوية ذات قدرة تقنية،

إال يمكن للعبء و
  .اإلداري أن يكون عاليًا

تتطلب إدارة ضريبية 
 ة،قوية ذات قدرة تقني

إال يمكن للعبء و
اإلداري أن يكون عاليًا 

آما هو الحال في النظام 
الضريبي القيمي 

  .الصرف

تتطلب إدارة ضريبية قوية 
إال يمكن و ذات قدرة تقنية،

للعبء اإلداري أن يكون 
عاليًا نظرًا ألنه يتطلب 

تحصيل آال و القيام بتقدير
الضرائب النوعين من 

 أي القيمية القطعية
  .المحددةو

إال يمكن للعبء اإلداري أن و تتطلب إدارة ضريبية قوية ذات قدرة تقنية،
تحصيل آال النوعين من و يكون عاليًا نظرًا ألنه يتطلب القيام بتقدير

متثال للحد األدنى لقيمة الالمحددة، مع مراعاة او أي القيمية الضرائب القطعية
   .الضريبة المحسوبة

لكن و خس،عرضة للب  .ليس بمشكلة هنا  البخس
يمكن التغلب على ذلك 

من خالل اعتماد حد 
أدنى لسعر البيع 

  .بالتجزئة

إن هذه بمثابة أداة سهلة 
للحيلولة دون بخس 
األصناف التجارية 

منخفضة السعر لـكونها 
تخضع إلى حد أدنى من 

قيمة الضريبة 
  .لمحسوبةا

إن الجزء من الضريبة 
الذي يتم تحصيله على 
حسب القيمة قد يكون 

ذلك و ضة للبخسعر
األساس الضريبي بحسب 

  .ختيارهاالذي يتم 

إن وجود حد أدنى لقيمة الضريبة المحددة يحول دون البخس المحتمل ألساس 
  .الضريبة القيمية المحصلة من األصناف التجارية منخفضة السعر

التأثير على 
" جودة"

  المنتج

تأثير محسن للجودة 
عادة ما يؤدي إلى 

تقليل الضريبة 
سبية على الن

األصناف التجارية 
ذات السعر 

  .المرتفع

تأثير مضاِعف يكون 
بمثابة المثّبط للمصنعين 
إلدخال تحسينات مكلفة 

  .المنتج" جودة"على 

ليس هنالك من حافز 
لتحسين جودة األصناف 

التجارية ذات السعر 
  .المرتفع

ليس هنالك من حافز 
لتحسين جودة األصناف 

التجارية ذات السعر 
  .عالمرتف

في و يقضي على الحافز لتحسين جودة األصناف التجارية ذات السعر المرتفع
ذات الحين يعطي الحافز لتحسين جودة األصناف التجارية ذات السعر 

  .المنخفض

التأثير على 
  السعر

عادة ما يؤدي إلى 
أسعار أعلى نسبيًا، 

ما للسجائر السّي
ذات السعر 
  .المنخفض

عادة ما يؤدي إلى 
نسبيًا؛  أسعار أقل

التراجعات السعرية 
ماليًا إذا " دعمها"سيتم 

ما آان التأثير 
  .المضاعف قويًا

عادة ما يؤدي إلى 
أسعار أعلى نسبيًا 

للسجائر ذات السعر 
  .المنخفض

إدخال زيادة في الضريبة 
المحددة سيؤدي أيضًا إلى 
حصول زيادة في المقدار 

المدفوع على أساس 
  .القيمة

يبة المحددة سيؤدي أيضًا إلى حصول زيادة في مقدار إدخال زيادة في الضر
أو الضريبة /و الزيادات الحاصلة في الضريبة القيمية. الضريبة القيمية

المحددة سيؤدي إلى زيادة قيمة الضريبة الدنيا المدفوعة، إذا ما آان الحد 
األدنى للقيمة هو عبارة عن نسبة مئوية من الضريبة الكلية المفروضة على 

ستقلل من الفجوات السعرية إذا ما أخذنا بالحسبان . ر الوسطي المرجحالسع
    ."الجودة"أثرها على 

ستتالشى القيمة   التضخم
لضريبة لالحقيقية 
ما لم يتم  القطعية

تعديلها بما يتناسب 
  .مع التضخم

سيتم المحافظة على 
لضريبة لالقيمة الحقيقية 

مع حدوث  القطعية
زيادة في األسعار؛ أقله 

لى درجة تتبع معها إ
أسعار منتجات التبغ 

  .التضخم الحاصل

ستتالشى القيمة الحقيقية 
للحد األدنى المعين 
لقيمة الضريبة مع 

الوقت ما لم يتم تعديلها 
  .بما يتناسب مع التضخم

ستتالشى القيمة الحقيقية 
المحددة  القطعيةلضريبة ل

ما لم يتم تعديلها بما 
  .يتناسب مع التضخم

الحد األدنى المعين لقيمة و المحددة القطعيةلضريبة لستتالشى القيمة الحقيقية 
  .الضريبة ما لم يتم تعديلهما بما يتناسب مع التضخم

الفوائد 
  الصحية

ستثني الضرائب 
عن استهالك 

منتجات التبغ بغض 
  .النظر عن السعر

الضريبة قد تشجع على 
أآبر " تنازل"حدوث 

من قبل المدخنين 
لألصناف  وهجرًا

لصالح  مرتفعة الثمن
السجائر األرخص مما 

يقلل من الفوائد 
  .الصحية

وجود حد أدنى معين 
لقيمة الضريبة يقلل من 
الحوافز لدى المدخنين 

  ."للتنازل"

  ."التنازل"يقلل من   ."التنازل"قد يقلل من 

  
  

                                                 
نسبة مئوية من قيمة الُمنَتج، آما قيست من ِقبل الُمصنع أو األسعار التي يبيع بها الُمنِتج المنتجات : الضرائب القيمية 4

  .لبائع التجزئة أو الموزع



  حصة الضرائب في إقليم شرق المتوسطو البنى الضريبية. 2الجدول 
عضاءالدول األ

بحسب مرتبة (
  )قتصاديةالالحالة ا

سعر أآثر األصناف 
* التجارية شعبية

مقدرًا بالدوالر (
  )األمريكي

القطعيةضرائبالأنواع 
  المفروضة

الكليةحصةال
لضريبة مقدرة ل
نسبة مئوية من آ

  †سعر البيع بالتجزئة
  

  شرح/معلومات إضافية

ضرائبال
 القطعية
  (%) القيمية

الضرائب
 القطعية
  المحددة

(%)  
  دول منخفضة الدخل

  أفغانستان
  

  .مفروضة؛ هنالك فقط رسوم على االستيراد قطعيةال توجد ضرائب  7.79 0.00 0.00 0.51
  .االتفاقات التجارية الثنائية/عرضة للتغير في أسعار االستيرادالنظام الضريبي 

  .دامةينطوي على خسارة لفرصة تحصيل عائدات مست قطعيةضرائب الالغياب 
  .القيمية فقط ضرائب القطعيةنظام ال 47.37 47.37 0.00 0.75  اليمن

  .العبء الضريبي األقل ينطوي على فرصة لتحسين العائدات
؛ الضرائب القيميةو الضرائب المحددةنظام معقد متعدد المستويات يتضمن بنية مختلطة من  61.20 7.30 40.10 0.31  **باآستان

على األصناف ذات % 70.1ألصناف ذات التكلفة القليلة إلى على ا% 60.1تتراوح من 
  .التكلفة العالية، مما يشجع على زيادة الحصة السوقية لألصناف التجارية ذات التكلفة القليلة

؛ في الغالب تكون هذه مفروضة على منتجات التبغ األخرى بخالف السجائردنيا ضرائب 
  .المنتجات غير منظمة بسبب ضعف اإلعمال

  ول متوسطة الدخلد
  .الضرائب القيميةو بنية مختلطة من الضرائب المحددة 70.0 38.70 31.30 0.70  **مصر

  .ترمي إلى توفير عائدات إضافية مهمةو هنالك تغييرات ضريبية حصلت مؤخرًا
  .القيمية فقط ضرائب القطعيةنظام ال 43.51 43.51 0.00 0.68  جيبوتي

  .فرصة لتحسين العائدات العبء الضريبي األقل ينطوي على
الجمهورية 

  اإلسالمية اإليرانية
  .ستيراد؛ ضريبة القيمة المضافةالالقيمية؛ رسوم على ا ضرائب القطعيةنظام ال 19.16 5.13 0.00 1.32

  .العبء الضريبي األقل ينطوي على فرصة لتحسين العائدات
  .ستيرادال؛ رسوم على االقيمية ضرائب القطعيةنظام ال 22.75 8.53 0.00 0.63  العراق

  .العبء الضريبي األقل ينطوي على فرصة لتحسين العائدات
  .القيمية؛ ضريبة القيمة المضافة ضرائب القطعيةنظام ال 71.95 58.91 0.00 0.97  السودان
  .ةالضرائب القيمية؛ ضريبة القيمة المضافو بنية مختلطة من الضرائب المحددة 68.64 31.99 22.86 1.97  األردن
  .الضرائب القيمية؛ ضريبة القيمة المضافةو بنية مختلطة من الضرائب المحددة 66.36 50.05 0.57 2.16  المغرب

الجمهورية العربية 
  السورية

  .الضرائب القيمية؛ ضريبة القيمة المضافةو بنية مختلطة من الضرائب المحددة 30.30 12.30 3.00 0.62

  .ستيراد؛ ضريبة القيمة المضافةالالقيمية؛ رسوم على ا ضرائب القطعيةم النظا 44.01 33.38 0.00 1.33  لبنان
الجماهيرية العربية 

  الليبية
  .القيمية فقط ضرائب القطعيةنظام ال 1.96 1.96 0.00 0.80

  .أقل عبء ضريبي في اإلقليم؛ ينطوي على فرصة لتحسين العائدات
  .الضرائب القيمية؛ ضريبة القيمة المضافةو ائب المحددةبنية مختلطة من الضر 64.94 47.33 2.35 1.30  تونس

  دول مرتفعة الدخل
   33.33 0.00 0.00 01.6  البحرين

  
  .مفروضة؛ هنالك فقط رسوم على االستيراد قطعيةال توجد ضرائب 

  .االتفاقات التجارية الثنائية/النظام الضريبي عرضة للتغير في أسعار االستيراد
  .ينطوي على خسارة لفرصة تحصيل عائدات مستدامة القطعيةضرائب الغياب 

 34.04 0.00 0.00 01.7  الكويت
 33.33 0.00 0.00 1.56  عمان
 33.33 0.00 0.00 1.65  قطر

العربية المملكة 
  السعودية

1.60 0.00 0.00 33.33 

اإلمارات العربية 
  المتحدة

1.77 0.00 0.00 30.77 

التقرير العالمي "حسابات المؤلف استنادًا إلى البيانات الواردة في . 2010، منظمة الصحة العالمية، جنيف. "التقني في إدارة الضرائب المفروضة على التبغ لميةمنظمة الصحة العا دليل": المصدر
 .2008حدِّثت في نهاية و "لمكافحة التبغ

  .في نهاية فترة زمنية) السوقالرئيسي أو (باستخدام سعر الصرف الرسمي سعر الصنف التجاري األآثر مبيعًا في البالد محوًال إلى دوالرات أمريكية *
إذا ما آان الصنف التجاري األآثر شعبية في البالد هو صنف ( ستيرادالالقيمية، ضريبة القيمة المضافة، رسوم ا الضرائب القطعية محددة،ال الضرائب القطعيةعلى مل تشتضريبة لالكلية لحصة ال†

 ).تإن وجد( ىخرأو ،)مستورد
   .رتيب، على الت2010يوليو / تموزو يونيو/حزيرانآال البلدين تغييرات ضريبية في  نظرًا لحصولباآستان ومصر األرقام الخاصة بتم تحديث **

  
  
  
  
  
  



  حصة الضرائب في اإلقليمو لمحة عامة عن أسعار التبغ
 .م األخرى في منظمة الصحة العالميةإقليم شرق المتوسط لديه أدنى متوسط لألسعار بالمقارنة مع األقالي •
 .)1الشكل (من أسعار التجزئة السائدة % 40يمثل و األدنى العبء الضريبي الوسطي هو أيضًا •
ونتيجة للتباين القائم في البنى الضريبية فإننا نجد أن أسعار السجائر والحصة الكلية للضريبة تتفاوت أيضًا إلى حد  •

في آل دول اإلقليم  القطعيةضريبة الأدناه لمحة عامة عن الحصة الكلية للضريبة و 2يقدم الشكل . آبير بين البلدان
  .على أساس األسعار الوسطية، مبوبة حسب مستوى الدخل

على الرغم من االرتفاع الملحوظ في األسعار عندما ننتقل من البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان ذات الدخل  •
لضرائب لعلى وجه الخصوص، ال يوجد نظام . ب ال تنحو نفس المنحىالمرتفع، فإن الحصة الكلية للضرائ

وبالتالي فإن العبء الضريبي الناتج سيقع في مجال أدنى بكثير من النزعة . في البلدان ذات الدخل المرتفع القطعية
  .العامة السائدة في جميع أنحاء العالم

  
  صحة العالمية حصة الضريبة في أقاليم منظمة الو أسعار التبغ. 1شكل ال
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سعر الصنف األآثر شعبية ضريبة قطعية الحصة الكلية للضريبة

  
منظمة الصحة ، جنيف. "التقني في إدارة الضرائب المفروضة على التبغ منظمة الصحة العالمية دليل": المصدر
ية حدِّثت في نهاو "التقرير العالمي لمكافحة التبغ"حسابات المؤلف استنادًا إلى البيانات الواردة في . 2010، العالمية
2008. 

  .2010تم تحديث األرقام الخاصة بباآستان ومصر بناًء على التغييرات في نظام الضريبة التي حصلت في * 
 

  العبء الضريبي الكلي بين بلدان اإلقليمو القطعيةضريبة الو مقارنة بين السعر الوسطي،. 2الشكل 
  

  المضي قدمًاو أفضل الممارسات
فضل الممارسات في مراجعة السياسات الضريبية بشأن التبغ، من أنحاء مختلفة تسلط األمثلة التالية الضوء على أ

  .من العالم
 المفروضة على التبغ لتحقيق هدف الصحة العمومية في الحد من الوفيات القطعيةضريبة الاستخدم الزيادات في  •

 .وبخاصة بين الفقراء والشباب، األمراض الناجمة عن تعاطي التبغو
وهذا من شأنه . من أسعار التجزئة لمنتجات التبغ% 70التي تمثل ما ال يقل عن  القطعيةرائب لضلاستحدث نظام  •

  .آبيرة في عائدات الضرائب المفروضة على التبغ اتردع الشباب عن التدخين، باإلضافة إلى تحقيق زياد
دارة الضريبية، والحد من هذا من شأنه تسهيل عملية اإل. المفروضة على التبغ القطعيةضرائب اليجب تبسيط بنية  •

 .التهرب الضريبي آما يؤدي إلى تعزيز العائداتو تجنب الضرائب

 الدخل منخفضة                           الدخل توسطةم       الدخل مرتفعة



وهذا يقلل من الفجوة السعرية بين مختلف . التجارية للتبغ األصنافيجب تطبيق نفس الضريبة المحددة على جميع  •
استجابة لزيادة ألرخص أمام المتعاطين للتحول صوب األصناف ا، مما يحد من الفرص المتاحة هذه األصناف

 .الضرائب
الرسوم هي المفروضة على الواردات نظرًا ألن هذه سوم الرمن  بشكل أآثر القطعيةضرائب الاالعتماد على يجب  •

 .عرضة لالتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية والعالمية
ب على جميع منتجات التبغ يزيد زيادة في الضرائإن اعتماد . يةالضربالشبكة تضمين آافة منتجات التبغ في يجب  •

  .زيادات أآبر في عائدات الضرائب المفروضة على التبغ أيضًايحقق ة وسوف وميعلى الصحة العمذلك  من تأثير
وهذا سيضمن الحد من . السوق الحرةلغ إمكانية بيع منتجات التبغ المعفية من الضرائب أو بيع هذه المنتجات في ا •

 .لضريبيالتهرب او تجنب الضرائبفرص 
قصيرة ومتوسطة األجل مرامي الصحة العمومية زيادة الضرائب على منتجات التبغ هي أآثر فعالية في تحقيق  •

 .على الفور عائدات جديدة للحكوماتتدر وس
تدبير  بمثابةوهذا  ؛محددة وذلك لمواآبة التضخمالتلقائي للضرائب عديل تحدوث الضريبية ضمان بنى للينبغي  •

 .المدى الطويلمهم على  يسياس
آجزء من استراتيجية شاملة للحد من  يةالتبغ القطعيةضرائب الإدخال زيادات في ينبغي للحكومات أن تشمل  •

، إلنشاء البيئات الخالية من التدخيناملة شسياسات  وضعينبغي أن تشتمل هذه االستراتيجية على . التبغتعاطي 
التبغ، وإصدار تحذيرات قوية بشأن العواقب  اتشرآها التسويق التي تقوم بوتنفيذ حظر آامل على أنشطة 

تثقيفية حمالت إطالق و على اإلقالع،تعاطين الحاليين المترتبة على تعاطي التبغ، وبذل جهود واسعة لمساعدة الم
  .للناس عبر وسائل اإلعالم الجماهيرية

ويبني الدعم ، عواقب تعاطي التبغ من الحدالتبغ يؤدي إلى مزيد من  تعاطيتنفيذ استراتيجية شاملة للحد من  •
 مراميمن فعالية الزيادات الضريبية في تحقيق إلى أقصى حد الشعبي والسياسي لفرض ضرائب أعلى ويزيد 

 .ةوميالصحة العم
  
  مصادرال

 WHO Technical manual on tobacco tax administration. Geneva, World Health 
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Organization, 2009.  
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