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يُعد رفع أسعار التبغ من خالل الرضائب املفروضة عليه أكرث السياسات فعالية للحد من استهالكه.1

أسعار التبغ املرتفعة من شأنها: 2

• حّث مستخدمي التبغ الحاليني عىل اإلقالع عنه؛	

• منع املستخدمني املحتملني من البدء يف استخدامه؛ و 	

• تقليل كمية التبغ املستخدم بني املستخدمني املداومني عليه.	

الة للغاية يف الحد من التدخني بني السكان األكرث تأثراً به، كالشباب،  كام يعترب رفع الرضائب طريقة فعَّ
والنساء الحوامل، واملدخنني ذوي الدخل املنخفض.3، 4، 5

الرضائب والسعر
حقائق جوهرية

زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ تقلِّل من استهالكه.

 زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ لتحقيق زيادة قدرها 10% يف أسعار التبغ سوف 

تقلل من استهالك التبغ بنسبة 4% يف البلدان مرتفعة الدخل، وبنسبة 6% يف البلدان 
متوسطة ومنخفضة الدخل.6

زيادة رضائب التبغ تنقذ األرواح.

 إذا كانت زيادة الرضائب تؤدي إىل زيادة بنسبة 10% يف أسعار السجائر، فإن عدد 

املدخنني يف العامل سوف ينخفض مبقدار 42 مليون نسمة )38 مليون نسمة يف البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل، و4 ماليني يف البلدان ذات الدخل املرتفع(، وبذلك يتم إنقاذ 

10 مليون شخص.7  ومن املمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 70% إىل منع عدد 
يصل إىل ربع الوفيات الناجمة عن التدخني يف جميع أنحاء العامل.8

زيادة رضائب التبغ تساعد الشباب والفقراء. 

يتأثر الشباب وذوو الدخل املنخفض بأسعار السلع بدرجة أكرب كثرياً من ذوي الدخل 

االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ- املادة 6

• تنص املادة 6 أن زيادة األسعار والرضائب هي طرق فعالة 	

وهامة لخفض استهالك التبغ, وينبغي عىل األطراف تبني 

سياسة رضيبية وسياسات سعرية فيام يتعلق مبنتجات التبغ 

للمساهمة يف األهداف الرامية إىل التقليل من استهالك التبغ.

•  كام أن رفع سعر التبغ من خالل زيادة الرضائب سوف يقلل 	

من استهالكه، وكذلك ينقذ األرواح ويُدر مزيداً من اإليرادات 

الرضيبية.

الحال بالنسبة لزيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ

املرتفع. فالشباب ليس لديهم الكثري من املال لينفقونه، وارتفاع رضائب التبغ يجعل 

منتجات التبغ أبعد مناالً بالنسبة لهم. وذوو الدخل املنخفض ينفقون نسبة أكرب من 

دخلهم عىل التبغ أكرث من ذوي الدخل املرتفع. ومن املمكن أن تساعد زيادة الرضائب 

املفروضة عىل التبغ يف حث الفئات ذات الدخل املنخفض عىل تقليل كمية التبغ 

املستهلك أو التوقف نهائياً عن استخدام التبغ، مام يسمح لهم بتخصيص أموالهم للغذاء، 

واملسكن، والتعليم، والرعاية الصحية.1 تبني أن أنظمة رضائب التبغ التي تعمل عىل 

توفري منتجات التبغ بأسعار يف متناول اليد لذوي الدخول املنخفضة تساعد عىل زيادة 

التفاوتات الصحية، كام أنها تُثقل كاهل الفقراء بأعباء هائلة من التكاليف الصحية 

واالقتصادية بصورة متفاوتة.

زيادة رضائب التبغ تزيد اإليرادات الحكومية.

 تستفيد الحكومة بشكل مبارش من زيادة رضائب التبغ وذلك من خالل زيادة اإليرادات. 

ال  وقد نعمت كل أمة وكل كيان من الكيانات دون الوطنية التي لديها نظام رضائب فعَّ

أدى إىل زيادة الرضائب املفروضة عىل السجائر إىل حد كبري بزيادات كبرية يف عائداتها، 

حتى يف ظل انخفاض التدخني. 

• يف تركيا، ارتفعت إيرادات الحكومة من رضائب التبغ من 7.1 مليار لرية 	

تركية عام 2005 لتصل يف عام 2011 إىل 15.9 مليار لرية تركية، بالرغم من 

تراجع مبيعات السجائر بنسبة تتجاوز %15.

• يف جنوب أفريقيا، لوحظ أن كل زيادة يف رضيبة اإلنتاج عىل السجائر قيمتها 	

10% تقابلها زيادة قدرها 6% يف إيرادات رضائب السجائر. ومنذ 1994 حتى 

2001، زادت اإليرادات الرضيبية ألكرث من الضعف كنتيجة لزيادة الرضائب 

يف جنوب أفريقيا.10

• ويف تايالند، أدت زيادة الرضائب يف الفرتة ما بني عامي 1994 و2007 إىل 	

زيادة الرضائب الخاصة عىل السجائر من 60% إىل 80% من سعر الجملة، 

وبذلك ازدادت اإليرادات الرضيبية من 20،002 مليون بات تايالندي يف عام 

1994 إىل 41،528 مليون بات تايالندي يف عام 2007، حتى مع انخفاض 
ل استهالك التبغ.11 معدَّ

أسعار السجائر وعائدات املبيعات ورضيبة املكوس يف تركيا )2011-2005(9

املبيعات، الحد األدىن للعبوات
معدل السعر للعبوة الواحدة

عائدات الرضيبة، بليون لرية تريك
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توجد فرص كبرية لزيادة األسعار و الرضائب املفروضة عىل التبغ. 

فالرضائب املفروضة واألسعار الخاصة بالتبغ منخفضة يف معظم البلدان. وميكن 

للحكومات رفع الرضائب لجلب إيرادات إضافية، والحد من االستهالك وإنقاذ األرواح.

أفضل املامرسات يف رضيبة التبغ
• استخدام الزيادة يف رضيبة املكوس عىل التبغ لتحقيق الهدف الصحي 	

العام وهو الحد من األمراض والوفيات التي يسببها استهالك التبغ.

• زيادة الرضائب عىل التبغ للوصول إىل املعايري الدولية. يويص البنك الدويل 	

كافة الدول البلدان تحقيق معدالت رضيبية ترتاوح قيمتها عىل األقل ما 

بني ثلثي إىل أربعة أخامس سعر التجزئة ملنتجات التبغ.

• تطوير هيكل رضيبي بسيط لتيسري اإلدارة الرضيبية والحد من التجنب 	

الرضيبي أو التهرب الرضيبي وتعزيز اإليرادات وزيادة األثر الواقع عىل 

استخدام التبغ عن طريق تقليل حافز االستعاضة عن بعض منتجات التبغ 

بغريها.

• ضامن وصول رضائب التبغ للمستهلك يف صورة أسعار مرتفعة. 	

• ربط رضائب التبغ مبعدل التضخم والقوة الرشائية للمستهلك. تعديل 	

الرضائب بحيث تزداد أسعار التجزئة ملنتجات التبغ مبا يعادل مقدار 

التضخم والزيادة يف نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل.

• تخصيص اإليرادات املحصلة من رضائب التبغ ملكافحة التبغ أو للربامج 	

الصحية األخرى. وجدت البلدان أن الجمهور يؤيد زيادة رضائب التبغ 

بقوة أكرب عندما تكون اإليرادات الرضيبية موجهة نحو الوقاية من التبغ 

أو الربامج الصحية األخرى. أيضاً، ميكن للبلدان مواصلة الحد من استخدام 

التبغ وإنقاذ األرواح من خالل دعم الربامج التي متنع الشباب من البدء يف 

استخدام التبغ وتساعد الناس عىل اإلقالع عن التدخني.

الرسائل الرئيسية
• رفع الرضائب املفروضة عىل التبغ هو السبيل الوحيد الفّعال للحّد من 	

استخدام التبغ، وإنقاذ األرواح.

• تدعو املادة 6 الدول إىل استخدام سياسة رضيبة التبغ للحد من استهالك 	

التبغ وتحقيق أهداف الصحة.

• تستهدف زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ السكان األكرث تأثراً به، 	

وبذلك يتم منع الشباب من البدء يف التدخني، كام تتم مساعدة السكان 

ذوي الدخل املنخفض يف اإلقالع عن التدخني.

• تزداد اإليرادات الحكومية بزيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ، حتى مع 	

انخفاض معدل استهالكه.

• د 	 زيادة العائدات من الرضائب املفروضة عىل التبغ من املمكن أن تزوِّ

الحكومة باألموال الستخدامها يف الجهود األخرى املبذولة ملكافحة التبغ، 

وبذلك يتم الحد من تعاطي التبغ بصورة أكرب كام يتم إنقاذ املزيد من 

األرواح.

معدل السعر للامركات األكرث شهرة ورضيبة املكوس للعبوة الواحدة وإجاميل 
حصة الرضيبة حسب املنطقة )2008(12
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