منتجات التبغ املُسخّن
التعريف والسوق العاملية

الم ّ
سخن ) (HTPs؟
ما هي منتجات التبغ ُ

منتجات التبغ الم ّ
ُسخن هي منتجات التبغ التي تتطلب استخدام جهاز إلكتروني لتسخين عود أو
كبسولة من التبغ المضغوط .يتم تسخين العود (السيجارة) أو كبسولة التبغ إلى درجة حرارة
عالية بما يكفي إلخراج رذاذ قابل لالستنشاق ،ولكنها أقل من تلك الدرجة المطلوبة لالحتراق
الكامل .تكون أجهزة منتجات التبغ الم ّ
ُسخن متكاملة تمامًا ،بحيث يجب استخدام جهاز التسخين
والسجائر أو الكبسوالت الخاصة بكل جهاز معًا .تكون هذه األجهزة حصرية لكل جهة تصنيع
من منطلق أن المك ّونات غير قابلة للتبديل فيما بينها .هذا وتأتي السجائر والكبسوالت بنكهات
مختلفة ،بما في ذلك المنثول ومجموعة متنوعة من نكهات الفاكهة.
ً
بداية لعبارة "تسخين ،ال احتراق" كوسيلة لوصف منتجات التبغ
روّجت شركات التبغ
الم ّ
ُسخن ،وتجنّبت اإلشارة الصريحة إلى التبغ ،مع اإليحاء بغياب االحتراق .وتستخدم
شركات التبغ اليوم مصطلحات أخرى عند اإلشارة إلى منتجات التبغ الم ّ
ُسخن ،بما في ذلك
"أجهزة تسخين التبغ" و"منتجات بخار التبغ".

العالمات التجارية ملنتجات التبغ املُسخّن
أكبر ثالث عالمات تجارية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن هي  IQOSالمصنعة من قبل Philip
 ،(PMI) Philip Morris Internationalو gloالتي تنتجها
 )BAT) British American Tobaccoو Ploom TECHمن  JT Groupو
يتم تسويقها عالميًا بواسطة  .)JTI) Japan Tobacco Internationalتطرح جهات التصنيع
بشكل دوري.
إصدارات مختلفة من العالمة التجارية وإصدارات مح ّدثة من أجهزتها
ٍ

IQOS

•تم إطالق  IQOSفي سنة  2014في اليابان ويجري بيعها اآلن في ً 61
سوقا على األقل 1.في
8
سنة  ،2018حازت  IQOSعلى نسبة  %78.8من السوق العالمية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن،
وفي الربع الثالث من سنة  ،2019زاد حجم شحنات  IQOSبنسبة  %28.3مقارنة بالفترة
9
نفسها من العام السابق.
•تأتي سجائر  IQOSتحت اسم  HeatSticksأو .Marlboro HEETS
•تضم سجائر  IQOSاألصلية بطارية محمولة إلعادة شحن جهاز التسخين بعد كل استخدام.

تُن ِتج منتجات التبغ املُسخَن
انبعاثات سامة
ت ّدعي شركات التبغ أن منتجات التبغ الم ّ
ُسخن ال
تحرق التبغ أو ينبعث منها دخان 1،2،3.يصرف
هذا االدعاء انتباه المستهلكين عن حقيقة مقلقة.
وجدت الدراسات األولية التي أُجريَت على
ً
فضل عن
 IQOSتفحيمًا بعد االستخدام،
مركبات الكربونيل في االنبعاثات .وكالهما دليل
على االنحالل الحراري ،وهو جزء ال يتجزأ من
4،5،6
التفاعل الكيميائي الحاصل نتيجة حرق التبغ،
ما يشير إلى أن بعض منتجات التبغ الم ّ
ُسخن
هي في الواقع ليست منتجات "عديمة الدخان".
بصرف النظر عما إذا كان الرذاذ مصنّ ًفا على
أنه "دخان" ،فمن الواضح أن هناك انبعاثات
سامة تخرج من منتجات التبغ الم َ
ُسخن ويجب
تنظيمها بقوة للحد من استخدامها والتعرّ ض
النبعاثاتها.

glo

•تم إطالق  gloفي عام  2016ويجري بيعها اآلن في ً 17
سوقا على األقل 9.وقد حازت على
8
 %13.3من السوق العالمية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن في سنة .2018
•تأتي سجائر  gloتحت اسم  Kent Neostiksأو  Neoفي معظم البلدان .وفي سنة ،2019
زادت شحنات  Kent Neo/Neosticksبنسبة  %17.2في النصف األول من سنة 2019
11
مقارنة بالفترة نفسها من سنة .2018
•يحمل جهاز تسخين  gloشحنة كافية لتسخين العديد من السجائر وال يضم بطارية منفصلة.
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منتجات التبغ املُسخّن
التعريف والسوق العاملية
Ploom TECH

•جهاز ( Ploom TECHخليفة  Ploomالذي تم إطالقه سنة
 )2013متوفر فقط في اليابان وسويسرا وكندا ،إال أنه يتم
تسويقه في الواليات المتحدة باسم  .Logic Vapeleafوقد حاز
 Ploom Techعلى نسبة  %5.3من السوق العالمية لمنتجات
8
التبغ ال ُم ّ
سخن في .2018
•تأتي الكبسوالت المستخدمة في  Ploom TECHتحت عدة
أسماء ،بما في ذلك  Meviusو.Winston
•باستخدام  ،Ploom TECHيتم إرفاق كبسوالت صغيرة من
التبغ المطحون بخرطوشة منفصلة من السائل اإللكتروني .ينتج
ً
رذاذا عن طريق تسخين السائل اإللكتروني
جهاز التسخين
الذي يتم سحبه من خالل كبسولة التبغ.

ُسخن والتي ّ
شركات التبغ األخرى المصنّعة لمنتجات التبغ الم ّ
بشكل محدود هي  ،KT&Gالشركة المصنّعة لجهاز  ،lilو
تتوفر
ٍ
11،12،13
 China National Tobaccoالمصنّعة لجهاز  ،Mokو Imperial Brandsالمصنّعة لجهاز Pulze

مالحظة حول التكنولوجيا

ً
تسخن معظم منتجات التبغ الم ّ
ّ
مباشرة ،بما في ذلك منتجات  IQOSو gloالرائدتين في السوق.
ُسخن التبغ
تسخن هذه األنواع من منتجات التبغ الم ّ
ّ
ُسخن التبغ إلى درجة حرارة تتراوح بين  240درجة مئوية و350
درجة مئوية ً
وفقا للعالمة التجارية 2،6.وتستخدم بعض منتجات التبغ الم ّ
ُسخن األخرى ،مثل Ploom TECH
و ،lil Hybridتقنية "هجينة" تقوم ً
ّ
ّ
تسخن هذه األجهزة
يسخن بدوره التبغ.
أول بتسخين سائل إلكتروني
14
الهجينة التبغ إلى درجة حرارة تتراوح بين  40-30درجة مئوية تقريبًا.

السوق العاملية ملنتجات التبغ املُسخّن

ُسخن في حوالي ً 61
•تتوفر منتجات التبغ الم ّ
سوقا في أنحاء
أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوراسيا وشرق آسيا .وفي
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،تتوفر حاليًا منتجات التبغ
الم ّ
ُسخن  -في هذه الحالة  - IQOSفي جمهورية جنوب إفريقيا
فقط.
•بلغت القيمة العالمية لسوق منتجات التبغ الم ّ
ُسخن  11.9مليار
دوالر أمريكي في  ،2018مع بيع  52.6مليار سيجارة من
سجائر التبغ الم ّ
ُسخن .ويمثل هذا  %1.46فقط من سوق التبغ
8
العالمية.
•في عام  ،2018كانت اليابان أقوى سوق لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن،
حيث بلغت قيمته  7.70مليار دوالر أمريكي ،وهو ما يمثل
 % 65من القيمة العالمية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن .في ذلك العام،
حازت منتجات التبغ الم ّ
ُسخن على نسبة  % 22.4من إجمالي
سوق التبغ اليابانية 8.تركز شركات التبغ على اليابان ،ويُعزى
جزئيًا النمو الالحق للسوق اليابانية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن إلى
القيود المحدودة على اإلعالن عن التبغ والترويج له ،واهتمام
المستهلكين بالتكنولوجيا والمنتجات الجديدة ،والحظر الفعلي
للسجائر اإللكترونية.

•كانت جمهورية كوريا ثاني أكبر سوق لمنتجات التبغ
الم ّ
ُسخن في  ،2018بقيمة  1.68مليار دوالر أمريكي14 ،
8
ّ
 %من قيمة السوق العالمية .أصبحت منتجات التبغ المُسخن
متاحة في جمهورية كوريا مع إطالق جهاز  IQOSفي
15
يونيو  ،2017وتاله بسرعة  gloو( lilبواسطة .) KT&G
ارتفعت مبيعات منتجات التبغ الم ّ
ُسخن إلى  % 6.1من سوق
التبغ الكوري بحلول ديسمبر  ،2017وإلى  % 10.7بنهاية
8
.2018

•في  ،2018بلغت القيمة اإلجمالية للسوق األوروبية لمنتجات
التبغ الم ّ
ُسخن  2.4مليار دوالر أمريكي ،بما نسبته  % 20فقط
8
من السوق العالمية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن .وكانت أكبر
األسواق األوروبية لمنتجات التبغ الم ّ
ُسخن هي إيطاليا (ثالث
أكبر سوق عالمية ،بقيمة  658مليون دوالر أمريكي)؛ وروسيا
( 387مليون دوالر أمريكي) وجمهورية التشيك ( 189مليون
8
دوالر أمريكي).
•في أكتوبر  ،2019بدأت( Altria Group Inc.المعروفة سابقاً
باسم  )Philip Morris USAببيع  IQOSفي الواليات المتحدة
15,16
في موقع واحد للبيع بالتجزئة في أتالنتا ،جورجيا.
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glo وglo Pro ▫تم إطالق ثالثة منتجات جديدة هي
 في أغسطس وسبتمبر من سنةglo Sens وNano
22

.2019

،BAT ضمن حافظة "الفئات الجديدة" الخاصة بـglo ▫يقع
ً التي تتضمن
أيضا منتجات البخار والتبغ الفموي (عديم
 يُقال إن الفئة في طريقها إلى تحقيق نمو سنوي.)الدخان
 خالل الفترة% 50  إلى% 30 لإليرادات بين
21
. 2024  إلى2023

 على أنها فقدت مكانها أمامJT Group •ينظر المحللون إلى
ّ  بمنتج التبغ المBAT وPMI
،Ploom TECH ُسخن الخاص بها
JT Group  وقالت قيادة.المتوفر في ثالثة أسواق وطنية فقط
 ولكنها تتوقع نموًا على المدى،إن التنبؤ بالمستقبل صعب
 منتجينJT Group  أضافت،2019  وفي أوائل سنة23.الطويل
:"جديدين إلى حافظتها الخاصة بـ"منتجات بخار التبغ
24
.Ploom S وPloom TECH+

•تمتلك كل شركات التبغ متعددة الجنسيات عالمات
ّ تجارية لمنتجات التبغ الم
.ُسخن
ّ •سوق التبغ الم
. لكنها تنمو،ُسخن صغيرة
 هي الشركة الرائدة في سوق منتجات التبغIQOS•
ّ الم
.ُسخن على مستوى العالم

التوقعات املستقبلية ملنتجات التبغ املُسخّن

 إستراتيجية لجعل2014  الداخلية لعامPMI فصل وثائق
ّ ُ•ت
ّ منتجات التبغ الم
 وقد تم17،ُسخن متاحة في جميع أنحاء العالم
 دولة أخرى على20  فيIQOSتسجيل العالمات التجارية لـ
18
. فيهاIQOS األقل لم يتم بعد بيع
 إلى أنه في الربع األول منPMI ▫تشير تقارير مستثمري
 من السوق% 2  تحوز علىIQOS  كانت سجائر2019 سنة
ّ العالمية المجمعة للسجائر التقليدية ومنتجات التبغ الم
،ُسخن
،2018  في الربع الثالث من سنة% 1.6 شاهد ًة ارتفاعً ا من
مما يشير إلى أن الحجم والحصة النسبية لسوق منتجات التبغ
19
ّ الم
.ُسخن تواصل النمو
% 30  نسبةIQOS  أنها تهدف إلى أن يمثلPMI ▫وقد أفادت
20
.2025 من إجمالي حجم مبيعاتها من التبغ بحلول سنة
ّ  تباط ًؤا في شحنات منتجات التبغ المBAT •شهدت
ُسخن في النصف
ً
نصفا
 ولكنها أخبرت المستثمرين أنها تتوقع،2019 األول من سنة
21
.ثانيًا أقوى

الرسائل الرئيسية
ّ •منتجات التبغ الم
ُسخن هي أنظمة متكاملة تتكون
من سيجارة أو كبسولة من التبغ المضغوط وجهاز
ِّ إلكتروني ي
ُسخن التبغ إلى درجة حرارة عالية بما يكفي
.إلنتاج رذاذ قابل لالستنشاق
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