
  

مصر
 خيندحالة سياسة الت

 
       سسات الصحيةؤالتدخين ممنوع منعًا باتًا في الم. التبغ فحةبشأن مكا من االتفاقية االطارية) ٨(وافق مع المادة دخين في مصر ال يتتر الظحقانون : ر التدخينبيئات حظ

آما ,ان المطاعم و البارات غير مشمولة اال. لشباب و اماآن اخرى معينة من قبل وزير الصحةاو مراآز  التعليمية و الدوائر الحكومية و األندية الراياضية و األجتماعيةو
 .ان تطبيق القانون واهن

 
  .شكال االعالن و الترويج و الرعايةم امصر تمنع معظ: عايةمنع االعالن و الترويج و الر

  
القانون المصري يقضي ان جميع . ٢٠٠٨ نتجات التبغ في عاملم يريةتصو ذيرات صحيةمدت تحبلدان اعت من خمسة واحدة مصر هي: ى علب التبغعل تحذيرات صحية

 .من العلبة ٪ ٥٠من المقدمة و ٪  ٥٠نتجات التبغ تحمل تحذيرات تصويرية تغطي م
 

 .من سعر المفرق ٪ 74في مصر هي  ة السجائر االآثر شعبيةعلى مارآ الضريبة : ضرائب التبغ و االسعار

  ر التدخينسايسة حظ

 منع تدخين شامل –دخين تر السياسة حظ

 نعم  ةداخل االبنيتب المكا  نعم  ةالصحي ابنية الرعاية

 نعم  وسائل النقل العام  نعم  ما عدا الجامعات,التعليمية االبنية

 ال  المطاعم  نعم  الجامعات

 ال  الحانات و البارات  نعم  ةالحكومي االبنية

 ال  خين التبغ منعًا شامًالقوانين تمنع تدصالحية تبني  لطات المحليةهل للس

  ر االعالن و الترويج و الرعايةحظ

 نعم  التوزيع المجاني  نعم  ةالوطني التلفزيون و االذاعة

 نعم  ةتخفيضات ترويجي  ال  ةالدولي يون و االذاعةالتلفز

 نعم  بأسماء التبغ منتجات ال تبغية  نعم  ةالمجالت و الجرائد المحلي

 نعم  لمنتجات التبغ مارآات ال تبغية مستعملة  ال  ةالمجالت و الجرائد الدولي

 نعم  وفي االفالماظهور منتجات التبغ على التلفزيون   نعم  ي الهواء الطلقلوحات االعالن و الدعاية ف

 نعم  ةاحداث رعائي  نعم  اماآن البيع

     نعم  االنترنت

 على علب التبغ التحذيرات الصحية

 نعم  عدد التحذيرات الموافق عليها 8  ةالقانون يفرض تحذيرات معين

 نعم  االلزام بتدوير التحذيرات  نعم  الستعمال التبغ تحذيرات تصف االثار الضارة

 نعم  ةبلغات رئيسي بةالتحذيرات مكتو  نعم  او رسم تحذيرات تستعمل صورة

 نعم  ةالتحذيرات بأنواع و احجام و الوان خط مفروض  مغطاة نسبة مساحة العرض الرئيسية ٪ ٥٠

 نعم  ةحضر على الواصفات الخادع  االمام  ٪ ٥٠

         الخلف ٪ ٥٠

 ضرائب التبغ و االسعار

 )*بة الى سعر المفرقنس(االآثر مبيعًا  الضرائب على المارآة    االآثر مبيعًا سيجارة من المارآة 20سعر علبة 

74 ٪     مجموع الضرائب    4,00         جنيه مصري  بالعمله آما ذآرت من البلد

74 ٪       )معينه و نسبيه(مجموع الرسوم        0,70       دوالر امريكي  ميبالدوالر االمريكي حسب سعر الصرف الرس

                                                                            ضريبة القيمة المضافة         

   قد ال تطابق المجموع بسبب التقريب الفردية رائبضالفئات *     
    
   

 ٢٠١١ ديسمبر  http://who.int/tobacco : متوفر على 2011عن وباء التغ العالمي لعام تقرير منظمة الصحة الدولية : المصدر  
 


