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قطاع العمليات
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التعاريف:
 الهيئة :الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 القطاع :قطاع العمليات بالهيئة.
 املفتشين :مفتش ي قطاع العمليات بالهيئة.
 املنافذ :املنافذ الجمركية في اململكة والتي يسمح بتوريد منتجات التبغ عن طريقها.
 اإلذن الفسح :املوافقة الصادرة من قطاع العمليات للجمارك باإلذن بدخول املنتجات للمملكة.
 املستورد :هو املنشأة أو الجهة التي قامت بتوريد الشحنة من خارج اململكة.
 التبغ :منتج يتم الحصو و و ووول عليه من توليفة من نباتات من فصو و و وويلة نيكوتيانا تباكم Nicotiana
 tabacumونيكوتيانا رسو و و ووتيكا  Nicotiana rusticaو /أو أي توليفة منهما ثم معالجته بتعريضو و و ووه
للدخان أو الشمس أو الهواء أو النار أو باإلنضاج.
 املصدر :هو املنشأة الخارجية أو الجهة التي قامت بتصدير الشحنة الى اململكة.
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مقدمة:
تستند متطلبات وشروط الفسح ملنتجات التبغ إلى اللوائح الفنية الخاصة بمنتجات التبغ
املعلن عنه ووا عوى املوقك اإللك رويئ لهيئ ووة التقييس ل وودول مجلس التع وواون ل وودول الخليج
العربي ووة عوى العنوان  )www.gso.org.saواملوقك اإللكتو و و و و و و ورويئ للهيئ ووة الع ووام ووة للغ ووذاء
والدواء عوى العنوان  )www.sfda.gov.saوهي
 اللوائح الفنية املعتمدة ملنتجات التبغ.
 الئحة التغليف العادي ملنتجات التبغ.
 التعاميم الصادرة ملنتجات التبغ.
 نظام مكافحة التدخين والئحته التنفيذية املنشورة عوى املوقك االلك رويئ لوزارة
الصحة .)www.moh.gov.sa
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شروط عامة:
 يجب أن يكون املس ت ت ت تتتورد قد د ت ت ت ت يا ات لد الهيئة ،من خالل تعبئة النموذج املعتمد
واملعلن عن على املوقع اإللكت ت ت ت ت ت ت تترو للهيئة على العنوان ،)www.sfda.gov.sa( :وقام
تقتتديم النموذج دعتتد تعبمت ت مع الوثتتا ق املرافقتتة ل ت عبر ظتتام اصتصت ت ت ت تتاصت اإلداريتتة في مقر
الهيئة.
 يجب أن يقدم املستورد للهيئة تعهد اصلتزام اصحتفاظ دس الت موثقة توضح أماكن توزيع
املنتجات التي يتم اإلذن فس تتحها من قب الهيئة في اق تتوا امل لية ل ميع اصر تتاليات التي
ت ت ت تتوه يقوم توريتد تا ا ى اململكتة ،وأ ت في حتال أرأ على املنتجتات التي ت ت ت تتبق أن تم اإلذن
فستتحها من قب الهيئة ما يدعو ى ى دتتحمنا من اق تتوا ( )RECALLيت م كام املستتلولية
ما فينا التكاليف املالية لعملية السحب واإلعالن في الصحف عننا.







س وووم يتم س ووحن عينات مممللة ملش وومول إرس ووالية منتجات التبغ وإخض وواعها للفح
عوى حساب املستورد.
يج وون أن يكون منتج التبغ مصو و و وونك أو مجه كمنتج ه ووا ئ ومعب ووأ كوح وودة مسو و و ووتقل ووة
لعرضو و ووها للمس و و و هل بشو و ووكلها النها ئ لغرض التدخين "ويسو و ووتمللت من ذل التبغ الخام
الخاص ببعض االستخدامات مملل الغليون والقدو)".
يجن خلو ملصق منتج التبغ من االدعاءات واالنطباعات الخاطئة.
يجن أن يتم نقل وتخ ين املنتج حسن اللوائح الفنية واملواصفات القياسية املعتمدة.
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التبغ امل ظور ا تيراده ى ى اململكة:
 .1جميع أ واع التبغ غير املدخن ،ما فينا الشمة والسويكة والنشو والتنباك وغير ا.

.2

التبغ املعد للتصنيع او ىعادة التصنيع على بي املثال وليس الحصر :التبغ الخام.

شروط اص تيراد:
 .1يقتصت ت تتر ا ت ت تتتيراد ىر ت ت تتاليات منتجات التبغ ى ى اململكة عبر املنافذ امل ددة وهي
كالتا ي:
 ميناء جدة اص الم .
 ميناء امللك عبد العزيز الدمام.
 ميناء ضباء.
 ميناء امللك عبد هللا رادغ.
 مطار امللك عبد العزيز جدة.
 منفذ البط اء.
 جسر امللك فهد
 مطار امللك خالد الدو ي.
 منفذ الخفجي.
 منفذ الوديعة.
 منفذ الحديثة.
 .2يجب أن يتم ا ت تتتيراد منتجات التبغ دشت تتكلها الننا من لد املنشت تتش مباشت تترة ا ى
اململكة وص يسمح ا تيراد ا من لد ثالث.
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املستندات املطلوب تقديمها للفسح:
 -1صت تتورة فاتورة الشت تتركة الصت تتا عة مصت تتدقة من اليرفة التجارية في لد املنشت تتش فينا ما
يلي:
 رقم الفاتورة وتاريخها.
 أسماء األصنام.
 رقم التشغيلة وتاريخ اإلنتاج للمنتج.
 الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.
 اسم الشركة الصايعة وجنسي ها وعنوا ها.

 -2صورة من وليصة الشحن.
 -3صورة البيان ال مرك .
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