ضوابط واشرتاطات النظم اإللكرتونية للتدخني
النسخة رقم 1
1440/9/18هـ

مقدمة:
اشارة اىل األمر السامي الكريم رقم  38621وتاريخ 1440/7/11هـ بشأن رفع احلظر عن استرياد وبيع وتداول
السجائر اإللكرتونية وحتصيل الضريبة االنتقائية اسوة بالتبغ ومشتقاته وباإلشارة إىل الربقية الواردة من رئيس
الديوان امللكي رقم  51691وتاريخ 1438/11/19هـ بشأن صدور التوجيه الكريم بأن تتوىل اهليئة فحص
منتجات التبغ واعداد املواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
عليه فقد مت وضع اشرتاطات مؤقتة السترياد وتداول النظم االلكرتونية للتدخني حلني صدور الئحة خاصة بالنظم
اإللكرتونية للتدخني للتقيد بها.

اوالً :التعاريف:
 النظم اإللكرتونية للتدخني:
هي منتجات تعمل بالتسخني اإللكرتوني لتدخني التبغ املعد للتسخني أو السائل اإللكرتوني عن طريق الفم
وتستخدم املنتجات ملره واحدة فقط أو إلعادة االستخدام ملرات متعددة.
ويشمل ذلك على سبيل املثال وليس احلصر :السجائر اإللكرتونية ومنتجات تسخني التبغ اإللكرتوني.
وتتألف هذه املنتجات من عدة أجزاء على سبيل املثال :أنبوب الفم واخلزان املدمج والبطارية والشاحن
الكهربائي.

 التبغ املعد للتسخني:
هو التبغ املصنع أو الغري مصنع واملشكل على شكل لفائف او مسحوق أو حبيبات داخل كبسوالت ويستخدم
بالتسخني احلراري بدون احرتاق.

 التبغ:
منتج يتم احلصول عليه من توليفة من نباتات من فصيلة نيكوتيانا تباكمNicotiana tabacum
ونيكوتيانا رستيكا  Nicotiana rusticaو /أو أي توليفة منهما ثم معاجلته بتعريضه للدخان أو الشمس أو
اهلواء أو النار أو باإلنضاج.

 السائل االلكرتوني:
هو حملول سائل أو جل (قد حيتوي على النيكوتني) وبعض اإلضافات مثل املاء املقطر أو املذيبات واجللسرين
والربوبلني جليكول.
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 عبوات تعبئة خارجية (عبوة مفردة) :
عبوة خارجية حتتوي على التبغ املعد للتسخني أو السائل اإللكرتوني وتستعمل لتعبئة النظم اإللكرتونية للتدخني.

 اخلزان املدمج:
اجلزء اخلاص بتعبئة السائل اإللكرتوني ويكون مدمج مع النظم اإللكرتونية للتدخني وميكن إعادة تعبئته.

 االنبعاثات:
املواد املنبعثة أو الصادرة خالل استهالك منتجات التدخني اإللكرتونية.

 اإلضافات:
أي مادة تضاف للتبغ أو السائل اإللكرتوني أثناء تصنيعه وهلا وظيفة حمددة يف املنتج النهائي.

 التحذير الصحي:
التحذير بشأن االثار الضارة للمنتج الذي يظهر على العبوة ويتضمن عبارات حتذيرية ورسائل صحية.

ثانياً :املتطلبات العامة:
 . 1جيب أن تطابق النظم اإللكرتونية للتدخني متطلبات اجلودة اخلاصة بسالمة األجهزة الكهربائية
واجزاءها ومن ذلك:
 :GSO IEC 62133 اخلاليا الثانوية والبطاريات اليت حتتوي على القلويات وااللكرتوليتات غري
احلمضية – متطلبات السالمة للخاليا الثانوية املغلقة النقالة والبطاريات املصنوعة منها لالستخدام يف
التطبيقات املتنقلة.
 : GSO IEC 60335-1 األجهزة الكهربائية املنزلية وما يشابهها-السالمة -اجلزء األول :املتطلبات
العامة.
 : GSO IEC 60086-4 البطاريات االبتدائية اجلافة-اجلزء :4سالمة بطاريات الليثيوم.
 : GSO IEC 60335-2-29 األجهزة الكهربائية وما يشابهها السالمة-اجلزء :2-29املتطلبات
اخلاصة لشاحنات البطاريات.
 . 2جيب أن تكون النظم اإللكرتونية للتدخني وعبوات التعبئة اخلارجية حممية ضد الكسر وحمكمة
اإلغالق حبيث ال تنكسر أو تتسرب منها السوائل ومضادة للتلف الذي يسببه األطفال حبيث ال تشكل
خماطر صحية على األطفال عن طريق وضع عالمات محاية من األطفال ووضع اليات مناسبة لفتح وإغالق
العبوات.
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جيب اال حيتوي أو يسبب التغليف للمنتج او املنتج ذاته على أيا من التالي:

 تسويق للمنتج أو تشجيع على استهالكه من خالل رسائل او احياءات حول خصائصه أو تأثرياته الصحية أو
خطورته أو انبعاثاته.
 احياء بأن املنتج أقل خطورة من املنتجات األخرى ،او انه يهدف لتقليل تأثري احملتوى الضار للتدخني.
 أي عنصر تسويقي للمنتج او منشور يتضمن عروض تروجيية.
 . 4جيب أن حتتوي النظم اإللكرتونية للتدخني وعبوات التعبئة اخلارجية على نشرة داخلية حتتوي على
تعليمات االستخدام والتخزين مبا يف ذلك آلية فتح املنتج وإعادة تعبئته.
 . 5جيب أن حيتوي التغليف اخلارجي للنظم اإللكرتونية للتدخني وعبوات التعبئة اخلارجية على التحذير
الصحي ويكون على الوجه االمامي والوجه اخللفي ويغطي نسبة  %65من كامل الوجه ،تكتب عبارة
التحذير الصحي التالية باللون األبيض وخبط هلفيتيكا  Helveticaحبجم ميلئ اجلزء املخصص على
خلفية سوداء مطفية اللمعه:
) املنتج حيتوي على النيكوتني الذي يسبب اإلدمان)
 . 6حيظر إضافة املواد التالية:
 الفيتامينات أو غريها من املواد املضافة اليت تعطي االنطباع بأنّ للمنتج منفعة صحية.
 الكافيني أو التورين أو غريهما من املواد املضافة واملنبّهات املرتبطة بتحفيز األداء واحليوية.
 املواد املضافة امللونة ذات خصائص تلوين االنبعاثات.
 املواداليت هلا خصائص مسرطنة أو املسبّبة للطفرات اجلينية أو املنتجة للسموم قبل احلرق.
 املواد املصنفة كمواد ممنوعة التداول قانوناً مثل املؤثرات العقلية واملواد املخدرة واملهلوسة واملنشطة.

ثالثاً :متطلبات السائل اإللكرتوني:
 . 1جيب أال يزيد مقدار النيكوتني يف السائل اإللكرتوني عن  20مغم/ملل.
 . 2جيب أال تزيد سعة اخلزان املدمج عن 2مل.
 . 3جيب أال تزيد سعة عبوات التعبئة اخلارجية عن  10مل يف العبوة الواحدة.
 . 4منكهات السائل اإللكرتوني املسموحة:
 يسمح باستخدام نكهات الفواكه ،واملنثول او خليطها فقط ومينع استخدام بعض النكهات مثل الكاكاو
والفانيال والقهوة والشاي والتوابل واحللوى والعلكة والكوال والكحول.
 . 5جيب أال تزيد نسبة املذيبات السامة عن 0.10%لكالُ من إثلني جليكول وثنائي إثلني جليكول.
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 . 6جيب أال يزيد تركيز املعادن الثقيلة التالية عن احلد املسموح:
)Maximum limits(µg/g
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Metal
Cadmium
Lead
Arsenic
Mercury
Chromium
Nickel
Tin

 . 7يشرتط جتاوزه الفحص املخربي للميكروبات التالية:
Microbiological testing Maximum limits
APC
102 CFU/mL
Yeast and Mold
102 CFU/mL
Should be absent
S.aureus
Should be absent
P.aeruginosa
Should be absent

Enterobacteiaceae

رابعاً :متطلبات التبغ املعد للتسخني اإللكرتوني:
 . 1أال يزيد مقدار النيكوتني على  0.6مغم  /سيجارة.
 . 2ال يسمح باستخدام النكهات مع التبغ املعد للتسخني.
 . 3سعة العبوة املفردة  20سيجارة.
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