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قطاع العمليات
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التعاريف:
 الهيئة :الهيئة العامة للغذاء والدواء.
 القطاع :قطاع العمليات بالهيئة.
 املفتشين :م تش ي قطاع العمليات بالهيئة.
 املنافذ :امل افذ الجمركية في اململكة والتي يسمح بتوريد م تجات التبغ عن طريقها.
 اإلذن الفسح :املوافقة الصادرة من قطاع العمليات للجمارك باإلذن بدخول امل تجات للمملكة.
 املستورد :هو املنشأة أو الجهة التي قامت بتوريد الشح ة من خارج اململكة.
 التبغ :م تج تم الحصت ت ت تتول عليه من تولي ة من نباتات من فصت ت ت تتيلة نيكوتيانا تباكم Nicotiana
 tabacumونيكوتيانا رست ت ت تتتيكا  Nicotiana rusticaو /أو أي تولي ة منهما ثم معالجته بتعريضت ت ت تته
للدخان أو الشمس أو الهواء أو ال ار أو باإلنضاج.
 املصدر :هو املنشأة الخارجية أو الجهة التي قامت بتصد ر الشح ة الى اململكة.
 النظم اإللكتروني ةةة للت ةةد ين :هي م تج تتات تعم تتل ب تتالتس ت ت ت تتخين اإللكتروني لت تتدخين التبغ املع تتد
للتس ت تتخين أو الس ت تتائل اإللكتروني عن طريق ال م وتس ت تتت دم امل تجات ملره واحدة فقط أو إلعادة
االست تتت دام ملرات متعددة ،ويشت تتمل ذلك على س ت ت يل املثال وليس الحصت تتر :الست تتجائر اإللكترونية
وم تجات تستتخين التبغ اإللكتروني ،وتتألف هذه امل تجات من عدة أجزاء على ست يل املثال :أنبوب
ال م والخزان املدمج والبطارية والشاحن الكهربائي.
 السائل االلكتروني :تركيبة سائلة أو جل حتوي على ال يكوتين وبعض اإلضافات.
 التبغ املعد للتسةةخين :هو التبغ املص ت أو الغير مص ت واملشتتكل على شتتكل ل ائف او مستتحو أو
حبيبات داخل ك سوالت ويست دم بالتسخين الحراري بدون احترا .
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مقدمة:
تست د متطلبات وشروط ال سد مل تجات التبغ إلى اللوائح ال ية الخاصة بم تجات التبغ
املعلن عنه تتا على املوق اإللكتروني لهيئ تتة التقييس ل تتدول مجلس التع تتاون ل تتدول الخليج
العربي تتة على الع وان )www.gso.org.sa :واملوق اإللكتت ت ت ت ت ت ت تروني للهيئ تتة الع تتام تتة للغ تتذاء
والدواء على الع وان )www.sfda.gov.sa :وهي :
 اللوائح ال ية املعتمدة مل تجات التبغ.
 الئحة التغليف العادي مل تجات التبغ.
 التعاميم الصادرة مل تجات التبغ.
 نظام مكافحة التدخين والئحته الت يذ ة املنشورة على املوق االلكتروني لوزارة
الصحة .)www.moh.gov.sa
 ضوابط واشتراطات ال ظم اإللكترونية للتدخين.
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شروط عامة:
 يجب أن يكون املس ة ة ة ةةتورد قد د ة ة ة ة ل يانات لد الهيئة ،من الل تعبئة النموذج املعتمد
واملعلن عن على املوقع اإللكت ة ة ة ة ة ة ةةروني للهيئة على العنوان ،)www.sfda.gov.sa( :وقام
تقةةديم النموذج دعةةد تعبمت ة مع الوثةةائق املرافقةةة ل ة عبر نظةةام االتصة ة ة ة ةةاالت اإلداريةةة في مقر
الهيئة.
 يجب أن يقدم املستورد للهيئة تعهد االلتزام االحتفاظ دس الت موثقة توضح أماكن توزيع
املنتجات التي يتم اإلذن فس ةةحها من قبل الهيئة في اق ةةوا ا حلية ل ميع االر ةةاليات التي
ة ة ة ةةوه يقوم توريةد ةا ا ى اململكةة ،وأنة في حةال أرأ على املنتجةات التي ة ة ة ةةبق أن تم اإلذن
فسةةحها من قبل الهيئة ما يدعو إ ى دةةحا ا من اق ةةوا ( )RECALLيتحمل كامل املسةةلولية
ما في ا التكاليف املالية لعملية السحب واإلعالن في الصحف عن ا.







س تتوم تم س تتحن عي ات ممثلة ملش تتمول إرس تتالية م تجات التبغ وإخض تتاعها لل ح
على حساب املستورد.
ج تتن أن كون م تج التبغ مص ت ت ت ت أو مجهز كم تج ه تتائي ،ومعب تتأ كوح تتدة مست ت ت تتتقل تتة
لعرض ت ت تتها للمس ت ت ت هلك بش ت ت تتكلها النهائي لغرض التدخين"ويس ت ت تتثنى من ذلك التبغ الخام
الخاص ببعض االست دامات مثل الغليون والقدو)" .
جن خلو ملصق م تج التبغ من االدعاءات واالنطباعات الخاطئة.
جن أن تم نقل وت زين امل تج حسن اللوائح ال ية واملواص ات القياسية املعتمدة.
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التبغ ا حظور ا تيراده إ ى اململكة:
 .1جميع أنواع التبغ غير املد ن ،ما في ا الشمة والسويكة والنشو والتنباك وغير ا.

.2

التبغ املعد للتصنيع او إعادة التصنيع على بيل املثال وليس الحصر :التبغ الخام.

شروط اال تيراد:
 .1يقتصة ة ةةر ا ة ة ةةتيراد إر ة ة ةةاليات منتجات التبغ إ ى اململكة عبر املنافذ ا حددة وهي
كالتا ي:
 ميناء جدة اال المي.
 ميناء امللك عبد العزيز الدمام.
 ميناء ضباء.
 ميناء امللك عبد هللا رادغ.
 مطار امللك عبد العزيز جدة.
 منفذ البطحاء.
 مطار امللك الد الدو ي.
 منفذ الخفجي.
 منفذ الوديعة.
 منفذ الحديثة.
 جسر امللك فهد.
 .2يجب أن يتم ا ة ةةتيراد منتجات التبغ دشة ةةكلها الن ا ي من لد املنشة ةةش مباشة ةةرة ا ى
اململكة وال يسمح ا تيراد ا من لد ثالث* .
*يس ةةتث الس ةةائل االلكتروني للتد ين والتبغ املعد للتس ةةخين من اال ةةتيراد من لد املنش ةةش مباش ةةرة
ويمكن ا تيراد ا عن أريق لد ثالث.
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املستندات املطلوب تقديمها للفسح:
 -1صة ةةورة فاتورة الشة ةةركة الصة ةةانعة مصة ةةدقة من اليرفة التجارية في لد املنشة ةةش في ا ما
يلي:
 رقم ال اتورة وتاري ها.
 أسماء األص ام.
 رقم التشغيلة وتاريخ اإلنتاج للم تج.
 الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.
 اسم الشركة الصانعة وجنسي ها وع وا ها.

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