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 دـــيـــهـــمــت

 844 ا لقرار مجلس الوزراء رقمالمملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقً  انضمامشيًا مع اتم
ألمر ا يتطلبالمملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما  انضمامه بشأن الموافقة على وثائق 80/9/0486تاريخ بو 

ة العوائق خاصة اتفاقي ،من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العالقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة
أمام انسياب السلع بين الدول  م وضع اشتراطات فنية غير ضرورية( التي تقضي بعدTBTالفنية للتجارة )

قة، لف من حيث االشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطاباألعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المخت
 وذلك من خالل إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات األساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل . 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 0 -وبناًء على المادة الثالثة ) فقرة 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 30/5/8101الموافق  ،هـ 07/6/0430بتاريخ  806قم مجلس الوزراء ر 

مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية واألدلة 
 ومتوافقة مع الشريعة السالمية ومحققة لمصالح المملكة". WTOالدولية، وتحقق متطلبات 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 8 - )فقرةاستنادا إلى المادة الرابعة و 
"إصدار  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 30/5/8101الموافق  ،ه 07/6/0430بتاريخ  806مجلس الوزراء رقم 

 .مواصفات القياسية التي تعتمدها"لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا لل

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار 04 -وبناًء على المادة الرابعة ) فقرة 
"مراجعة  وذلك بأن تتولى الهيئة ،م 30/5/8101الموافق  ،هـ 07/6/0430بتاريخ  806مجلس الوزراء رقم 

ا، التعديالت الالزمة عليه واقتراحذات العالقة بمجاالت عمل الهيئة، وتطويرها، األنظمة واللوائح الرقابية 
صدارها وفقاً للطرق النظامية" حالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وا   .لتواكب متطلبات الجودة والسالمة، وا 

ار س والجودة الصادر بقر ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقايي0-)فقرة وبناًء على المادة السادسة 
"مع وذلك بأن تتولى الهيئة  ،م 30/5/8101الموافق  ،هـ 07/6/0430بتاريخ  806مجلس الوزراء رقم 

مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق 
جراءات تقويم المطابقة، ومنح  وعلى جميع ؛عالمة الجودة والقياس والمعايرة بالمواصفات القياسية، وا 

 القطاعات الحكومية والخاصة االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

نتجات ا لمطابقة تلك المن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسً إوحيث 
 ئحة المحددة. للمتطلبات األساسية للسالمة في الال

 فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الالئحة الفنية. 
 لهذه الالئحة جزء ال يتجزأ منها. وجميع المالحقهذا التمهيد  مالحظة:
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 المصطلحات والتعاريف (0المادة )

الدالالت  - اهعند تطبيق بنود- والعبارات األخرى الواردة في هذه الالئحة للمسميات والعبارات أدناه تكون 0/0
سياق  قتض  مالم ي أو الواردة في األنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة والمعاني المبينة أمامها،

 النص خالف ذلك.

 : المملكة العربية السعوديةالمملكة

 مجلس إدارة الهيئة. :المجلس

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. :الهيئة

هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن  :الرقابيةالجهات 
 تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو األسواق أو المصانع.

 المملكة بإصدار التراخيص وتطبيق أحكام هذه الالئحةفي الجهات المختصة نظاميا الجهة المختصة: 
 الخاصة بها. والموادللتدخين واألجهزة  اإللكترونيةالخاصة ببيع النظم 

 قوثيقة معتمدة من مجلس اإلدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطر  :الفنيةالالئحة 
حث بالتي يجب االلتزام بها. وقد تشمل أو ت ،إنتاجها، بما في ذلك األحكام اإلدارية سارية المفعول المطبقة

بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العالمات على المنتجات 
 أو الخدمات أو العمليات أو طرائق اإلنتاج. 

المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها  : وثيقة تحدد صفات السلعة أوالمواصفة القياسية
أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السالمة واألمان فيها، كما تشمل أو خصائصها أو مستوى جودتها 

 المصطلحات والرموز وطرق االختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعالمات.

 التي ،والبيئة والصحة السالمة على تؤثر قد التي ،بالمنتجات الخاصة المتطلبات :األساسيةالمتطلبات 
 .يجب االلتزام بها

 .مصدر محتمل للضرر) Hazard(s): الخطر )أخطار

وُيحسب في العادة  ،الضرر شدة بدرجة مرتبطاً  للضرر؛ مسبب خطر ظهور احتمال: Risk(s) المخاطر
 كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.

 



 

 80من  5الصفحة 
 

 يلي:ما  وُيقصد به :المورِّد

لى أو كل شخص يقدم ُهويته ع المملكة،في حالة إقامته في  ،نظم االلكترونية للتدخينالصانع  -
 .هذه النظمأنه صانع 

أو المستورد في حالة عدم وجود  المملكة،وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج  -
 .المملكةوكيل للصانع في 

 .دخيننظم االلكترونية للتالكل شخص في سلسلة التوريد قد يكون لنشاطه أثر على خصائص  -

 هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة قبول جهات تقويم المطابقة. المقبولة:الجهات 

م نظال التي تؤكد مطابقة ،الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة المطابقة:شهادة 
 العالقة.ات اسية ذالمواصفات القيو  الفنية هذه الالئحةلمتطلبات  اأو أي دفعة منه االلكترونية للتدخين

وذلك  ها،التشريعات المعمول ب لمتطلبات مطابق بأن منتجه نفسه إقرار من المورد بالمطابقة:إقرار المورِّد 
الخاصة بعملية  في مرحلة اإلنتاج وال مرحلة التصميم ال في - دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث

فقا للمواصفات و  نظم االلكترونية للتدخيناختبارات على تقارير  وقد يعتمد اإلقرار على - أو التوريد التصنيع
 .العالقة ذات

ألول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما  نظم االلكترونية للتدخينهو وضع  السوق:الوضع في 
 أو المستورد. الصانع

و االستخدام أ االستهالكبهدف التوزيع أو  نظم االلكترونية للتدخينتعني أي إمداد ب السوق:العرض في 
 في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد السحب:

 .هائينهو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم ال االستدعاء:

 النظم االلكترونية للتدخين المتعارف عليها بالسجائر االلكترونية.المنتج: 

  للتدخين اللكترونيةنظم البالتعاريف الخاصة  8/0

 ةكهروميكانيكي ةجهز أي وه ،ر اإللكترونيةئبالسجا االمتعارف عليه ةجهز األ يه :نظم االلكترونية للتدخينال
 ا" أو "دخاناج "بخار نت  يُ  مما ،عبر الفمق ُيستنش   الذي (AERSOL) الهباءد توليستخدم في يُ  ةأو إلكتروني
 بديلة للتبغتبخير المواد السائلة الاألجهزة ب ، وتقوم" يشبه بصريا الدخان الناتج عن حرق التبغااصطناعي
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التي هي و ستخدام واحد، إما ذات ا تكونإما أن  المنتجات هذهو ، يحتوي أو ال يحتوي على النيكوتين الذي
 ،تعبئةإلعادة القابلة  خراطيمالتي تستخدم  ، وهيمتعددة االستخدامأو  ،مملوءة مسبًقا خراطيمستخدم ت  

 : على النحو التالي من عدة أجزاء - (4نة في الملحق )بي  مُ ال -لكترونية اإلوتتألف هذه النظم 
 .من خاللها الدخان بالفمسحب يُ : فتحة في الجهاز أنبوب الفم (أ

 ،على السائل العطري البديل للتبغيحتوي بالستيكي  أوخزان زجاجي : ح أو الخزان المدمجالمرشً  (ب
 .سُخن عبر نظام تحكم مرتبط بالبطاريةي   فتيلوبه 

كتروني لإلانظام ال: خلية أو خاليا متعددة جاهزة لالستخدام كمصدر للطاقة الكهربائية في البطارية (ج
دائرة دوائر شحن، و و تحكم في إدارتها،  أدواتو أجهزة واقية،  كذلكلتدخين، وقد تتضمن البطارية ل

المستخدم لشحنها بشكل منفصل عن الجهاز أو  قابلة لإلزالة من إما البطارية تكونوقد  مراقبة.
 .جزء ال يتجزأ من الجهازعلى أنها تكون ُمدمجة 

 .هد( لتوصيل التيار الكهربائيل الجل )محوِّ مع محوِّ  USB الـ اة شحن من نوعد: أالشاحن الكهربائي (د

/ أو  الكهربائي للشحن وللتوصيل إلدخال البطارية  صخص  مُ  مكان: تجويف أو مقصورة البطارية (ه
 .االستخدام

نات الرئيسة والمكوِّ  نات مختلفة من النكهات،كوِّ كة التي تحتوي على مُ وهي المواد المستهل  : عبوات التزويد
الجلسرين وغيرها من و  (Propylene Glycolبروبلين غليكول ) هيو  ،البديلةالموجودة في غالبية السوائل 

قوم المستخدم يحيث  ،، التي يتم تسخينها في الهباء الجويهأو بدون مع النيكوتينسواًء كانت ، النكهات
يئة لهاأنظمة الصحة العالمية ومتطلبات اشتراطات  إلىوتخضع هذه المواد الكيماوية  ،باستنشاقها عبر الفم
 .وبدائله منتجات التبغ ومشتقاتهتقنين بيع في  العامة للغذاء والدواء

 المجال (8المادة )

ستخدم لتي تُ ( ا0فة في المادة )المعر   لكترونية للتدخيننظم اإلالب المتعلقةمتطلبات الد هذه الالئحة الفنية حدِّ تُ 
 لتبخير المواد المستعملة كبدائل للسجائر التقليدية.

سواق أرضها في عو أتوريدها ثناء أهذه النظم د هذه الالئحة الفنية المتطلبات التي يجب االلتزام بها في تحدِّ و 
  .المملكة
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 ( األهداف3) المادة

المشمولة  لتدخينلكترونية لنظم اإلال تستوفيهان أالتي يجب المتطلبات األساسية  تحديدإلى  تهدف هذه الالئحة
ياسية والمواصفات الق المملكةفي لمتطلبات األنظمة المعتمدة  تهالضمان مطابقوذلك ئحة، في مجال هذه الال

 وضمان شروط السالمة للحفاظ على البيئة وصحة وسالمة المستهلك. ،ذات العالقة

  المورِّد لتزامات( ا4المادة )

 العامةاألساسية المتطلبات     4/0

 ها.ليإيجب على المورِّد االلتزام بالمتطلبات الفنية لهذه الالئحة واللوائح الفنية المشار  4/0/0

ة للغذاء الهيئة العامالصادرة من االلتزام بالمتطلبات  ،لكترونية للتدخيننظم اإلاليجب على مورِّد  4/0/8
  .هوالمواد البديل ومشتقاتهالمتعلقة بتجارة التبغ و والدواء 

 ( لهذه الالئحة الفنية.0االلتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق )يجب  4/0/3

 ناإلعالن عن التدخيبمتطلبات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بعدم  يجب على المورِّد االلتزام 4/0/4
  عليه. والتشجيع

 نها بديل صحي للتدخين.ألكتروني على مورِّد عدم تقديم نظم التدخين اإليجب على ال 4/0/5

 ما يلي:يجب على المورد توفير كتيب يتضمن  4/0/6

  .لكتروني للتدخينجهزة المكونة للنظام اإلاأل (أ

 .الخصائص الفنية لألجهزة (ب

 .نة لألجهزةالمواد المكوِّ  (ج

 ستخدام االمليات التركيب و ع (د

 لمخاطر المحتملة في هذه النظم.عن االبيانات التحذيرية  (ه

 لكترونية للتدخينللنظم ال  الفنيةالمتطلبات  4/8

يتم ن ألى ع لهذه المنتجات، الفنيةاســــــــتيفاء الخصـــــــائص  لكترونية للتدخينلنظم اإلاد يجب على مورِّ 
لكل مكونات ( 0في الملحق )الواردة متطلبات المواصفات القياسية ذات العالقة وفقا لتصـنيع األجهزة 

 ، وذلك على النحو التالي:هذه النظم
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 وخزان المادة البديلة للتبغ أنبوب الفم 4/8/0

وط نات )اختبار السقوالخزان اختبارات المقاومة الخاصة بسالمة المكو   نبوباأل أن يجتازيجب  (أ
 .لمواصفة القياسية ذات العالقةل وفقاب( واختبار التسر  

 يضاحية المذكورة. مع البيانات اإلنبوب والخزان األن تتوافق سعة وقدرة أيجب  (ب

مة للوائح المنظِّ يجب االلتزام باألنظمة وافإنه التعبئة المسبقة للخزان بالمواد البديلة للتبغ،  ةالفي ح (ج
 .ذلك ثبات، مع إوذكر البيانات المطلوبة فيها ،للتبغ

دارة الطاقة ال نظام  4/8/8  لكترونيةالتبخير وا 

دارة الطاقة اإل ،و التبخيرأنظام التسخين أن يستوفي يجب  (أ فات متطلبات المواصلكترونية وا 
ومدة  النتراتوذلك باحتساب عدد  ،بتوافق الطاقة وكمية الدخان الناتجة العالقة القياسية ذات

 النترات وكميات الطاقة ومدة التسخين.

دارة الطاقة اإل ،و التبخيرأنظام التسخين أن يستوفي يجب  (ب فات متطلبات المواصلكترونية وا 
  .(LVDدات واألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد )بسالمة المع العالقة القياسية ذات

دارة الطاقة اإل ،و التبخيرأنظام التسخين أن يستوفي يجب  (ج فات متطلبات المواصلكترونية وا 
 .(EMCطيسي )\باختبار التوافق المغناظ العالقة ذاتالقياسية 

 البطارية 4/8/3

 إللكترونيةانظم الالبطاريات ومخزنات الطاقة والخاليا الثانوية المستخدمة في تستوفي يجب أن  (أ
 .متطلبات الالئحة الفنية للبطاريات للتدخين

 .قيبة واقيةو في حأ ُعبو ةفي  لكترونية للتدخينللنظم اإلن تكون البطاريات االحتياطية أيجب  (ب

 محمية لمنع أي اتصال مع األجزاء المعدنية للتدخين اإللكترونيةلنظم ان تكون بطاريات أيجب  (ج
 .( أو مع السوائلغير ذلكالمفاتيح، والعمالت المعدنية، و ك

لمصادر  ضب الصدمات أو التعر  تجن  محمية ل للتدخين اإللكترونيةلنظم ان تكون بطاريات أيجب  (د
 .الحرارة

 الشاحن  4/8/4

 اإللكتروني.في نظم التدخين لنوع البطارية المستخدمة  ان يكون الشاحن مناسبأيجب  (أ

دارة الطاقة اإل ،و التبخيرأنظام التسخين أن يستوفي يجب  (ب ت لكترونية متطلبات المواصفاوا 
 .(LVDبسالمة المعدات واألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ) العالقةالقياسية ذات 
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 المواد البديلة للتبغعبوة  4/8/5

والمواد  اتهالتبغ ومشتقمكونات بجميع متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخص يجب االلتزام  (أ
 البديله.

حكمة مُ و  ،يجب أن تكون عبوات التعبئة الخارجية للنظم اإللكترونية للتدخين محمية ضد الكسر  (ب
به األطفال، سبِّ يُ  قد الذي مضادة للتلفأن تكون و  ،بحيث ال تنكسر أو تتسرب منها السوائل ،اإلغالق

غالق العبوات.  وضع الياتمن األطفال و حماية  التأكد من وضع عالماتمن خالل   مناسبة لفتح وا 

غالق العبواتآيجب أن تكون عبوات التعبئة الخارجية مجهزة ب  (ج يصعب  يقة، بطر ليات مناسبة لفتح وا 
 على الطفل استخدامها.

وض ترويجية تضمن عر تتسويق للمنتج عالمات لى ععبوات التعبئة الخارجية تغليف حتوي ي ال  أيجب  (د
 .على استهالكه تشجيع   يحاءاتإو أ

 بأن المنتج أقل خطورة من ُتوحيعالمات على يحتوي تغليف عبوات التعبئة الخارجية  ال  أيجب  (ه
 نه يهدف لتقليل تأثير المحتوى الضار للتدخين. أو أالمنتجات األخرى، 

اإللكترونية للتدخين وعبوات التعبئة الخارجية على نشرة داخلية تحتوي على يجب أن تحتوي النظم  (و
عادة تعبئته.بما في ذلك آلية فتح المنت   ،تعليمات االستخدام والتخزين  ج وا 

وعبوات التبغ  ،وعبوات التعبئة الخارجية ،يجب أن يحتوي التغليف الخارجي للنظم اإللكترونية للتدخين (ز
غطي يعلى أن  ،مامي والوجه الخلفييكون على الوجه األأن و  ،حذير الصحيالمعد للتسخين على الت

 .٪65نسبة ب كامل الوجه

 
 المتطلبات المترولوجية  4/8/6

( أو مضــــاعفاتها أو أجزائها أثناء التصــــميم أو التصــــنيع أو SI Unitsيجب اســــتخدام وحدات النظام الدولي )
 التداول.

  للنظم االلكترونية للتدخينااليضاحية ( البيانات 5المادة )

 .رياً علميًا ومخب صحيحة وُمْثب تة الفنيةالبيانات  يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في 5/0

  .نجليزيةو اإلأومكتوبة باللغة العربية و/ن تكون البيانات مفهومة أيجب  5/8
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نظمة الصحة أو أو/ المملكة ألنظمة و دعاية مخالفةأ إعالني على أ البيانات تتضمن ال  أيجب  5/3
 .العالمية

 لكترونية للتدخين البيانات التالية:يضاحية للنظم اإلن تتضمن البيانات اإلأيجب  5/4

 .ع وبلد المنشأنالعالمة التجارية للمص (أ

 .عدادهألكتروني للتدخين و نة للنظام اإلجزاء المكوِّ األ (ب

 لنظام.ا اتنمكوِّ من الخصائص الفنية لكل جزء  (ج

 عاما. 09عمار دون ية المتعلقة بالطفل والحوامل واألالعالمات التحذير  (د

  .معبئة مسبقاال األجهزة حالة فيوذلك يضاحية الخاصة بالمواد البديلة للتبغ، ضافة البيانات اإلإيجب  5/5

 تدخينة لللنظم االلكترونيابيع  بتنظيمنظمة المتعلقة زام بمتطلبات الجهات المختصة واأليجب االلت 5/6

 يجب وضع العالمات الكافية لضمان إمكانية تتب ع المنتجات )رمز االستجابة السريع(. 5/7

 ( إجراءات تقويم المطابقة6المادة )

  نظم التدخين االلكتروني 6/0

 – للتدخين في أسواق المملكة اإللكترونيةو وضع النظم أو/عرض المسؤول عن  -يجب على المورِّد  6/0/0
 وفقا لنموذج تقويم المطابقة وذلك شهادة مطابقة صادرة من جهة مقبولة من الهيئة،على لحصول ا
(Type 3وفقا للمواصفة )ISO/IEC17067 ( من هذه الالئحة 8، كما هو موضح في الملحق )

 الفنية.

 استيفاءمن بما يض ،من الهيئة ةالمحد دذج اوفقا للنم التفتيشالجهة المقبولة إجراءات تُنفِّذ يجب أن  6/0/8
 ، وذلك على النحو التالي:المواصفات القياسية ذات العالقةمتطلبات هذه الالئحة و 

  يلي:ما  فني يتضمن ملف   لكترونية للتدخينالنظم اإلمع  يجب أن ُيرفق (أ
 .من الجهات المختصة لكترونية للتدخينللنظم اإل التراخيص النظامية (0
( من هذه 3بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ))الصانع/المستورد(  دإقرار المورِّ  (8

 الالئحة الفنية. 
 وثيقة تقييم المخاطر.  (3
المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية، بتقديم وثائق الملف الفني وشهادات يجب على  (4

متطلبات ل لكترونية للتدخينالنظم اإلوأي معلومات أخرى موثّقة تُثب ُت مطابقة  ،المطابقة
 الالئحة، متى ما ُطل ب منه ذلك.هذه 
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بات للمتطل اج الحاصل على عالمة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقعتبر المنت  يُ  (5
 .المنصوص عليها

 عبوات التزويد بالمواد البديلة للتبغ 6/8

 مواد البديلة للتبغباليد و دة بعبوات التز و المزو  أالنظم اإللكترونية للتدخين المعبئة مسبقا مورِّد جب على ي 6/8/0
بمواد  ا يتعلقفيم وااللتزام بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواءللعبوة  المطابقةادة الحصول على شه -

 .هلائبدومشتقاته و التبغ 

 ناتعلق بالمكوِّ فيما يتالهيئة العامة للغذاء والدواء  واشتراطات متطلبات تستوفي عبوات التزويديجب أن  6/8/8
 .ذات العالقة يضاحيةانات اإلوالبي

  مسؤوليات الجهات الرقابية( 7المادة )

 وصالحياتها بما يلي: اختصاصاتهامجال ضمن تقوم الجهات الرقابية 

 رفقة معلمُ ا والوثائق الفنية ،دةالمحد   المطابقةإلجراءات  لكترونية للتدخينالنظم اإل التحقق من اســــــتيفاء 7/0
  اإلرساليات.

حالتها إلى ســــــــــــــحـب عينـات من النظم اإل -عشــــــــــــــوائيـا  -للجهـات الرقـابيـة يحق  7/8 لكترونية للتدخين، وا 
 المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه الالئحة.

يحق للجهات الرقابية تحميل الموردين )ُمصـــــــــــنِّعين ومســـــــــــتوردين( تكاليف إجراء االختبارات وما يتعلق  7/3
 بذلك.

عنـد ضــــــــــــــبط حـالـة عـدم مطـابقة للمنتج، فإن الجهة الرقابية تقوم باتخاذ اإلجراءات النظامية في حقها،  7/4
 إتالفها. وأو لسحب من المستودعات ألمنع توريد المنتجات المعنية 

 المخالفات والعقوبات( 2المادة )

 .المطابقة لبنود هذه الالئحة غيرلكترونية للتدخين النظم اإلواستيراد داول تُيحظر  2/0

والتنفيذية الرقابية  لجهاتلا ا كافيً متطلبات هذه الالئحة سببً ل لكترونية للتدخينالنظم اإل استيفاءعتبر عدم يُ  2/8
ك على صحة وسالمة المستهل اشكل خطرً ت هاكونل؛ ةغير مطابق النظمهذا  للحكم بأن المطابقةوجهات 

  :الحاالت التالية وذلك في، البيئةو 
ة عالنات الخاصعالمية فيما يتعلق بالبيانات واإلااللتزام بمتطلبات منظمة الصحة العدم  (أ

 بالتدخين.
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 ة.صحيحأو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير و/ المطابقةعدم إصدار شهادة  (ب

 .عند الطلب عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية (ج

ية المنصوص عليها في المواصفات القياس رشاداتاإلأو  الفنيةالبيانات عدم توفر أو عدم اكتمال  (د
 ات العالقةذ

 جميعاتخاذ  -الحالة حسب  - الجهات المختصة، فعلى هذه الالئحةضبط أي مخالفة ألحكام  عند 2/3
 : ، ولها في سبيل ذلكالالزمة إلزالة المخالفة وآثارهااإلجراءات 

أو  - اإن كان ذلك ممكنً  - تصحيح المخالفةبهدف  المنتجاتبسحب  الجهة المخالفةتكليف  (أ
 .التنفيذسلطات خالل المدة الزمنية التي تحددها  ، وذلكاتصديرهإعادة 

حســـــــــب  - الســـــــــتدعائهاأو اتخاذ أي إجراء آخر  حجزهاأو  المخالفة المنتجاتالقيام بســـــــــحب  (ب
 التكاليف المترتبة على ذلك. ل الجهة المخالفة جميعمع تحم   - الحالة

متطلبات ل المخالفة المنتجاتهذه  اإلجراءات الالزمة بحق تتخذلهيئة ، فإن المنتجاتلعند ضبط مخالفة  2/4
واتخاذ التدابير الالزمة مع الجهة المقبولة ، ةذات العالقإلغاء شهادة المطابقة بما في ذلك ، ه الالئحةهذ

رة الشهادة   .المطابقةجهات الئحة قبول وفقا لُمصد 
 هُيعاقب كل من يخالف أحكام هذفإنه السارية،  األنظمةدون اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها  2/5

 .المفعول ةسارياألنظمة والقوانين بالعقوبات المنصوص عليها في  الالئحة

 حكام عامةاأل( 9المادة )

لية القانونية عن ؤو كامل المســـــ -ســـــواق المملكة أالمســـــؤول عن وضـــــع المنتجات في  -يتحمل المورِّد   9/0
 أيو ش التجاري الغ مكافحة تنفيـذ متطلبـات هـذه الالئحة، وُيطب ق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام

 ، إذا ثبت مخالفتها ألي مادة من مواد هذه الالئحة.عالقةالذات  ةنظماأل نظام من

هـــذه الالئحـــة دون التزام المورِّد بجميع األنظمـــة/اللوائح األخرى المعمول بهـــا في المملكـــة؛ ال تحول   9/8
بالبيئة  ، وكذلك األنظمة/اللوائح ذات العالقةاوتخزينه اونقلهـ لكترونيـة للتـدخينالنظم اإلالمتعلقـة بتـداول 
 واألمن والسالمة.

جهات التنفيذ و أن يقدموا لمفتشــــي الجهات الرقابية ، النظم اإللكترونية للتدخينيجب على جميع مورِّدي   9/3
 .لبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهمجميع التسهيالت والمعلومات التي يط المطابقةوجهات 

وجميع اإلجراءات الالزمــة  المطــابقــةتقوم الهيئــة وبــالتنســــــــــــــيق مع الجهــات ذات العالقـة بـإعــداد نمــاذج   9/4
 لتطبيق أحكام هذه الالئحة.
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في تطبيقها،  فنشــــــأ أي خال الالئحة، أوال يمكن معالجتها بمقتضــــــى أحكام هذه إذا نشــــــأت أي حالة   9/5
ُيرفع األمر إلى لجنة مختصـــــة في الهيئة إلصـــــدار القرار المناســـــب بشـــــأن هذه الحالة أو هذا الخالف، 

 المصلحة العامة. وبما يحقق

، المســـــــــبقة اتب جديد بعد زوال أســـــــــباب رفض الطلبتقديم طل النظم االلكترونية للتدخينيجوز للمورِّد   9/6
وبعد إجراء التصـــــــحيحات الالزمة لألســـــــباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضـــــــافية ُتحدِّدها 

 الهيئة.

والتحقق من  ،المطابقةالحاصلة على شهادة  المنتجاترد إليها بشأن تقوم الهيئة بدراسـة الشكاوى التي ت    9/7
 ، واتخاذ اإلجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات. صحة هذه الشكاوى

إذا خالف المورِّد بنود هذه الالئحة، واتخاذ اإلجراءات النظامية التي  المطابقةيحق للهيئة إلغاء شــــــهادة   9/2
 .تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة

للهيئة فقط حق تفســـــير مواد هذه الالئحة، وعلى جميع المســـــتفيدين من تطبيق هذه الالئحة االلتزام بما   9/9
 تفسيرات.يصدر عن الهيئة من 

 حكام انتقاليةاأل( 01المادة )

 .نشرها في الجريدة الرسميةفور  ذه الالئحةأوضاعه وفقًا ألحكام ه تصحيح المورِّديجب على     01/0

ُيســـــــمح بتداول المنتجات غير المســـــــتوفية للمتطلبات ف( من هذه المادة، 0عاة أحكام الفقرة )مع مرا    01/8
 .نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ  أشهر 3لمدة ال تزيد على  ه الالئحة،الواردة في هذ

 .نفيذالتلغي هذه الالئحة جميع اللوائح السابقة في مجال هذه الالئحة من تاريخ دخولها حيز تُ     01/3
 

 النشر( 00المادة )

 الجريدة الرسمية.في ه الالئحة نشر هذتُ 
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 (0)ملحق ال

 للتدخيناإللكترونية بالنظم  قائمة بالمواصفات القياسية (أ
 رقم المواصفة  اسم المواصفة الرقم
آلة التبخير التحليلية  -منتجات البخار  0

 التعاريف والشروط القياسية -الروتينية 
Vapour products -- Routine analytical 
vaping machine -- Definitions and 
standard conditions 

ISO 20768 

 -آلة تدخين السجائر التحليلية الروتينية  8
 التعاريف والشروط القياسية

Routine analytical cigarette-smoking 
machine — Definitions and standard 
conditions 

ISO 3308 

المواصفة القياسية لألنظمة الكهربائية  3
 للسجائر اإللكترونية وأجهزة التبخير

Standard for Electrical Systems of 
Electronic Cigarettes and Vaping Devices 

UL 8139 

المتطلبات وطرق االختبار ألجهزة السجائر  4
 اإللكترونية )المعيار البريطاني(

Requirements and Test Methods for 
Electronic Cigarette Devices (British 
Standard) 

PD CEN/TS 
17287 

 )كود درجات الحماية التي توفرها المرفقات 5
IP) 

Degrees of Protection Provided by 
Enclosures (IP Code) 

IEC 60529 

لية ويتولى الموردون مسؤو  ،للمراجعة تعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعةمالحظة/  
 أنهم يستخدمون أحدث المواصفات والُنسخ من تلك المذكورة في القوائم.موقع الهيئة بالتأكد من 
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 والترميز الجمركيالمنتجات قائمة    (ب
 التسلسل الفئة المنتجات الجمركي البند

8543 

أجهزة وأدوات التدخين اإللكترونية )مثل السجائر والشيشة 
 والغليون وما يماثلها(

النظم االلكترونية 
 للتدخين

1 
بخير لكترونية )أجهزة تإلكترونية للتدخين سجائر نظم اإلال

 المواد البديلة للتبغ(
 لكترونية(إشيشة  للتدخين ) اإللكترونيةنظم ال

 للتدخين اإللكترونيةنظم الغيرها من 
الجمركية الموجودة في منصة سابر اإللكترونية هي النسخة المحدثة   مالحظة/ تعتبر المنتجات والتراميز 

 والمعتمدة.
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 (2الملحق )

 ISO/IEC 17067( وفقا للمواصفة Type 3نموذج تقويم المطابقة )
 عملية النتاج( تقويم)المطابقة للطراز المبنية على 

 عملية النتاج  تقويمالمطابقة للطراز المبنيَّة على  0

ينــة االلتزامـات الواردة في البنود المب -من خاللـه  -هو نموذج إجراء لتقويم المطـابقـة الـذي ُينفـِّذ المورِّد 
بأن المنتجات المعنية متطابقة مع الطراز المحدد في  -تحت كامل مســـــؤوليته  -أدناه، ثم يؤكد و يقر 

 الفنية ذات العالقة. ( و تتقيد بمتطلبات اللوائحType Approvalشهادة اعتماد الطراز ) 

 التصنيع  8

يجب على المورِّد تشــغيل نظام إدارة ســالمة المنت ج؛ مصــادق عليه لضــمان ســالمة المنتج، شــامال خط  
ـــقا للبند )والفحص النهائياإلنتاج  ــــ ـــنية وفـ ــــ ـــجات المعـ ـــظام إلى 3، واختبار المنتـ ـــع النـ (، ويجب أن يخضـ

 (.4)في البند  ( وفقا لما وردSurveillanceمراقبة دورية )

 نظام إدارة سالمة المنَتج     3

يجــب على المورِّد تقــديم طلــب إلى الجهــة المقبولــة التي يختــارهــا، من أجــل تقويم نظــام إدارة ســــــــــــــالمــة   3/0
 المنت جات المعنية.

 ويجب أن يشمل الطلب:

ل الممث عند تقديم الطلب من -اســـــم وعنوان المور د، واســـــم وعنوان الممثِّل الرســـــمي للصـــــانع  (أ
 الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السلطات المعنية في بلد الصنع. (ب

 إقرارا مكتوبا بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى. (ج

 كل المعلومات ذات العالقة بشأن فئة المنتجات المقصودة. (د

 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

 بالطراز المصاد ق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.الوثائق الفنية الخاصة  (و

يجب أن يضــــمن نظام إدارة ســــالمة المنت ج تطابق المنتجات المصــــنعة مع الطراز المحدد في شــــهادة  3/8
 اعتماد الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العالقة.
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 بطريقة منهجية ومنظمة، على –لمورِّد المعتمدة من ا -يجب توثيق جميع عناصـــــــــر النظام ومتطلباته   3/3
قا  جراءات وتعليمات، ويجب أن تُتيح وثائق نظام إدارة سالمة المنت ج فهما مت س  شـكل سـياسات مكتوبة وا 

  -على وجه الخصـــــــوص  -لبرامج وخطط وأدلة وســــــجالت الســـــــالمة، ويجب أن تشــــــمل وثائق النظام 
 وصفا كافيا لما يلي:

ة ذلك فيما يتعلق بســـالمو تنظيمي والمســـؤوليات وصـــالحيات اإلدارة، أهداف الجودة، والهيكل ال (أ
 المنت ج.

جراءات مراقبة جودة وسالمة المنت ج، والعمليات واإلجراءات المت بعة؛ (ب  تقنيات التصنيع، وا 

 الفحوصات واالختبارات المنفِّذة؛ قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكرارها؛ (ج

 والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ. السجالت: مثل تقارير الفحص واالختبار (د

 وسائل ضبط تحقيق السالمة المطلوبة في المنت ج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سالمة المنت ج. (ه

قة على نظام إدارة سالمة المنت ج  -يجب على الجهة المقبولة   3/4  تقويم النظام لتحديد ما إذا كان -المصاد 
، خالل فترة ســـريان المصـــاد قة على النظام، وذلك لمدة  3/3للمتطلبات المشـــار إليها في البند مســتوفيا 

 ثالث سنوات.

نت ج  فيما يتعلق بعناصــــــر نظام إدارة ســــــالمة الم -يجب افتراض مطابقة المنت ج لمتطلبات اللوائح الفنية   3/5
 كلما كان مطابقا للمواصفات القياسية.-

على  -ق التدقيق ذا خبرة في سالمة المنت ج المعني، وأن يضم الفريق  عضوا واحدا يجب أن يكون فري  3/6
لماما بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح  -األقل  ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صـــــــــناعة المنت ج، وا 

 الفنية ذات العالقة.

نية المشار ق التدقيق بمراجعة الوثائق الفويجب أن يقوم فري ،يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويم  للمصنع  3/7
جراء  3/3إليهـا في البنـد  للتـأكـد من قـدرة الصــــــــــــــانع على تحـديـد المتطلبـات الواردة في اللوائح الفنيـة، وا 

 الفحوصات واالختبارات الالزمة لضمان مطابقة المنت ج لتلك المتطلبات.

ويم ن يتضــمن اإلشــعار نتائج التدقيق و قرار التقيجب إشــعار الصــانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أ  3/2
 مع مسوغات ذلك.

يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سالمة المنت ج ، كما هو ُمصاد ق عليه، والحفاظ عليه بحيث   3/9
 يظل مالئما وفعاال.
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بأي  -المة المنت ج التي صادقت على نظام إدارة س -يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة   3/01
 تعديل ُمقتر ح  في نظام إدارة سالمة المنت ج.

يجب على الجهة المقبولة تقويم أي تعديالت مقترحة، ثم تقرير ما إذا كان نظام إدارة ســــــــــــــالمة المنت ج  3/00
جب ، أو يحتاج إلى إعادة التقويم، وي3/3المعد ل مسـتمرًا في مطابقته للمتطلبات المشار إليها في البند 

على الجهة المقبولة إشـــعار الصـــانع بقرارها، على أن يتضـــمن اإلشـــعار نتائج الفحص واالختبار وقرار 
 التقويم مع مسوغات ذلك.

 المراقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة 4

ت ج نالغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى اســــــــــتيفاء المورِّد اللتزامات نظام إدارة ســــــــــالمة الم 4/0
 المصاد ق عليه.

 بدخول مواقع التصـــــــنيع -خالل فترة ســـــــريان المصـــــــادقة  -يجب على المورِّد الســـــــماح للجهة المقبولة   4/8
والتفتيش واالختبـار والتخزين ، وأن ُيوفِّر جميع المعلومـات الالزمـة للتقويم؛ خـاصــــــــــــــة وثائق نظام إدارة 

الفحص واالختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين ســــالمة المنت ج، وســــجالت الســــالمة، مثل: تقارير 
 المعنيين ... إلخ.

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصــــــــانع يطبق نظام إدارة ســـــــــالمة   4/3
 المنت ج ويحافظ عليه، على أن تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد.

تضــــى األمر إذا اق –بولة القيام بزيارات فجائية للمصــــنع  إلجراء اختبارات على المنت ج يحق للجهة المق  4/4
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة ســـــالمة المنت ج يعمل بشـــــكل صـــــحيح، على أن  -ذلك 

 ات.ر في حالة إجراء االختبا -تُقدم الجهة المقبولة تقرير التقويم للمورِّد، وتقارير االختبارات 

 شهادة المطابقة والقرار بالمطابقة 5

يجب على الجهة المقبولة إصـدار شـهادة مطابقة للمنت ج إذا كان المورِّد حاصـال على نظام إدارة سالمة   5/0
المنت ج مصـــــــــاد ق عليه وســـــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المورِّد طلبا لذلك، خالل فترة ســـــــــريان مفعول 

 المصادقة.
جهة المقبولة تحديد بيانات المنت ج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، يجب على ال  5/8

 وتسجيلها في البوابة اإللكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

يجب على المورِّد أن يصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز  ُمعتمد من المنت ج )اعتماد الطراز(، و أن   5/3
 ،( سنوات01الرقابية وسـلطات مسـح السـوق لمدة  ال تقل عن عشـر )المختصـة و ات يجعله ُمتاحا للجه
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د للمنت ج في إقرار المورِّد بـالمطـابقـة، ويجـب توفير نســــــــــــــخـة من شــــــــــــــهـادة  على أن ُيحـد د الطراز الُمعتمـ 
 الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.و  المختصة المطابقة واإلقرار بالمطابقة للجهات

مدة الرقابية وسلطات مسح السوق لالمختصة و المورِّد أن يجعل الوثائق أدناه ُمتاحًة للجهات  يجب على 5/4
 .( سنوات01ال تقل عن عشر )

  3/3الوثائق المشار إليها في البند. 

  كما هو مصاد ق  عليه.3/9التعديالت المشار إليها في البند ، 

  3/7البند قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في. 
الرقابية وسلطات مسح السوق عن أنظمة إدارة و  المختصة يجب على كل جهة مقبولة إبالغ الجهات 5/5

سالمة المنت ج التي صادقت عليها أو سحبتها، ويجب عليها وضع قوائم ألنظمة إدارة سالمة المنت ج التي 
وري أو وذلك بأي وسيلة؛ إما بشكل د ،هاصادقت عليها، أو التي قامت برفضها أو تعليقها أو تقييدها أو سحب

عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشعار الجهات المقبولة األخرى عن المصادقات الخاصة بأنظمة إدارة 
شعار تلك الجهات  عن  -الطلب  عند -سالمة المنت ج التي قامت برفضها أو تعليقها أو سحبها أو تقييدها، وا 

  مصادقات األنظمة التي أصدرتها.
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 (3الملحق )

 Supplier Declaration of Conformityبالمطابقة  المورِّدنموذج إقرار 
 يُعب أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة

 بيانات المورِّد  (0
 -----------------------------------------------------االســـــم:  -
-----------------------------------------------------العنوان:  -

----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

 الشخص الذي يمكن االتصال به: -
 -----------------------------------------------البريد اإللكتروني:  -
 ---------------------------------------------------رقم الهاتف:  -
 -----------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (8

 --------------------------------------------العالمة التجارية للمنتج:  -
 -----------------------------------------------------الطراز:  -
 -------------------------------------------------وصف المنتج:  -
 ------------------------------------------الصنف )وفقا للمواصفات(:  -
 -----------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

ُنقر  بأن المنتج المذكور في هذا اإلقرار هو منت ج مطابق لالئحة الفنية السعودية )                         ( 
 والمواصفات القياسية السعودية الملحقة بها.           

 -----------------------------------------------الشخص المسؤول: 
 --------------------------------------------------الشركة:  اسم

 -----/--/-- التاريخ: ----------------------التوقيع: 
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 (4الملحق )

 للتدخينلكتروني نظام ال للصورة ملخصة لنموذج 
 

 

  
 

a. نبوب الفم أ 
b.  و خزان السائلأالمرشح 
c. السائل البديل للتبغ 
d. غرفة التبخير 
e.  هل هو البخاخة؟( رذاذالجهاز التبخير أو( 
f. وحدة التحكم في الطاقة اإللكترونية 
g. البطارية 

 صنع البخاخة والخزان من مجموعة واحدة.غالًبا ما تُ و 


