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اإلدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفســـح و دعـــم المنافــــــذ

استحــــداث

2020/ 01/12 2
اإلدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفســـح و دعـــم المنافــــــذ

2020/ 09/10 3
اإلدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفســـح و دعـــم المنافــــــذ

2021/ 04/14 4
اإلدارة التنفيذية لدعم التفتيش
إدارة الفســـح و دعـــم المنافــــــذ

اضافة ضوابط واشـــتراطات الســـائل 
اإللكترونـــي والتبـــغ المعد للتســـخين

إلغاء اشـــتراط تســـجيل المســـتوردين 
لـــدى الهيئـــة العامة للغـــذاء والدواء

اعتمـــاد الئحـــة الســـوائل االلكترونية 
والتبـــغ المعد للتســـخين فـــي النظم 
االلكترونيـــة للتدخيـــن (يتـــم تطبيـــق 

الالئحة اعتبارًا من 2020/03/01م)

�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����
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الفهرس

التعاريــف

مقدمــــــــه

شــروط عامــــه

المستندات المطلوبه

التبغ المحظور

سحب العينات

�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����
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الهيئــــــة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المنافـــذ: أي منفـــذ جمركي بـــري أ وبحري أو جـــوي للمملكة العربية الســـعودية له 
ارتباط بالعالم الخارجي ومعتمد لدخول منتجات التبغ عن طريقه.

الفســـح: الســـماح بدخـــول منتجات التبغ للمملكـــة بعد التأكد مـــن مطابقتها للوائح 
الفنية واالشتراطات.

المستورد: الشخص أو الجهة المصـــــرح لهم باستيراد منتجـــــات التبــــــغ الي المملكة 
العربية السعودية.           

التبــــــــــغ: منتج يتـــم الحصول عليه من توليفة من نباتات مـــن فصيلة نيكوتيانا تباكم 
Nicotiana tabacum ونيكوتيانـــا رســـتيكا Nicotiana rustica و/ أو أي توليفـــة 

منهما تحتوي كليًا أو جزئيًا على نبات التبغ أو مشتقاته الطبيعية أو المصنعة.

النظم اإللكترونية للتدخين: هي منتجات تعمل بالتسخين اإللكتروني لتدخين التبغ 
المعـــد للتســـخين أو الســـائل اإللكتروني عن طريـــق الفم وتســـتخدم المنتجات لمره 
واحدة فقط أو إلعادة االســـتخدام لمرات متعددة، ويشـــمل ذلك على سبيل المثال 
وليس الحصر: الســـجائر اإللكترونية ومنتجات تســـخين التبغ اإللكتروني، وتتألف هذه 
المنتجـــات من عدة أجزاء على ســـبيل المثال: أنبوب الفم والخـــزان المدمج والبطارية 

والشاحن الكهربائي.

السائل االلكتروني: تركيبة سائلة أو جل قد يحتوي على النيكوتين وبعض اإلضافات.

التبغ المعد للتسخين: هو التبغ المصنع أو غير المصنع المشكل على شكل لفائف، 
او مسحوق، أو حبيبات داخل كبسوالت، ويستخدم بالتسخين الحراري بدون احتراق.

التعاريف:

�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����
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يقتصر اســـتيراد إرســـاليات منتجات التبغ إلى المملكة عبر المنافذ المحددة 
وهي كالتالي:

يجب أن يتم اســـتيراد منتجات التبغ بشكلها النهائي من بلد المنشأ مباشرة 
الـــى المملكـــة وال يســـمح باســـتيرادها مـــن بلـــد ثالـــث. (يســـتثنى الســـائل 
االلكترونـــي للتدخيـــن والتبـــغ المعد للتســـخين مـــن هذا االشـــتراط، ويمكن 

استيرادها عن طريق بلد ثالث). 

يجب على المســـتوردين االحتفاظ بأصول المســـتندات لمدة خمس سنوات 
من تاريخ الفسح.

يجب االلتزام بجميع اإلجراءات والمتطلبات والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

شروط عامه:
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ميناء جدة االسالمي.
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

مينـــاء ضبــــــاء.
ميناء الملـــك عبد الله برابــــغ.
مطار الملك عبد العزيز بجدة.

منفذ البطحاء.

مطار الملك خالد الدولي.
منفذ الخفجي.
منفذ الوديعـة.
منفذ الحديثــة.

جسر الملك فهد.

�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����



صـــادرة مـــن الشـــركة الصانعـــة ومصدقـــة مـــن الغرفـــة التجاريـــة في بلد 
المنشأ، ويجب أن ُتبين البيانات التالية: 
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المستندات المطلوب
تقديمهـا للفسح
: (/https://www.fasah.sa عبر منصة)

صورة الفاتـــورة 

صــــــورة

من بوليصة الشحن 

صــــــورة

البيـــان الجمركـــــي

رقـــــم الفاتــــــــــورة وتاريخهــــــــا. 

أسماء األصناف ومواصفاتها.

رقم التشغيلة وتاريخ اإلنتاج للمنتــج.

الكمية ووحدة الكمية وحجم العبوة.

اسم الشركة الصانعة وجنسيتها وعنوانها.
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�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����



للهيئـــة حق ســـحب عينـــات ممثلة لجميـــع أصنـــاف وأنواع منتجـــات التبغ 
الـــواردة بكل إرســـالية وإحالتها للفحوصـــات المخبرية الروتينيـــة للتأكد من 
مطابقتهـــا لمتطلبـــات اللوائـــح الفنيـــة المعتمدة واإلشـــتراطات، على أن 
يتحمـــل المســـتورد تكاليـــف تلـــك الفحوصات فـــي المختبـــرات المعتمدة 

الحاصلة على تعيين من قبل الهيئة.
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التبـــغ
المحظور:

سحب العينات
والفحص المخبري:

مادتي
الشمة والسويكة

التبغ ومنتجاته
ألغراض الزراعة أو الصناعة

يمنع استيراد:

�وط�����ت و�������
� �����ت ا�����




