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 الصحة والسكانوزارة 
 ٢٠٢١لسنة  ٧٩رار رقم ـق

 الصحة والسكانوزير 

فى شأن الوقايـة مـن أضـرار         ١٩٨١ لسنة   ٥٢بعد االطالع على القانون رقم      
   ؛٢٠٠٧ لسنة ١٥٤ ، ٢٠٠٢ لسنة ٨٥التدخين المعدل بالقانونين رقمى 

 بتنظـيم وزارة الـصحة      ١٩٩٦ لـسنة    ٢٤٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  والسكان ؛

 المشار إليه الصادرة بـالقرار  ١٩٨١ لسنة ٥٢ون رقم وعلى الالئحة التنفيذية للقان  
   ؛٢٠١١ لسنة ٤٤٧ والمعدل بالقرار الوزارى رقم ٢٠١٠ لسنة ٢٩١الوزارى رقم 

  ؛٢٧/١/٢٠٢١وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 

  :رر ـــــــــق
 )ى ـادة األولـامل( 

ئحة التنفيذية لقانون الوقاية مـن      من الال ) ١(من المادة   ) جب ،   (يستبدل بنص البندين    
أضرار التدخين المشار إليها ، نص البند التالى ، مع إعادة ترتيب بنود هذه المادة لتـصبح                 

  ) :أ ، ب ، ج ، د(
  :السجائر ) ب(" 

منتج من منتجات التبغ المعدة للتدخين وهو عبـارة         :  السجائر التقليدية    - ١
ق الـسجائر بطريقـة تناسـب تـدخينها     عن التبغ المفروم المغلف بلفافة من ور    

  .مباشرة من خالل إشعال أو احتراق التبغ 
  منتج مصنوع مـن خـام التبـغ سـواء بإضـافة           :  التبغ المسخن    -٢

أو بدون إضافة مكونات أخرى والذى يتم تسخينه بدون احتراق أو اشـتعال             
  ذا التبغ على شـكل سـجائر أو كبـسول         بواسطة جهاز تسخين وقد يكون ه     

  .شكال أخرى أو أى أ
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منتج يقوم بإمداد الشخص المدخن ببخار يستنشق       :  السجائر اإللكترونية    - ٣
المتواجـد داخـل   ) السائل اإللكترونـى (عن طريق التسخين الكهربائى للسائل    

المنتج أو داخل خرطوش يمكن تغييره ، وتختلف السيجارة اإللكترونية عـن            
  " .منتجات التبغ بأنها ال تحتوى على تبغ 

 )ملـادة الثانيـة ا( 

 )٣(يطبق فى شأن التبغ المسخن والسجائر اإللكترونية األحكام الواردة فى نص المادة             

 .من قانون الوقاية من أضرار التدخين المشار إليه 

 )املـادة الثالثـة ( 

 . المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشر هذا القرار فى الوقائع

 ١٨/٢/٢٠٢١تحريرا فى 

 وزير الصحة والسكان

 هـالة زايـد/ د.أ




