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الالئحة الفنية لالأجهزة امل�ستخدمة

للنظم الإلكرتونية للتدخني

اعُتمدت هذه الالئحة الفنية يف اجتماع جمل�س اإدارة الهيئة رقم )172( املنعقد بتاريخ 28-12-1440هـ 

املوافق )29-08-2019م(

 الإ�سدار الأول

متهيد

متا�سياً مع ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية اإىل منظمة التجارة العاملية وفًقا لقرار جمل�س الوزراء رقم 

244 وبتاريخ 21-9-1426هـ  ب�ساأن املوافقة على وثائق ان�سمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية، وما 

يتطلب الأمر من التزام اململكة مبواءمة اأنظمتها ذات العالقة مبا يتما�سى مع مبادئ اتفاقيات املنظمة، 

خا�سة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )TBT( التي تق�سي بعدم و�سع ا�سرتاطات فنية غري �سرورية 

اأمام ان�سياب ال�سلع بني الدول الأع�ساء، وعدم التمييز بني املنتجات ذات املن�ساأ املختلف من حيث 

ال�سرتاطات الفنية وطرائق تقومي املطابقة، وذلك من خالل اإ�سدار لوائح فنية ت�سمل املتطلبات الأ�سا�سية 

امل�سروعة وتوحيد اإجراءات العمل . 

وبناًء على املادة الثالثة ) فقرة - 1( من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 

ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 17-6-1431هـ، وذلك باأن تتوىل الهيئة “اإ�سدار 

موا�سفات قيا�سية �سعودية واأنظمة واأدلة جودة وتقومي مطابقة، تتوافق مع املوا�سفات القيا�سية والأدلة 

الدولية، وحتقق متطلبات WTO ومتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية وحمققة مل�سالح اململكة”.

وا�ستنادا اإىل املادة الرابعة )فقرة - 2( من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 

ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 17-6-1431هـ، وذلك باأن تتوىل الهيئة “اإ�سدار لوائح 

اإجراءات تقومي املطابقة لل�سلع واملنتجات واخلدمات طبقا للموا�سفات القيا�سية التي تعتمدها”.

وبناًء على املادة الرابعة ) فقرة - 14( من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 

ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 17-6-1431هـ، وذلك باأن تتوىل الهيئة “مراجعة الأنظمة 

واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجالت عمل الهيئة، وتطويرها، واقرتاح التعديالت الالزمة عليها، 

لتواكب متطلبات اجلودة وال�سالمة، واإحالتها اإىل اجلهات املخت�سة، لدرا�ستها واإ�سدارها وفقاً للطرق 

النظامية”. 

وبناًء على املادة ال�ساد�سة )فقرة -1( من تنظيم الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة 

ال�سادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 216 بتاريخ 17-6-1431 هـ، وذلك باأن تتوىل الهيئة “مع مراعاة 

ما ورد يف املادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي املرجع يف اململكة يف كل ما يتعلق باملوا�سفات 

القيا�سية، واإجراءات تقومي املطابقة، ومنح عالمة اجلودة والقيا�س واملعايرة؛ وعلى جميع القطاعات 

احلكومية واخلا�سة اللتزام باملوا�سفات القيا�سية ال�سعودية يف جميع م�سرتياتها واأعمالها”.

وحيث اإن املوا�سفات القيا�سية للمنتجات امل�سمولة يف اإحدى اللوائح تعترب اأ�سا�ًسا ملطابقة تلك املنتجات 

للمتطلبات الأ�سا�سية لل�سالمة يف الالئحة املحددة. 

فقد قامت الهيئة باإعداد هذه الالئحة الفنية. 

مالحظة: هذا التمهيد وجميع املالحق لهذه الالئحة جزء ل يتجزاأ منها.

المادة )1(

المصطلحات والتعاريف

1/1   تكون للم�سميات والعبارات اأدناه والعبارات الأخرى الواردة يف هذه الالئحة -عند تطبيق بنودها - 

الدللت واملعاين املبينة اأمامها، اأو الواردة يف الأنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها يف الهيئة مامل 

يقت�ِس �سياق الن�س خالف ذلك.

المملكة: اململكة العربية ال�سعودية

المجلس: جمل�س اإدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة.

الجهات الرقابية: هي اجلهة / اجلهات احلكومية ذات املهام الرقابية ح�سب اخت�سا�سها 
وامل�سوؤولة عن تنفيذ اأو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية �سواء يف املنافذ اجلمركية اأو الأ�سواق اأو امل�سانع.

الجهة المختصة: اجلهات املخت�سة نظاميا يف اململكة باإ�سدار الرتاخي�س وتطبيق اأحكام هذه 
الالئحة اخلا�سة بتداول الأجهزة الإلكرتونية للتدخني والأجهزة واملواد اخلا�سة بها.

الالئحة الفنية: وثيقة معتمدة من جمل�س الإدارة ت�سع خ�سائ�س املنتجات والعمليات 
املرتبطة بها وطرق اإنتاجها، مبا يف ذلك الأحكام الإدارية �سارية املفعول املطبقة، التي يجب اللتزام 

بها. وقد ت�سمل اأو تبحث ب�سكل خا�س يف امل�سطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات و�سع 

ال�سارات اأو العالمات على املنتجات اأو اخلدمات اأو العمليات اأو طرائق الإنتاج. 

المواصفة القياسية: وثيقة حتدد �سفات ال�سلعة اأو املادة اأو اخلدمة اأو كل ما يخ�سع 
للقيا�س اأو اأو�سافها اأو خ�سائ�سها اأو م�ستوى جودتها اأو اأبعادها ومقايي�سها اأو متطلبات ال�سالمة 

والأمان فيها، كما ت�سمل امل�سطلحات والرموز وطرق الختبار و�سحب العينات والتغليف وبطاقات 

البيانات والعالمات.

المتطلبات األساسية: املتطلبات اخلا�سة باملنتجات، التي قد توؤثر على ال�سالمة وال�سحة 
والبيئة، التي يجب اللتزام بها.

الخطر )أخطار:)Hazard)s(: م�سدر حمتمل لل�سرر.

المخاطر )Risk)s: احتمال ظهور خطر م�سبب لل�سرر؛ مرتبطاً بدرجة �سدة ال�سرر، وُيح�سب 
يف العادة كحا�سل �سرب احتمال حدوث اخلطر بدرجة �سدة ال�سرر.

ِّد: وُيق�سد به ما يلي: المور
-    �سانع الأجهزة الإلكرتونية للتدخني، يف حالة اإقامته يف اململكة، اأو كل �سخ�س يقدم ُهويته 

على اأنه �سانع هذه الأجهزة.

-    وكيل ال�سانع يف اململكة يف حالة اإقامة ال�سانع خارج اململكة، اأو امل�ستورد يف حالة عدم 

وجود وكيل لل�سانع يف اململكة.

-    كل �سخ�س يف �سل�سلة التوريد قد يكون لن�ساطه اأثر على خ�سائ�س الأجهزة الإلكرتونية للتدخني.

الجهات المقبولة: هي جهات تقومي مطابقة مت قبولها من الهيئة وفق لئحة قبول جهات 
تقومي املطابقة.

شهادة المطابقة: ال�سهادة ال�سادرة عن الهيئة اأو اإحدى اجلهات املقبولة، التي توؤكد 
مطابقة الأجهزة اللكرتونية للتدخني اأو اأي دفعة منها ملتطلبات هذه الالئحة الفنية واملوا�سفات 

القيا�سية ذات العالقة.

ِّد بالمطابقة: اإقرار من املورد نف�سه باأن منتجه مطابق ملتطلبات الت�سريعات  إقرار المور
املعمول بها، وذلك دون اأي تدخل اإلزامي من طرف ثالث - ل يف مرحلة الت�سميم ول يف مرحلة الإنتاج 

اخلا�سة بعملية الت�سنيع اأو التوريد - وقد يعتمد الإقرار على تقارير اختبارات على الأجهزة 

الإلكرتونية للتدخني وفقاً للموا�سفات ذات العالقة.

الوضع في السوق: هو و�سع الأجهزة الإلكرتونية للتدخني لأول مرة يف �سوق اململكة، 
وامل�سوؤول عنه اإما ال�سانع اأو امل�ستورد.

العرض في السوق: تعني اأي اإمداد بالأجهزة الإلكرتونية للتدخني بهدف التوزيع اأو ال�ستهالك 
اأو ال�ستخدام يف اململكة يف اإطار ن�ساط جتاري �سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية اأو بدون مقابل.

السحب: هو اأي اإجراء يهدف اإىل منع املنتجات من العر�س يف ال�سوق ويف �سل�سلة التوريد.

االستدعاء: هو اأي اإجراء يهدف اإىل ا�سرتجاع املنتجات املعرو�سة التي قد مت توفريها 
للم�ستخدم النهائي.

المنتَج: الأجهزة الإلكرتونية للتدخني املتعارف عليها بال�سجائر الإلكرتونية )التي حتتوي اأو ل حتتوي 
على النيكوتني(. 

األجهزة اإللكترونية للتدخين: هي الأجهزة املتعارف عليها بال�سجائر الإلكرتونية، وهي 
اأجهزة اإلكرتونية معّدة لت�سخني ال�سوائل الإلكرتونّية اأو لت�سخني منتجات التبغ التي ُت�ستخدم كبديٍل 

عن تدخني منتجات التبغ امل�ستخدمة يف توليد الهباء )Aerosol( التي حتتوي اأو ل حتتوي على 

النيكوتني الذي ي�ستن�سق عرب الفم.

2/1   يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة يف هذه الالئحة املعاين الواردة يف الأنظمة واللوائح 

والقرارات املعمول بها يف الهيئة.

المادة )2(

المجال

فة يف املادة )1( التي  د هذه الالئحة الفنية املتطلبات املتعلقة بالأجهزة الإلكرتونية للتدخني املعرَّ حُتدِّ

َت�ستخدم منتجات التبغ امل�سخن اأو ال�سائل الإلكرتوين كبديٍل عن تدخني منتجات التبغ القابلة لالحرتاق.

د هذه الالئحة الفنية املتطلبات التي يجب اللتزام بها يف هذه الأجهزة اأثناء توريدها اأو عر�سها يف  وحتدِّ

اأ�سواق اململكة. 

وُي�ستثَنى من هذه الالئحة منتجات التبغ وم�ستقاته وبدائله، ويلزم تطبيق املتطلبات ال�سادرة من الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.

المادة )3(

األهداف

تهدف هذه الالئحة اإىل حتديد املتطلبات الأ�سا�سية التي يجب اأن ت�ستوفيها الأجهزة الإلكرتونية للتدخني 
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الالئحة الفنية لالأجهزة امل�ستخدمة للنظم الإلكرتونية للتدخني .. تتمة

امل�سمولة يف جمال هذه الالئحة، وذلك ل�سمان مطابقتها ملتطلبات الأنظمة املعتمدة يف اململكة واملوا�سفات 

القيا�سية ذات العالقة، و�سمان �سروط ال�سالمة للحفاظ على البيئة و�سحة و�سالمة امل�ستهلك.

المادة )4(

ِّد  التزامات المور

4 / 1      المتطلبات األساسية العامة
د اللتزام باملتطلبات الفنية لهذه الالئحة واللوائح الفنية امل�سار اإليها. 1/1/4   يجب على املورِّ

د الأجهزة الإلكرتونية للتدخني، اللتزام باملتطلبات ال�سادرة من الهيئة العامة  2/1/4    يجب على مورِّ

للغذاء والدواء واملتعلقة مبنتجات التبغ امل�سّخن وم�ستقاته واملواد البديلة، وال�سوائل 

اللكرتونية وعبوات التزويد اخلارجية اخلا�سة بها. 

3/1/4  يجب اللتزام مبتطلبات املوا�سفات القيا�سية الواردة يف امللحق )1 - اأ( لهذه الالئحة الفنية.

د اللتزام مبتطلبات نظام مكافحة التدخني.  4/1/4  يجب على املورِّ

د عدم تقدمي اأجهزة التدخني الإلكرتونية على اأنها بديل �سحي للتدخني.  5/1/4  يجب على املورِّ

6/1/4  يجب على املورد توفري كتيب يت�سمن ما يلي:

اأ  (  مكونات الأجهزة الإلكرتونية للتدخني. 

ناتها. ب(  اخل�سائ�س الفنية لالأجهزة ومكوِّ

ج (   تعليمات حول ال�ستخدام والتخزين مبا يف ذلك اآلية فتح املنتج واإعادة تعبئته يف حال وجودها.

د  (  عمليات الرتكيب وال�ستخدام. 

هـ (  البيانات التحذيرية عن املخاطر املحتملة يف هذه الأجهزة.

4 / 2    المتطلبات الفنية لألجهزة اإللكترونية للتدخين
د الأجهزة الإلكرتونية للتدخني ا�ستيفاء اخل�سائ�س الفنية واملعايري اخلا�سة  يجب على مورِّ

بهذه املنتجات وفًقا ملتطلبات املوا�سفات القيا�سية ذات العالقة الواردة يف امللحق )1(.

6/2/4  المتطلبات المترولوجية 
يجب ا�ستخدام وحدات النظام الدويل )SI Units( اأو م�ساعفاتها اأو اأجزائها اأثناء الت�سميم 

اأو الت�سنيع اأو التداول.

المادة )5(

البيانات االيضاحية لألجهزة اإللكترونية للتدخين 

1/5   يجب اأن تكون جميع املعلومات امل�ستخدمة يف البيانات الفنية �سحيحة وُمْثَبتة علمياً وخمربياً.

2/5   يجب اأن تكون البيانات مفهومة ومكتوبة باللغة العربية و/اأو الإجنليزية. 

3/5    يجب األَّ تت�سمن البيانات على اأي اإعالن اأو دعاية خمالفة لأنظمة اململكة و/اأو اأنظمة ال�سحة 

العاملية.

4/5   يجب اأن تت�سمن البيانات الإي�ساحية لالأجهزة الإلكرتونية للتدخني البيانات التالية:

اأ  (  العالمة التجارية للم�سنع وبلد املن�ساأ.

نة لالأجهزة الإلكرتونية للتدخني واأعدادها. ب(  الأجزاء املكوِّ

حا فيها العالمات التحذيرية  ج (   يجب اأن تكون الأجهزة التي حتتوي على �سائل اإلكرتوين مو�سَّ

املتعلقة ب�سالمة الأطفال، والأخطار املحتملة على �سالمة الأطفال، من ال�سوائل التي 

حتتوي على النيكوتني، عند الت�سرب، وفقا ملا تن�س عليه متطلبات الهيئة العامة للغذاء 

والدواء.

د  (  اخل�سائ�س الفنية لالأجهزة الإلكرتونية للتدخني.

5/5    يجب اإ�سافة البيانات الإي�ساحية الإلزامّية مبا يف ذلك العالمات التحذيرّية ملنتجات التبغ 

امل�سخـّن اأو ال�سـوائل الإلكرتونّية بح�سب ما تن�ّس عليه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء 

يف حال كانت الأجهزة حتتوي على او تت�سمن التبغ امل�سخن اأو ال�سوائل الإلكرتونّية. 

6/5    يجب اللتزام مبتطلبات اجلهات املخت�سة والأنظمة املتعلقة بتنظيم وتداول الأجهزة الإلكرتونية 

للتدخني.

ع املنتجات )رمز ال�ستجابة ال�سريع(. 7/5   يجب و�سع العالمات الكافية ل�سمان اإمكانية تتبُّ

المادة )6(

إجراءات تقويم المطابقة

1/6        أجهزة التدخين اإللكترونية 
د - امل�سوؤول عن عر�س و/اأو و�سع الأجهزة الإلكرتونية للتدخني يف اأ�سواق  1/1/6    يجب على املورِّ

اململكة احل�سول على �سهادة مطابقة وطنية مناظرة وفقاً لالئحة اإ�سدار �سهادات مطابقة 

وطنية مناظرة وفقا لربنامج اختبارات تقومي املطابقة ومنح ال�سهادات لالأجهزة واملكونات 

.)IECEE( الكهروتقنية

2/1/6    يجب اأن ُتنفِّذ اجلهة املقبولة اإجراءات التفتي�س وفقا للنماذج املحدَّدة من الهيئة، مبا ي�سمن 

ا�ستيفاء متطلبات هذه الالئحة واملوا�سفات القيا�سية ذات العالقة، وذلك على النحو التايل:

اأ  (  يجب اأن ُيرفق مع الأجهزة الإلكرتونية للتدخني ملٌف فني يت�سمن ما يلي: 

1(  الرتاخي�س النظامية لالأجهزة الإلكرتونية للتدخني من اجلهات املخت�سة.

د )ال�سانع/امل�ستورد( باملطابقة وفقا للنموذج املرفق يف امللحق )2( من هذه  2(   اإقرار املورِّ

الالئحة الفنية. 

3(  وثيقة تقييم املخاطر. 

د التعاون مع اجلهات الرقابية، بتقدمي وثائق امللف الفني و�سهادات  4(   يجب على املورِّ

املطابقة، واأي معلومات اأخرى موّثقة ُتثِبُت مطابقة الأجهزة الإلكرتونية للتدخني 

ملتطلبات هذه الالئحة، متى ما ُطِلب منه ذلك.

5(   ُيعترب املنَتج احلا�سل على عالمة اجلودة ال�سعودية اأو ما يكافئها مطابقا للمتطلبات 

املن�سو�س عليها.

2/6        عبوات تغليف المواد السائلة و/أو بالتبغ
دة بعبوات تغليف  د الأجهزة الإلكرتونية للتدخني - املعبئة م�سبًقا اأو املزوَّ 1/2/6    يجب على مورِّ

املواد البديلة للتبغ - اللتزام مبتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق مبواد التبغ 

امل�سخن اأو ال�سائل وم�ستقاته وبدائله.          

 2/2/6    يجب اأن ت�ستويف عبوات التزويد متطلبات وا�سرتاطات الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق 

نات والبيانات الإي�ساحية ذات العالقة. باملكوِّ

المادة )7(
مسؤوليات الجهات الرقابية 

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصاتها وصالحياتها 
بما يلي:

1/7    التحقق من ا�ستيفاء الأجهزة الإلكرتونية للتدخني لإجراءات املطابقة املحدَّدة، والوثائق الفنية 

املُرفقة مع الإر�ساليات. 

2/7    يحق للجهات الرقابية - ع�سوائيا - �سحب عينات من الأجهزة الإلكرتونية للتدخني، واإحالتها اإىل 

املختربات املخت�سة للتاأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة يف هذه الالئحة.

3/7    يحق للجهات الرقابية حتميل املوردين )ُم�سنِّعني وم�ستوردين( تكاليف اإجراء الختبارات وما يتعلق بذلك.

4/7    عند �سبط حالة عدم مطابقة للمنتج، فاإن اجلهة الرقابية تقوم باتخاذ الإجراءات النظامية يف حقها، 

ملنع توريد املنتجات املعنية اأو ل�سحب من امل�ستودعات اأو اإتالفها.

المادة )8(

المخالفات والعقوبات

1/8   ُيحظر تداول وا�سترياد الأجهزة الإلكرتونية للتدخني غري املطابقة لبنود هذه الالئحة.

2/8    ُيعترب عدم ا�ستيفاء الأجهزة الإلكرتونية للتدخني ملتطلبات هذه الالئحة �سبًبا كافًيا للجهات 

الرقابية والتنفيذية وجهات املطابقة للحكم باأن هذا الأجهزة غري مطابقة؛ لكونها ت�سكل خطًرا على 

�سحة و�سالمة امل�ستهلك والبيئة، وذلك يف احلالت التالية: 

اأ  (   عدم اللتزام مبتطلبات منظمة ال�سحة العاملية فيما يتعلق بالبيانات والإعالنات اخلا�سة بالتدخني.

د باملطابقة، اأو اإ�سدارهما بطريقة غري �سحيحة. ب(  عدم اإ�سدار �سهادة املطابقة و/اأو اإقرار املورِّ

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

د  (   عدم توفر اأو عدم اكتمال البيانات الفنية اأو الإر�سادات املن�سو�س عليها يف املوا�سفات 

القيا�سية ذات العالقة

3/8    عند �سبط اأي خمالفة لأحكام هذه الالئحة، فعلى اجلهات املخت�سة - ح�سب احلالة - اتخاذ جميع 

الإجراءات الالزمة لإزالة املخالفة واآثارها، ولها يف �سبيل ذلك :

اأ  (   تكليف اجلهة املخالفة ب�سحب املنتجات بهدف ت�سحيح املخالفة - اإن كان ذلك ممكًنا - اأو 

اإعادة ت�سديرها، وذلك خالل املدة الزمنية التي حتددها �سلطات التنفيذ.

ب(   القيام ب�سحب املنتجات املخالفة اأو حجزها اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر ل�ستدعائها - ح�سب 

ل اجلهة املخالفة جميع التكاليف املرتتبة على ذلك. احلالة - مع حتمُّ

4/8    عند �سبط خمالفة للمنتجات، فاإن الهيئة تتخذ الإجراءات الالزمة بحق هذه املنتجات املخالفة 

ملتطلبات هذه الالئحة، مبا يف ذلك اإلغاء �سهادة املطابقة ذات العالقة، واتخاذ التدابري الالزمة مع 

اجلهة املقبولة ُم�سِدرة ال�سهادة وفقا لالئحة قبول جهات املطابقة.

5/8    دون الإخالل باأي عقوبة اأ�سد تن�س عليها الأنظمة ال�سارية، فاإنه ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذه 

الالئحة بالعقوبات املن�سو�س عليها يف الأنظمة والقوانني �سارية املفعول.

المادة )9(

األحكام عامة

د - امل�سوؤول عن و�سع املنتجات يف اأ�سواق اململكة - كامل امل�سوؤولية القانونية عن  1/9    يتحمل املورِّ

دة
جو

وال
س 

يي
قا

لم
وا

ت 
فا

ص
وا

لم
ة ل

دي
عو

س
 ال

ئة
هي

ال



UM AL-QURAقـرارات و أنظـمـة 9737 فمبر 2019 م الجمعة 4 ربيع األول  1441 هـ       1 نو

السـنة 97 العدد 4803             

الالئحة الفنية لالأجهزة امل�ستخدمة للنظم الإلكرتونية للتدخني .. تتمة

تنفيذ متطلبات هذه الالئحة، وُيطبَّق عليه العقوبات التي ين�س عليها نظام مكافحة الغ�س التجاري 

واأي نظام من الأنظمة ذات العالقة، اإذا ثبت خمالفتها لأي مادة من مواد هذه الالئحة.

د بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى املعمول بها يف اململكة؛  2/9    ل حتول هذه الالئحة دون التزام املورِّ

املتعلقة بتداول الأجهزة الإلكرتونية للتدخني ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات 

العالقة بالبيئة والأمن وال�سالمة.

دي الأجهزة الإلكرتونية للتدخني، اأن يقدموا ملفت�سي اجلهات الرقابية وجهات  3/9    يجب على جميع مورِّ

التنفيذ وجهات املطابقة جميع الت�سهيالت واملعلومات التي يطلبونها لتنفيذ املهام املوكلة لهم.

4/9    تقوم الهيئة وبالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة باإعداد مناذج املطابقة وجميع الإجراءات الالزمة 

لتطبيق اأحكام هذه الالئحة.

5/9    اإذا ن�ساأت اأي حالة ل ميكن معاجلتها مبقت�سى اأحكام هذه الالئحة، اأو ن�ساأ اأي خالف يف تطبيقها، 

ُيرفع الأمر اإىل جلنة خمت�سة يف الهيئة لإ�سدار القرار املنا�سب ب�ساأن هذه احلالة اأو هذا اخلالف، 

ومبا يحقق امل�سلحة العامة.

د الأجهزة الإلكرتونية للتدخني تقدمي طلب جديد بعد زوال اأ�سباب رف�س الطلبات  6/9    يجوز ملورِّ

امل�سبقة، وبعد اإجراء الت�سحيحات الالزمة لالأ�سباب التي اأدت اإىل الرف�س، ودفع اأي تكاليف 

دها الهيئة. اإ�سافية حُتدِّ

7/9    تقوم الهيئة بدرا�سة ال�سكاوى التي َترد اإليها ب�ساأن املنتجات احلا�سلة على �سهادة املطابقة، 

والتحقق من �سحة هذه ال�سكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية يف حالة ثبوت اأي خمالفات. 

د بنود هذه الالئحة، واتخاذ الإجراءات النظامية  8/9    يحق للهيئة اإلغاء �سهادة املطابقة اإذا خالف املورِّ

التي تكفل احلفاظ على حقوق الهيئة.

9/9    للهيئة فقط حق تف�سري مواد هذه الالئحة، وعلى جميع امل�ستفيدين من تطبيق هذه الالئحة اللتزام 

مبا ي�سدر عن الهيئة من تف�سريات.

المادة )10(

األحكام انتقالية

د اللتزام باأحكام هذه الالئحة الفنية، خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سرها يف  1/10    يجب على املورِّ

اجلريدة الر�سمية.

2/10    مُينع تداول املنتجـات غيـر امل�ستـوفية ملتطلبـات هـذه الالئحـة الفنية بعد �سنة من تاريخ ن�سرها 

يف اجلريدة الر�سمية. 

3/10    ُتلغـي هــذه الالئحــة الفنيـة  - بعـد اعتمــادها  - كل اللـوائح ال�سـابقــة يف مــجال هــذه 

الالئـحة الفنية.

المادة )11(

النشر
ُتن�سر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية.
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امللحق )1(

أ  (  قائمة بالمواصفات القياسية باألجهزة اإللكترونية للتدخين

رقم املوا�سفةا�سم املوا�سفةالرقم

1
منتجات البخار - اآلة التبخري التحليلية الروتينية - 

التعاريف وال�سروط القيا�سية

Vapour products -- Routine analytical vaping machine -- Defi-
nitions and standard conditionsISO 20768

2
اآلة تدخني ال�سجائر التحليلية الروتينية - التعاريف 

وال�سروط القيا�سية

Routine analytical cigarette-smoking machine — Definitions 
and standard conditionsISO 3308

3
الأجهزة الكهربائية املنزلية وما ي�سابهها-ال�سالمة -اجلزء 

الأول: املتطلبات العامة

Household and similar electrical appliances. Safety – Part 1: 
General requirements.IEC 60335-1

4
اأمان معدات تكنولوجيا املعلومات - اجلزء الأول: 

متطلبات عامة.

Information Technology Equipment –Safety – Part 1: General 
requirementsIEC 60950-1

5)IP درجات احلماية التي توفرها املرفقات )كودDegrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)IEC 60529

6
�سالمة حمولت الطاقة واإمدادات الطاقة واملفاعالت 

واملنتجات املماثلة – اجلزء 1 متطّلبات عامة واختبارات.

Safety of power transformers, power supply units and similar 
– Part 1: General requirements and testsIEC 61558-1

7

متطلبات ال�سالمة للخاليا الثانوية املحمولة خمتومة، 

وبطاريات م�سنوعة منها، ل�ستخدامها يف التطبيقات 

املحمولة.

Secondary cells and batteries containing alkaline or other 
non-acid electrolytes. Safety requirements for portable sealed 
secondary cells and for batteries made from them, for use in 
portable applications

IEC 62133

8
حتديد بع�س املواد يف املنتجات الكهروتقنية - اجلزء 1: 

مقدمة ونظرة عامة.

Determination of certain substances in electrotechnical prod-
ucts - Part 1: Introduction and overviewIEC 62321-1

9
معدات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، ال�سوتية 

واملرئية – اجلزء 1: متطلبات ال�سالمة.

Audio/video, information and communication technology 
equipment - Part 1: Safety requirementsIEC 62368-1
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الالئحة الفنية لالأجهزة امل�ستخدمة للنظم الإلكرتونية للتدخني .. تتمة

10
الوثائق الفنّية لتقييم املنتجات الكهربائية والإلكرتونية 

وفًقا لتقييد املواد اخلطرة.

Technical documentation for the assessment of electrical and 
electronic products with respect to the restriction of hazardous 
substances.

IEC 63000

11

التوافق الكهرومغناطي�سي - متطلبات الأجهزة املنزلية 

والأدوات الكهربائية و اأجهزة مماثلة - اجلزء 2: 

احل�سانة - معيار منتجات العائلة.

Electromagnetic compatibility - Requirements for household 
appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Im-
munity - Product family standard

CISPR 14-2

12

التوافق الكهرومغناطي�سي - متطلبات الأجهزة املنزلية 

والأدوات الكهربائية و اأجهزة مماثلة – اجلزء 1 

النبعاثات.

Electromagnetic compatibility - Requirements for house-
hold appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: 
Emission.

CISPR 14-1

13
البطارية البتدائية اجلافة-اجلزء 4: �سالمة بطاريات 

الليثيوم.
Primary dry battery - Part 4: Safety of lithium batteries.GSO IEC 60086-4

مالحظة/ تعد قائمة املوا�سفات القيا�سية املذكورة يف هذا امللحق خا�سعة للمراجعة، ويتوىل املوردون م�سوؤولية التاأكد من موقع الهيئة باأنهم ي�ستخدمون اأحدث املوا�سفات والُن�سخ من تلك املذكورة يف القوائم.

البند اجلمركي املنتجات الفئة الت�سل�سل

8543

اأجهزة واأدوات التدخني الإلكرتونية )مثل ال�سجائر وال�سي�سة 

والغليون وما مياثلها(

 الأجهزة اللكرتونية

للتدخني
1

الأجهزة الإلكرتونية للتدخني �سجائر اإلكرتونية )اأجهزة تبخري 

املواد البديلة للتبغ(

الأجهزة الإلكرتونية للتدخني )�سي�سة اإلكرتونية(

غريها من الأجهزة الإلكرتونية للتدخني

ملحوظة/تعترب املنتجات والرتاميز اجلمركية املوجودة يف من�سة �سابر الإلكرتونية هي الن�سخة املحدثة   واملعتمدة.
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ب (  قائمة المنتجات والترميز الجمركي

امللحق )2(

Supplier Declaration of Conformity ِّد بالمطابقة نموذج إقرار المور

يُعبَّأ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة


