
 م۲۰۲۱أبریل  ۲۹التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون ت بشأن تقریر لجنة الخدمایسرني أن أرفع إلى معالیكم 

) لسنة ۷٤بشأن مكافحة التدخین والتبغ بأنواعھ، المرافق للمرسوم رقم ( ۲۰۰۹) لسنة ۸رقم (

۲۰۱۷. 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل   

 رئيـس جلنــة اخلدمــات     
 

 المرفقات:
 تقریر اللجنة. .۱
 جدول المواد. .۲
 .بمجلس الشورى رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة .۳
 التدخین البحرینیة. رأي جمعیة مكافحة .٤
، بشأن منتجات النیكوتین اإللكترونیة ( نظائر منتجات التبغ UAE.S 5030المواصفة القیاسیة اإلماراتیة اإللزامیة رقم  .٥

 بشأنھا. ۲۰۱۹) لسنة ٥التقلیدیة)، وقرار مجلس الوزراء لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم (
دولة  -اـً بشأن اعتماد المواصفة القیاسیة اإلماراتیة اإللزامیة مؤقت ۲۰۱۹سنة ) ل۱۱۷نسخة عن التعلیمات الجمركیة رقم ( .٦

 .الكویت
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .۷
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سعادة الدكتورة جهاد عبد اهلل الفاضل     احملرتمة 

رئيس جلنة اخلدمات 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

مشــــــرون قــــــاعض  حتاــــــ ي  حاــــــ     ــــــام يطيــــــن لــــــم     ر ــــــ  ل ــــــم 
ــاعض  رقــــــم   ــ   8القــــ ــ تب والتوــــــ  حفعضا ــــــ   حشــــــف  م ا  ــــــ   2009( لســــ التــــ

 .2017( لس   74املرا   للمرسضم رقم  

ــم ا   ــفع  مت ـــــــ ــر حشـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــت   و  ـــــــ ــت  ودراســـــــ ــا  م اقشـــــــ حرجـــــــ
ر ي ــــــم لار ــــــ   لــــــق امل لــــــا تــــــ ل مض ــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــاح   مــــــ  

  اريخ .
و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى
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۱ 
 

  اخلدمات ملخص تقرير جلنة

 العنوان
بشأن  ۲۰۰۹) لسنة ۸قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (مشروع 

 ۲۰۱۷ ) لسنة۷٤المرافق للمرسوم رقم ( ،مكافحة التدخین والتبغ بأنواعھ

 الحكومة الموقرة أصل مشروع القانون

 اإلحالة إلى اللجنة
 م۲۰۲۱مارس  ۲۳

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 

 المناقشة

  م۲۰۲۱ أبریل ۲۸

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 اجتماعان عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونھ

مشروع القانون إلى إعادة السماح بتصنیع التبغ والمعسل البحریني الذي یھدف 

اكتسب شھرة وسمعة طیبة على مستوى العالم، وكذلك السماح بتصنیع 

واستیراد وتداول بدائل التبغ اإللكترونیة ( الِسیَجاَرة اإللكترونیة والشیَشة 

 اإللكترونیة) في مملكة البحرین.

 ) مواد۳(و   دیباجة بنیة المشروع
 

رأي لجنة الشؤون 

التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى

 والقانونیة الدستوریة تینسالمة مشروع القانون من الناحی



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 

 :وزارة الصناعة والتجارة والسیاحةرأي  -

بّین ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة توافقھم مع مشروع القانون، 

أشار صاحب السعادة السید زاید بن راشد الزیاني وزیر الصناعة والتجارة وقد 

والسیاحة إلى أن مملكة البحرین َعَرفت في الماضي صناعة التبغ بأنواعھ، 

ومن أشھرھا المعسل البحریني الذي تقوم المملكة حالیـًا باستیراده من الدول 

، حیث یباع في جمیع المصنعة لھ كاإلمارات العربیة المتحدة ومصر واألردن

من داخل وخارج البحرین  –أنحاء العالم، مشیًرا إلى تقدم  بعض المستثمرین 

بطلب إنشاء مصانع للتبغ في المملكة، األمر الذي من شأنھ أن یسھم في  -

ملیون دوالر) باإلضافة إلى  ۳۰۰إیجاد صناعة واستثمارات جدیدة تقدر بـ(

ظیفة ، وأكّد أنھ في حال تطبیق ) و٤۰۰خلق فرص عمل بما یقارب الـ (

مشروع القانون فإنھ سیعود بالنفع على العدید من القطاعات بالمملكة، كالقطاع 

 اللوجستي، والشحن وغیرھا الكثیر.

ا  وأضاف سعادتھ أن السماح باالستثمار في ھذا المجال سیعود بالنفع حتمـ�������ً

العمالة من  %۹۸على مملكة البحرین من حیث تخص���یص نس���بة تزید على 

في المش����روع للمواطنین البحرینیین باإلض����افة إلى اس����تثمار رأس المال في 

تأسیس المشروع وما یرافقھ من نفع لمختلف القطاعات الوطنیة، فضالً على 

آثار االس���تثمار عند تأس���یس���ھ على مختلف القطاعات اللوجس���تیة المس���اندة، 

ح اقتص�����اد كالكھرباء وغیرھا، األمر الذي من ش�����أنھ أن یص�����ب في ص�����ال

 المملكة.

 :وزارة الصحة رأي  -

أكّد ممثلو وزارة الصحة توافقھم مع مشروع القانون، مشیرین إلى أن سوائل 

ا لتعریف  الشیشة والسیجارة االلكترونیة ال تعد من قبیل منتجات التبغ طبقـ�������ً

تلك المنتجات في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ 

، ۲۰۰٦لس������نة  ۲٦انض������مت لھا مملكة البحرین بموجب القانون رقم والتي 

باتخاذ  بة علیھا، ولكن تقوم الوزارة  حة الرقا یھ فال تملك وزارة الص������� وعل

التدابیر الالزمة من ناحیة الرقابة والتفتیش على المطاعم والمقاھي بحس�������ب 



۳ 
 

اش���تراطات الترخیص، وتعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال وجود 

 مخالفات وإحالتھا للنیابة العامة.

 جمعیة مكافحة التدخین البحرینیة:رأي   -

عبرت  جمعیة مكافحة التدخین البحرینیة عن موقفھا الرافض لمشروع القانون 

 استناًدا إلى عدة اعتبارات منھا:

أن السماح بصناعة التبغ وإعادة تصنیعھ في مملكة البحرین من شأنھ زیادة  -۱

المدخنین وانتشار تدخین الشیشة وأن نسبة انتشار تدخین الشیشة وغیرھا نسبة 

 .%۲۸األخرى بین البحرینیین بلغت  من أنواع التبغ

زیادة أعداد المدخنین سوف تتسبب في زیادة تكالیف الرعایة الصحیة  -۲

أضعاًفا مضاعفة عما سیتم استثماره في تصنیع التبغ أو إعادة تصنیعھ، 

داف واستراتیجیة جمیعة مكافحة التدخین البحرینیة ویتعارض مع أھ

واستراتیجیة وزارة الصحة لمكافحة األمراض المزمنة والذي یعد التدخین 

 أخطر مسبباتھا.

إن ھناك فرص كثیرة آمنة لتطویر االستثمار من خالل المشاریع الصغیرة  -۳

حرین بحیث أو المشاریع التي تقوم بھا بعض القطاعات المختلفة في مملكة الب

ال تؤدي إلى زیادة تكالیف الرعایة الصحیة وتحقق الغایة المرجوة منھا أكثر 

 من الفرص المزعومة.

إن التعدیل المقترح یتعارض مع ما جاء في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة  -٤

اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ، و یتمثل الغرض المنشود من ھذه االتفاقیة 

مایة األجیال الحالیة والمقبلة من العواقب الصحیة وبروتوكوالتھا في ح

 واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانھ.

اتضحت األمراض الخطیرة التي یسببھا التدخین للقاصي والداني، واآلثار  -٥

و التي تترتب علیھ سواء من الناحیة الصحیة أو االجتماعیة أو االقتصادیة 

 .أصبح االتجاه اآلن ھو السعي لتقلیل نسبة التدخین في األماكن العامة



٤ 
 

 من حیث المبدأ روع القانونالموافقة على مشعدم  قرار مجلس النواب

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

مش����روع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون الموافقة من حیث المبدأ على  -

التدخین والتبغ بأنواعھ، المرافق بش������أن مكافحة  ۲۰۰۹) لس������نة ۸رقم (

 .۲۰۱۷) لسنة ۷٤للمرسوم رقم (

 (بعد تعدیل مضمونھا) بما یكفل  الموافقة على مواد مشروع القانون -

ا ال یجوز ممارستھ ا محظورً استبعاد مسألة زراعة التبغ بحیث تبقى نشاطً 

ا في مملكة البحرین، و قصر جواز التصنیع سواء لمنتجات التبغ أو مطلقً 

بدائل التبغ اإللكترونیة على غرض التصدیر فقط دون السماح بدخول تلك 

بالصورة التي أوصت اللجنة ، وذلك السوق المحلیةإلى المنتجات المصنعة 

 بھا وأوردتھا تفصیالً في الجدول المرفق تحت عنوان (توصیة اللجنة).

 

 



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021أبريل  29التاريخ: 

 (26)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات 

بشأن مكافحة التدخين  2009( لسنة 8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )حول 

 2017لسنة ( 74رافق للمرسوم رقم )والتبغ بأنواعه، الم

 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 
 

 مقدمــة:

 

(، 3د  5ص ل خ ت / ف  608، وبموجب الخطاب رقم )م2021مارس  23بتاريخ  

أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة 

بشأن مكافحة التدخين  2009( لسنة 8رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخدمات 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير ، 2017( لسنة 74رافق للمرسوم رقم )والتبغ بأنواعه، الم

 .يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة: - أولا 

 التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 

 المذكور في االجتماعات اآلتية: مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ االجتماع

 م2021أبريل  27 24

 م2021أبريل  28 25

 

موضتتوع البحو والدراستتة،  بمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا على الوثائق المتعلقة  (2)

 والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(. المذكور، ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانونيمشروع القانون  -

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -

 . ) مرفق (رأي جمعية مكافحة التدخين  -

منتجات النيكوتين بشأأأأأأأأن ، UAE.S 5030اإللزامية رقم اإلماراتية المواصتتتتتتتاة القياستتتتتتتية  -

لدولة االمارات العربية وقرار مجلس الوزراء  ،نظائر منتجات التبغ التقليدية(اإللكترونية ) 

 .) مرفق(بشأن ا 2019( لسنة 5رقم ) المتحدة

المواصتتتتاة القياستتتتية بشتتتتأن اعتماد  2019( لستتتتنة 117رقم ) الجمركيةتعليمات النستتتتخة عن   -

 )مرفق(دولة الكويت. -مؤقتا اإللزاميةاإلماراتية 

 )مرفق( .النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتهقرار مجلس  -
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  كل من: نيالرابع والعشربدعوة من اللجنة شارك في االجتماع 
 

 المنصب االسم

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

صاحب السعادة السيد زايد بن راشد 

 الزياني
 وزير الصناعة والتجارة والسياحة

 الصناعة والتجارة والسياحةوكيل وزارة  إيمان أحمد حسن الدوسري

 مستشار قانوني محمد عبدالمنعم العيد

 وزارة الصحة

 الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري

 مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 دينا أحمد الفايز      

 

الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى 

 والنواب

 أخصائي شؤون جلسات حمد محمد الطائي

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 
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 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث                    منى ابراهيم العيد      

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

من  مشتتتروع القانونرأت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتورى ستتت مة 

 والقانونية. الدستوريةتين الناحي

ا 
ا
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:رأي  -ثالثـ

 

صاحب وقد أشار  ،مشروع القانونتوافق م مع  والسياحةممثلو وزارة الصناعة والتجارة بيّن 

إلى أن مملكة البحرين الستتعادة الستتيد زايد بن راشتتد الزياني وزير الصتتناعة والتجارة والستتياحة 

ومن أشتتت رها المعستتتل البحريني الذي تقوم المملكة  ،َعَرفت في الماضتتتي صتتتناعة التبغ بأنواعه

ا باستيرادل من الدول المصنعة له كاإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن، حيو يباع  حاليـتتتتتتت

ا إلى تقدم  بعض المستثمرين  بطلب  -من داخل وخارج البحرين  –في جميع أنحاء العالم، مشيرت

ذي من شتتأنه أن يستت م في إيجاد صتتناعة واستتتثمارات إنشتتاء مصتتانع للتبغ في المملكة، األمر ال

، ( وظياة400الـ ) مليون دوالر( باإلضافة إلى خلق فرص عمل بما يقارب 300) جديدة تقدر بـ

وأكدّ أنه في حال تطبيق مشتتتروع القانون ف نه ستتتيعود بالناع على العديد من القطاعات بالمملكة، 

 كالقطاع اللوجستي، والشحن وغيرها الكثير.

أن السماح باالستثمار في هذا المجال سيعود بالناع حتمـتا على مملكة البحرين وأضاف سعادته 

من العمالة في المشتتتتتتروع للمواطنين البحرينيين  %98من حيو تخصتتتتتتي  نستتتتتتبة تزيد على 

باإلضتتتافة إلى استتتتثمار رأس المال في تأستتتيس المشتتتروع وما يرافقه من ناع لمختل  القطاعات 

ستتتثمار عند تأستتيستته على مختل  القطاعات اللوجستتتية المستتاندة، الوطنية، فضتت ت على اثار اال
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 كالكھرباء وغیرھا، األمر الذي من شأنھ أن یصب في صالح اقتصاد المملكة.
 

ا: رأي 
ً
 :وزارة الصحةرابعـ

 یجارةمشیرین إلى أن سوائل الشیشة والسمشروع القانون،  وافقھم معت مثلو وزارة الصحةأكّد م

ا لتعریف تلك المنتجات في اتفاقیة منظمة الصحة اإل لكترونیة ال تعد من قبیل منتجات التبغ طبقـ���ً

العالمیة اإلطاریة بش������أن مكافحة التبغ والتي انض������مت لھا مملكة البحرین بموجب القانون رقم 

تقوم الوزارة باتخاذ ولكن ، ، وعلیھ فال تملك وزارة الص������حة الرقابة علیھا۲۰۰٦لس������نة ) ۲٦(

ت�دابیر الالزم�ة من ن�احی�ة الرق�اب�ة والتفتیش على المط�اعم والمق�اھي بحس�������ب اش������تراط�ات ال

الترخیص، وتعم��ل على اتخ��اذ اإلجراءات الالزم��ة في ح��ال وجود مخ��الف��ات وإح��التھ��ا للنی��اب��ة 

 العامة.

 : 
ً
 رأي مجعية مكافحة التدخني البحرينيةخامسا

ا اس����تنادً الرافض لمش����روع القانون  ھاموقفعن  مكافحة التدخین البحرینیةجمعیة  عبرت 

 :منھاإلى عدة اعتبارات 

أن الس���ماح بص���ناعة التبغ وإعادة تص���نیعھ في مملكة البحرین من ش���أنھ زیادة نس���بة  -۱

شیشة وغیرھا من أنواع  شار تدخین ال سبة انت شیشة وأن ن شار تدخین ال المدخنین وانت

 .%۲۸األخرى بین البحرینیین بلغت  التبغ

ا دخنین س�����وف تتس�����بب في زیادة تكالیف الرعایة الص�����حیة أض�����عافً زیادة أعداد الم -۲

، ویتعارض مع أھداف في تصنیع التبغ أو إعادة تصنیعھ مضاعفة عما سیتم استثماره

 واس��تراتیجیة وزارة الص��حة لمكافحة البحرینیةواس��تراتیجیة جمیعة مكافحة التدخین 

 والذي یعد التدخین أخطر مسبباتھا. مراض المزمنةاأل

ھناك فرص كثیرة آمنة لتطویر االس������تثمار من خالل المش�������اریع الص������غیرة أو إن  -۳

المش�����اریع التي تقوم بھا بعض القطاعات المختلفة في مملكة البحرین بحیث ال تؤدي 

یة المرجوة منھا أكثر من الفرص  یة الص������حیة وتحقق الغا إلى زیادة تكالیف الرعا

 المزعومة.
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طارية اتااقية من مة الصتتتتتحة العالمية اإلجاء في التعديل المقترح يتعارض مع ما  إن -4

يتمثل الغرض المنشتتتتتود من هذل االتااقية وبروتوكوالت ا في  و ،ن مكافحة التبغأبشتتتتت

حماية األجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية 

 الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

ثار التي واآل ،لخطيرة التي يستتتتتتبب ا التدخين للقاصتتتتتتي والدانيمراض ااتضتتتتتتحت األ -5

أصتبح االتجال  وو االجتماعية أو االقتصتادية أتترتب عليه ستواء من الناحية الصتحية 

 )مرفق( .اآلن هو السعي لتقليل نسبة التدخين في األماكن العامة

 

 

 رأي اللجنة: - سادساا 

بشأن مكافحة  2009( لسنة 8بعض أحكام القانون رقم )مشروع قانون بتعديل تدارست اللجنة      

واستعرضت وج ات الن ر ، 2017( لسنة 74رافق للمرسوم رقم )التدخين والتبغ بأنواعه، الم

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة ممثلي و التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة

لمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية او الصحة

 الدستورية تينمن الناحي مشروع القانونوالقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدتا لس مة 

 والقانونية.

تضمنت المادة األولى تعدي ت ، ث ث موادفض ت عن الديباجة من  مشروع القانونيتأل  

بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه  2009( لسنة 8( من القانون رقم )2استبدال ن  المادة )ب

ماادها ح ر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في مملكة البحرين، إال بعد 

الحصول على ترخي  لذلل من الج ات المختصة وفقـتا للشروط التي تضع ا وبعد أداء الرسم 
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ر إلصدار الترخي  وتجديدل والذي يحددل الوزير المخت  وبعد موافقة مجلس الوزراء، المقر

( ماادها الن  على جواز الترخي  11وجاءت المادة الثانية ب ضافة فقرة جديدة إلى المادة )

 (،الِسيَجاَرة اإللكترونية والشيَشة اإللكترونيةبتصنيع واستيراد وتوزيع بدائل التبغ اإللكترونية ) 

 تنايذية. الثالثةالمادة جاءت فيما 

المعسل البحريني الذي اكتسب والتبغ إلى إعادة السماح بتصنيع مشروع القانون  ي دف

بدائل التبغ  وكذلل السماح بتصنيع واستيراد وتداولش رة وسمعة طيبة على مستوى العالم، 

  مملكة البحرين. ( فيالِسيَجاَرة اإللكترونية والشيَشة اإللكترونيةاإللكترونية ) 

وبعد تدارس اآلراء والم ح ات التي أبديت من قبل أصتتتتتحاب الستتتتتعادة أعضتتتتتاء اللجنة 

 على مشروع القانون الموافقةبوصية ت اللجنة إلى التصَ ل  اللجان، خَ  والمستشار القانوني لشؤون

 اـتتتتتتتتتت بقى نشتتتاطتاستتتتبعاد زراعة التبغ بحيو  مع تعديل نصتتتوصتتته بصتتتورة تكال من حيو المبدأ

سواء لمنتجات قصر جواز التصنيع ا في مملكة البحرين، و ـتتتتتتتت ال يجوز ممارسته مطلق امح ورت 

دون الستتتتتتماح بدخول تلل المنتجات  على غرض التصتتتتتتدير فق  بدائل التبغ اإللكترونيةالتبغ أو 

كما  ،مشتتروع القانون موادعلى إجراء بعض التعدي ت  مما اقتضتتى، عة الستتوا المحليةنَ صتتَ الم  

 وذلل ل عتبارات اآلتية:ب ذا التقرير،  اصي ت في الجدول المرفقوردت ت

مع وثيقة الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين حتى عام   بصيغته المعدلة تاق مشروع القانوني -أوالا 

، والتي تقوم على ث ثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي )التنافسية والعدالة واالستدامة(، 2030

سوف تعمل المملكة على إيجاد فرص بحيو ال يطغى مبدأ على اخر، حيو نصت على أنه : " 
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في قطاعات اقتصادیة إضافة  االستثمارتشجیع   :لخالاقتصادیة في القطاعات غیر النفطیة من 

 عمالاألغیر النفطي كالقطاع السیاحي وخدمات  االقتصاديإلى القطاع المالي لتنویع مصادر النمو 

والصناعة والقطاع اللوجیستي لما تمتلكھ البحرین من فرص ومزایا تمكنھا من تطویر النمو في 

التأكد من مواكبة الشركات البحرینیة  خالل ر من تشجیع قطاعات التصدی و... ھذه القطاعات

 ".األجنبیة االستثماراتفي اجتذاب  االستمرارو... للسوق العالمیة للمنتجات والخدمات

اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة یتوافق مع نصوص بصیغتھ المعدلة إن مشروع القانون  -ـًاثانی

إذ أن  ۲۰۰٦) لسنة ۲٦القانون رقم (والتي وافقت المملكة على االنضمام إلیھا ب بشأن مكافحة التبغ

، ال )لكترونیة وما ماثلھا من أجھزةالسیجارة اإللكترونیة و الشیشة اإل(بدائل التبغ المستخدمة في 

 رةا للفقـً تندرج ضمن مفھوم (منتجات التبغ) التي نظمتھا  تلك االتفاقیة حیث أن منتجات التبغ وفق

التبغ كمادة خام والتي  مـن أوراق ـًاأو جزئیـًا المنتجات التي تتكون كلیھي : "  )۱((و) من المادة 

"، كما أن االتفاقیة لم مضغھا أو تنشقھا  تصنع لغرض االستخدام سـواء بتـدخینھا أوامتـصاصھا أو

 تحظر تصنیع وإعادة تصنیع التبغ ویدعم ذلك النصوص التالیة:

لتشریعاتھ ـًا یتخذ كل طرف وینفذ، وفق: "  على ما یليمن االتفاقیة والتي تنص ) ۱۰المادة ( -أ

صانعي إداریة أو غیرھا من التدابیر الفعالة لحمل  الوطنیة، تدابیر تشریعیة أو تنفیذیة أو

یكشفوا للسلطات الحكومیة عن محتویات التبغ  على أن منتجات التبغ ومستوردیھا

تدابیر فعالة من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصة  طرف وینفـذوانبعاثاتھا. كما یتخذ كل 

 ."التبغ واالنبعاثات التي قد تنجم عنھا  بالمكونات السامة لمنتجـات
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یعمل كل طرف على اتخاذ ) من االتفاقیة والتي تنص على ما یلي: " ۷) الفقرة (۱٥المادة ( -ب

إنتاج من أجل مراقبة أو تنظیم  تضاء،االق  منح التراخیص، عندوتنفیذ تدابیر أخرى، تشمل 

 ."االتجار غیر المشروع وتوزیعھا مـن أجـل منـع منتجات التبغ

لكترونیة لكترونیة والشیشة اإلالمواد المستخدمة في السیجارة اإل أيلكترونیة (بدائل التبغ اإلإن  - ثالثـًا

) لسنة ۸قانون رقم (التي عرفھا  ال منتجات التبغال تندرج ضمن مفھوم  )وما ماثلھا من أجھزة

 :  ) على النحو التالي۱في المادة ( بأنواعھ بشأن مكافحة التدخین والتبغ ۲۰۰۹

من أوراق التبغ كمادة خام، والتي  ـًاأو جزئی ـًاالمنتجات التي تتكون كلیمنتجات التبغ :  -٤ "

 ."استنشاقھاتصنع لغرض االستخدام سواء بتدخینھا أو امتصاصھا أو مضغھا أو 

مارات العربیة المتحدة دولة اإلكمن الدول  عدد إن تصنیع التبغ من األنشطة المرخص بھا في - رابعـًا

لكترونیة فإن اشمیة، وبالنسبة لبدائل التبغ اإلوجمھوریة مصر العربیة والمملكة األردنیة الھ

مارات حظرھا حیث أصدرت دولة اإل ولیسالتوجھ الحالي لدى العدید من الدول ھو تنظیمھا 

منتجات النیكوتین  :UAE.S 5030المواصفة القیاسیة اإللزامیة رقم ا العربیة المتحدة مؤخرً 

مواصفة قیاسیة إماراتیة إلزامیة التطبیق على كنظائر منتجات التبغ التقلیدیة) اإللكترونیة (

رت دولة الكویت بتاریخ وبادالمنتجات،  تلك تداول لتنظیم استیراد و مستوى الدولة

نتیجة اتفاق وزارة  ۲۰۱۹) لسنة ۱۱۷( صدار التعلیمات الجمركیة رقملى إإ ۱۹/۱۱/۲۰۱۹

ووزارة التجارة والصناعة المبني على قرار الھیئة العامة للصناعة باعتماد  الكویتیة  الصحة

ا للتداول العشوائي لتلك ـً ا لحین وضع مواصفات محلیة منعـً المواصفات اإلماراتیة مؤقت
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المنتجات، كما وضعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع 

 ( بشأن التبغ المعسل.GSO 05 FDS 1415: 2017المواصاة الانية ) 

ا ـت عة محليصنَ ن منتجات التبغ المستوردة ال تختل  من حيو أثرها ومحتويات ا عن تلل الم  إ  - خامسـاا

القانون ا لمشروع القانون حيو لم يح ر ـت التصدير في حال السماح بتصنيع ا وفقبغرض 

 2009( لسنة 8رقم )من القانون  (10)استيراد التبغ ومنتجاته فقد نصت المادة  اـت المطبق حالي

استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في على جواز  نواعهأب بشأن مكافحة التدخين والتبغ

بعد الحصول على وذلل تقديم خدمات الشيشة في المح ت العامة  المح ت التجارية أو

ترخي  من الج ات المختصة وفقــتا للشروط التي تضع ا لذلل وبعد أداء الرسم المقرر 

يصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المخت  بعد أن إلصدار الترخي  وتجديدل و

 عملة صعبة إخراج يؤدي إلى لتبغ ومنتجاتهبالرغم من أن استيراد ا، موافقة مجلس الوزراء

، من تعزيز اإلنتاج الوطني وتشجيع التصدير بدالت على ميزان المدفوعات  مما يؤثر سلبـتا

مما يسمح بدخول  فق  ين  على التصنيع بغرض التصدير ةومشروع القانون بصيغته المعدل

على ميزان المدفوعات  التأثير إيجابـتا بالنتيجةتمثل قيمة تلل الصادرات و عملة صعبة للمملكة

 الميزان التجاري للمملكة.و

مكافحة التدخين والتبغ يرتب  بشكل أساسي باست  ك التبغ ومنتجاته وليس على إن ما يناق  - سادسـاا

ا، وسلوك المست لل نحو التبغ ومنتجاته كسلعة ـت جنبيـتا أم أبمكان التصنيع سواء أكان وطني

لن يمس به  تصنيع تلل السلعة  ا للقانون الحاليـت وفق في السوا المحليةا ومرخ  ب متوفرة 

 .حيو أن ا لن تدخل السوا المحلية ا بغرض التصديرـت محلي
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ا على اإليرادات ـت ليس من شأنه التأثير سلب  فق  التصنيع المحلي بغرض التصديربالسماح إن  -سابعـاا

على المنافع االقتصادية  للضريبة االنتقائية فض ت الجمركية خاصة أن منتجات التبغ تخضع 

على س سل اإلنتاج اإليجابي تأثيرها فرص عمل للمواطنين البحرينيين و المتحققة من خلق

دخال والمساهمة في إ ، من خدمات النقل والتغلي  وغيرها من قطاعات مساندة االمرتبطة ب 

ألجنبي المباشر  مما ينعكس ب االستثمار االعم ت األجنبية من خ ل التصدير وجذب واستقطا

 سعر صرف الدينار.   إيجابـتا على االقتصاد الوطني و

اسابع
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -ـ

 

( من ال ئحة الداخلية لمجلس الشتتتتتورى، اتاقت اللجنة على اختيار  39إعماالت لن  المادة )      

 كل من :

ا أصليـاا.      ريــصبــــاح سالــم الدوســسعادة األستــــــاذ  .1  مقررا

ا احتياطياا.  انــسعادة الدكتور منصــور محمـد ســـــــــرح .2  مقررا

 

ا
ا
 توصية اللجنة: -ثامنـ

في ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من اراء أثناء دراستتتة مشتتتروع القانون، ف ن اللجنة      

 توصي بما يلي:

( لسنة 8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )الموافقة من حيث المبدأ على  -

 .2017( لسنة 74بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم ) 2009

 

سألة زراعة استبعاد م )بعد تعديل مضمونها( بما يكفل  الموافقة على مواد مشروع القانون -

قصر جواز ا في مملكة البحرين، وـا ا ال يجوز ممارسته مطلقمحظورا  ـااطالتبغ بحيث تبقى نشا
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التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو بدائل التبغ اإللكترونية على غرض التصدير فقط دون 

بالصورة التي أوصت ، وذلك السوق المحليةإلى السماح بدخول تلك المنتجات المصنعة 

 المرفق تحت عنوان )توصية اللجنة(. اللجنة بها وأوردتها تفصيالا في الجدول

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت         ز        ــزي فايــة رمــاذة هالــاألست  
رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات  

Hala Qurisa�



جلنة اخلدمات

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 

الثايناملرفق 

جدول المواد
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



1

ن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعهبشأ 2009( لسنة 8قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع 

2017( لسنة 74رافق للمرسوم رقم )الم 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة

نصوص املواد كما 
نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

المسمى

بتعديل  رقم ) ( لسنة مشروع قانون

( لسنة 8بعض أحكام القانون رقم )

بشأن مكافحة التدخين  2009

 والتبغ بأنواعه

رفض مشروع 

القانون من حيث 

 المبدأ

المسمى

 الموافقة على المسمى كما ورد في -

 مشروع القانون.

المسمى

 قانون رقم )   ( لسنة مشروع

( 8القانون رقم ) بتعديل بعض أحكام

بشأن مكافحة التدخين  2009لسنة 

 والتبغ بأنواعه
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من
 احلكومة

نصوص املواد كما 
نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

 الديباجة

نحن حمددددد بن عيسدددددددى  ل خلي ددددة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

 2009( لسننننننة 8القانون رقم )وعلى 

بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،

أقر مجلس الشنننننورل ومجلس النوا  

القانون اآلتي نصننه، وقد صنندقنا عليه 

 وأصدرناه:

 الديباجة

 كما ورد ص الديباجة ن  الموافقة على  -

 مشروع القانون. في

 الديباجة

نحن حمددددد بن عيسدددددددى  ل خلي ددددة                                

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

 2009( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، بشأن

أقر مجلس الشورل ومجلس النوا  

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من
 احلكومة

نصوص املواد كما 
نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

األولىمادة ال

( من القانون 2يُسنننننتبد  بنص الماد  )

بشنننأن مكافحة  2009( لسننننة 8رقم )

التدخين والتبغ بأنواعه، النص اآلتي:

(: 2مادة )

تحظر زراعة التبغ وصننناعته واعاد  

تصننننننننيعننه بجميف أنواعننه في مملكننة 

البحرين، اال بعنننند الحصنننننننو  على 

ترخيص من الجهات المختصنننننة وفق ا 

للشننروط التي تهننعها لولع وبعد أدا  

الرسننننننم المقرر اصنننننندار الترخيص 

وتجننديننده، ويصننننننننندر بتحنندينند ف ننات 

األولىمادة ال

مقندمنة المناد  كمنا نص الموافقنة على  -

 مشروع القانون.ورد في 

من القانون ( 2نص الماد  )بسننننننتبد  ي -

بشنننأن مكافحة   2009( لسننننة 8رقم )

النص التالي: ،  التدخين والتبغ بأنواعه

ر زراعدددة التبغ بجمين أنواعددده حظ  ت   -أ

 في المملكة.

أو إعادة تصدددددددنين   ةر صدددددددناعحظ  ت   -ب

 أو أي مواد بديلة عنها التبغمنتجات 

إال بغرض التصدددير وبعد  في المملكة

الحصدددددول على ترخيا من الجهات 

ا للشروط التي تضعها ـدد  المختصة وفق

لمادة األولىا

( من القانون 2يُستبد  بنص الماد  )

بشأن مكافحة   2009( لسنة 8رقم )

 النص اآلتي: التدخين والتبغ بأنواعه،

( : 2مادة )

ر زراعة التبغ بجمين أنواعه حظ  ت   -أ

 في المملكة.

أو إعادة تصددددنين  ةر صددددناعحظ  ت   -ب

 أو أي مواد بديلة عنها التبغمنتجات 

وبعد إال بغرض التصدير  في المملكة

الحصددددول على ترخيا من الجهات 

للشروط التي تضعها ا ـ  وفقالمختصة 
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من
 احلكومة

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

الرسنننننننوم قرار من الوزير المختص 

 را .بعد موافقة مجلس الوز

لذلك وبعد أداء الرسم المقرر إلصدار 

الترخيا و تجديده، ويصدددر بتحديد 

فئددددات الرسددددددددوم قرار من الوزير 

جددلدد  الددمددخددتددا بددعددددد مددوافددقددددة مدد

 الوزراء.

لدددذلدددك وبعدددد أداء الرسدددددددم المقرر 

إلصدار الترخيا و تجديده، ويصدر 

بتحدددديدددد فئدددات الرسدددددددوم قرار من 

قة مجل   عد مواف الوزير المختا ب

 الوزراء.

 

 الثانيةمادة ال

( من القانون 11تُهاف الى الماد  )

بشأن مكافحة  2009( لسنة 8رقم )

التدخين والتبغ بأنواعة فقر  جديد ، 

 نصها اآلتي:

 

 

 

 الثانيةمادة ال

قة على   - ماد  كما نص المواف قدمة ال م

 في  مشروع القانون. ورد

بعنند كلمننة  )وبين(اهنننننننننافننة عبننار   -

 الوارد  في الفقر  المهافة. )توزين (

 ) بتصنين و(.حوف عبار   -

، وتشدددددددمل المواد اسنننننننتبدا  عبار     -

ة المستخدمة في  ار  ِسيج  اإللكترونية ال

 

 الثانيةمادة ال

القانون  من (11تُهاف الى الماد  )

بشأن مكافحة   2009( لسنة 8رقم )

بأنواعه فقر  جديد  التدخين والتبغ 

 نصها اآلتي:
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من
 احلكومة

نصوص املواد كما 
نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

( فقرة ثانية:11مادة )

واسنننننننتننا   من حكم الفقر  السنننننننابقة، 

يجوز الترخيص بتصننننننيف واسنننننتيراد 

وتوزيف بنننندا نننن  التبغ االكترونيننننة 

االكترونية والشننننننيشننننننة )السننننننيجار  

 االكترونية(.

ة اإللكترونيةشددوال وما ماثلها من  يشدد 

عبننننار     أجهزة ب يجددددارة    )السدددددددد

 ."اإللكترونية والشيشة اإللكترونية(

 ( فقرة ثانية11) مادةالاسننتبدا  نص  -

 ليصبح على النحو التالي:

واستثناء  من حكم ال قرة السابقة، يجوز 

باسددددتيراد وتوزين وبين بدائل  الترخيا

التبغ اإللكترونيددددة، وتشدددددددمددددل  المواد 

ة اإللكترونية المسدددددتخدمة في  ار  يج  السدددددِ

ة اإللكترونيةشدددددددوال وما ماثلها من  يشددددددد 

 .أجهزة

( فقرة ثانية:11مادة )

 واسنننننننتننا   من حكم الفقر  السننننننننابقة،

بدداسدددددددتيراد وتوزين  يجوز الترخيص

وبين بدائل التبغ اإللكترونية، وتشددمل 

ة المواد المسدددددددتخدمة في  ار  يج  السدددددددِ

ة اإللكترونيةشاإللكترونية وال وما  يش 

 .ماثلها من أجهزة
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 نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من
 احلكومة

نصوص املواد كما 
نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب أقرها

لثالثةامادة ال

ر يس مجلس الوزرا  والوزرا   على

تنفيو أحكام هوا  –ك  فيما يخصننننه  –

القننانون، ويُعمنن  بننه من اليوم التننالي 

 لتاريخ نشره في الجريد  الرسمية.

 لثالثةامادة ال

في  الموافقة على نص الماد  كما ورد -

 مشروع القانون.

لثالثةامادة ال

ر يس مجلس الوزرا  والوزرا   على

تنفيو أحكام هوا  –ك  فيما يخصنننننه  –

القننانون، ويُعمنن  بننه من اليوم التننالي 

 لتاريخ نشره في الجريد  الرسمية.



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الثالثاملرفق 
 

لجنة الشؤون التشریعیة رأي 
 والقانونیة بمجلس الشورى

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 
 

 م 2021 مارس 31 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة  سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل  
 رئيــس جلنة اخلدمات   

 
 

 
)الموضوع:   رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  لسنة  8مشروع  مكافحة    2009(  بشأن 

 .2017( لسنة 74التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أرفق  ،  م2021  مارس  23بتاريخ       

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    609م )كتابه رق

( لسنة  74رافق للمرسوم رقم )بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، الم  2009( لسنة  8رقم )

لمناقش  ىإل،  2017 وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  عليه  لجنة  المالحظات  وإبداء  للجنة  ته 

 الخدمات.

 

،  ين الثالثعقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا  م  2021 مارس 29وبتاريخ      

ععىاكما اطلعتا اا،  ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤ نؤهالمؤككور  حيؤ  اللعؤع على مشؤؤؤؤرون القؤانون

 لعجنة.ايطلمذكرةاطلمتدةامناقبلاطلمستش راطلق نونا
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لمبؤاد  وأحاؤام    قؤانونمشؤؤؤؤرون الإلى عؤدم مخؤال ؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     –وانت ؤع اللجنؤة        

   .الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

بشأن   2009( لسنة  8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

الم بأنواعه،  والتبغ  التدخين  )مكافحة  رقم  للمرسوم  لسنة  74رافق  الناحيتين ،  2017(    من 

  . والقانونية  الدستورية

 

 

ا

 

  دالل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

ا



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 
 
 
 

 الرابعاملرفق 
 
 

رأي جمعیة مكافحة التدخین 
 البحرینیة

 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 













 جلنة اخلدمات
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 اخلامساملرفق 
 

المواصفة القیاسیة اإلماراتیة اإللزامیة رقم 
UAE.S 5030 بشأن منتجات النیكوتین ،

اإللكترونیة ( نظائر منتجات التبغ التقلیدیة)، 
وقرار مجلس الوزراء لدولة االمارات العربیة 

 بشأنھا ۲۰۱۹) لسنة ٥المتحدة رقم (
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



4/28/2021 وزارة العدل - بوابة التشریعات

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_صناعة/00_المواصفات القیاسیة وشھادات الجودة والمطابقة/00_المواصفات القیاسیة/UAE-LC-Ar_2019-01-06_00005_Kar… 1/1

 
صدر عنا:

 
بتاریخ: 6 ینایر 2019م
الموافق: 29 ربیع اآلخر

1440ھـ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئیس مجلس الوزراء

المسار : تشریع االمارات العربیة المتحدة بالعربیة/صناعة/المواصفات القیاسیة وشھادات الجودة والمطابقة/المواصفات القیاسیة

قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2019
صادر بتاریخ 6/1/2019م.

الموافق فیھ 29 ربیع اآلخر 1440ھـ.

بشأن مواصفة قیاسیة إلزامیة التطبیق في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
مجلس الوزراء:

- بعد االطالع على الدستور،
- وعلى القانون االتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحیات الوزراء، وتعدیالتھ،

- وعلى القانون االتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء ھیئة االمارات للمواصفات والمقاییس، وتعدیالتھ،
- وبناًء على موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

المادة االولى
تُعد المواصفة القیاسیة المعتمدة رقم (UAE.S 5030:2018) " منتجات النیكوتین اإللكترونیة (نظائر منتجات التبغ التقلیدیة)"، مواصفة

قیاسیة إلزامیة التطبیق في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

المادة 2
على كافة الجھات المعنیة بتنفیذ ھذا القرار، توفیق أوضاعھا بما یتفق وأحكامھ خالل (90) یوماً من تاریخ العمل بھ.

المادة 3
یُنشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره.

نشر ھذا القرار في عدد الجریدة الرسمیة رقم 645 ص 246.

https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-01-06_00005_Karmaj.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9/00_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/UAE-LC-Ar_2019-01-06_00005_Karmaj.html?val=AL1&Words=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86


  إلمارات للمواصفات والمقاييسهيئة ا
Emirates Authority for Standardization & Metrology (ESMA)  

 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

UAE.S 5030:2018 

 

 منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ التقليدية)
Electronic Nicotine Products (Equivalents of Traditional 

Tobacco Products)  
  
  
  
  
  
  

  دولة االمارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES 

  
 

 

 

 

 

 



 منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ التقليدية)
 

  

  

  

  

 

  المواصفات القياسية  لدولة اإلمارات العربية المتحدة

Standards of United Arab Emirates  

 

  

06/01/2019 Issuance Date  

15/1/2019 Publication Date 

Technical Regulation  Legal statues   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESMA©حقوق الطبع و النشر محفوظة لهيئة اإلمارات للمواصفات و المقاييس  

 



 

  تقديم

 

نشطة التقييس بالدولة ومن مهامها أهيئة االمارات للمواصفات والمقاييس هي الهيئة المسئولة عن 

 . و اللوائح الفنية االماراتية بواسطة لجان فنية متخصصةأإعداد المواصفات القياسية 

  

المنتجات وقد قامت الهيئة ضمن برنامج عمل اللجان الفنية: اللجنة الفنية الوطنية لقطاع مواصفات 

 "منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ التقليدية) الغذائية ؛ بإعداد المواصفة القياسية "

 بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.

  

لدولة االمارات العربية المتحدة وذلك في  كالئحة فنية إماراتيةوقد اعتمدت هذه المواصفة القياسية 

، الموافق   هـ  1440 /...بتاريخ / صدر بتاريخ ) ، الذي   5/2019رقم ( قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م   06/01/2019
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التقليدية)منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ   
 

 المجال . 1

 النيكوتين منتجاتباالشتراطات الواجب توفرها في  اإلماراتية تختص هذه المواصفة القياسية

النظيرة مثل (السجائر أو السيجار أو  التقليدية منتجات التبغ تصمم على شكلالتي االلكترونية 

  اآلتية: المنتجات تشمل حيثو النارجيلة/ الشيشة)، أالغليون أو السيجاريليو 

 ال تحتوي على نيكوتين)وأ(وقد تحتوي  على تبغال تحتوي  التيو البخار االلكترونية منتجات 

  .(السائل االلكتروني)مثل عبوات  تعبئتها عادةإلالمخصصة  التزويد عبواتو

  ً والذي يتم  أو غير المصنع) المصنع(التبغ التي تحتوي على  منتجات التبغ المسخن الكترونيا

  .)احتراق بدون(تسخينه بإستخدام جهاز الكتروني 

والبيانات  االستيراد والتصنيع والتعبئة والعرض والتداول واالوزان اشتراطاتما تحدد ك

استهالكها عن طريق ، وال تشمل المنتجات التي يتم بها الخاصة االيضاحية على بطاقة البيان

لصقات النيكوتين  منتجات أخرى تحتوي على النيكوتين مثلي أأو االحتراق ب اتدخينهاشعالها و

  .ومنتجات التبغ التي تؤخذ عن طريق الفم

  

 المراجع التكميلية  . 2

1.2 GSO ISO 9001: المتطلبات. ـــنظمة ادارة الجودة أ  

2.2 IEC 60335-1/: GSO UAE.S الجزء  –السالمة  – األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها

  .المتطلبات العامةاألول: 

3.2  GSO ISO 8317 UAE.Sالمتطلبات واجراءات االختبار  – المقاوم لألطفال : التغليف

  للصناديق (المغلفات) القابلة إلعادة االغالق.

بشأن النظام االماراتي للرقابة على نسب المواد  2017) لسنة 10قرار مجلس الوزراء رقم (  4.2

  الكهربائية وااللكترونية.الخطرة المقيدة في األجهزة 

 الئحة ايكاس):نظام تقويم المطابقة االماراتي (الخاص ب 26/2009قرار مجلس االدارة رقم  5.2

  الجهد.المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل االجهزة الكهربائية المنخفضة 

6.2 IEC 62133-1: غيرها من  الخاليا والبطاريات الثانوية المحتوية على إلكتروليتات قلوية أو

متطلبات السالمة للخاليا الثانوية المغلقة المحمولة ، والبطاريات  -االلكتروليتات غير الحمضية 

 .: أنظمة النيكل1الجزء  -المصنوعة منها ، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 

7.2 IEC 62133-2:  غير خاليا وبطاريات ثانوية تحتوي على قلويات أو غيرها من اإللكتروليتات
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، والبطاريات يثيوم الثانوية المحمولة المغلقةمتطلبات السالمة الخاصة بخاليا الل -الحمضية 

 : أنظمة الليثيوم.2الجزء  -المصنوعة منها ، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 

8.2 GSO IEC 60086-4:  سالمة بطاريات الليثيوم4الجزء -البطاريات االبتدائية الجافة :. 

9.2 GSO IEC 60335-2-29: 2-29 لجزءا - األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها السالمة :

  .المتطلبات الخاصة لشاحنات البطاريات

10.2 UAE.S 192: المواد المضافة المسموح بإستخدامها في المواد الغذائية. 

11.2  GOS UAE.S 707:  الغذائيةالمنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات.  

12.2  UAE.S 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.  

  .دستور األدوية األوروبي لمنتجات االستنشاق غير المعقمة   13.2

  النيكوتين.مونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 14.2

  المنقاة. المياهمونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 15.2

  بروبلين جليكول.مونوغراف)  (دراسة   - األدوية األوروبيدستور  16.2

 جليسرول.مونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 17.2

18.2 GSO IEC 60335-1:  سالمة محوالت الكهرباء، وإمدادات الطاقة، والمفاعالت والمنتجات

 .الجزء االول: المتطلبات العامة واالختبارات -المماثلة 

 

 التعاريف . 3

   :التبغ  1.3

 التبغ ذلك في بما التبغ، نبات من المصنعة غير أو المصنعة األخرى الطبيعية واألجزاء األوراق

   تكوينه. المصنع والذي يتم اعادة تشكيله أو

   :النيكوتين  2.3

  النيكوتينية. القلويدات 

   :المكونات  3.3

 ذلك في بما الصلة، ذات المنتجات أو النهائي المنتج في موجود عنصر أو  مضافة مادة أو أي التبغ

  . الالصقة والمواد والكبسوالت والحبر والفلتر الورق

   :النكهة  4.3

  .و/ أو طعًما مادة مضافة تضفي رائحة        

  :النكهة المميزة  5.3

، ناتجة عن مادة مضافة أو مجموعة من اإلضافات، بما في ذلك، على تعني رائحة أو طعم ملحوظ
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، الحلوى أو المنثول أو الفانيليا الفاكهة أو التوابل أو األعشاب أو الكحول أو: سبيل المثال ال الحصر 

  .منتجالوهو أمر ملحوظ قبل أو أثناء استهالك 

  :منتجات البخار االلكترونية  6.3

السائل االلكتروني (وملحقاتها) تعمل بالبطاريات، والتي يمكن إستخدامها لتسخين  جهزة الكترونيةأ

  .تكون خالية من التبغو كمحاكاة التدخين، واستنشاقه وإخراجه عن طريق الفم ه تبخيرل

خزان المحلول الذي تسخين التي تستخدم لتتألف السيجارة اإللكترونية النموذجية من: البطارية و

تستخدم لمرة واحدة تزويد الذي قد يكون في عبوة  "السائل اإللكتروني" يسمى بما حتوي على ي

  .و في خزان يمكن إعادة تعبئته من عبوات تزويد خارجيةأ

   :السائل االلكتروني  7.3

حتوي أو ال يقد و في عبوة قابلة لالستبدال (أفي منتجات البخار االلكترونية  و جل)أ( تركيبة سائلة

يسرين والجل المقطر أو المذيبات مثل الماء األخرى وبعض المضافات )النيكوتين على حتويي

  النباتي والبروبلين جليكول.

  :)عبوة مفردةعبوات تزويد خارجية ( 8.3

و أسواًء كانت على شكل لفافات منتجات النيكوتين االلكترونية  تعبئة تستعمل إلعادة أي عبوة

بحيث تستعمل لمرة  األشكالغيرها من وحبيبات تحتوي كبسوالت و أحاويات صغيرة  وأخزانات 

  واحدة فقط  أو يمكن استعمالها إلعادة التعبئة في كل مرة.

ً  المسخن التبغمنتجات  9.3   :الكترونيا

لتسخين التبغ (المصنع أو غير المصنع والمشكل على تستخدم ، تعمل بالبطارية أجهزة الكترونية

حبيبات داخل كبسوالت) بالتالمس الحراري (بدون احتراق وال يصدر شكل لفائف او مسحوق أو 

  .كمحاكاة التدخين واستنشاقه وإخراجه عن طريق الفم دخان)

  اإللكترونية من: عادة النظام الكامل لهذه االجهزة تألف وي

 الشاحن الكهربائي. - 

  .المتضمن بطارية الكترونية تعمل على التسخينو نيجهاز استنشاق و/أو تسخ - 

ما على شكل لفافات إلجهاز كعبوات تزويد لو غير المصنع المخصص لالستخدام أالتبغ المصنع  - 

  . و غيرها من االشكالأحبيبات  تحتويصغيرة  كبسوالتو أو خزانات أالتبغ (عصي حرارية) 

  :السمية 10.3

 التي التأثيرات ذلك في بما البشري، الحي المنتج على الكائن يسببها أن يمكن الذي الضارة اآلثار

  المستمر آلثار المنتج. أو المتكرر التعرض أو االستهالك خالل من سواءً  الوقت، بمرور تحدث

  :العبوة (الباكيت) 11.3
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 الكرزة العبوة الفردية للمنتج (مع ملحقاتها) والتي تباع للمستهلك كوحدة منتج متكاملة، وتشمل

  . )المفردة للعبوات  الحاوية العبوة(

   :بطاقة 12.3

و مختومة أو مطبوعة أو اية بيانات وصفية اخرى مكتوبة أأي بطاقة أو عالمة أو ماركة او صورة 

  و بارزة على العبوة بطريقة غير قابلة لإلزالة.أو محفورة أأو موضوعة 

  :بيانات ايضاحية 13.3

اصه أو  أي كتابة أو صور أو رسومات موجودة على بطاقة البيان تتعلق بصفات المنتج أو خو

 طبيعته أو استهالكه أو بأحد مكوناته أو اية خصائص أخرى.

  :مساحة العرض الرئيسية 14.3

 األمامي الوجه هي األكبر المساحة تكون ذلك معرفة تعذر حال وفي للعبوة، والخلفي األمامي الوجه

  .الخلفي الوجه هي تليها التي األكبر والمساحة

   :التحذير الصحي 15.3

 المرغوبة غير النتائج من ذلك غير أو اإلنسان صحة على للمنتج الضارة اآلثار بشأن التحذير

 العامة والتحذيرات الملحقة، الصحية والتحذيرات المكتوبة، التحذيرات ذلك في بما إلستهالكه،

  المعلومات. ورسائل

  :الخارجي التغليف 16.3

 من مجموعة أو وحدة حزمة تتضمن والتي الصلة ذات المنتجات أو المنتجات فيها توضع عبوة أي

  الخارجي. التغليف الشفافة جزء من األغلفة تعتبر وال الوحدات، رزم

  :رمز االنتاج (رقم التشغيلة) 17.3

رمز الكمية من المنتج التي تم إنتاجها تحت نفس الظروف خالل فترة زمنية محددة وتكون عادة 

 من خط أو وحدة إنتاج معينة .
  

 المتطلبات  . 4

  المتطلبات العامة    1.4

 ). 1.2لمواصفة القياسية المذكورة في البند (ا متطلبات أن تستوفي منشآت التصنيعيجب  1.1.4

متطلبات المواصفة القياسية المذكورة في البند  والكهربائية) االلكترونية(األجهزة طابق تيجب أن  2.1.4

المعدات واألجهزة الكهربائية، ومنها اختبار ) (أو ما يعادلها)  ذات الصلة الخاصة بسالمة 2.2(

  ).EMC( السقوط ودرجة حرارة االتصال، واختبار التوافق الكهرومغناطيسي

المذكور في قرار مجلس الوزراء متطلبات   (االلكترونية والكهربائية)األجهزة طابق تيجب أن  3.1.4
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الخطرة المقيدة في األجهزة بشأن النظام االماراتي للرقابة على نسب المواد ) 4.2البند (

  الكهربائية وااللكترونية.

متطلبات المواصفة القياسية المذكورة في البند   (االلكترونية والكهربائية)طابق األجهزة تيجب أن  4.1.4

) الخاصة بالمعدات الكهربائية المصممة لالستخدام ضمن فولتية محددة (الجهد المنخفض 5.2(

  ).LVDأو 

 اتمتطلبات المواصف والشواحن البطاريات ومخزنات الطاقة والخاليا الثانويةطابق تيجب أن  5.1.4

  ).9.2البند (و )8.2البند (و )7.2البند (و) 6.2المذكورة في البند (و الخاصة بكل منها القياسية

، )3.2( متطلبات حماية الطفل المذكورة في البندتزويد العبوات أو  /يجب أن يطابق المنتج و 6.1.4

 هذه أن من التأكد الضروري فمن األطفال، صحية محتملة على مخاطر أي بحيث ال تشكل

 طريق عن ذلك في بما للتلف الذي يسببه االطفال، ومضادةومحكمة اإلغالق محمية  هي المنتجات

  مناسبة لفتح وإغالق العبوات. وحماية بآليات األطفال من واقية عالمات وضع

لمتطلبات هذه المواصفة القياسية طوال مدة ة تزويد مطابقالعبوات ويجب أن يبقى المنتج  7.1.4

  الصالحية المذكورة على العبوة.

اال بعد تزويد العبوات و خصائص المنتج وأيجب عدم إجراء أي تعديل او تغيير في مكونات  8.1.4

  الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة.

الحصول  بعد إال الدولة في اسواقتزويد العبوات و  المنتج و طرحأ استيراد أو تصنيع يجوز ال  9.1.4

  :وتقديم الوثائق التالية من الهيئة على الموافقة الرسمية

تقارير االختبارات الخاصة بسالمة المكونات االلكترونية /اختبار السقوط / اختبار التسرب /   1.9.1.4

لمختبرات المقبولة الجهات العلمية أو ادرجات حرارة التماس / الكفاءة االلكترومغناطيسية، من 

  .من قبل الهيئة

نات بجميع قائمة تقديم  2.9.1.4 بترتيب تنازلي حسب وزن كل  المنتج فيوكمياتها المستخدمة  المكّوِ

 أسباب يحدد ببيان مصحوبةالصلة،  ذات والكميّات والنوع التجاري االسم ذكر مكون مع

 االستخدام عن الناشئة باإلضافة لمستوى االنبعاثات المعنية، المنتجات في المكونات هذه إدراج

  واي انبعاثات أخرى. 

نات  3.9.1.4  في بما وانبعاثاته قبل وبعد اإلستخدام المنتج نتائج دراسات السمية الالزمة الخاصة بمكّوِ

  الهيئة. لدىالمقبولة  أو المختبرات والصادرة  من الجهات العلمية التسخين عند ذلك

 المتوقعة أو العادية الظروف في استهالكها عند عن جرعات وامتصاص النيكوتينبيانات   4.9.1.4

  معقول. بشكل

 المنتج، وسالمة جودة عن الكاملة المسؤولية يتحمالن والمستورد المصنعة الشركة بأن إقرار  5.9.1.4
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 .المتوقعة أو العادية الظروف في واستخدامهما السوق في وضعهما عند

فتح المنتج وإعادة  ةيفي ذلك آل إعادة التعبئة بما اتياستخدام المنتج وحاو ماتيوصف تعل  6.9.1.4

  ه.تعبئت

 مع تتوافق اإلنتاج عملية أن وضمان ، اإلنتاج تسلسل عمليات تتضمن ، اإلنتاج لعملية وصف 7.9.1.4

  هذه المواصفة القياسية. متطلبات

  .المذكورة على بطاقة بيان المنتج فترة صالحية المنتجالداعمة لدراسات ثباتية الصالحية   8.9.1.4

تتضمن معلومات عن تركيز النيكوتين  التيو لدى الهيئة مقبولةمن الجهات المخبرية التقارير ال  9.9.1.4

وعن جودة وسالمة المنتج وتحاليل ما بعد التسويق واالستهالك في المنتح وعبوات التزويد 

  .الطلبعند من بيانات لى ذلك إة وما والسالمة الكهربائي

  من المنتجات. لالستهالك مخاطر الجزء القابل مييدراسات تق 10.9.1.4

تتسرب  أو تنكسر والجودة، بحيث ال السالمة متطلباتتزويد العبوات تلبي المنتجات و نأيجب   10.1.4

  .التعبئة وإعادة االستخدام أثناء منها السوائل

  :وللسوائل االلكترونية تزويدالعبوات لو لمنتجالتالية ل المواد عدم اضافة يجب 11.1.4

أو تقلل  منفعة صحية للمنتجبأّن  تعطي االنطباعالفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التي  - 

  . من المخاطر الصحية

  .والحيوية األداءتحفيز الكافيين أو التورين أو غيرهما من المواد المضافة والمنبّهات المرتبطة ب - 

  .ذات خصائص تلوين االنبعاثاتالملونة  المضافةالمواد  - 

  .قبل وبعد اإلستخدام المنتجة للسموم المواد المسرطنة أو المسبّبة للطفرات الجينية أو - 

 المواد المخدرة والمهلوسةو المؤثرات العقلية المواد المصنفة كمواد ممنوعة التداول قانوناً مثل - 

 ... الخ. والمنشطة والمفترة

 واألكرولين والفورمالديهايد واألسيتالديهيد جاليكول اثيلين جاليكول وثنائي أثيلين - 

 ديون والكيتونات 2،3والبينتين األسيتيل  بروبيونيل واألسيتون وثنائي االستيل ووالكروتونالدهايد 

 المواد الحافظة طويلة السلسلة من البارابين.الصلة،  ذات

 ، تولوين.إيزوبرين، بوتاديين -3،1، بنزين، أكريلونتريل - 

 امينو نفثالين. -2امينو نفثالين،  -1، أمينو ثنائي الفينيل -4 - 

 األمونيا. - 

 مركبات السيناميك. - 

 التنفسية. واد المسببة للحساسيةالم - 

والحديد والزرنيخ  والنيكل والكروم والزئبق والكادميوم الرصاص مثل الثقيلة معادنالمتبقيات  - 
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 والقصدير.

 مثل( بالتبغ الخاصة تروزاميناتيوالن الكربون أكسيد وأول األقطاب متعددة الهيدروكربونات - 

NNN و NNK (. 

 .الزيوت والدهون النباتية مثل (زيت الزيتون)الزيوت المعدنية و - 

 محل ليحل السكر مثل ،تزويد العبوات و المنتجات لتصنيع الضرورية المواد يسمح باستخدام 12.1.4

  .السمية أو االدمان تزيد أال شريطة المعالجة، عملية أثناء المفقود السكر

 أي أو والكبسوالت والطرود واألوراق الفالتر مثل مكونات المنتجات األخرى تخلو نأ يجب 13.1.4

 االنبعاثات، كثافة أو المنتجات الطعم أو الرائحة تعمل على تعديل النكهات التي من متعلقات أخرى

  .النيكوتين أو او مستخلصاته التبغ على تحتوي أال يجب كما

 لیإ رةشاإ أو مخص روضع أو عةوبطم مقسائ جيرلخافها اتغلي العبوات أو نتتضم أن يحظر 14.1.4

 يازابم حيوت أن نيمک مماثلة رىخأ روضع أي أو مرتبطين نضيرعأو لمجانيا يعوزلتا

  .المنتجات راءش علی تحظهم كلذبتهلكين وللمس يةدقتصاا
 

 : السائل االلكترونيمتطلبات     2.4

  .)1.2لمتطلبات المواصفة المذكورة في البند (بالكامل وفقاً  اإللكتروني يجب تصنيع السائل 1.2.4

 ةومطابق عالية النقاوة المذيباتوالنيكوتين مكونات السائل االلكتروني مثل كون تيجب أن  2.2.4

 – 13.2(د وفي البن المذكورةاألوروبي و األدوية دستورمتطلبات لخصائصها الصيدالنية حسب 

17.2(.  

محدد في دستور  في السائل اإللكتروني على ما هوللنيكوتين ال تزيد الحدود الميكربيولوجية ا 3.2.4

  ).13.2لمنتجات االستنشاق غير المعقمة المذكورة في البند ( األدوية األوروبي

  .المليلتر في ملليغرام 20 يساوي أو من أقل االلكتروني في السائلالنيكوتين  محتوى أن يكون 4.2.4

  ل.م 10على  المدمج بنفس المنتجاإللكتروني  السائلال تزيد سعة خزان أ 5.2.4

  ل في العبوة الواحدة.م 50اإللكتروني على  السائل ال تزيد سعة عبوات اعادة تعبئةأ 6.2.4

  .و التحطم بسهولةأو التلف أغير قابلة للكسر  السائل اإللكترونين تكون عبوات أيجب  7.2.4

 الفم لىإ اإللكتروني السائل تسرب عدم يضمن بشكل اإللكتروني السائل تعمل عبوات نأ يجب 8.2.4

  .االستنشاق ثناءأ

 ستثناءإ(ب الصحة على خطراً  اإللكترونية السوائل في المستخدمة ن ال تشكل المكّوناتأيجب  9.2.4

 التركيز درجة وعند قبل وبعد اإلستخداماستخدامه)،  تم حال في ومستخلصات التبغ النيكوتين

 .لها المعدّة االستخدام شروط وبموجب المستخدمة
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  لسائل االلكتروني. ل) 11.1.4في البند (  المحظورةيجب أن ال يتم اضافة المواد  10.2.4

(من الدرجة الغذائية وغير مصنع من المنتجات يسمح بإضافة المواد المرطبة التالية: الجليسرول  11.2.4

 نقاوة بوتيلين جليكول، ثالثي االثيلين جليكول ( بنسبة 1-3بروبيلين جليكول،  2-1، البترولية)

لخصائصها الصيدالنية  ةومطابقتكون صالحة لالستهالك البشري  أن وعلى )أدنى كحدّ  % 99.5

  .االوروبيمتطلبات  دستور األدوية حسب 

ومصرح بها وفقاً من الدرجة الغذائية ن تكون المواد المضافة المستخدمة في المنتج أيجب  12.2.4

  ).10.2للمواصفة القياسية الواردة في البند (

ن تكون المواد ذات الخصائص المنكهه مصرح بها وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في أيجب  13.2.4

  ).11.2البند (

استخدام المواد المسببة لفرط الحساسية يجب توضيح ذلك على بطاقة بيان المنتج وفقاً في حال  14.2.4

  ).12.2للمواصفة القياسية الواردة في البند (
 

 :البيانات االيضاحية .5

  اشتراطات عامة:   1.5

  يجب أال تستعمل أية مسميات أو رموز أو عالمات أو صور أو عبارات تخالف النظام العام.1.1.5

 أو أشكال أو أسماء أو إيضاحية بيانات أو ببطاقة يعرض أو وملحقاته المنتج يوصف أال يجب 2.1.5

أو  ،صفاتها بشأن العبوة خارج أو داخل ترويجي أو مضلل أو خاطئ انطباع إلى تؤدي قد رموز

أو الخداع أو قد يؤدي إلى انطباع   ن تضلل المستهلكين وبشكل ينطوي على الزيفأمن الممكن 

قل ضرراً من أي نوع اخر من المنتجات أو أو انها أخاطئ بشأن صفاتها بأي حال من األحوال 

: وعلى سبيل المثال ال الحصردخين لى انخفاض خطر االصابة بأمراض مرتبطة بالتإتشير 

، ة، طبيعيةمعتدللطيفة، جداً،  ة، خفيفةخفيف ،النيكوتين أو/و أو خالية من القطران ةمنخفض

أو ادعاءات بشأن المزايا التوفيرية مقارنة ، بدون إضافات، بدون نكهات (أو ضئيلة)، ةعضوي

 الوضع أو الجاذبية أو الوزن فقدان حيث عالجية من فوائد أو اقتراح مع السجائر العادية التقليدية 

األناقة أو تحسن االداء  أو الذكورة أو األنوثة مثل الصفات أو االجتماعية الحياة أو االجتماعي

  . و بالمنتجات التجميليةأالمنتجات من حيث شبهها بالغذاء  ومظهر البيولوجي، أو حجم

يجب أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة وأن تستخدم ألوان في الكتابة مختلفة تماماً عن   3.1.5

  ألوان الخلفية وغير متقاربة أو متداخلة.

) 7.2.5لغاية البند  1.2.5من البند و االنجليزية أباللغة العربية ( االيضاحية البيانات عتوضأن   4.1.5

   مباشرة، ويجوز وضعها على ملصق غير قابل لإلزالة. بطريقة على العبوات
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على غالف  بيانات أو رموز أو عالمات أو صور أو سماءأ وأ أي عباراتال يجوز كتابة   5.1.5

    السيلوفان الخارجي.

والظاهر امام  عبوةلل على الغالف الخارجيو العبوة بشكل مباشر على الصحي التحذير يكون أن 6.1.5

ً مطبوع مرأى المستهلك على واجهة العرض الرئيسية، ً  مرئي بشكل ا  أو محوه يمكن وال تماما

ً  تغطيته أو كليًا أو جزئيًا إخفاءه عدم ذلك في بما ،ازالته  الضريبية الطوابع بواسطة سواءً  نهائيا

  .الخ...  واألغلفة األمان وميزات األسعار وعالمات

 عبوات بيان وبطاقة للمنتج المفردة العبواتجب كتابة البيانات االيضاحية التالية على بطاقة بيان ي  2.5

  :التزويد

  التجاري.اسم الصنف واالسم  1.2.5

  الوحدات داخل العبوة الواحدة. عدد 2.2.5

  . )دراسات ثباتية الصالحية(وفقاً ل بالشهر والسنة أو التعبئة تواريخ الصالحية 3.2.5

  .رمز االنتاج (رقم التشغيلة) 4.2.5

     قرب اسم المنتج).النكهة المستخدمة  (يثبت اسم أو نوع مكونات المنتج 5.2.5

 بلد المنشأ أو الصنع أو التعبئة. 6.2.5

  ).المتحدةة االمارات العربية للبيع في دول( كتابة عبارة 7.2.5

(For sale in the United Arab Emirates)  

 العربية باللغتين يجب كتابة التحذير الصحي التاليفي المنتجات التي تحتوي على النيكوتين،   8.2.5

ً واالنجليزية على العب   :)وات (نصا

وضار صحياً يحتوي على النيكوتين الذي يسبب شدة اإلدمان وزيادة ضربات القلب ورفع ضغط الدم، ( 
للمرأة الحامل والمرضع واألشخاص الذين يعانون من األمراض الرئوية المزمنة مثل الربو واإلنسداد 

   ).الرئوي
(Contains nicotine which causes severe addiction, increased heart rate 
and high blood pressure. Nicotine is harmful to the health of pregnant 
and nursing women, and people suffering from chronic pulmonary 
diseases such as asthma and pulmonary embolism.) 

  

  يجب أن يكون التحذير الصحي مطابقاً للمتطلبات التالية:     9.2.5

(المنصوص عليه في البند  الصحي التحذير وتثبيت تقليص أو تمديد المنتجة للشركات يجوز .9.2.51

 بدون% ( 50 من أكثر يغطي أن على المنتجات لعبوات المختلفة األحجام لمالئمة)  8.2.5

) االنجليزية باللغة/  االمامي السفلي( الجزء وعلى األساسية العرض واجهة مساحة من) اإلطار

  .للعبوة الخارجي السطح على) العربية باللغة/  الخلفي السفلي( و
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ً  وقياساته هوشكل همكانالصحي و التحذير يكون .9.2.52  القياسية،  المواصفة بهذهالوارد  1- لملحقل وفقا

  .األشكال من شكل بأي ذلك على عادة الصياغةإ أو التعديل وأ التغيير يجوز وال

، باإلضافة لرمز المنع على عبوات المنتجات التالية باللغتين العربية واالنجليزية عبارةالكتابة    10.2.5

  :سم 1 ×سم 1 ن ال تقل مساحته عن أعلى  )18(+الخاص بالعمر 

 باستخدامه ينصح وال يحظر بيع واستهالك هذا المنتج من قبل األشخاص دون سن الثامنة عشر،(        
 ).المدخنين لغير

(It is prohibited to sell and consume this product by individuals 
under the age of 18, and it is not recommended for non-smokers) 

 
على عبوات  التالية عبارةالكتابة في المنتجات التي تحتوي على (السائل االلكتروني) يجب  11.2.5

  باللغتين العربية واالنجليزية: المنتجات وذلك

 ).عند استنشاقه أو بلعه أو تماسه مع الجلد هذا المنتج خطراً على الصحة يشكلقد ( 
(This product may pose a health hazard when inhaled, 
swallowed or gets in contact with the skin) 

ً ل الصحي التحذير االلتزام بمتطلبات يتم 12.2.5 ويتم  المواصفة القياسية بهذه الوارد )1( ملحقلوفقا

  .العامة المصلحة مقتضيات حسبتغييره 

ة باللغ البيانات التالية مطبوعة من المنتج على نشرة تتضمن(نظام متكامل) ن تحتوي كل عبوة أ     3.5

  :االنجليزيةوالعربية 

، بما في ذلك اإلشارة إلى أن المنتج غير موصى به ستخدام المنتج وتخزينهإلتعليمات     1.3.5

  .لالستخدام من قبل الشباب وغير المدخنين

ي تحذيرات خاصة أو  2.5 والتحذيرات المذكورة في البند  موانع استخدام المنتج     2.3.5

  .  بمجموعات معينة من المستهلكين

  وتخزينه.   المنتج استخدام تعليمات    3.3.5

  .والسمية اإلدمان    4.3.5

  المحتملة. السلبية اآلثار    5.3.5
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 الصحي التحذير: نموذج 1- ملحقال

 يحتوي على النيكوتين الذي يسبب شدة اإلدمان : تحذير صحي
الحامل ، وضار صحيًا للمرأة زيادة ضربات القلب ورفع ضغط الدمو 

والمرضع واألشخاص الذين يعانون من األمراض الرئوية المزمنة مثل 
 .الربو واإلنسداد الرئوي 

 

Health warning: Contains nicotine which causes 

severe addiction, increased heart rate and high 

blood pressure. Nicotine is harmful to the health of 

pregnant and nursing women, and people suffering 

from chronic pulmonary diseases such as asthma 

and pulmonary embolism. 
 

ستهالك هذا المنتج من قبل األشخاص دون إبيع و  يحظر
 .المدخنين لغير ستخدامهإب ينصح وال سن الثامنة عشر،

 

It is prohibited to sell and consume 

this product by individuals under the 

age of 18, and it is not recommended 

for non-smokers. 
 

 

 هذا المنتج خطرًا على الصحة يشكلقد 
 .مع الجلد تماسهو أو بلعه أعند استنشاقه 

 

This product may pose a health 

hazard when inhaled, swallowed, 

or gets in contact with the skin. 
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 السادساملرفق 
 
 

) لسنة ۱۱۷نسخة عن التعلیمات الجمركیة رقم (
بشأن اعتماد المواصفة القیاسیة  ۲۰۱۹

 دولة الكویت -اـً اإلماراتیة اإللزامیة مؤقت
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



4/27/2021 شبكة قوانین الشرق

https://www.eastlaws.com/data/tash/details/1989871/0 1/1

(IGLC) المجموعة الدولیة للمحاماة واالستشارات القانونیة

حقوق النشر محفوظة لشبكة قوانین الشرق 2021

ww
w.
ea
stl
aw
s.c
om



 جلنة اخلدمات
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 السابعاملرفق 
 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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