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اإن وزير ال�شحة

وبن�ًء على ال�شالحي�ت املخولة له

بعد االإطالع على نظ�م مك�فحة التدخني ال�ش�در ب�ملر�شوم امللكي رقم )م/56( وت�ريخ 28-7-1436هـ، 

وبن�ًء على م� عر�شه علين� �شع�دة مدير ع�م االإدارة الع�مة لل�شئون الق�نونية ب�ش�أن مراجعة االأنظمة 

واللوائح املعمول به� يف الوزارة ب�شكل دوري وحتديثه� بن�ًء على م�ي�شتجد وم�يرد من مالحظ�ت من 

االإدارات املخت�شة، وطلبه� املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظ�م مك�فحة التدخني. 

وبن�ًء على م� تقت�شيه م�شلحة العمل .

يقرر م� يلي :

اأواًل     : املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذية لنظ�م مك�فحة التدخني ب�ل�شيغة املرفقة لهذا القرار.

ث�نيــــ�ً :  ُتن�شـر الالئحـة ب�جلـريدة الر�شميـة واملـوقع االإلكتـروين للـوزارة وُيعمـل بهـ� مـن اإعتب�رًا من 

ت�ريخ الن�شر.

ث�لثــــ�ً : يبلغ هذا القرار جله�ت االخت�ش��س الإنف�ذه والتم�شي مبوجبه.

رابعــ�ً : يلغي هذا القرار م�يتع�ر�س معه من قرارات �ش�بقة.

خ�م�ش�: اأ�شل القرار لالإدارة الع�مة لل�شوؤون الق�نونية.

واهلل املوفق

وزير ال�شحة

توفيق بن فوزان الربيعة

املوافقة على تعديل اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخني

قرار وزير ال�شحة رقم )797557( وتاريخ 01-05-1441هـ

نظام مكافحة التدخني ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/56( بتاريخ 28 -7 - 1436 هـ

الالئحة التنفيذية

الإ�سدار الثالث  2019

جدول التعديلت الواردة يف اللئحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخني

نظام مكافحة التدخني

 مقارنة بالالئحة الإ�سدار الثاين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 1853515 وتاريخ  29 -12 - 1439 هـ

نوع التعديلالن�س بعد التعديلالن�س قبل التعديلاملادة

م1-2/2

يق�شد ب�لتدخني تع�طي التبغ وم�شتق�ته ب�أي طريقة ك�نت، ومن تلك الطرق على �شبيل املث�ل ال احل�شر 

ا�شتخدام: ال�شج�ئر، وال�شج�ئر االإلكرتونية، وال�شيج�ر، واجلراك، والتنب�ك، واملع�شل االإلكرتوين 

وتبغ الغليون، وتبغ امل�شغ والتخزين، وال�شمة، وال�شويك�، والن�شوق، والتمبل. اأو اأي و�شيلة اأخرى 

يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه.

يق�شد ب�لتدخني تع�طي التبغ وم�شتق�ته ب�أي طريقة ك�نت، ومن 

تلك الطرق على �شبيل املث�ل ال احل�شر ا�شتخدام: ال�شج�ئر، 

وال�شيج�ر، واجلراك، والتنب�ك، واملع�شل، والنظم االلكرتونية 

للتدخني، وتبغ الغليون، وتبغ امل�شغ والتخزين، وال�شمة، 

وال�شويك�، والن�شوق، والتمبل. اأو اأي و�شيلة اأخرى يدخل التبغ 

اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه.

تعديل

م3-3/3

تقوم اجله�ت امل�شرفة على�شوؤون الزراعة وال�شن�عة، ب�شبط وحترير خم�لف�ت زراعة

 و�شن�عة التبغ وم�شتق�ته، واإيق�ع الغرام�ت بحق املخ�لفني مع مراع�ة م�ج�ء يف الف�شل

الث�لث من نظ�م اإيرادات الدولة، واالإ�شراف على عملية اإزالة املخ�لفة.

تقوم اجله�ت الرق�بية ذات العالقة ب�شبط وحترير خم�لف�ت 

زراعة و�شن�عة التبغ وم�شتق�ته، واإيق�ع الغرام�ت بحق 

املخ�لفني مع مراع�ة م� ج�ء يف الف�شل الث�لث من نظ�م اإيرادات 

الدولة، واالإ�شراف على عملية اإزالة املخ�لفة.

تعديل

م1-5/5

يجب اأن تكون جميـع عبـوات التبـغ الكبرية منه� اأو ال�شغرية، وعلب اأي منتج�ت يدخل التبغ اخل�م 

اأو امل�شنع اأو �شيئ� ًمن م�شتق�تهم� يف تكوينه� م�شتوفية االآتي:

تتوىل كل من الهيئة الع�مة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية ملك�فحة التبغ التن�شيق

فيم� بينهم� ملراجعة وتعديل املوا�شف�ت اخل��شة ببط�ق�ت عبوات التبغ وم�شتق�ته.

اأن يو�شع على واجهة العلبة عب�رة و�شورة تعربان عن االأ�شرار ال�شحية للتدخني؛ على اأن تكون 

متجددة ووا�شحة ومفهومة واأن ال تقل امل�ش�حة املخ�ش�شة لذلك عن ن�شف حجم واجهة العلبة.

اأن يبني يف اأي مو�شع منه� ن�شبة النيكوتني والقطران واأول اأك�شيد الكربون، وت�ريخ االإنت�ج.

اأن يبني يف اأي مو�شع منه� ب�شكل وا�شح ومفهوم عب�رة ) ال تب�ع منتج�ت التبغ ملن

يقل عمرهم عن 18 �شنة (.

اليجوز اأن تو�شع على عبوات التبغ الكبرية اأو ال�شغرية اأو اأي منتج�ت يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع 

اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه� اأي عب�رات دع�ئية مثل ال�شور اأو البي�ن�ت الدع�ئية مب� يف ذلك 

ا�شتخدام الزخ�رف واخلطوط والنقو�س واالألوان الزاهية.

يجب اأن تكون جميع عبوات التبغ الكبرية منه� اأو ال�شغرية، 

وعلب اأي منتج�ت يدخل التبغ اأو �شيئ�ً من م�شتق�ته يف تكوينه� 

مط�بقة للموا�شف�ت القي��شية املعمول به� من الهيئة الع�مة 

للغذاء والدواء املن�شورة يف موقعه� االإلكرتوين، وم�يطراأ عليهم� 

من تعديالت.

تعديل

-م2-5/5

على الهيئة  الع�مة للغذاء والدواء التن�شيق مع اللجنة الوطنية 

ملك�فحة التبغ ملراجعة وتعديل املوا�شف�ت اخل��شة ببط�قة 

عبوات منتج�ت التبغ وم�شتق�ته متى م�دعت احل�جة لذلك.

اإ�ش�فة
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نظام مكافحة التدخني.. تتمة

نوع التعديلالن�س بعد التعديلالن�س قبل التعديلاملادة

م1-6/6

ال يتم الف�شح النه�ئي ) مع عدم االخالل مبيزة الف�شح بتعهد عدم الت�شرف ( للتبغ واأي منتج�ت يدخل 

التبغ اخل�م اأوامل�شنع اأو�شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه� اإال بعداأن تقوم �شرك�ت التبغ بتقدمي �شه�دة 

مط�بقة من املختربات املعتمدة لدى الهيئة الع�مة للغذاء والدواء.

6-1    اليتم الف�شح النه�ئي )مع عدم االخالل مبيزة الف�شح 

بتعهد عدم الت�شرف(  للتبغ واأي منتج�ت يدخل التبغ 

اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه� اإال بعد 

اأن تتج�وز هذه املنتج�ت اختب�رات فح�شه� من الهيئة 

الع�مة للغداء والدواء اأو املختربات املعتمدة لديه�.

تعديل

م2-6/6

يتم �شحب عين�ت ع�شوائية من االأ�شواق بوا�شطة اجله�ت الرق�بية املخت�شة اأو من املن�فذ اجلمركية، 

واختب�ره� لدى املختربات املعتمدة لدى الهيئة الع�مة للغذاء والدواء والت�أكد من مط�بقة التبغ 

املعرو�س ب�الأ�شواق..

يتم �شحب عين�ت ع�شوائية من االأ�شواق بوا�شطة اجله�ت 

الرق�بية املخت�شة اأو من املن�فذ اجلمركية، واختب�ره� لدى 

املختربات املعتمدة  لدىالهيئة الع�مة للغذاء والدواء والت�أكد 

من مط�بقة منتج�ت التبغ املعرو�س ب�الأ�شواق، على اأن يتحمل 

م�شتوردي هذه املنتج�ت تك�ليف اجراء االختب�رات وم�يتعلق 

بذلك.

تعديل

حف�ظ�ً على ال�شحة الع�مة وال�شالمة واحلد من تع�طي التبغ وحلم�ية االأفراد غري املدخنني

من التعر�س لدخ�ن التبغ وانبع�ث�ته، يحظر تع�طي التبغ وم�شتق�ته عن طريق التدخني اأو

اأي طريقة اأخرى يتم من خالله� ا�شتهالك التبغ يف االأم�كن الت�لية:

املن�ش�آت التعليمية والتدريبية احلكومية واخل��شة وملحق�ته� مب� يف ذلك املن�ش�آت

التعليمية الت�بعة لل�شف�رات ال�شعودية وقن�شلي�ته�، وي�شمل ذلك مواقع التدريب.

اجلمعي�ت واملوؤ�ش�ش�ت االهلية مب� يف ذلك اخلريية منه� واالجتم�عية وفروعه�.

املواقع االأثرية والرتاثية واملت�حف.

ق�ع�ت االأفراح والق�ع�ت املعدة للموؤمترات والندوات واملح��شرات.

املن�ش�آت ال�شحية احلكومية واالأهلية من م�شت�شفي�ت، ومدن طبية، وعي�دات، وعي�دات متنقلة 

ومراكز، وخمتربات، و�شيدلي�ت، وم� يف حكمه�.

جميع و�ش�ئل النقل الع�مة ومن ذلك على�شبيل املث�ل الاحل�شر: املركب�ت، واحل�فالت، والقط�رات، 

وال�شفن، والقوارب، والط�ئرات. حمط�ت النقل الع�م، وحمط�ت القط�رات، وحمط�ت ال�شكك 

احلديدية، واملط�رات. و�ش�ئل نقل االأدوية وتخزينه اأو امل�شتلزم�ت ال�شحية واالأطعمة واملواد 

الغذائية وامل�شروب�ت.

االأم�كن املخ�ش�شة لت�شنيع واإعداد وحت�شري وتعبئة الطع�م وامل�شروب�ت واملواد الغذائية يف 

املط�عم، واملق�هي، واالأك�ش�ك، وعرب�ت الطع�م املتنقلة والث�بتة، وامل�ش�نع، واملط�بخ، وم� يف حكمه�. 

حمط�ت توزيع الوقود والغ�ز وبيعهم�.

و�ش�ئل نقل املواد البرتولية وم�شتق�ته� واملواد الكيمي�ئية وم�شتق�ته�، واأية مواد اأخرى �شريعة 

اال�شتع�ل.

كب�ئن ال�شراف االآيل املغلقة، وم� يف حكمه�.

�شمن م�ش�فة ) 8( مرتعن جميع االأم�كن التي تكون مهي�أة لدخول اأواجتم�ع اأو جلو�س اأو مرور 

الن��س يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف الفقرات ال�ش�بقة، اأوغريه� من االأم�كن ك�ملجمع�ت واملراكز التج�رية 

واملع�ر�س واملهرج�ن�ت وامللتقي�ت واملنتدي�ت واملط�عم واملق�هي واأم�كن الت�شلية والرتفيه 

واحلدائق الع�مة واملنتزه�ت، وم� يف حكمه� .

يف ح�ل مت و�شع مك�ن خم�ش�س لتع�طي التبغ يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة

الت��شعة من هذه امل�دة، فيجب اأن تكون املنطقة املخ�ش�شة لهذا الغر�س مرخ�شة، واأن يوجد به� 

و�ش�ئل جيدة للتهوية، واأن اليقدم فيه� اأي نوع من اخلدم�ت مب� يف ذلك االأطعمة وامل�شروب�ت، واأن 

اليوفر فيه� اأي نوع من اأنواع الت�شلية والرتفيه اأو �ش��ش�ت العر�س، ويجب و�شع لوح�ت تنبيهية 

حتظر دخول منهم اقل من عمر 18 �شنة علىاأن تكون مكتوبة ب�للغتني العربية واالجنليزية ب�شكل 

وا�شح ومو�شوعة يف مك�ن ب�رز قبل الدخول اإىل املوقع املخ�ش�س لتع�طي التدخني.

اأن يكون املك�ن املخ�ش�س لتع�طي التبغ يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف هذه امل�دة م�شتوفي�ً لل�شروط 

واملوا�شف�ت اخل��شة ب�لتهوية والتكييف االآتية:

يجب اأن يكون املك�ن معزوال عن املن�طق املج�ورة له.

يجب اأن ال يقل ارتف�عه عن 3م.

يجب اأن تكون االأبواب ذاتية االإغالق.

يجب اأن ال يزيد عدد االأ�شخ��س املتواجدين يف املك�ن يف وقت واحد عن العدد امل�شموح به 

ومبعدل1.40مرت مربع لل�شخ�س علىاالقل.

عدم و�شع اأي خدم�ت يحت�جه� غري املدخنني مثل ) اله�تف - الف�ك�س - اأجهزة الطب�عة وغريه�(.

حف�ظ�ً على ال�شحة الع�مة وال�شالمة واحلد من تع�طي التبغ 

وحلم�ية االأفراد غرياملدخنني من التعر�س لدخ�ن التبغ 

وانبع�ث�ته، يحظر تع�طي التبغ وم�شتق�ته عن طريق التدخني 

اأو اأي طريقة اأخرى يتم من خالله� ا�شتهالك التبغ يف االأم�كن 

الت�لية:

1.     امل�ش�جد وال�ش�ح�ت املحيطة به�،ال�شيم� احلرمني ال�شريفني 

وم� حولهم�.

2.      املن�ش�آت التعليمية والتدريبية احلكومية واخل��شة 

وملحق�ته� مب� يف ذلك املن�ش�آت التعليمية الت�بعة لل�شف�رات 

ال�شعودية وقن�شلي�ته�،وي�شمل ذلك مواقع التدريب.

3.     اجلمعي�ت واملوؤ�ش�ش�ت االهلية مب� يف ذلك اخلريية منه� 

واالجتم�عية وفروعه�.

4.    املواقع االأثرية والرتاثية واملت�حف.

5.     ق�ع�ت االأفراح والق�ع�ت املعدة للموؤمترات والندوات 

واملح��شرات.

6.      املن�ش�آت ال�شحية احلكومية واالأهلية من م�شت�شفي�ت، 

ومدن طبية، وعي�دات، وعي�دات متنقلة ومراكز، 

وخمتربات، و�شيدلي�ت، وم�يف حكمه�.

7.      جميع و�ش�ئل النقل الع�مة ومن ذلك على�شبيل املث�ل 

الاحل�شر: املركب�ت، واحل�فالت، والقط�رات، وال�شفن، 

والقوارب، والط�ئرات.

8.     حمط�ت النقل الع�م، وحمط�ت القط�رات، وحمط�ت ال�شكك 

احلديدية، واملط�رات.

9.      و�ش�ئل نقل االأدوية وتخزينه اأو امل�شتلزم�ت ال�شحية 

واالأطعمة واملواد الغذائية وامل�شروب�ت.

10.  االأم�كن املخ�ش�شة لت�شنيع واإعداد وحت�شري وتعبئة 

الطع�م وامل�شروب�ت واملواد الغذائية يف املط�عم، واملق�هي، 

والك�شك�ت، وعرب�ت الطع�م املتنقلة والث�بتة، وامل�ش�نع، 

واملط�بخ، وم� يف حكمه�.

11. حمط�ت توزيع الوقود والغ�ز وبيعهم�.

12.  و�ش�ئل نقل املواد البرتولية وم�شتق�ته� واملواد الكيمي�ئية 

وم�شتق�ته�، واأية مواد اأخرى �شريعة اال�شتع�ل.

13. كب�ئن ال�شراف االآيل املغلقة، وم�يف حكمه�.

تعديل م1-7/7
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نظام مكافحة التدخني.. تتمة

المادة )1(
يهدف هذا النظ�م اإىل مك�فحة التدخني، ب�تخ�ذ جميع االإجراءات واخلطوات الالزمة على م�شتوى الدولة 

واملجتمع واالأفراد؛ �شعي�ً اإىل احلد من ع�دة التدخني بجميع اأنواعه عند االأفراد، ويف مراحل العمر املختلفة.

الالئحة:

1-1     يهدف النظ�م اإىل حم�ية اأفراد املجتمع من العواقب ال�شحية واالجتم�عية والبيئية واالقت�ش�دية 

الن�جمة عن تع�طي التبغ والتعر�س لدخ�نه.

1-2     يتعني على جميع االأجهزة احلكومية، واجلمعي�ت االأهلية، والقط�ع اخل��س، وجميع اأفراد 

املجتمع؛ التع�ون فيم� بينهم على اإتخ�ذ ك�فة التدابري وتفعيل جميع االإجراءات املن�شو�س عليه� 

يف هذا النظ�م والئحته التنفيذية، والتي تهدف اإىل احلد من اإنت�ش�ر ظ�هرة التدخني بجميع اأ�شك�له� 

و�شوره� يف مراحل العمر املختلفة، وتف�دي م� ينجم عنه� من اآث�ر �شلبية. 

المادة )2(
يق�شد ب�لتدخني تع�طي التبغ وم�شتق�ته، وي�شمل ذلك ال�شج�ئر وال�شيج�ر واجلراك والتنب�ك واملع�شل 

واأي منتج يدخل التبغ يف مكون�ته، �شواء مت ذلك عن طريق ال�شج�ئر اأو ال�شيج�ر اأو الغليون اأو الن�شوق 

اأو ال�شي�شة اأو امل�شغ اأو التخزين اأو اأي طريقة اأخرى.

الالئحة:

2-1    يق�شد ب�لتدخني تع�طي التبغ وم�شتق�ته ب�أي طريقة ك�نت، ومن تلك الطرق على �شبيل املث�ل 

ال احل�شر ا�شتخدام: ال�شج�ئر، وال�شيج�ر، واجلراك، والتنب�ك، واملع�شل، والنظم االلكرتونية 

للتدخني، وتبغ الغليون، وتبغ امل�شغ والتخزين، وال�شمة، وال�شويك�، والن�شوق، والتمبل. اأو اأي 

و�شيلة اأخرى يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه.

المادة )3(
حتظر زراعة اأو ت�شنيع التبغ وم�شتق�ته يف اململكة.

الالئحة:

3-1     حتظر زراعة نب�ت�ت التبغ بجميع اأنواعه� وف�ش�ئله� واأجزائه�، اأو اأي �شيء يدخل التبغ يف 

تركيبته.

3-2     يحظر ت�شنيع اأي نوع من اأنواع التبغ اأو اأوراقه اأو ثم�ره اأو جذوره اأو �شيق�نه اأو بذوره 

)اخل�شراء، اأو املجففة(، اأو اأي منتج�ت يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف 

تكوينه�، ويدخل يف الت�شنيع وكذلك اإع�دة الت�شنيع، او اإع�دة التعبئة، اأو اخللط.

3-3     تقوم اجله�ت الرق�بية ذات العالقة ب�شبط وحترير خم�لف�ت زراعة و�شن�عة التبغ وم�شتق�ته، 

واإيق�ع الغرام�ت بحق املخ�لفني مع مراع�ة م� ج�ء يف الف�شل الث�لث من نظ�م اإيرادات الدولة، 

واالإ�شراف على عملية اإزالة املخ�لفة. 

المادة )4(
تزاد الر�شوم على التبغ وم�شتق�ته، بقرار من جمل�س الوزراء.

الالئحة:

تقوم اللجنة الوطنية ملك�فحة التبغ - كلم� دعت احل�جة اإىل ذلك – برفع مرئي�ته� اإىل وزير ال�شحة ب�ش�أن 

زي�دة الر�شوم على التبغ وم�شتق�ته، ولوزير ال�شحة رفع املرئي�ت اإىل جمل�س الوزراء.

المادة )5(
يجب اأن يكون مو�شح�ً على علبة التبغ وم�شتق�ته البي�ن�ت االإي�ش�حية والتحذيرية التي حتدده� الالئحة 

التنفيذية.

الالئحة:

5-1     يجب اأن تكون جميع عبوات التبغ الكبرية منه� اأو ال�شغرية، وعلب اأي منتج�ت يدخل التبغ اأو 

�شيئ�ً من م�شتق�ته يف تكوينه� مط�بقة للموا�شف�ت القي��شية املعمول به� من الهيئة الع�مة للغذاء 

والدواء املن�شورة يف موقعه� االإلكرتوين، وم� يطراأ عليهم� من تعديالت.

5-2     على الهيئة الع�مة للغذاء والدواء التن�شيق مع اللجنة الوطنية ملك�فحة التبغ ملراجعة وتعديل 

املوا�شف�ت اخل��شة ببط�قة عبوات منتج�ت التبغ وم�شتق�ته متى م� دعت احل�جة لذلك.

المادة )6(
ال يف�شح للتبغ وم�شتق�ته ب�شكل نه�ئي اإال بعد حتليل عين�ت منه يف املختربات التي حتدده� الالئحة 

التنفيذية، للت�أكد من مط�بقته� للموا�شف�ت التي تعده� اجلهة املخت�شة ب�لتن�شيق مع وزارة ال�شحة.

الالئحة:

6-1     ال يتم الف�شح النه�ئي )مع عدم االخالل مبيزة الف�شح بتعهد عدم الت�شرف( للتبغ واأي منتج�ت 

يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه� اإال بعد اأن تتج�وز هذه املنتج�ت 

اختب�رات فح�شه� من الهيئة الع�مة للغداء والدواء اأو املختربات املعتمدة لديه�.

6-2     يتم �شحب عين�ت ع�شوائية من االأ�شواق بوا�شطة اجله�ت الرق�بية املخت�شة اأو من املن�فذ 

اجلمركية، واختب�ره� لدى املختربات املعتمدة لدى الهيئة الع�مة للغذاء والدواء والت�أكد من 

مط�بقة منتج�ت التبغ املعرو�س ب�الأ�شواق، على اأن يتحمل م�شتوردي هذه املنتج�ت تك�ليف اجراء 

االختب�رات وم� يتعلق بذلك.

المادة )7(
يمنع التدخين في األماكن اآلتية:

1-   االأم�كن وال�ش�ح�ت املحيطة ب�مل�ش�جد.

2-    الوزارات وامل�ش�نع احلكومية واملوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت الع�مة وفروعه�، واجله�ت الع�مة االأخرى يف 

الدولة.

3-   املوؤ�ش�ش�ت التعليمية وال�شحية والري��شية والثق�فية، واالجتم�عية واخلريية.

4-   االأم�كن املخ�ش�شة للعمل يف ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت وامل�ش�نع والبنوك وم� يف حكمه�.

5-   و�ش�ئل النقل الع�مة برية اأو جوية اأو بحرية، وفق م� حتدده الالئحة التنفيذية.

6-   اأم�كن ت�شنيع الطع�م واملواد الغذائية وامل�شروب�ت وجتهيزه� وتعبئته�.

7-   مواقع اإنت�ج البرتول وم�شتق�ته ونقله وتوزيعه وتكريره وحمط�ت توزيع الوقود والغ�ز وبيعهم�.

8-   امل�شتودع�ت وامل�ش�عد ودورات املي�ه.

9-    االأم�كن الع�مة التي مل ترد يف الفقرات ال�ش�بقة، على اأنه يف ح�لة اإيج�د مواقع للمدخنني يف االأم�كن 

التي ت�شنف �شمن هذه الفقرة، فيجب على ال�شخ�س امل�شوؤول عنه� مراع�ة اأن تكون معزولة ويف 

اأ�شيق احلدود، وال يدخله� من يقل عمره عن ثم�نية ع�شر ع�م�ً، وحتدد الالئحة التنفيذية مع�يري 

تطبيق هذه الفقرة.

الالئحة:

7-1     حف�ظ�ً على ال�شحة الع�مة وال�شالمة واحلد من تع�طي التبغ وحلم�ية االأفراد غري املدخنني من 

نوع التعديلالن�س بعد التعديلالن�س قبل التعديلاملادة

م2-7/7

�شمن م�ش�فة ) 8( مرتعن جميع االأم�كن التي تكون مهي�أة لدخول اأواجتم�ع اأو جلو�س اأو مرور 

الن��س يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف الفقرات ال�ش�بقة، اأوغريه� من االأم�كن ك�ملجمع�ت واملراكز التج�رية 

واملع�ر�س واملهرج�ن�ت وامللتقي�ت واملنتدي�ت

واملط�عم واملق�هي واأم�كن الت�شلية والرتفيه واحلدائق الع�مة واملنتزه�ت، وم� يف حكمه� .

�شمن م�ش�فة )10( مرت عن جميع االأم�كن التي تكون مهي�أة 

لدخول اأو اجتم�ع اأو جلو�س اأو مرور الن��س يف االأم�كن امل�ش�ر 

اإليه� يف الفقرات ال�ش�بقة، اأوغريه� من االأم�كن ك�ملجمع�ت 

واملراكز التج�رية واملع�ر�س واملهرج�ن�ت وامللتقي�ت 

واملنتدي�ت واملط�عم واملق�هي واأم�كن الت�شلية والرتفيه 

واحلدائق الع�مة واملنتزه�ت، وم� يف حكمه�، وي�شتثنى من ذلك 

االأم�كن املرخ�شة من وزارة ال�شئون البلدية والقروية.

تعديل

م1-8/8

ال تب�ع منتج�ت التبغ اأو اأحد من م�شتق�ته اإال داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع ال�شج�ئر يف عبوة مغلقة 

على اأال تقل عن عدد ) 20 ( �شيج�رة، واليجوز البيع ب�حلبة، واأال تقل الكمية عن ) 500 ( غرام من تبغ 

اجلراك اأواملع�شل اأو الغليون

ال تب�ع منتج�ت التبغ اأو اأحد من م�شتق�ته اإال داخل عبوات 

مغلقة، ويكون بيع ال�شج�ئر يف عبوة مغلقة علىاأال تقل عن عدد 

)20( �شيج�رة، وال يجوزالبيع ب�حلبة، واأن يرتاوح الوزن 

امل�شفى لعبوة بقية منتج�ت التبغ االأخرى املعرو�س بيعه� 

للم�شتهلك املب��شر بني )250-500(  غرام وت�شمل هذه املنتج�ت 

على �شبيل املث�ل ولي�س احل�شر املع�شل واجلراك والغليون. من 

تبغ اجلراك اأو املع�شل اأو الغليون.

تعديل
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نظام مكافحة التدخني.. تتمة

التعر�س لدخ�ن التبغ وانبع�ث�ته، يحظر تع�طي التبغ وم�شتق�ته عن طريق التدخني او اأي طريقة 

اأخرى يتم من خالله� ا�شتهالك التبغ يف االأم�كن الت�لية:

1.    امل�ش�جد وال�ش�ح�ت املحيطة به� ، ال �شيم� احلرمني ال�شريفني وم� حولهم�.

2.     املن�ش�آت التعليمية والتدريبية احلكومية واخل��شة وملحق�ته� مب� يف ذلك املن�ش�آت التعليمية الت�بعة 

لل�شف�رات ال�شعودية وقن�شلي�ته�، وي�شمل ذلك مواقع التدريب.

3.    اجلمعي�ت واملوؤ�ش�ش�ت االهلية مب� يف ذلك اخلريية منه� واالجتم�عية وفروعه�.

4.    املواقع االأثرية والرتاثية واملت�حف.

5.    ق�ع�ت االأفراح والق�ع�ت املعدة للموؤمترات والندوات واملح��شرات.

6.     املن�ش�آت ال�شحية احلكومية واالأهلية من م�شت�شفي�ت، ومدن طبية، وعي�دات، وعي�دات متنقلة 

ومراكز، وخمتربات، و�شيدلي�ت، وم� يف حكمه�.

7.     جميع و�ش�ئل النقل الع�مة ومن ذلك على �شبيل املث�ل ال احل�شر: املركب�ت، واحل�فالت، والقط�رات، 

وال�شفن، والقوارب، والط�ئرات. 

8.    حمط�ت النقل الع�م، وحمط�ت القط�رات، وحمط�ت ال�شكك احلديدية، واملط�رات.

9.    و�ش�ئل نقل االأدوية وتخزينه� وامل�شتلزم�ت ال�شحية واالأطعمة واملواد الغذائية وامل�شروب�ت.

10.   االأم�كن املخ�ش�شة لت�شنيع واإعداد وحت�شري وتعبئة الطع�م وامل�شروب�ت واملواد الغذائية يف 

املط�عم، واملق�هي، والك�شك�ت، وعرب�ت الطع�م املتنقلة والث�بتة، وامل�ش�نع، واملط�بخ، وم� يف حكمه�. 

11.  حمط�ت توزيع الوقود والغ�ز وبيعهم�.

12.   و�ش�ئل نقل املواد البرتولية وم�شتق�ته� واملواد الكيمي�ئية وم�شتق�ته�، واأية مواد اأخرى �شريعة اال�شتع�ل.

13.  كب�ئن ال�شراف االآيل املغلقة، وم� يف حكمه�.

7-2     �شمن م�ش�فة )10( مرت عن جميع االأم�كن التي تكون مهي�أة لدخول اأو اجتم�ع اأو جلو�س اأو مرور 

الن��س يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف الفقرات ال�ش�بقة، اأو غريه� من االأم�كن ك�ملجمع�ت واملراكز 

التج�رية واملع�ر�س واملهرج�ن�ت وامللتقي�ت واملنتدي�ت واملط�عم واملق�هي واأم�كن الت�شلية 

والرتفيه واحلدائق الع�مة واملنتزه�ت، وم� يف حكمه�، وي�شتثنى من ذلك االأم�كن املرخ�شة من 

وزارة ال�شئون البلدية والقروية.

7-3     يف ح�ل مت و�شع مك�ن خم�ش�س لتع�طي التبغ يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة الت��شعة من هذه 

امل�دة، فيجب اأن تكون املنطقة املخ�ش�شة لهذا الغر�س مرخ�شة، واأن يوجد به� و�ش�ئل جيدة 

للتهوية، واأن ال يقدم فيه� اأي نوع من اخلدم�ت مب� يف ذلك االأطعمة وامل�شروب�ت، واأن ال يوفر 

فيه� اأي نوع من اأنواع الت�شلية والرتفيه اأو �ش��ش�ت العر�س، ويجب و�شع لوح�ت تنبيهية حتظر 

دخول من هم اقل من عمر 18 �شنة على اأن تكون مكتوبة ب�للغتني العربية واالجنليزية ب�شكل 

وا�شح ومو�شوعة يف مك�ن ب�رز قبل الدخول اإىل املوقع املخ�ش�س لتع�طي التدخني.

7-4     اأن يكون املك�ن املخ�ش�س لتع�طي التبغ يف االأم�كن امل�ش�ر اإليه� يف هذه امل�دة م�شتوفي�ً لل�شروط 

واملوا�شف�ت اخل��شة ب�لتهوية والتكييف االآتية:

1.    يجب اأن يكون املك�ن معزوال عن املن�طق املج�ورة له.

2.    يجب اأن ال يقل ارتف�عه عن 3م.

3.    يجب اأن تكون االأبواب ذاتية االإغالق.

4.     يجب اأن ال يزيد عدد االأ�شخ��س املتواجدين يف املك�ن يف وقت واحد عن العـدد املـ�شموح بـه ومبعدل 

1.40مرت مربع لل�شخ�س على االقل.

5.    عدم و�شع اأي خدم�ت يحت�جه� غري املدخنني مثل )اله�تف-الف�ك�س-اأجهزة الطب�عة وغريه�(.

6.    عدم و�شع غرف التدخني على ممر لغري املدخنني.

7.    يجب اأن تكون االأ�شقف امل�شتع�رة من األواح االأملونيوم �شهلة التنظيف.

8.     مراع�ة اأن تكون االأر�شي�ت من املواد الغري ق�بلة لالإ�شع�ل والق�بلة للتنظيف ب�شهولة وجتنب اأن 

تكون من املوكيت اأو الفينيل.

9.    ال ي�شمح بدخول االأ�شخ��س الذين تقل اأعم�رهم عن 18 �شنة.

10.  يجب اأن تتوفر فيه �شروط ال�شالمة ومك�فحة احلريق اخل��س ب�ملب�ين.

11.   اأن يكون �شغط الهواء يف الداخل �ش�لب اأي اقل من االأم�كن املج�ورة م� بني )7-5( ب��شكل مب� يع�دل 

.WG In )0.02-0.03(

12.   يجب اأن ال يقل معدل تدفق الهواء الداخل اإىل املك�ن عن 25لرت/ث�نية لكل �شخ�س م�شمم�ً على احلد 

االأعلى لكث�فة االإ�شغ�ل. 

13.   يجب طرد الهواء للخ�رج مب��شرة بطرق ميك�نيكية وال يجوز اإع�دة تدويره يف منظومة التهوية 

والتكييف.

14.   اأن يكون نظ�م التهوئة ق�در على تبديل الهواء مب� ال يقل عن ع�شر مرات حجم الهواء ب�ل�ش�لة لكل 

�ش�عة واأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة �ش�ع�ت العمل.

15.   يجب اأن تكون خم�رج الهواء على بعد 8 م على االأقل من املخ�رج اأو املـداخل الرئي�شة والنوافذ 

وفتح�ت تزويد اأنظمة التكييف ب�لهواء اخل�رجي.

16.   ف�شل نظ�م التهوية والتكييف عن النظ�م املخ�ش�س لالأم�كن االأخرى بحيث ال ي�شمح بتدوير الهواء 

مع االأم�كن االأخرى )غري املخ�ش�شة للمدخنني(. 

المادة )8(

للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي:
1-   اأال يب�ع اإال داخل عبوة مغلقة حتتوي على العدد اأو الكمية التي حتدده� الالئحة التنفيذية.

2-   اأال يب�ع ب�آالت البيع الذاتي.

3-   اأال يب�ع داخل و�ش�ئل النقل الع�مة.

4-   اأال يب�ع ملن تقل اأعم�رهم عن ثم�نية ع�شر ع�م�ً.

5-   اأال ت�شجل براءات االخرتاع املتعلقة به.

6-   اأال يخف�س �شعره، واأال يقدم على �شكل عين�ت جم�نية اأو هداي�.

7-   عدم ا�شترياد اأو بيع اأو تقدمي منتج�ت حتمل دع�يًة للتبغ وم�شتق�ته.

8-   و�شع مل�شق يف مك�ن البيع يحوي حتذيرًا �شحي�ً مب�ش�ر التدخني.

الالئحة:

8-1     ال تب�ع منتج�ت التبغ اأو اأحد من م�شتق�ته اإال داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع ال�شج�ئر يف عبوة 

مغلقة على اأال تقل عن عدد )20( �شيج�رة، وال يجوز البيع ب�حلبة، واأن يرتاوح الوزن امل�شفى 

لعبوة بقية منتج�ت التبغ االأخرى املعرو�س بيعه� للم�شتهلك املب��شر بني )500-250( غرام 

وت�شمل هذه املنتج�ت على �شبيل املث�ل ولي�س احل�شر املع�شل واجلراك والغليون. من تبغ اجلراك 

اأو املع�شل اأو الغليون.

8-2     مينع بيع اأو عر�س اأو و�شع التبغ، اأو اأي من منتج�ته يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من 

م�شتق�تهم� يف تكوينه� داخل اآالت البيع الذاتي.

8-3     مينع بيع اأو عر�س اأو التبغ، اأو اأي من املنتج�ت التي يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً من 

م�شتق�تهم� يف تكوينه� يف جميع و�ش�ئل النقل الع�مة ك�ملركب�ت، واحل�فالت، والقط�رات، وال�شفن، 

والقوارب، والط�ئرات. 

8-4     مينع بيع منتج�ت التبغ اأو م�شتق�ته ملن تقل اأعم�رهم عن 18 �شنة، وللب�ئع احلق يف اأن يطلب من 

امل�شرتي تقدمي الدليل على بلوغه هذا ال�شن.

8-5     مينع ت�شجيل براءات االخرتاع فيم� يخ�س اأي منتج من املنتج�ت التي يدخل التبغ اخل�م اأو 

امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه� اأو اأي برن�مج اأو اأداة اأو و�شيلة اأو فكرة تكون مرتبطة 

ب�لتبغ اأو اأحد م�شتق�ته ب�شكل مب��شر اأو غري مب��شر.

8-6     مينع تخفي�س �شعر التبغ او اأي من م�شتق�ته او تقدميه من �شمن العرو�س الرتويجية ب�شكل 

جم�ين كهداي� او جوائز اأو على �شكل عين�ت الأي غ�ية ك�نت.

8-7    مينع ا�شترياد اأو بيع اأو تقدمي اأي منتج يحمل دع�ية مب��شرة اأو غري مب��شرة للتبغ وم�شتق�ته.

8-8     يجب اأن تو�شع يف االأم�كن املخ�ش�شة لبيع اأو عر�س اأو و�شع التبغ اأو اأي من م�شتق�ته اأو اأي من 

املنتج�ت التي يدخل التبغ اخل�م او امل�شنع اأو �شيئ�ً من م�شتق�تهم� يف تكوينه�؛ عب�رة و�شورة 

تعربان عن م�ش�ر التدخني والتعر�س النبع�ث�ته، على اأن تكون يف مك�ن ب�رز وب�شكل وا�شح.

المادة )9(
مينع ا�شترياد وبيع األع�ب االأطف�ل واحللوى امل�شنعة على هيئة �شج�ئر اأو اأي اأداة من و�ش�ئل التدخني.

الالئحة:

9-1     مينع ا�شترياد اأو بيع اأو عر�س اأو تقدمي ب�شكل جم�ين األع�ب االأطف�ل واحللوى امل�شنعة التي تكون 

على هيئة �شج�ئر، اأو على هيئة اأي منتج من منتج�ت التي يدخل التبغ اخل�م اأو امل�شنع اأو �شيئ�ً 

من م�شتق�تهم� يف تكوينه�، اأو على هيئة اأية اأداة اأو و�شيلة من اأدوات وو�ش�ئل تع�طي التبغ.

المادة )10(
1-   مينع االإعالن والرتويج للتبغ وم�شتق�ته ب�أي و�شيلة من و�ش�ئل االإعالن اأو االإعالم ال�شعودية.

2-    حتذف م�ش�هد تع�طي التبغ وم�شتق�ته من االأفالم وامل�شل�شالت والربامج واملطبوع�ت التي تعر�س 

يف ال�شعودية، وكل م� ي�شجع على التدخني.

الالئحة:

10-1     مينع االإعالن والدع�ية والرتويج مب� يف ذلك الرع�ية للتبغ وم�شتق�ته وذلك ب�شكل مب��شر وغري 

مب��شر عن طريق قنوات و�ش�ئل االإعالن واالإعالم ال�شعودي املرئية واملقروءة وامل�شموعة، مب� يف 

ذلك ا�شتخدام املواقع واملن�ش�ت والو�ش�ئط االإلكرتونية.

10-2     يجب حذف جميع م�ش�هد لتع�طي التبغ وم�شتق�ته من االأفالم وامل�شل�شالت والربامج واملطبوع�ت 

التي تعر�س يف ال�شعودية مب� يف ذلك الربامج والو�ش�ئط االإلكرتونية، وي�شمل احلذف كل م� 

ي�شجع على تع�طي التبغ بطريقة مب��شرة اأو غري مب��شرة. 

المادة )11(
على كل اجله�ت احلكومية امل�شوؤولة عن ال�شوؤون االإ�شالمية، والتعليم، واالإعالم، والري��شة، وال�شحة، 

وال�شوؤون االجتم�عية، عمل برامج توعية ملك�فحة التدخني ب�شكل م�شتمر وبطريقة فع�لة ومبتكرة، وحث 

القط�ع االأهلي للم�ش�ركة يف هذه الربامج.

الالئحة:

11-1     على ك�فة اجله�ت احلكومية تقدمي برامج توعوية �شنوية مبنية على ن�شب املدخنني من الع�ملني 

الت�بعني له�.

 11-2     تقوم اللجنة الوطنية ملك�فحة التبغ بو�شع ا�شرتاتيجية وطنية �ش�ملة للتوعية مبك�فحة التدخني 

ومع�جلة اأ�شراره واحلد من التعر�س لدخ�نه، وبن�ء برامج وطنية مبتكرة لذلك ب�ال�شتن�د على 
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نظام مكافحة التدخني.. تتمة

الرباهني العلمية ومن خالل اأف�شل املم�ر�ش�ت الع�ملية، وذلك ب�لتن�شيق مع اجله�ت احلكومية، 

وحث القط�ع االأهلي للم�ش�ركة يف ذلك. 

11-3      ل�شم�ن تنفيذ برامج التوعية ملك�فحة التدخني ب�شكل م�شتمر وبطريقة فع�لة ومبتكرة، تقوم 

اللجنة الوطنية ملك�فحة التبغ ب�إجراء م�شوح�ت وطنية واأنظمة لر�شد حجم تع�طي التبغ 

وم�شبب�ته وم�ش�عف�ته مب� يف ذلك اجراء الدرا�ش�ت التقوميية للربامج واالن�شطة ذات العالقة 

ومدى حتقيقه� لالأهداف املرجوة منه�.

المادة )12(
تتوىل الوزارات وامل�ش�لح احلكومية واملوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت الع�مة وفروعه�، واجله�ت الع�مة االأخرى 

يف الدولة، واملوؤ�ش�ش�ت التعليمية وال�شحية والري��شية والثق�فية واالجتم�عية واخلريية، وموؤ�ش�ش�ت 

ومن�ش�آت القط�ع اخل��س وفروعه�؛ م�شوؤولية �شبط وحترير املخ�لف�ت واإيق�ع الغرام�ت.

الالئحة:

12-1     تتوىل اجله�ت امل�شرفة على االأم�كن التي يحظر تع�طي التبغ اأو اأي من م�شتق�ته فيه� مبوجب هذا 

النظ�م والئحته التنفيذية، القي�م ب�الآتي:

اأ  .   و�شع لوح�ت وعب�رات ت�شري اإىل حظر تع�طي التبغ اأو اأي من م�شتق�ته يف هذه االأم�كن 

وبي�ن الغرامة املرتتبة على ذلك؛ على اأن تكون تلك اللوح�ت والعب�رات ب�للغة العربية 

واالإجنليزية ومكتوبة ب�شكل وا�شح واأن تكون موزعة يف اأنح�ء املك�ن.

ب.  و�شع تنظيم الآلية ل�شبط وحترير املخ�لف�ت واإيق�ع الغرام�ت مب� يتوافق مع نظ�م اإيرادات الدولة. 

ج .   على ك�فة اجله�ت املذكورة يف امل�دة ال�ش�بعة مبوجب النظ�م والئحته التنفيذية اأن ت�شع 

االإجراءات الكفيلة لتح�شيل اإيرادات الغرام�ت ب�لتن�شيق مع وزارة امل�لية. 

المادة )13(
يع�قب كل خم�لف الأحك�م امل�دة )الث�لثة( من هذا النظ�م بغرامة م�لية مقداره� )20.000( ع�شرون األف 

ري�ل مع اإزالة املخ�لفة على ح�ش�به.

الالئحة:

13-1     تكون اإزالة اأو اإتالف املخ�لف�ت الواردة ب�مل�دة الث�لثة مبوجب النظ�م والئحته التنفيذية على 

نفقة املخ�لف.

المادة )14(
يع�قب كل من يتع�طى التدخني خم�لف�ً اأحك�م امل�دة )ال�ش�بعة( من هذا النظ�م بغرامة م�لية مقداره� 

)200( مئت� ري�ل.

المادة )15(
فيم� مل يرد يف �ش�أنه ن�س خ��س ب�لعقوبة، يع�قب كل من يرتكب اأي خم�لفة الأي حكم من اأحك�م هذا النظ�م 

بغرامة ال تتج�وز )5000( خم�شة اأالف ري�ل، وت�ش�عف العقوبة يف ح�لة العود.

المادة )16(
يجوز ملن �شدرت �شده عقوبة من العقوب�ت املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م، التظلم اأم�م اجلهة املخت�شة، 

خالل املدة النظ�مية املقررة.

الالئحة:

16-1     يجوز ملن �شدرت �شده العقوبة التظلم خالل مدة 60 يوم اأم�م اجلهة امل�شدرة للعقوبة وعلى 

اجلهة حتديد االإدارة املعنية ب�لتظلم لديه� واالإجراءات اخل��شة به�.

المادة )17(
ال تخل العقوب�ت املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م ب�أي عقوبة اأ�شد ين�س عليه� نظ�م اآخر.

المادة )18(
تخ�ش�س جميع الغرام�ت املح�شلة مبوجب اأحك�م هذا النظ�م لدعم جهود التوعية وت�شجيع اجلمعي�ت 

االأهلية على مك�فحة التدخني ون�شره� على م�شتوى اململكة.

وين�ش�أ لهذا الغر�س ح�ش�ب بنكي ي�شرف منه بح�شب التعليم�ت التي ي�شدره� وزير ال�شحة.

الالئحة:

18-1     يقوم وزير ال�شحة ب�إ�شدار التنظيم الالزم ل�شرف مب�لغ الغرام�ت املح�شلة لدعم جهود التوعية 

وت�شجيع اجلمعي�ت االأهلية على مك�فحة التدخني ون�شره� على م�شتوى اململكة.

المادة )19(
ي�شدر وزير ال�شحة الالئحة التنفيذية لهذا النظ�م ب�لتن�شيق مع اجله�ت املعنية، خالل �شتة اأ�شهر من 

ت�ريخ ن�شره.

الالئحة:

19-1    تقوم وزارة ال�شحة مبراجعة الالئحة بعد م�شي �شنة من تطبيقه� وتعديله� كلم� دعت احل�جة.

المادة )20(
يعمل بهذا النظ�م بعد �شنة من ت�ريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الالئحة:

20-1     تن�شـر هـذه الالئحـة يف اجلــريدة الر�شمـيـة، ومـوقع الـوزارة االإلكتـروين، ويعمـل بهـ� من 

ت�ريخ ن�شره�.

اإن وزير البيئة واملي�ه والزراعة.

بن�ًء على ال�شالحي�ت املخولة له نظ�م�ً.

وا�شتن�دًا اإىل قرار جمل�س الوزراء رقم )551( بت�ريخ 23-9-1440هـ الق��شي ب�أن تتحمل وزارة البيئة 

واملي�ه والزراعة التك�ليف الالزمة ملك�فحة �شو�شة النخيل احلمراء ب�مل�ش�ركة مع اأ�شح�ب مزارع النخيل وفق 

تقدير ع�دل - ي�شعه وزير البيئة واملي�ه والزراعة - مب� ي�شهم يف حتقيق االأهداف املتوخ�ة من الربن�مج.

وبعد االطالع على حم�شر االجتم�ع االأول املعد بت�ريخ 9-1-1441هـ  للجنة الدائمة لربن�مج الوق�ية 

من �شو�شة النخيل احلمراء ومك�فحته� امل�شكلة بن�ًء على قرار جمل�س الوزراء اأعاله. 

ومل� تقت�شيه امل�شلحة الع�مة.

يقرر م� يلي

اأواًل  :   تقوم الوزارة بتحمل التك�ليف الالزمة ملك�فحة �شو�شة النخيل احلمراء مب�ش�ركة اأ�شح�ب مزارع 

النخيل، وفق االآلية االآتية:

1-   مزارع النخيل التي ال يتج�وز عدد اأ�شج�ر النخيل فيه� )500( نخلة، يتحمل اأ�شح�به� تك�ليف 

تكريب النخيل امل�ش�ب وجتهيزه للعالج الكيمي�ئي، وتتحمل الوزارة تك�ليف الك�شف الدوري 

ال�ش�مل، وتطبيق املك�فحة الكيمي�ئية ب�لر�س واحلقن، واملبيدات الكيمي�ئية املقيدة. 

2-   مزارع النخيل التي عدد اأ�شج�ر النخيل فيه� م� بني )501 اإىل 1000( نخلة، يتحمل اأ�شح�به� 

تك�ليف تكريب النخيل امل�ش�ب وجتهيزه للعالج الكيمي�ئي والك�شف الدوري ال�ش�مل كل 

)45( يوم، وتتحمل الوزارة تك�ليف تطبيق املك�فحة الكيمي�ئية ب�لر�س واحلقن، واملبيدات 

الكيمي�ئية املقيدة.  

3-   مزارع النخيل التي عدد اأ�شج�ر النخيل فيه� م� بني )1001 اإىل 2000( نخلة، يتحمل اأ�شح�به� 

تك�ليف تكريب النخيل امل�ش�ب وجتهيزه للعالج الكيمي�ئي، والك�شف الدوري ال�ش�مل كل 

)45( يوم، وتطبيق املك�فحة الكيمي�ئية ب�لر�س واحلقن، وتتحمل الوزارة تك�ليف املبيدات 

الكيمي�ئية املقيدة.    

4-   مزارع النخيل التي يتج�وز عدد اأ�شج�ر النخيل فيه� )2000( نخلة، يتحمل اأ�شح�به� ك�مل 

التك�ليف الالزمة ملك�فحة �شو�شة النخيل احلمراء، وتتوىل الوزارة االإ�شراف على اأعم�ل 

املك�فحة الكيمي�ئية املقيدة وتدريب املزارعني وعم�لهم عليه�، وتقدمي التوعية واالإر�ش�د يف 

هذا ال�ش�أن. 

ث�نيـ�ً:     تتوىل وك�لة الوزارة للزراعة ت�أهيل ال�شرك�ت واملوؤ�ش�ش�ت وكب�ر املزارعني لتنفيذ برن�مج االإدارة 

املتك�ملة لل�شيطرة على ح�شرة �شو�شة النخيل احلمراء، وُيجرى الت�أهيل وفق االآلية التي يعتمده� 

وكيل الوزارة للزراعة.   

ث�لثــ�ً:   يلغي هذا القرار كل م� يتع�ر�س معه من قرارات �ش�بقة. 

رابع�ً:   ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره. 

واهلل املوفق

وزير البيئة واملياه والزراعة 

م. عبدالرحمن بن عبداملح�شن الف�شلي

تتحمل وزارة البيئة واملياه والزراعة التكاليف اللزمة ملكافحة 

�شو�شة النخيل احلمراء مب�شاركة اأ�شحاب مزارع النخيل

قرار وزير البيئة واملياه والزراعة رقم )318548-1-1441( وتاريخ 06- 05-1441هـ


