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وزارة ال�سحة

قرار رقم )3( ل�سنة 2011

ب�ساأن �سوابط الإعان والترويج عن التبغ ومنتجاته

باأنواعه  والتبغ  التدخين  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئي�س  ال�شحة،  وزيــر  باأعمال  القائم 

ومنتجاته:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

العالمية  ال�شحة  منظمة  اتفاقية  على  بالموافقة   2006 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 

الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ، 

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة التدخين والتبغ باأنواعه،

وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2009 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ 

باأنواعه ومنتجاته،

العامة  ال�شحة  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

واآخرين من موظفي وزارة ال�شحة �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي،

وبعد موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ باأنواعه ومنتجاته،

قرر الآتي:

المادة )1(

يحظر الدعاية اأو الترويج اأو الإعالن بطريق مبا�شر اأو غير مبا�شر في جميع و�شائل الإعالم 

والو�شائل  النقالة  والهواتف  الإنترنت  �شبكة  ذلك  في  بما  والمقروءة  والم�شموعة  )المرئية 

ي�شمل  اأو غير مبا�شر، كما  ب�شكل مبا�شر  الرعاية  التبغ، ويحظر  الم�شتحدثة( لجميع منتجات 

الحظر:

1- الأن�شطة المتعلقة بالإعالن والترويج والرعاية لجميع منتجات التبغ.

2- الأعمال التي تهدف للترويج اأو يكون لها تاأثير ترويجي لمنتجات التبغ اأو لتعاطيه.

3- الإ�شهامات في اأي حدث اأو ن�شاط اأو عمل فردي اأو جماعي بهدف الترويج لمنتجات التبغ 

اأو تعاطيه.

4- الإعالن عن اأ�شماء العالمات التجارية للتبغ والترويج لها، اأو ل�شركات التبغ.

اأو  كحلويات  ت�شنيعها  اأو  ومنتجاته  للتبغ  دعاية  اأو  اإعالنًا  تت�شمن  التي  المنتجات  دخول   -5

األعاب اأطفال.
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المادة )2(

اأو  عبارات  ا�شتخدام  يحظر  كما  وتو�شيمه،  التبغ  منتج  تغليف  طريق  عن  الترويج  يحظر 

و�شائل م�شللة اأو خادعة اأو تعطي انطباعًا خاطئًا عن خ�شائ�شه اأو اآثاره ال�شحيحة اأو اإخطاره 

اأو اإنبعاثاته اأو اأي عبارة اأو بيان و�شفي اأو عالمة تجارية اأو عالمة رمزية اأو غيرها مما يوحي 

ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة النطباع باأن اأحد منتجات التبغ اأقل �شررًا من غيره، وي�شمل 

اأو غيرها مما ن�شت  اأو »لطيفة«  ذلك عبارات مثل »قليلة القار« اأو »خفيفة« اأو »خفيفة للغاية« 

الخليجية  الفنية  واللوائح  القيا�شية  والموا�شفات  التبغ  لمكافحة  الإطارية  التفاقية  عليها 

المعتمدة. 

المادة )3(

اأو  التجارية  العالمة  ا�شتخدام  تو�شيع  طريق  عن  والإعـــالن  الترويج  اأو  الدعاية  يحظر 

الم�شاركة فيها كما يحظر ما يلي:

اإلى اأي كيان اآخر من اأجل »اأ�شباب تتعلق بالم�شوؤولية  1-التبرعات التي تقدمها �شركات التبغ 

الجتماعية«.

2-الدعاية للممار�شات التجارية »الم�شئولة اجتماعيًا« التي تتبعها دوائر �شناعة التبغ.

المادة )4(

يحظر ظهور التبغ في اأعمال و�شائل الإعالم الترفيهية وفي الإنتاج الإعالمي وتتخذ التدابير 

الإعالمي  العمل  اإنتاج  في  اأ�شهمت  التي  ال�شركات  في  المعنيون  الأ�شخا�س  يقر  باأن  الالزمة 

و�شائل  في  التبغ  لمنتجات  ظهور  اأي  مقابل  فوائد  اأي  على  ح�شولهم  بعدم  كتابيًا  الترفيهي 

اأو  التعرف عليها  التي يمكن  التبغ  التجارية لمنتجات  العالمات  ا�شتعمال  الإعالم، كما يحظر 

اأو ا�شتعمال �شورها في  ا�شتعمال العالمات التجارية لمنتجات التبغ التي يمكن التعرف عليها 

المنتجات الإعالمية.

المادة )5(

يحظر اأي ن�شاط يعتبر من قبيل الإعالن عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها ال�شادرة 

اأي من و�شائل الإعالم المن�شو�س عليها في الفقرة الأولى من المادة  في المملكة با�شتخدام 

)1( من هذا القرار.
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المادة )6(

على موظفي وزارة ال�شحة الذين منحوا �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي- كل فيما يخ�شه- 

اإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا تجاه من يخالف اأحكام هذا القرار.

المادة )7(

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

                                                       القائم باأعمال وزير ال�سحة

رئي�س اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ باأنواعه ومنتجاته

                                                 د/ فاطمة بنت محمد البلو�سي

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1432هـ

الــموافق : 9 اأغ�شط�س 2011م

 


