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ي 
 
ناشونال الموزعة ف بيان حول منتجات فيليب موريس انتر

 المملكة العربية السعودية

 

 2019ديسمبر  20 

 

كة فيليب  ل شر
ّ
ناشونال تمتلك وتشغ منشأة صناعية  44موريس انبر

ي السنة تباع  800وتنتج أكبر من مجهزة بأحدث التقنيات 
 
مليار سيجارة ف

ي أكبر من 
 
م بجميع  . دولة حول العالم 180ف  و المعمول بها  ااألنظمةنلبر 

 
 
سياسات ومواصفات عالمية صارمة فيما يتعلق بالمكونات  نطبق أيضا
ة وعمليات السالمة والجودة لجميع تصنيعيالممارسات الو والمعدات 

ي جميع المنشآت. 
 
 منتجاتنا ف

 
 
 

 

 

للتغليف العادي الصادرة عن الهيئة العامة  الفنيةبعد تطبيق الالئحة 
ناشونال بالبيان  كة فيليب موريس انبر للغذاء والدواء السعودية، تدلي شر

 :  التالي

 
 

ي المملسجائر جميع  -1
 
ناشونال الموزعة ف كة فيليب موريس انبر
ي ألمانيا وبولندا 

 
ي مصانعنا ف

 
عة ف

ّ
 العربية السعودية مصن

              (  Parliament وMarlboro باستثناء Touch باإلضافة إل )
 ) Chesterfield و  L&M)  تركيا 

 

ي  -2
 
ناشونال أي منتجات ف كة فيليب موريس انبر ع شر

ّ
ال تصن

 اإلمارات العربية المتحدة
 

عىل عبوات  لموجود ا "629"مز الباركود الذي يبدأ بالر  -3
ناشونال  كة فيليب موريس انبر يشبر فقط إل منتجات شر

 الرقمي  الباركود تسجيلالمكتب حيث تم 

 

 أنه لم يطرأ  -4
 
ناشونال مجددا كة فيليب موريس انبر أي  تؤكد شر

جودة نكهة و تغيبر عىل المكونات وعمليات التصنيع وال عىل 
ي ا

 
ي منتجاتنا ف

 
لسوق السعودي قبل وبعد التبغ المستخدم ف

من قبل  المطّبقةتطبيق الالئحة التنظيمية للتغليف العادي 
 . الهيئة العامة للغذاء والدواء 

 

ة إل  للمزيد من االستفسارات، يرجر ارسال رسالة مباشر
PhilipMorrisAR عىل تويبر @ 

A Statement about Philip Morris International 

(PMI) Products Distributed in the Kingdom of 

Saudi Arabia 

  

20 December 2019 

 

PMI operates and owns 44 world class, state of the 

art production facilities worldwide and produces 

over 800 billion cigarettes each year sold in over 180 

markets. Not only do we abide by all applicable 

regulations, we also apply stringent and consistent 

global policies, standards and good manufacturing 

practices with respect to the machinery, ingredients, 

safety and quality for all our products, across all our 

facilities.  

 

Following the implementation of the Plain Packaging 

Technical Regulation issued by the Saudi Food & 

Drug authority (SFDA), PMI makes the following 

statements: 

 

1) All our cigarette products sold in Saudi Arabia are 

manufactured in our factories in Germany and 

Poland (Parliament & Marlboro excluding Touch) as 

well as in Turkey (L&M and Chesterfield).  

 

2) PMI does not manufacture any products in the 

UAE. 

 

3) The barcodes used on our packs beginning with 

“629” only identify the administrative office where 

the barcode was digitally generated. 

 

4) PMI further attests that there has been no change 

to the ingredients, manufacturing processes, quality 

and taste of tobacco relating to our products in the 

Saudi market before and after the implementation of 

the plain packaging regulation mandated by the 

SFDA. 

 

For further enquiries please direct message us on 

Twitter @PhilipMorrisAR  

 


