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  مـديـتق
  

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم فـي عـضويتها األجهـزة                 
هيئة إعداد المواصـفات القياسـية   الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام ال      

  .الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة 

وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنـة الفنيـة                 
بإعداد هذه المواصفة القياسية الخليجية مـن  " قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية  ) "5(رقـم  
 ، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات القياسـية العربيـة             كة العربية السعودية  المملقبل  

  .    واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة 

الـذي عقـد    ،  ) 12( في اجتماع مجلس اإلدارة رقـم        كالئحة فنية خليجية  وقد اعتمدت هذه المواصفة     
  .) 02/06/2010(هـ 19/06/1431بتاريخ 
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   السيجار والسيجار التوسكانى-التبغ ومنتجاته

  ال ـالمج  - 1

 تختص هذه المواصفة القياسية بالـسيجار والـسيجار التوسـكانى وتـشمل مكوناتهمـا               
  .وعبواتهما

  المراجع التكميلية  -2

2/1  GSO 246 " بطاقات منتجات التبغ. "  

2/2      GSO 597 " السجائر. "  

  ".طرق اختبار التبغ ومنتجاته: " الخليجية  والخاصة بـ المواصفة القياسية       2/3

2/4       GSO 988"  الجزء األول–المستويات اإلشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية ."  

2/5       GSO 998"     طرق الكشف عن الحدود اإلشعاعية المسموح بها فـي المـواد الغذائيـة– 
  ".ماالتحليل الطيفي ألشعة جا:  الجزء األول

ـ          2/6 طرق تقدير بقايا  السموم       "المواصفة القياسية الخليجية التي تعتمدها الهيئة والخاصة ب
  . " في األغذية واألعالف) االفالتوكسينات(الفطرية 

2/7        GSO 382"       الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيـدات اآلفـات فـي المنتجـات
  . "  الجزء األول–الزراعية الغذائية 

2/8   GSO 383"  الحدود القصوى المسموح بها لبقايا مبيدات اآلفات في المنتجات الزراعية و
  ". الجزء الثاني-الغذائية

2/9        GSO 841"  المسموح بهـا فـي األغذيـة    ) االفالتوكسينات(حدود بقايا السموم الفطرية
 . " واألعالف

2/10 GSO 598       "  اخذ العينات–السجائر  " . 

  التعاريف   -3

منتج من منتجات التبغ المعد للتدخين المباشر وهو عبارة عن لفافـة مـصنعة              : السيجار      3/1
ويصنع السيجار من نوع خاص من التبغ       ) حشو وغالف داخلي وغالف خارجي    (بالكامل  

  . هو تبغ السيجار المسوي بالهواء 
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تدخين وهو عبارة عن لفافة بالكامـل       السيجار التوسكانى منتج من منتجات التبغ المعدة لل         3/2
ويصنع السيجار التوسكانى من نوع خاص مـن التبـغ   ) حشو وغالف خارجي(من التبغ   

  .الداكن المسوى بالنار 

  المتطلبات   -4

  التبغ الخام   4/1

يكون التبغ الخام المستخدم تبغاً خالصاً من تبوغ السيجار وهي تبوغ فقيرة جداً في السكر                 4/1/1
لية من المواد الغريبة نباتية كانت أو غير نباتية ومن اإلصابات الحشرية طبقـاً       وتكون خا 

  .لقرارات الحجر الزراعي في هذا الشأن 

يحظر استخدام التبغ المتخلف عن التدخين والتبغ الذي أجريت عليه أي عملية تغير مـن                 4/1/2
   .صفاته أو أية من تبوغ ليست من تبوغ السيجار والسيجار التوسكانى

 تغير من صفاتها ويمنـع      استخدامهاتنزع العروق الوسطية السميكة من أوراق التبغ قبل           4/1/3
  .خلطها في التصنيع كما يحذر خلط أية مواد غريبة ليست من التبغ الخالص 

  يتكون  من ثالثة أجزاء : السيجار  4/2

   .وغ حشو السيجاروتستخدم فيه تب. الحشو هو الجزء الداخلي المكون لجسم السيجار   4/2/1

وتستخدم فيـه تبـوغ الغـالف       . هو الجزء المحيط والرابط له      ) الرابط(الغالف الداخلي     4/2/2 
الداخلي من التبغ الخالص والتي تتميز أوراقها بأنها ذات نسيج قوى مرن يتحمل عمليـة               

  .الفرد أو الشد واحتراق جيد المسواه بالهواء 

. بط وإعطاء السيجار مظهره النهائي    الغالف الخارجي هو الجزء المستعمل في تغليف الرا         4/2/3
وتستخدم فيه تبوغ غالف السيجار وتتميز أوراقها بأن نسيجها رقيق السمك ومرنـة ذات              

  .احتراق جيد جداً وعروقها الجانبية دقيقة كما أن الورقة تكون متجانسة اللون

   وهو يتكون من جزئين السيجار التوسكانى  4/3

،  هو الجزء الداخلي المكون لجسم السيجار ويستخدم فيه التبغ الداكن المسوى بالنار            الحشو  4/3/1
  .وتقطع أوراق الحشو بالحجم المناسب لكل مقاس من السيجار التوسكانى 
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لتبـغ  الغالف الخارجي هو الجزء المحيط بالجزء السابق والمغلف له ويستخدم فيه كذلك ا              4/3/2
الداكن المسوى بالنار ويتكون الغالف من قطعة واحدة بطول ورق التبغ تلـف حلزونيـاً               
حول السيجار من القاعدة للرأس بحيث تكون العروق الجانبية للورقة دائماً بطول السيجار             

  ) .نشأ أو آي مادة مشابهة من الدرجة الغذائية(ويثبت طرف الغالف بمادة الصقة غذائية 

         .ت عامة للسيجار والسيجار التوسكانى متطلبا   4/4

  .     يكون غالف السيجار والسيجار التوسكانى سليماً غير مفصول عن بقية السيجار 4/4/1

  . يتلوث غالف السيجار أو غالف السيجار التوسكانى بالمادة الالصقة أاليجب   4/4/2

٪ مـن تبـوغ     5مم على   0.6تحته  ال تزيد نسبة الناعم الذي يمر من منخل قياسي سعة ف            4/4/3
  .٪ 13الحشو محسوبة على أساس أن درجة رطوبة التبغ 

٪ محـسوبة علـى     3ال تزيد نسبة الرمل في الحشو للسيجار أو السيجار التوسكانى على              4/4/4
  .٪ 13أساس أن التبغ درجة رطوبته 

 ذات درجـة    يمكن إضافة مواد محسنة للطعم والرائحة وحافظة للرطوبة على أن تكـون             4/4/5
  .غذائية 

 بـالغالف   –تقطع أوراق الحشو بالحجم المناسب لكل مقاس من  السيجار ويلف الحـشو                4/4/6
  .والذي يتكون من ورق تبغ طبيعي ) الرابط(الداخلي 

   .أن بتم تجهيز تبغ الحشو بحيث يضمن مرور تيار دخان كاف فيه      4/4/7

     .مخروطي أو أسطوانيلتوسكانى      أن يكون شكل السيجار والسيجار ا4/4/8

  .أن يكون المنتج خالياً من عيوب اللصق والعيوب الظاهرية          4/5

   .يجوز إضافة مرشح مناسب         4/6

  .2/4        أن يكون المستويات اإلشعاعية مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة بالبند 4/7

 اآلفات في الحدود المسموح بها طبقا للمواصفة القياسـية الخليجيـة                                         أن تكون بقايا مبيدات          4/8
  .2/8  , 2/7الواردة بالبند  
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  أخذ العينات  -5

  .2/10تأخذ العينات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة كما هو بالبند   

  طرق االختبار  -6

جميع االختبارات للتأكد من مطابقتهـا      ) 7(طبقا للبند   تجرى على العينة الممثلة المأخوذة        6/1
  .لبنود هذه المواصفة 

  .)3 /2، 2/2(د نتجرى االختبارات طبقا للمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة كما هو بالب  6/2

  التعبئة والنقل والتخزين  -7

  :يجب عند التعبئة والنقل والتخزين مراعاة ما يلي   

  وات مناسبة يعبا المنتج في عب  7/1

  .أن تتم التعبئة بطريقة صحية تحمي المنتج من التلوث   7/2

أن يتم نقل وتخزين المنتج بطريقة ال تؤدي إلى فقد رطوبته بعيدا عن مصادر الحـرارة                  7/3
  .والتلوث 

  البيانات اإليضاحية  -8

ت بطاقـا "  GSO 246 المواصفة القياسية الخليجية رقم مع عدم اإلخالل لما نصت عليه  
  :يجب أن يوضح على بطاقة المنتج البيانات التالية " منتجات التبغ 

  .        اسم الصنف 8/1

  .        اسم المنتج وعالمته التجارية 8/2

  . أ        بلد المنش8/3 

  .الوزن الصافي عند التعبئة   8/4
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  ةـات الفنيـالمصطلح

 Cigarettos...........................................................................يتوس سيجار

 Homogenized tobacco..............................................................تبغ مجنس

 Filler.........................................................................................الحشو

 Cutting.......................................................................................الفرم

 Cutting into flakes.......................................................................الجرش

 Filter........................................................................................مرشح

 Mouthpiece.................................................................................مبسم

 


