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  املقدمة

  

ردن، حيث يتم إعداد املواصفـات القياسـية  مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية هي اهليئة الوطنية للتقييس يف األ
ممثلني للجهـات الرئيسية املعنية مبوضوع  األردنية من خالل جلان فنية. وتكون هذه اللجان عادةً مشكلةً من أعضاء

ذه اجلهات احلق يف إبـداء الـرأي واملالحظات حول هذه املواصفة، وذلك أثناء فترة تعميم هلاملواصفـة، ويكون 
تصويت، سعياً جلعـل املواصفـات القياسية األردنية موائمة للمواصفات القياسية الدوليـة واإلقليميـة   مشروع ال

  والوطنية قدر اإلمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بني الدول.
  

: ٢، اجلـزء  ٢/٢٠٠٥-١ل الفنـي ملديرية التقييس تتم هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية وفقاً لدليل العم
  .*قواعد هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية

  
القياسية األردنية  بدراسة املواصفة وبناًء على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية املتخصصة بالتبغ ومنتجات التبغ

 ،٤٤٦/٢٠١٢ة القياسية األردنية املواصف ومشروع بالتبغ ومنتجات التبغ ـ السجائراخلاصة  ٤٤٦/٢٠١٠
) ١٢) فقرة (أ) بند (٥وذلك استناداً للمادة ( ،٤٤٦/٢٠١٢أردنية  وأوصت باعتماد املشروع املعدل كقاعدة فنية

  .٢٠٠٠لعام  ٢٢من قانون املواصفات واملقاييس رقم 
  
 القاعدة الفنية األردنيةهذه من ) ٦-٧الكربون من البند ( دواجلزء اخلاص بأول أكسي) ٨-٧() و٧-٧البنود ( عتربت

  .١/١/٢٠١٣من تاريخ سارية املفعول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــ

  قيد التعديل. *
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

  التبغ ومنتجات التبغ ـ السجائر
  
  اال -١

  

  رة بالطرق امليكانيكية.حضختتص هذه املواصفة القياسية األردنية بالسجائر املُ
  

  املراجع التقييسية -٢
  

الية ال ميكن االستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. يف حالة اإلحالة املؤرخة تطبق الطبعة املذكورة الوثائق املرجعية الت
فقط، أما يف حالة اإلحالة غري املؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة املرجعية املذكورة أدناه (متضمنة أي تعديالت)، 

  رس للمواصفات السارية املفعول يف الوقت احلاضر.علماً بأن مكتبة مؤسسة املواصفات واملقاييس حتتوي على فها
  ـ تقدير الرماد الكلي. الشاي، ١٥٧٥املواصفة القياسية الدولية  -
  ـ تقدير الرماد غري الذائب يف محض اهليدروكلوريك. الشاي، ١٥٧٧املواصفة القياسية الدولية  -
الكلي والنيكوتني اخلايل من اجلزيئات احلرة اجلافة  ، السجائر ـ حتديد النيكوتني١٣٨٠املواصفة القياسية األردنية  -

  ي.ـباستخدام آلة التدخني للتحليل الروتين
  ، السجائر ـ طرق أخذ العينات.١٣٨١املواصفة القياسية األردنية  -
  ، السجائر ـ حتديد أول أكسيد الكربون يف أخبرة السجائر املدخنة.١٣٨٢املواصفة القياسية األردنية  -
ـ ديد النيكوتني يف الدخان املكثّ، السجائر ـ حت ١٣٨٣ة القياسية األردنية املواصف - طريقـة كروماتوغرافيـا    ف 

  الغاز.
  : طريقة كارل فيشر.٢اجلزء  ،ف، السجائر ـ حتديد املاء يف الدخان املكث٢ّ-١٣٨٤املواصفة القياسية األردنية  -
  ، تقدير نسبة الرطوبة يف التبغ.٩٦٦,٠٢ طريقة رقم، )AOAC١  الرمسيني الكيميائينيني حملللّامجعية جملد  -
  ، تقدير نسبة النيتروجني.٩٥٩,٠٤، طريقة رقم AOAC ني الكيميائيني الرمسينيحملللّا مجعيةجملد  -
- ا آمنة هاتاملنكّو عي املستخلصاتقوائم مجعية مصناملتعارف على أ FEMA GRAS ٢(.  
  

  املصطلح والتعريف -٣
  

  يستخدم املصطلح والتعريف الوارد أدناه:القياسية األردنية صفة ألغراض هذه املوا

  
  ـــــــــــ

١( Association of Official Analytical Chemists :AOAC.  
٢( FEMA GRAS:.Flavor and Extract Manufacturers Association's of Generally Recognized As Safe   

١/٨  
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  
١-٣  

 السجائر
 شكلٍبعه املختلفة بعد حتضريه وجتهيزه وتشكيله باستخدام أوراق خاصة ار من أوراق التبغ بأشكاله وأنوحضنتج املُامل

   يضوي، حبيث يناسب تدخينه مباشرةًمستدير أو ب
  

 القياسيةاالشتراطات  -٤
  

  :حبيث فر االشتراطات القياسية التالية يف املنتج النهائيجيب تو

  .من املواد الغريبة نباتيةً كانت أو غري نباتيةً هخدم يف جتهيزخيلو التبغ املست ١-٤
  العفن واحلشرات بأطوارها املختلفة. من اًوخالي اًكون نظيفي ٢-٤
  خيلو من أية روائح غريبة غري تلك اليت تتميز ا مكونات السجائر. ٣-٤
ي نوعيته أو عليه أية عمليات تؤدي إىل ترد مينع استخدام بقايا التبغ الناجتة عن التدخني أو التبغ الذي أجريت ٤-٤

  خصائصه عند تدخينه.
ملواد الضارة املنبعثـة مـن   وميكن إضافة أية مواد مسموح ا لزيادة حجز ا مبرشح بإحدى ايتيه هتزويديتم  ٥-٤

  التبغ.احتراق 
املعتمدة واملتعارف عليهـا   من الثقوب ونقاط التنفيس اجلانبية عدا املسامية اخلاصة بورق اللف واملرشح خيلو ٦-٤

  دولياً.
كانت بني املرشح وعمود أ لو من العيوب التصنيعية مثل النتوءات والزوائد عند القطع وعيوب اللصق (سواًءخي ٧-٤

  التبغ أو التحام ورق اللف) وأن يكون عمود التبغ منتظماً.
تنفصل مجرة االحتراق عن السيجارة خالل  يكون احتراق الورق والتبغ يف السجائر منتظماً ومتجانساً وأن ال ٨-٤

  احتراقها.
  . ١٥ وال تزيد على  ١١املنتج عن ال تقل نسبة رطوبة التبغ يف  ٩-٤
  . ٥ميكرومتر على  ٤٢٥ ال تزيد نسبة التبغ املار من منخل مقاس فتحاته ١٠-٤
  .٣غ/سم٠,١٥ال تقل كثافة مزيج التبغ يف السيجارة عن  ١١-٤

  . ٣٠ال تزيد نسبة رقائق التبغ املعاد تركيبها (الفوليو) على  ١٢-٤
مصـنعي   عيةمج من قوائماملسموح ا ض املضافاتمن  (التوليفة) التبغ املستخدمة يف تصنيع املضافاتتكون  ١٣-٤

  .FEMA GRAS املستخلصات واملنكّهات
  .ائر على ما هو حمدد إزاء كل منهااملوجودة يف السج ١الواردة يف اجلدول ال تزيد نسب املواد  ١٤-٤
  

٢/٨  
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

  احلد األعلى لنسب املواد يف السجائر ـ ١اجلدول 
  

  

  فحص وأخذ العيناتطرق ال -٥
   طرق الفحص ١-٥
  نسبة أول أكسيد الكربون ١-١-٥

  .١٣٨٢ية األردنية يتم حتديد نسبة أول أكسيد الكربون وفقاً للمواصفة القياس
  نسبة النيكوتني ٢-١-٥

  .١٣٨٣يتم حتديد نسبة النيكوتني وفقاً للمواصفة القياسية األردنية 
  نسبة القطران ٣-١-٥

  .١٣٨٠ األردنيةيتم حتديد نسبة القطران وفقاً للمواصفة القياسية 
  نسبة الرطوبة يف التبغ ٤-١-٥

 ني الكيميـائيني الـرمسيني  مجعية احملللّجملد  يف واردةال ٩٦٦,٠٢ة رقم وفقاً للطريقنسبة الرطوبة يف التبغ  يتم حتديد
.AOAC  

  املاء يف الدخان املكثفنسبة  ٥-١-٥
  .٢-١٣٨٤لمواصفة القياسية األردنية وفقاً ل دخان املكثفيف ال اءنسبة امل م حتديديت
  الكلي نسبة الرماد ٦-١-٥

  .١٥٧٥اسية الدولية يتم حتديد نسبة الرماد الكلي وفقاً للمواصفة القي
  نسبة الرماد غري الذائب يف محض اهليدروكلوريك ٧-١-٥

  .١٥٧٧يتم حتديد نسبة الرماد غري الذائب يف محض اهليدروكلوريك وفقاً للمواصفة القياسية الدولية 
  
  

٣/٨  

 علىاحلد األ املادة
 أ) سيجارة/رامغيمل ١٢ أول أكسيد الكربون

 على أساس الوزن اجلاف  ٢ رماد غري الذائب يف احلمضال
 على أساس الوزن اجلاف  ٢٥ كليالرماد ال

 أ) سيجارة/غراميمل ١٠ طرانقال
 على أساس الوزن اجلاف  ٣ نيتروجنيال
 أ) سيجارة/غراميمل ١ نيكوتنيال

  .ة إىل املدخناملار يف األخبرة أ)
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  
  نسبة النيتروجني ٨-١-٥

  AOAC. لني الكيميائيني الرمسينيمجعية احمللّ واردة يف جملدال ٩٥٩,٠٤وفقاً للطريقة رقم يتم حتديد نسبة النيتروجني 
  طرق أخذ العينات ٢-٥

  .١٣٨١يتم أخذ العينات من املنتج النهائي وفقاً للمواصفة القياسية األردنية 
  

  التعبئة -٦
  

  االشتراطات التالية عند التعبئة حبيث: فرجيب تو
١-٦ ي اليت ال تؤثر على الصحة أو خصائص ـي أو اللدائنـلورق املعدنعبأ السجائر بعد لفها برقائق مناسبة من ات

  املنتج، يف عبوات من الورق أو الورق املقوى أو أنواع األغلفة األخرى املناسبة.
٢-٦ ف عبوات السجائر برقائق شفافة من السيلوفان أو غريها من اللدائن حلماية جودة املنتج.غلّت  
٣-٦ تـ  لةأ عبوات السجائر الكامعب ـ ن لتهيئتـه وى أو اللـدائ يف عبوات من الورق أو الورق املق ات ا يف جمموع

، وجيـوز  ف بعد ذلك برقائق من السيلوفان أو غريها من اللدائن مبا يضمن جـودة املنـتج  غلّعلى أن ت )(الكروزات
  فقط.استخدام رقائق السيلوفان 

  

  بطاقة البيان -٧
  

وردة وبشكل ال ة واملستباللغة العربية و/أو باللغة اإلجنليزية للمنتجات احملليعلى بطاقة البيان لكل عبوة  دونأن يجيب 
  اإلزالة، البيانات اإليضاحية التالية:احملو أويقبل 
  العالمة التجارية. ١-٧
  اسم الشركة الصانعة. ٢-٧
  عدد السجائر يف العلبة. ٣-٧
  بلد املنشأ. ٤-٧
  للمنتجات احمللية. "صناعة أردنية"عبارة  ٥-٥
  .وأول أكسيد الكربوننسبة النيكوتني والقطران  ٦-٧
٧-٧ ٤٠ة التحذيرية أو الصورة التحذيرية عن أن ال تقل مساحة العبارة الصحي      من مسـاحة لوحـة العـرض

على أن يكون موقع التحذير الصـحي   ،نظر امللحق أ)ا، وال تشمل النسبة اإلطار اخلارجي (األساسية لعبوة السجائر
  فة السفلى للعبوة وباجتاهها قدر اإلمكان.موازٍ للحا

  

  
٤/٨  

Licensed by JSMO to Canadian Cancer Society
Order #/Downloaded: 2012-10-17
Single-user licence only, copying and networking prohibited.



  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

٨-٧ وحة العرض األساسية لل الواجهة األماميةوباللغة العربية على  ١شكل الة التحذيرية كما يف وضع العبارة الصحي
لعبوة السجائر، على الوجه األخر للوحة العرض األساسية  ٢شكل التحذيرية كما يف ال الصورلعبوة السجائر ووضع 

ة التحذيرية من مؤسسة املواصفات واملقاييس.و يتم احلصول على االشتراطات الفنية اخلاصة بالصورة والعبارة الصحي  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  التحذيرية ة الصحيالعبارة  ـ ١الشكل 
  

                      
  

  التحذيرية الصور ـ ٢الشكل 
  

٥/٨ 

  تحذير :
احــترس، التـدخيـن 
  يدمـر الصحة ويسبب الوفاة

  

  وزارة الصحة
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

  
  

  (تتمة) ـ الصور التحذيرية ٢الشكل 
  

٩-٧  نـة  أن يتم وضع التحذير الصحي على لوحة العرض األساسية بطريقة تضمن عدم إخفاء أية معلومـات مدو
  خاصة بالتحذير الصحي عند فتح عبوة السجائر. 

  تاريخ اإلنتاج بشكل واضح ومقروء. متييز حبيث يتم رقم اإلرسالية أو الدفعة ١٠-٧
ة على عبوات السجائر توحي للمستهلك بأا عبارات تروجيية أو إشارات أو معلومات مضللّمينع وضع أي  ١١-٧

رة صحياً.غري مض  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٦/٨  
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

  امللحق ـ أ
  (تقييسي)

  ة التحذيرية العبارة الصحيو الصورة التحذيريةبالفنية اخلاصة  االشتراطات
  

  الصورة التحذيرية ١-أ
  

  على عبوة السجائر: وضعها الواجبالصورة التحذيرية اخلاصة بشتراطات الفنية التالية جيب توفر اال
  .نقطة/إنش ٢٠٠الصورة عن  حقل درجة وضوتأن ال  ١-١-أ
  نقطة. ٢أو  مم ١التحذيرية بإطار أسود وبعرض  أن حتاط الصورة ٢-١-أ
 أن يكون لون اخللفية أبيض. ٣-٢-أ
  ستخدمة عن األلوان األربعة األساسية.أن ال يقل عدد األلوان امل ٤-١-أ
  .احد وبشكل منتظميف وقت و ٢يتم طباعة وإنتاج األربعة صور املوضحة يف الشكل أن  ٥-١-أ
  على صورة حتذيرية واحدة على األقل. هاداخلبأن تشتمل عبوات السجائر الكاملة (الكروز)  ٦-١-أ
  

  العبارة الصحية التحذيرية ٢-أ
  

  على عبوة السجائر: وضعها الواجبالتحذيرية العبارة الصحية اخلاصة باطات الفنية التالية جيب توفر االشتر
  .نقطة ٢مم أو  ١أن توضع العبارة التحذيرية يف إطار أسود على أن ال يقل عرض اإلطار عن  ١-٢-أ
  أن يتم توسيط العبارة التحذيرية داخل اإلطار. ٢-٢-أ
  أن يكون لون اخللفية أبيض. ٣-٢-أ
 غامق.عريض  ١٨عن  هال يقل مقاسو) ١الشكل (أسود املستخدم  اخلطلون أن يكون  ٤-٢-أ
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  ٤٤٦/٢٠١٢ م ق أ
  

  الفنية املصطلحات
  

مصطلحات اإلجنليزيـة  ى للـحتمل املصطلحات العربية املذكورة أدناه املعن القياسية األردنية ألغراض هذه املواصفة
  املقابلة هلا:
 املقابل اإلجنليزي  يـالعرب املصطلح البند

 picture resolution  درجة وضوح الصورة  ١-١-أ

 reconstituted tobacco sheet  رقائق التبغ املعاد تركيبها (الفوليو)  ١٢-٤

 tar  قطران ١اجلدول 

 nicotine  نيكوتني ٢
  

  املراجع
  

  .١٩٨٢قرارات جملس وزراء الصحة العرب اخلاصة بالتدخني/صنعاء  -
  .١٩٨٤ات األمانة الفنية لس وزراء الصحة العرب اخلاصة بالتدخني/دمشق قرار -

- Commission of the European Communities, COM (94) 83 final, Brussels, 
29.03.1994. 
- Communication from the Commission to the Council and the role in combating 
tobacco consumption, Brussels, 18.12.1996, COM (96) 609 final. 
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