
DRAFT 

  إلمارات للمواصفات والمقاييسهيئة ا
Emirates Authority for Standards & Metrology 

(ESMA) 
 
 
 
 

  
 

 
 
نهائيمشروع   

 
UAE.S/ FDS .....:2016  

 
 
الدوخة - التبغ ومنتجاته    

TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS - DOKHA 
  
  
  
  
  
  

  دولة االمارات العربية المتحدة
UNITED ARAB EMIRATES  

  
  إعداد

  اللجنة الفنية الوطنية لقطاع مواصفات المنتجات الزراعية
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية إماراتية تم توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك 
فإنها عرضة للتغيير والتبديل، وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية إال بعد اعتمادها من 

  مجلس إدارة الهيئة.
 تقديم 
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هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس هى الهيئة المسئولة عن انشطة التقييس بالدولة ومن 
  . مهامها إعداد المواصفات القياسية او اللوائح الفنية االماراتية بواسطة لجان فنية متخصصة

 
وقد قامت الهيئة ضمن برنامج عمل اللجان الفنية: اللجنة الفنية لمواصفات قطاع المنتجات 

 استعراض بعد" الدوخة -  ومنتجاته التبغالغذائية والزراعية؛ باعداد المواصفة القياسية " 
  . الصلة ذات المرجعية والمؤلفات والدولية واألجنبية العربية المواصفات

 
وقد اعتمدت هذه المواصفة كالئحة فنية لدولة االمارات العربية المتحدة وذلك في اجتماع مجلس 

 .م 2017، الموافق ../../  ـه 1438..) ، الذي عقد بتاريخ ../.../ ..إدارة الهيئة رقم ( 
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 الدوخة - ومنتجاته التبغ
  .المجال1

 كما ،الدوخة منتج تبغ في توفرها الواجب لمتطلبات الفنيةباتختص هذه المواصفة القياسية 
والبيانات  التداول واالوزانالعرض واالستيراد والتصنيع والتعبئة و اشتراطات تحدد

  . بها الخاصة االيضاحية على بطاقة البيان
  

  . المراجع التكميلية2
1.2  UAE.S MRL 1 :الزراعية المنتجات في المبيدات لمتبقيات القصوى الحدود 

  .والغذائية
2.2    246GSO  :التبغ منتجات عبوات بطاقات.  
3.2    :GSO ISO 598   العينات أخذ – السجائر.  
4.2    GSO 590 :الكيميائية بالطرق النيكوتين تقدير – ومنتجاته التبغ.  
5.2    GSO 6488 :(طريقة كارل فيشر) تقدير محتوى الماء -التبغ ومنتجاته  .  
6.2     GSO 2817 :تقدير محتوى السيلكا -التبغ ومنتجاته  .  
7.2   GSO 3400 :بطريقة السجائر دخان متكثف في القلويدات تقدير – ومنتجاتـه التبغ 

  .  االسبكتروفوتوميتر
8.2   GSO ISO 8454 :للدخان البخار مرحلة في الكربون أكسيد أو تقدير – السجائر – 

  ). آر.  آي.  دي.  أن(  المشتتة غير الحمراء تحت األشعة جهاز طريقة
 

  . المصطلحات والتعاريف  : 3
  : تطبق المصطلحات والتعاريف التاليةالمواصفة القياسية، ألغراض هذه 

  : تبغ الدوخة 1.3
 وأ )Nicotiana Tabacum( تباكم نيكوتيانا فصيلة من نباتات منمنتج يتم الحصول عليه 

 بعد تجفيف وطحن األوراق منهما توليفة أي أو/ و) Nicotiana Rustica( رستيكا نيكوتيانا
، باإلنضاج أو النار أو الهواء أو الشمس أو للدخان ابتعريضه امعالجته ثم ،متفاوتة بدرجات

  معدة للتدخين باستخدام "الغليون" أو  "المدواخ".تكون و
  : الدخان نيكوتين 2.3

 خاللها الدخان مرور عند الدخان مصيدة مرشح بواسطة تحتجز  التي النيكوتين قلويدات محتوى
ً  وذلك  ).7.2( بند في المذكورة الخليجية القياسية للمواصفة طبقا
  : التبغ رطوبة 3.3
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 حـرارة درجة عند ساعة 16 لمدة تجفيفه عند التبغ من المتطاير للجزء بالوزن المئوية النسبة
  . س 100ْ
  :بطاقة 4.3
 أو مكتوبة أخرى وصفية بيانات أية أو صورة أو ماركة أو عالمة أو إيضاح أو بطاقة أي

 عن بفصلها تسمح ال بطريقة عبوةال على بارزة أو محفورة أو  موضوعة أو مختومة أو مطبوعة
  .ازالتها أو العبوة

  :إيضاحية بيانات 5.3
 طبيعتها أو خواصها أو المادة بصفات تتعلق البطاقة على موجودة رسومات أو صور أو كتابة أية
  . أخرى خصائص  أية أو مكوناتها بأحد أو استهالكها أو بإعدادها أو

  :عبوة 6.3
 تشتمل وقد  جزئيًا أو كليًا بتغليفها ذلك كان سواءً  مستقلة كوحدة لبيعهاالمنتج  فيها عبأي مادة أية 

  . المستهلك على عرضها عند األغلفة من أنواع أو وحدات على
  :التعبئة تاريخ 7.3

 وقد للمستهلك، فيه باعيس التي الشكل وعلى المباشرة عبوته في المنتج فيه وضع الذي التاريخ
ً  أو اإلنتاج تاريخ عن بديالً  يكون  على يذكر أن تتطلب التي المنتجات على ويوضح له مطابقا

  .التعبئة تاريخ أو اإلنتاج تاريخ بطاقتها أو عبوتها
  . المتطلبات4

 إال التي تندرج ضمن هذه المواصفة القياسية المنتجات أو اعادة تعبئة استيراد أو إنتاج يمنع 1.4
  . )1بالهيئة تسجيلها بعد

يجب ان يكون المنتج نظيفاً وخالياً من الطفيليات ومن آثار االصابات الفيروسية والجرثومية  2.4
  والحشرات الحية بكافة أطوارها. المرئية واالعفان

المواد الغريبة التي ليست من أصل المنتج سواًء الشوائب ويجب ان يكون المنتج خالياً من  3.4
  نباتية او غير نباتية، وكذلك الحشرات الميتة واجزاءها ومخلفاتها.كانت 

أو أي تبغ تعرض ألي عملية من شأنها تغيير يحظر استخدام التبغ المتخلف عن التدخين،   4.4
  األساسية في عملية التصنيع .صفات المنتج النهائي 

أن تتم عملية تصنيع أو معالجـة التبغ بطريقة ال تحدث أي تأثيرات سلبية على تصنيعه أو   5.4
  على نوعية التدخين.

  .ان يكون التبغ المستخدم جيد االحتراق   6.4
  .% 3 على الرمل في المنتج النهائي نسبة تزيد اليجب ا   7.4
لمنتج مثل المواد المالئة والمنكهة والملونة والمواد ليحظر اضافة أي مواد او مكونات   8.4

السكرية أو الزيوت العطرية او الجلسرين او الخالصات النباتية او غيرها من المواد 
  والمكونات على اختالف انواعها ومصادرها.



DRAFT 

    UAE.S FDS …./2016                                        المواصفة القياسية االماراتية

3  

  .منشآت مرخصة لهذه الغايةفي  إالالمنتج  أو تعبئة أو عرض أو تداولتصنيع  يمنع  9.4
 الحصول بعد اال المنتج خصائص او مكونات في تغيير او تعديل أي اجراء عدم يجب 10.4

  .المسبقة من الجهات المختصة الموافقة
ً  المنتجات هذه لمثل بها المسموح تلك على المبيدات لمتبقيات القصوى الحدود تزيد أال 11.4  طبقا

  ).1.2(  البند في المذكورة الخليجية للمواصفة
الوزراء رقم (...) يكون التسجيل الزامياً بهيئة االمارات للمواصفات والمقاييس استناداً لقرار رئيس مجلس  )1  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسنة .... باعتماد الئحة ......  .
  أن يتوافر في التبغ المستعمل فى التصنيع المتطلبات الواردة في الجدول التالي : 12.4

 الحد األقصى المتطلبات
ميكرون 425نسبة التبغ الناعم الذي يمر خالل منخل سعة فتحاته   

%5 ( على أساس الوزن الجاف )  
الكلي ( على أساس الوزن الجاف )نسبة الرماد   20%  

%16-10  نسبة الرطوبة  
ن نسبة الرماد غير الذائب في الحمض( السليكا ) ( على أساس الوز

%3 الجاف )  
%3.5 نسبة النيكوتين ( على أساس الوزن الجاف )  

مم 0.1 عرض قطع التبغ المستخدم ( كحد أدنى )  
  

 أخذ العينات : .5
  ) .3.2للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (تؤخذ العينات طبقا 

 : واالختيار الفحص طرق .6
ي  طبقا للمواصفاتتجرى االختبارات  د (4.2(القياسية الخليجية الواردة ف د 5.2) والبن ) والبن

  .)8.2البند (و) 7.2البند (و) 6.2(
  التعبئة والنقل والتخزين. 7
 ةتكفل حماي بحيث عبوات مناسبة وجافة وخالية من العيوبيجب أن تتم تعبئة المنتج في   7.1

  .على خواصه الطبيعية تحافظوالمنتج 
  .محكم شفاف خارجي بغالف ومغلفة اإلغالق ومحكمة شفافة غير العبوة تكون ان يجب  7.2
  يمنع تعبئة المنتج في عبوات سبق استخدامها في منتجات أخرى.  7.3
  
 بيع أو غرام، ويمنع 13الصافي للمنتج داخل العبوة الواحدة على يجب اال يزيد الوزن  7.4

  تداول العبوات ذات االوزان التي تزيد على ذلك بشكل نهائي. وأعرض 
  .أن ينقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي 5.7
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 والشمس لحرارةبعيداً عن مصادر اعند درجة حرارة مناسبة ويجب أن يتم تخزين المنتج  7.6
 لتلوث والروائح غير المرغوبة .وا

  

  البيانات االيضاحية . 8
 أن يجب ،)2.2د (قياسية الخليجية الواردة في البنال ةفي المواصف وردمع عدم اإلخالل بما 
أي  كتابة وعند واالنجليزية، العربية باللغة التالية اإليضاحية البيانات تتضمن بطاقة البيان

  مع بعضها البعض: طابقةتم جميع اللغاتب البيانات تكون أن يجب أخرى اتلغ
  اشتراطات عامة:    1.8

 التضليل أو الزيف على نطويت إيضاحية بيانات أو ببطاقة عرضي أو المنتج وصفي أال  1.1.8
 األحوال من حال بأي صفاتها بشأن خاطئ انطباع إلى يؤدي قد شكل بأي أو الخداع أو

مسميات أو رموز أو عالمات أو صور أو بيانات أو أية  البيانتحمل بطاقة يجب أال كما 
  عبارات تخالف النظام العام.

 خطر تشير الى انخفاض ضمنية أو تحمل بطاقة البيان أية ادعاءات صريحةيجب أال   2.1.8
او  لالحتراق، القابلة السجائر من ضررا أقل أو انها بالتدخين مرتبطة بأمراض اإلصابة

قد تؤدي إلى انطباع خاطئ  أو صور أسماء أو أشكال أو رموز أيةلمنتج أو لوصف اي 
   أو خصائصه. أو مضلل أو ترويجي داخل أو خارج العبوة بشأن صفاته

يجب أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة وأن تستخدم ألوان في الكتابة مختلفة تماماً   3.1.8
  عن ألوان الخلفية وغير متقاربة أو متداخلة. 

مباشرة، ويجوز وضعها على  بطريقة على العبوات االيضاحية البيانات توضعأن   4.1.8
  ملصق غير قابل لإلزالة.

  نات على غالف السيلوفان الخارجي.بياأية ال يجوز كتابة   5.1.8
  يجب كتابة البيانات االيضاحية التالية على بطاقة بيان المنتج:    2.8

  التجاري.الصنف واالسم  اسم  1.2.8
  الصالحية أو التعبئة بالشهر والسنة. تواريخ  2.2.8
  .االنتاج (رقم التشغيلة) رمز  3.2.8
  الواحدة.محتوى النيكوتين في العبوة   4.2.8
  بلد المنشأ أو الصنع أو التعبئة.  5.2.8
  المنتج : بطاقة بيان التالية على التصريحات االلزاميةيجب كتابة   6.2.8

 :  تحذير صحي     
  األشخاص دون سن الثامنة عشر. يحظر بيع واستهالك هذا المنتج من قبل -
  هذا المنتج خطراً على الصحة ويحتوي على النيكوتين الذي يسبب اإلدمان. يشكلقد  -
  




