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بطاقات عبوات منتجات التبغ
Labeling of Packages Tobacco Products

إعداد

اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها إلبداء الرأي والملحوظاات بشاننها لاذل إننهاا
عرضة للتغير والتبادل ،و ججاوز الرعاوع إليهاا فواصافة قياساية خليجياة إ بعاد اعتمادهاا ما مجلاس

إدارة الهيئة.

بطاقات عبوات منتجات التبغ

تاريخ ا عتماد م مجلس اإلدارة :
صفة اإلصدار :

تاااقاادلاااام
ىيئة التقييذ لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية ىيئة إقميسية تزم في عزهيتيا األجيدة الهطشية
لمسهاصفات والسقاييذ في دول الخميج العخبية ،ومن ميام الييئة إعجاد السهاصفات القياسية الخميجية بهاسطة

لجان فشية متخررة.
وقج قامت ىيئة التقييذ لجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية ضسن بخنامج عسل المجشة الفخعية الخميجية

رقم ( " )TC05/SC1بطاقات السهاد الغحائية " بتحجيث الالئحة الفشية الخميجية رقم" GSO 246/2011
بطاقات عبهات مشتجات التبغ " وقامت سمطشة عسان بإعجاد مذخوع ىحه الالئحة.

وقج اعتسجت ىحه الالئحة الفشية الخميجية في اجتساع مجمذ إدارة الييئة رقم ) (  ،الحي عقج بتاريخ 1440/
/

ىـ السهافق

محميا.

 2019/ /م)  ،عمى أن تمغي الالئحة الفشية الخميجية رقم  GSO 246/2011وتحل

GSO FDS 246/2019

السهاصفة القياسية الخميجية

بطاقات عبوات منتجات التبغ
-1

المجال:
تختص هذه المىاصفت بالبياناث اإليضاحيت الىاجب كتابتها على بطاقاث عبىاث منتجاث التبغ .
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المراعع التكميلية:

 : GSO 597 1.2الدجائخ.

 : GSO 1415 2.2التبغ السعدل.
 : GSO 1749 3.2التبغ السعدل بخائحة الفهاكو.
 : GSO 2050 4.2التبغ السخمهط لمغميهن.

 : GSO 2047 5.2الديجار والديجار التهسكاني.
 : GSO 2051 6.2التبغ ومشتجاتو – الديجارتهس.
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التعاريف:

 1.3التبغ:

أوراق او أجداء أوراق نباتات من فريمة نيكهتيانا تباكم) )Nicotiana Tabacum l.أو نيكهتيانا
رستيكا ) )Nicotiana Rustica L.و/أو أي تهليفة مشيسا.

 2.3مشتجات التبغ:

أي مشتج يتكهن كميا أو جدئيا من أوراق التبغ كسادة خام ترشع بغخض التجخين مثل (الدجائخ ،التبغ
الدائب (المف) ،الديجار ،تبغ الغميهن/تبغ الجوخة ،تبغ السعدل ،التبغ السعدل السشكو ،الديجارتهس).

 3.3العبهة:

أي عبهة يعبأ فيها المنتج لبيعها كىحذة مستقلت وتشمل العبىة المفردة والكرزة (العبىة الحاويت للعبىاث
المفردة).

 4.3بطاقة:

أية بطاقة أو عالمة أو ماركة أو صهرة أو أية بيانات وصفية أخخى مكتهبة أو مطبهعة أو مختهمة أو
مهضهعة عمى العبهة .

 5.3بيانات إيزاحية:
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أي كتابة أو صهر أو رسهمات مهجهدة عمى بطاقة البيان تتعمق برفات السشتج أو خهاصو أو

طبيعتو أو استيالكو أو بأحج مكهناتو أو اية خرائص أخخى.
6.3

7.3

رمد االنتاج (رقم التذغيمة):

رمد الكسية من السشتج التي تم إنتاجيا تحت نفذ الظخوف خالل فتخة زمشية محجدة وتكهن عادة من
خط أو وحجة إنتاج معيشة.

مداحة العخض الخئيدية :

الهجو األمامي والخمفي لمعبهة ،وفي حال تعحر معخفة ذلك تكهن السداحة األكبخ ىي الهجو األمامي
والسداحة األكبخ التي تمييا ىي الهجو الخمفي.

 8.3التححيخ الرحي:

التححيخ بذأن اآلثار الزارة لمسشتج عمى صحة اإلندان أو غيخ ذلك من الشتائج غيخ السخغهبة
إلستيالكو ،بسا في ذلك التححيخات السكتهبة والسرهرة ،والتححيخات الرحية السمحقة ،والتححيخات

العامة ورسائل السعمهمات.
-4

ا شتراطات:

1.4

اشتخاطات عامة:

 1.1.4يجب أال تدتعسل أية مدسيات أو رمهز أو عالمات أو صهر أو عبارات تخالف الشظام العام.

 2.1.4يجب أال يهصف السشتج وممحقاتو أو يعخض ببطاقة أو بيانات إيزاحية أو أسساء أو أشكال أو
رمهز قج تؤدي إلى انطباع خاطئ أو مزمل أو تخويجي داخل أو خارج العبهة ،أو من السسكن أن

تزمل السدتيمكين وبذكل يشطهي عمى الديف أو الخجاع أو قج يؤدي إلى انطباع خاطئ بذأن

صفاتيا بأي حال من األحهال أو انيا أقل ضخ ار من أي نهع آخخ من السشتجات أو تذيخ إلى
انخفاض خطخ االصابة بأمخاض مختبطة بالتجخين وعمى سبيل السثال ال الحرخ :مشخفزة أو خالية

من القطخان و/أو الشيكهتين ،خفيفة ،خفيفة ججا ،لطيفة ،معتجلة ،طبيعية ،عزهية ،بجون إضافات،
بجون نكيات (أو ضئيمة) ،أو ادعاءات بذأن السدايا التهفيخية مقارنة مع األنهاع األخخى أو اقتخاح

فهائج عالجية من حيث فقجان الهزن أو الجاذبية أو الهضع االجتساعي أو الحياة االجتساعية أو
الرفات مثل األنهثة أو الحكهرة أو األناقة أو تحدن االداء البيهلهجي ،أو حجم ومظيخ السشتجات من

حيث شبييا بالغحاء أو بالسشتجات التجسيمية ،أو نهع الخمطة أو الفمتخة ،أو نهعية الجخان السشبعث ،أو

جهدة التبغ السدتعسل في الترشيع ،أو كتابة أرقام اليهاتف أو السهاقع اإللكتخونية وغيخىا.
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 3.1.4يجب أن تكهن البيانات واضحة وسيمة القخاءة عمى السدتيمك فى الظخوف العادية وأن تدتخجم ألهان
في كتابة البيانات مختمفة تساما عن ألهان الخمفية وغيخ متقاربة أو متجاخمة.

 4.1.4يجهز لمذخكات السشتجة تسجيج أو تقميص وتثبيت التححيخ الرحي ليتالئم مع األحجام السختمفة
لعبهات مشتجات التبغ مع مخاعاة ما ورد في البشج .4.3

 5.1.4أن تكتب البيانات عمى عبهات مشتجات التبغ مباشخة ،ويجهز وضعيا عمى ممرق غيخ قابل لإلزالة
لسشتج الديجار والديجارتهس.

 6.1.4أن تكتب البيانات عمى العبهة مباشخة وال تكتب أية بيانات عمى غالف الديمهفان الخارجي لجسيع
مشتجات التبغ.

 7.1.4يحظخ أن تتضمن العبهات قسائم مطبوعة أو عروض خصم أو إشارة إلﯽ التوزيع المجاني أو
عرضين مختبطين أو أي عروض أخرى مماثلة يمﮐن أن توحي بم ازيا اقتصادية للمستيمكين وبذلك

تحزيم علﯽ شراء السشتجات.
2.4

ججب فتابة البيانات التالية على بطاقات العبوات المفردة لمنتجات التبغ:

 1.2.4بيانات تكتب باللغة العربية أو ا نجليزية أو باللغتي :

 1.1.2.4اسم الرشف واالسم التجاري.

 2.1.2.4العجد لمدجائخ وما يذابييا ،أو الهزن عشج التعبئة لباقي مشتجات التبغ.
 3.1.2.4تهاريخ الرالحية أو التعبئة طبقا لسا ورد بالسهاصفة الخاصة بكل مشتج.

 4.1.2.4رمد االنتاج (رقم التذغيمة).

 5.1.2.4عبارة " لمبيع في دول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبية ".

 6.1.2.4بمج السشذأ أو الرشع أو التعبئة.

 7.1.2.4يجب كتابة عبارة "يحتهي عمى القطخان والشيكهتين وأول أكديج الكخبهن" لسشتجات التبغ بالمغة
العخبية أو بالمغتين عمى العبهة السفخدة ،عمى أن يتم تحجيج الشدب وفقا لمسهاصفة الخاصة بكل

مشتج.

3.4

اشتخاطات التححيخات الرحية والرهر:

1.3.4

أال تقل مداحة التححيخ الرحي عن  %00من مداحة العخض األساسية وعمى الجدء الدفمي

لمعبهة السفخدة لمهاجيتين األمامية والخمفية أو عمى جسيع واجيات العخض األساسية إذا كان لمعبهة
أكثخ من واجيتين.
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 4.4.3يكهن التححيخ الرحي ومكانو وشكمو وقياساتو وفقا لمقخص السجمج ) (CDالسمحق بيحه السهاصفة
القياسية ،وال يجهز التغييخ أو التعجيل أو اعادة الرياغة عمى ذلك بأي شكل من األشكال.

 4.4.3أال تقل مداحة التححيخ الرحي (الجدء الكتابي فقط) لمكخزة عن  %40من مداحة العخض

األساسية لمهاجيتين األمامية والخمفية أو عمى جسيع واجيات العخض األساسية إذا كان لمعبهة

3.4.3

5.3.4

أكثخ من واجيتين.

أن يكهن التححيخ الرحي عمى العبهة وأي عبهة خارجية مطبهعا بذكل مخئي تساما وال يسكن
محهه أو ازالتو ،بسا في ذلك عجم إخفاءه جدئيا أو كميا أو تغطيتو نيائيا سهاء بهاسطة الطهابع

الزخيبية وعالمات األسعار وميدات األمان واألغمفة واالغطية والرشاديق االضافية او غيخىا.
يجب أن تقهم الذخكات باستخجام كافة التححيخات الرحية الهاردة في القخص السجمج.

 6.4.3يتم تغييخ التححيخ الرحي السحجد في القخص السجمج والسمحق بيحه الالئحة الفشية حدب مقتزيات
السرمحة العامة.
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المصطلحات الفنية
تبغ السعدل Almeassel tobacco ...................................................................
سجائخCigarettes ....................................................................................

التبغTobacco ........................................................................................
فريمة نيكهتيانا تباكمSpecies: Nicotiana tabacum ............................................................

فريمة نيكهتيانا رستيكاSpecies: Nicotiana rustica................................................
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