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هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم 

، لذلك توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها

وال يجوز الرجوع  فإنها عرضة للتغيير والتبديل،

إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها 

 .من الهيئة

 
This document is a draft GSO 

Standard circulated for comments. It 

is، therefore، subject to alteration and 

modification and may not be referred 

to as a GSO Standard until approved 

by GSO. 

 

 

 

 

 

 



 

 تقديم

 

التقييس  أجهزة عضويتها في تضم إقليمية هيئة العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول التقييس هيئة

 الخليجية بواسطة واللوائح الفنية القياسية إعداد المواصفات الهيئة مهام ومن األعضاء، في الدول الوطنية

 .متخصصةفنية  لجان

رقم وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية 

(TC05 SC4اللجنة الفنية الخلي" )"بإعداد المواصفة القياسية  جية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ

 ("تبغ اللف اليدوي" وقامت المملكة العربية السعودية بإعداد مشروع هذه المواصفة.GSOالخليجية رقم )
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  اللف اليدوي تبغ

 المجال:المجال:   -11

ية تختتته هتتذه المواصتتفة القياستتية الخليجيتتة   سية الخليج صفة القيا هذه الموا خته  غر  البتتالتبغ المستتتخدم لغتتر  الت ستخدم ل ست لتتف بطريقتتة بستتيطة وليستتت بالتبغ الم سيطة ولي قة ب لف بطري

 صناعية.صناعية.

 

 التكميلية:التكميلية:المراجع المراجع    -22

1.11.1  GSO ISO 34000    ت  "التبتتتغ ومنتجاتتتت بغ ومنتجا قة تقتتتدير القلويتتتات فتتتي متكلتتتف دختتتان الستتتجائر بطريقتتتة   -"الت سجائر بطري خان ال لف د في متك يات  قدير القلو ت

 االسبكتروفوتوميتر".االسبكتروفوتوميتر".

11..11GSO ISO 6488        طريقة كارل فيشر( ".طريقة كارل فيشر( ".الماء )الماء )تقدير محتوى تقدير محتوى   –"التبغ ومنتجات  "التبغ ومنتجات 

33..11      GSO ISO 8243  أخذ العينات".أخذ العينات".  -ئرئر"السجا"السجا 

44..11GSO ISO 4387     من تحديتد المتواد الجزيئيتة الكليتة والمتواد الجزيئيتة الجافتة الخاليتة متن   -"السجائر"السجائر ية  فة الخال ية الجا مواد الجزيئ ية وال ية الكل مواد الجزيئ يد ال تحد

 النيكوتين باستعمال جهاز تدخين السجائر التحليلي الروتيني".النيكوتين باستعمال جهاز تدخين السجائر التحليلي الروتيني".

55..11  GSO ISO 2971     تقدير محتوى السليكا".تقدير محتوى السليكا".  -"التبغ ومنتجات "التبغ ومنتجات 

2.12.1       GSO 246     ""منتجات التبغ"منتجات التبغ"  تتعبواعبوا بطاقاتبطاقات 

2.12.1        GSO/ISO 3402    أجواء التكييف واالختبار".أجواء التكييف واالختبار".  –"التبغ ومنتجات  "التبغ ومنتجات 

88..11      GSO ISO 10135   "" طريقة الكورماتوجراف الغازي".طريقة الكورماتوجراف الغازي".  –تقدير النيكوتين في متكلفات الدخان تقدير النيكوتين في متكلفات الدخان 

2.12.1       GSO 2390المسموحة"المسموحة" وغيروغير المسموحةالمسموحة التبغالتبغ "مضافات"مضافات. 

 ي ستعتمدها الهيئة والخاصة ب: التغليف العادي لمنتجات التبغ.ي ستعتمدها الهيئة والخاصة ب: التغليف العادي لمنتجات التبغ.المواصفة القياسية الخليجية التالمواصفة القياسية الخليجية الت  1..11..1

 

 والتعاريف:والتعاريف:المصطلحات المصطلحات      -33

 ألغرا  هذه المواصفة القياسية، تطبق المصطلحات والتعاريف التالية:ألغرا  هذه المواصفة القياسية، تطبق المصطلحات والتعاريف التالية:             

 الطبيعية أو المصنعة.الطبيعية أو المصنعة.  هو أي منتج يحتوي كلياً أو جزئياً على نبات التبغ أو مشتقات هو أي منتج يحتوي كلياً أو جزئياً على نبات التبغ أو مشتقات   التبغ:التبغ:       1.31.3

منتج تبغ يستخدم بعد شرائ  لغر  اللف بطريقة بسيطة وليست صناعية لغر  منتج تبغ يستخدم بعد شرائ  لغر  اللف بطريقة بسيطة وليست صناعية لغر    ::اللف اليدوياللف اليدويتبغ تبغ     1.31.3

   ..التدخينالتدخين

 النيكوتين: القلويدات النيكوتينيةالنيكوتين: القلويدات النيكوتينية          3.3.33

مدة رطوبة التبغ: النستبة المئويتة بتالوزن للجتزء المتطتاير متن التبتغ عنتد تجفيفت  لمتدة      4.34.3 ف  ل ند تجفي بغ ع من الت طاير  جزء المت بالوزن لل ية  سبة المئو ندستاعة عنتد  1212رطوبة التبغ: الن   ساعة ع

 ..درجة مئويةدرجة مئوية  ..1..1حرارة حرارة 

 بداخل  لغر  البيع.بداخل  لغر  البيع.  تبغ اللف اليدويتبغ اللف اليدويأي تغليف يكون منتج أي تغليف يكون منتج : : العبوةالعبوة        5.35.3

 النكهة: تعني رائحة أو طعم ملحوظ.النكهة: تعني رائحة أو طعم ملحوظ.          2.32.3
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 المتطلبات:المتطلبات:   -44

 اللف اليدوي:اللف اليدوي:  تبغتبغمتطلبات التبغ المستعمل في تحضير متطلبات التبغ المستعمل في تحضير         1.41.4

   ::اللف اليدوي المتطلبات التاليةاللف اليدوي المتطلبات التالية  تبغتبغيجب أن يتوافر في التبغ المستعمل في تحضير يجب أن يتوافر في التبغ المستعمل في تحضير     

مواد أن يكون نظيفاً وخالياً من الطفيليات واالصابات الفيروسية والجراثيم والعفن والحشرات والمتواد       1.1.41.1.4 أن يكون نظيفاً وخالياً من الطفيليات واالصابات الفيروسية والجراثيم والعفن والحشرات وال

 الغريبة.الغريبة.

أن تتم عملية تصنيع أو معالجة التبغ بطريقة ال تحدث أي تأثيرات سلبية على نوعية التدخين، وأال أن تتم عملية تصنيع أو معالجة التبغ بطريقة ال تحدث أي تأثيرات سلبية على نوعية التدخين، وأال    1.1.41.1.4

عر  ألييكتتون التبتتغ المتخلتتف عتتن التتتدخين أو أي تبتتغ تعتتر  ألي بغ ت تدخين أو أي ت عن ال لف  بغ المتخ كون الت نتج عمليتتة متتن شتتأنها تغييتتر صتتفات المنتتتج   ي صفات الم ير  شأنها تغي من  ية  عمل

 النهائي األساسية في عملية التصنيع.النهائي األساسية في عملية التصنيع.

على أساس  %.1أال تزيد نسبة المواد المضافة إلى التبغ المستعمل في تصنيع السجائر على   3.1.4

الوزن الجاف وال تزيد من اآلثار الضارة بالصحة عند احتراقها، وأن تكون مطابقة للمواصفة 

 (.2.1جية المذكورة في بند )القياسية الخلي

 

 اللف اليدوي المتطلبات الواردة في الجدول التالي:اللف اليدوي المتطلبات الواردة في الجدول التالي:  تبغتبغأن يتوافر في التبغ المستعمل في تحضير أن يتوافر في التبغ المستعمل في تحضير   4.1.44.1.4

 الحد األعلى المتطلبات

ميكرون )على أساس  415نسبة التبغ الناعم يمر خالل منخل سعة فتحات   -

 الوزن الجاف(
5% 

 %.1 نسبة الرماد الكلي )على أساس الوزن الجاف( -

 %12-.1 نسبة الرطوبة -

 %3 نسبة الرماد غير الذائب في الحمض )السليكا( )على أساس الوزن الجاف( -

 %3.5 نسبة النيكوتين )على أساس الوزن الجاف( -

 مم 1.. عر  قطع التبغ المستخدم )كحد أدنى(عر  قطع التبغ المستخدم )كحد أدنى( -

 (: نسب بقايا المبيدات )جزء في المليون

 1.5 . تي . دي . دي -

 ..1 . أي . دي . تي -

 ..3 توكسافين -

 1.. أندرين -

 1.. الدرين -

 5.. فورماثيون -
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 3.. كلوردان -

 1.. الدرين ثنائي -

 1.. هيبتاكلور -

 1.. أيبوكسيد هيبتاكلور -

 5.. دايكامبا -

 ..3 بيرملرين -

- 2,4 D 5.. 

- .4,4,5 T ..5 

 

 متطلبات المنتج:متطلبات المنتج: 2.42.4

 جرام. جرام. ..5..5 يتجاوز الحد األقصى لوزن العبوة المفردة  يتجاوز الحد األقصى لوزن العبوة المفردة يجب أاليجب أال      44..11..11

لل:أن تخلتو أجتزاء المنتتج األخترى ملتل:  يجبيجب  1.1.41.1.4 نتج األخرى م جزاء الم لو أ خرىالفالتتر واألورا  أو أي متعلقتات أخترى)) أن تخ قات أ بغ متن التبتغ   ((الفالتر واألورا  أو أي متعل من الت

    ومشتقات  ومن النكهات، وكذلك من أي تأثير على زيادة كلافة االنبعاثات. ومشتقات  ومن النكهات، وكذلك من أي تأثير على زيادة كلافة االنبعاثات. 

 أال يحتوي المنتج على كل من:أال يحتوي المنتج على كل من:  يجبيجب  3.43.4

لل لفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التتي تعطتي االنطبتاع بتأن للمنتتج منفعتة صتحية أو تقلتل اا  1.3.41.3.4 عة صحية أو تق نتج منف بأن للم باع  تي تعطي االنط لفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة ال

 من المخاطر الصحية.من المخاطر الصحية.

 الكافيين أو التورين أو غيرها من المواد المضافة والمنبهات المرتبطة بتحفيز األداء والحيوية.الكافيين أو التورين أو غيرها من المواد المضافة والمنبهات المرتبطة بتحفيز األداء والحيوية.  1.3.41.3.4

 ت.ت.المواد المضافة الملونة ذات خصائه تلوين االنبعاثاالمواد المضافة الملونة ذات خصائه تلوين االنبعاثا  3.3.43.3.4

 المواد التي لها خصائه مسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية أو المنتجة للسموم قبل االستخدام.المواد التي لها خصائه مسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية أو المنتجة للسموم قبل االستخدام.  4.3.44.3.4

 المواد المحظورة ملل: المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والمهلوسة والمنشطة ونحوها.المواد المحظورة ملل: المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والمهلوسة والمنشطة ونحوها.  5.3.45.3.4

     أي نكهة ذات رائحة أو طعم ملحوظ باستلناء نكهة التبغ نفس .أي نكهة ذات رائحة أو طعم ملحوظ باستلناء نكهة التبغ نفس .  2.3.42.3.4

 

 العينات:العينات:ذ ذ أخأخ -55

 (3.1للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند )يجب أن تؤخذ العينات طبقا  

 

 واالختبار:واالختبار:طرق الفحص طرق الفحص  -66

قة ( االختبتارات الالزمتة للتأكتد متن متدى مطابقتة 55تجرى على العينة الممللة المأخوذة طبقاً للبد رقم )تجرى على العينة الممللة المأخوذة طبقاً للبد رقم )  مدى مطاب من  كد  بارات الالزمة للتأ ( االخت

     .((11ار المذكورة في بند )ار المذكورة في بند )المنتج لبنود المواصفة وذلك طبقاً لمواصفات طر  االختبالمنتج لبنود المواصفة وذلك طبقاً لمواصفات طر  االختب
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 ::والنقل والتخزينوالنقل والتخزينالتعبئة التعبئة  -77

يوم او القصدير أو يجب أن يكون المنتج معبأ في عبوات مالئمة من الور  المقتوى أو رقتائق االلمنيتوم او القصتدير أو  1.21.2 قائق االلمن قوى أو ر يجب أن يكون المنتج معبأ في عبوات مالئمة من الور  الم

أي مادة أخرى مناسبة وتكون هذه العبوات مبطنة من الداخل برقائق من الور  أو المعدن أو اللدائن أي مادة أخرى مناسبة وتكون هذه العبوات مبطنة من الداخل برقائق من الور  أو المعدن أو اللدائن 

 ة مادة أخرى تناسب تبطين هذه العلب.ة مادة أخرى تناسب تبطين هذه العلب.أو ايأو ايالبالستيكية البالستيكية 

غر  وأن من السلوفان أو غيره من المواد التتي تتؤدي نفتس الغتر  وأن   بغالفبغالفيجب أن يغلف المنتج بإحكام يجب أن يغلف المنتج بإحكام  1.21.2 فس ال تؤدي ن تي  من السلوفان أو غيره من المواد ال

 ..تزود بشريط خاص لفتح العبوة عند االستعمالتزود بشريط خاص لفتح العبوة عند االستعمال

بوات يجتتب أن تعبتتأ عبتتوات  3.23.2 بأ ع جب أن تع نتجمنتتتجي قوى أو تبتتغ اللتتف اليتتدوي فتتي عبتتوات مناستتبة متتن التتور  أو التتور  المقتتوى أو   م لور  الم لور  أو ا من ا سبة  بوات منا في ع يدوي  لف ال بغ ال ت

غالفبغتالفلدائن البالستيكية )الكرز( وأن تغلف هذه الكروز لدائن البالستيكية )الكرز( وأن تغلف هذه الكروز الال لة األخرى متن الستلوفان أو المتواد المماثلتة األخترى   ب مواد المماث سلوفان أو ال من ال

   . . المنتجالمنتجللمحافظة على رطوبة للمحافظة على رطوبة 

 يجب ان يتم نقل المنتج وتخزين  في أماكن نظيفة وتحت درجة الحرارة العادية للغرفة.يجب ان يتم نقل المنتج وتخزين  في أماكن نظيفة وتحت درجة الحرارة العادية للغرفة.  4.24.2

 

 اإليضاحية:اإليضاحية:البيانات البيانات  -88

ند )البنتد )  فيفتيفقاً لما نصت علي  المواصفة القياسية الخليجية المذكورة فقاً لما نصت علي  المواصفة القياسية الخليجية المذكورة تكون البيانات االيضاحية وتكون البيانات االيضاحية و          (، (، 2.12.1الب

ند )أو المواصتتتفة الخليجيتتتة للتغليتتتف العتتتادي لمنتجتتتات التبتتتغ المتتتذكورة فتتتي البنتتتد ) في الب مذكورة  بغ ال جات الت عادي لمنت يف ال ية للتغل صفة الخليج قاً وذلتتتك وفقتتتاً   ((1..11..1أو الموا لك وف وذ

 ..للمتطلبات والقرارات الوطنية للدول األعضاءللمتطلبات والقرارات الوطنية للدول األعضاء
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 المصطلحـات الفنيـة

 

 Hand Rolling tobacco .........................................................................   تبغ اللف اليدويتبغ اللف اليدوي

  Nicotine ........................................................................................................   نيكوتيننيكوتين

 Putrefaction ....................................................................................................... ننتعفتعف

 Flavor ....................................................................................................................................................................النكهة.............................النكهة.............................

 Filter.................................................................................................................................................................................................................................فلتر.فلتر.
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 المراجع:

 

- Tobacco Products Directive 2014/14/EU [TPD] 

 

  لتنظيم األوربي لمنتجات التبغ.ا

 

- The Tobacco and Related Products Regulations 2016,UK. 

 

 التنظيم البريطاني لمنتجات التبغ.

 

 "السجائر". GSO 597قياسية الخليجية رقم المواصفة ال -


