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املقدمة
اهل هي األردنية واملقاييس املواصفات ـيةمؤسسة القياس ـفات املواص إعداد يتم حيث األردن، يف للتقييس الوطنية يئة

فنية جلان خالل من عادةً. األردنية اللجان هذه ـوعمشكلةًوتكون مبوض املعنية الرئيسية للجهات ممثلني أعضاء من
حو واملالحظات الرأي إبداء يف احلق املواصفة مبوضوع املعنية اجلهات جلميع ويكون وذلكاملواصفة، املواصفة، هذه ل

ـة إزال أجل من اإلمكان قدر الدولية للمواصفات موائمة األردنية املواصفات جلعل سعياً النهائي، املشروع تعميم أثناء
الدول بني السلع انسياب وتسهيل التجارة أمام من الفنية .العوائق

ـة الفني اللجنة قامت فقد ذلك على ـةالتبغومنتجاتبالتبغاملتخصصةوبناًء ـ القياسي ـفة املواص وتعديل بدراسة
ـة السجائراخلاصة) ٤٤٦/١٩٩٧(األردني ـ التبغ ومنتجات ـةبالتبغ أردني ـة فني ـدة كقاع باعتمادها وأوصت

للمادة) ٤٤٦/٢٠٠٤( استناداً رقم) ١(بند) أ(فقرة) ٥(وذلك واملقاييس املواصفات قانون .٢٠٠٠لسنة٢٢من



أ ق ٤٤٦/٢٠٠٤م

السجائرالتب ـ التبغ ومنتجات غ

ا:ال-١
امليكانيكية بالطرق احملضرة بالسجائر األردنية القياسية املواصفة هذه .ختتص

التقييسية-٢ املراجع
الوثائق حالةالتقييسيةتتضمن يف املواصفة، هذه اشتراطات من النص يف إليها اإلحالة عند تصبح اشتراطات التالية
املؤرخة املذكور،اإلحالة النشر تاريخ بعد الوثائق على ا�راة التعديالت تطبق فإنأنهإال.ال ذلك من بالرغم

حتاول بأن توصى املواصفة هذه على يعتمد معني عقد على تفاوض اليت الوثائقأاستخداماجلهات من طبعة حدث
ف تارخياً حتمل ال اليت اإلحالة حالة يف أما أدناه، املذكورة املذكورةالتقييسية التقييسية الوثيقة من طبعة آخر تطبق

الوقت يف املفعول السارية للمواصفات فهارس على حتتوي واملقاييس املواصفات مؤسسة مكتبة بأن علماً أدناه،
.احلاضر

الدولية- القياسية الكلي٧٤٩/١٩٧٧املواصفة الرماد تقدير ـ الزيتية البذور متبقيات ،.
القياسية- محض٧٦٣/٢٠٠٣الدوليةاملواصفة يف الذائب غري الرماد تقدير ـ اخلضروات ومنتجات الفواكه ،

.اهليدروكلوريك
الدولية- القياسية يف٦٥٦٥/٢٠٠٢املواصفة الضغط وهبوط للسجائر السحب مقاومة ـ التبغ ومنتجات التبغ ،

السيجارة .مرشح
األردنية- القياسية حت٢/٢٠٠٠-١٣٨٤املواصفة ـ السجائر اجلزء، ـ املكثف الدخان يف املاء طريقة: ٢ديد

فيشر .كارل
األردنية- القياسية اجلزيئات١٣٨٠/٢٠٠٠املواصفة من اخلايل والنيكوتني الكلي النيكوتني حتديد ـ السجائر ،

الروتيين للتحليل التدخني آلة باستخدام اجلافة .احلرة
األردنية- القياسية السجائ١٣٨١/٢٠٠٠املواصفة العينات، أخذ طرق ـ .ر
األردنية- القياسية املدخنة١٣٨٢/٢٠٠٠املواصفة السجائر أخبرة يف الكربون أكسيد أول حتديد ـ السجائر ،.
الرمسينيجملد- الكيميائيني للمحللني األمريكية رقم١٩٩٥/اجلمعية طريقة النيتروجني،٢ـ٩٧٩، نسبة .تقدير

للمحللنيجملد- األمريكية رقم١٩٩٥/الرمسينيالكيميائينياجلمعية طريقة يف٢ـ٩٦٦، الرطوبة نسبة تقدير ،
.التبغ

الدولية- القياسية وفقاًتقدير،٣ـ٦٥٦٥املواصفة السيجارة يف السحب مقاومة

١/٧
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والتعريف-٣ املصطلح
أدناه الوارد والتعريف املصطلح يستخدم املواصفة هذه :ألغراض

١- ٣
جائرالس

وأنو بأشكاله التبغ أوراق من احملضر خاصةااملنتج أوراق باستخدام وتشكيله وجتهيزه حتضريه بعد املختلفة شكلبعه
ب أو مباشرةًمستدير تدخينه يناسب حبيث يضوي،

القياسيةاالشتراطات-٤
النهائي املنتج يف التالية القياسية االشتراطات توافر :جيب

ا١- ٤ التبغ خيلو نباتيةًأن غري أو كانت نباتيةً الغريبة املواد من النهائي املنتج جتهيز يف .ملستخدم
نظيفيأن٢- ٤ املختلفةمناّوخالياّكون بأطوارها واحلشرات .العفن
السجائر٣- ٤ مكونات �ا تتميز اليت تلك غري غريبة روائح أية من خيلو .أن
الت٤-٤ عن الناجتة التبغ بقايا استخدام أومينع نوعيته تردي إىل تؤدي عمليات أية عليه أجريت الذي التبغ أو دخني

تدخينه عند .خصائصه
احتراقهتزويد٥-٤ من املنبعثة الضارة املواد حجز لزيادة �ا مسموح مواد أية إضافة وميكن �ايتيها بإحدى مبرشح

. التبغ
الإنتاجهجيوز٦- ٤ طول يقل ال أن على خمتلفة وأقطار عنبأطوال الطول٥٥سيجارة ضمن املرشح يدخل وال مم

.املقاس
عليهاخيلوأن٧-٤ واملتعارف املعتمدة واملرشح اللف بورق اخلاصة املسامية عدا اجلانبية التنفيس ونقاط الثقوب من

.دولياً
اللصقخيأن٨-٤ وعيوب القطع عند والزوائد النتوءات مثل التصنيعية العيوب من ـح(لو املرش ـني ب كانت سواء

اللف ورق التحام أو التبغ منتظماً) وعمود التبغ عمود يكون .وأن
ـسيجارة٩-٤ ال ـن ع االحتراق مجرة تنفصل ال وأن ومتجانساً منتظماً السجائر يف والتبغ الورق احتراق يكون أن

.احتراقهاخالل
عن١٠- ٤ املنتج يف التبغ رطوبة نسبة تقل ال على�١٢أن تزيد .�١٥وال
فتحاته١١- ٤ مقاس منخل من املار التبغ نسبة تزيد ال على٤٢٥أن .�٥ميكرومتر
السيجارة١٢-٤ ورق وزن نسبة تزيد ال علىأن املرشح وورق املرشح عدا كاملةً السيجارة وزن ـى�٩إىل وعل

ا اجلافأساس .لوزن
٢/٧
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الكاملة١٣- ٤ للسيجارة السحب مقاومة تكون ماء١٦٠إىلمم٧٠منأن عمود .مم
عن١٤- ٤ السيجارة يف التبغ مزيج كثافة تقل ال .٣سم/غ٠,١٥أن

تركيبها١٥- ٤ املعاد التبغ رقائق نسبة تزيد ال .�٣٠على) الفوليو(أن
امل١٦- ٤ نسب تزيد ال اجلدولأن يف مبني هو ما على السجائر يف التالية أدناه) ١(واد .الوارد

السجائر-١اجلدول يف املواد لنسب األعلى احلد
األقصىاملادة احلد

الكربون أكسيد *سيجارة/ملغرام١٥أول
احلمضال يف الذائب غري اجلاف�٢رماد الوزن أساس على

ا�٢٥كليالرمادال الوزن أساس جلافعلى
*سيجارة/ملغرام١٠قطرانال
اجلاف�٣نيتروجنيال الوزن أساس على
*سيجارة/ملغرام١نيكوتنيال

املدخن*  إىل املارة األخبرة يف

عامليا١٧ً- ٤ �ا املسموح احلدود على السجائر يف املبيدات متبقيات نسب تزيد ال .أن
تكون١٨- ٤ ماملضافاتأن التصنيع يف عامليااملضافاتناملستخدمة �ا ً.املسموح

والتحليل-٥ العينات أخذ طرق
العينات١- ٥ أخذ طرق
األردنيةأيتم القياسية للمواصفة وفقاً النهائي املنتج من العينات .١٣٨١خذ
التحليل٢- ٥ طرق
الكربون١-٢- ٥ أكسيد أول نسبة

القياسية للمواصفة وفقاً الكربون أكسيد أول نسبة حتديد .١٣٨٢األردنيةيتم
النيكوتني٢-٢- ٥ نسبة

األردنية القياسية للمواصفة وفقاً النيكوتني نسبة حتديد .١٣٨٠يتم
القطران٣-٢- ٥ نسبة

القياسية للمواصفة وفقاً القطران نسبة حتديد .١٣٨٠األردنيةيتم
٣/٧
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التبغ٤-٢- ٥ يف الرطوبة نسبة
يف الرطوبة نسبة تقدير وفقاًيتم للمحللنيلالتبغ األمريكية اجلمعية قبل من احملددة ـنيلطريقة ـنيالكيميائي الرمسي

.٢ـ٩٦٦
السيجارة٥-٢- ٥ يف الرطوبة نسبة

األردنية القياسية للمواصفة وفقاً السيجارة يف الرطوبة نسبة تقدير .٢ـ١٣٨٤يتم
للسيجارة٦-٢- ٥ السحب مقاومة

ا يف السحب مقاومة تقدير للمواصفةيتم وفقاً .٣ـ٦٥٦٥الدوليةالقياسيةلسيجارة
الرماد٧-٢- ٥ نسبة

الدولية للمواصفة وفقاً الرماد نسبة تقدير .٧٤٩يتم
احلمض٨-٢- ٥ يف الذائب غري الرماد نسبة

الدولية املواصفة حسب احلمض يف الذائب الرماد نسبة تقدير .٧٦٣يتم
النيتروجني٩-٢- ٥ نسبة

ا نسبة تقدير الرمسينييتم الكيميائيني للمحللني األمريكية اجلمعية قبل من احملددة للطريقة وفقاً .٢ـ٩٧٩لنيتروجني
التعبئة-٦

التعبئة عند التالية االشتراطات توافر :جيب
ـصائص١-٦ خ أو الصحة على تؤثر ال اليت اللدائين أو املعدين الورق من مناسبة برقائق لفها بعد السجائر تعبأ أن
املناسبةامل األخرى األغلفة أنواع أو املقوى الورق أو الورق من عبوات يف .نتج،
املنتج٢- ٦ جودة حلماية اللدائن من غريها أو السيلوفان من شفافة برقائق السجائر عبوات تغلف .أن
ـا٣-٦ لتهيئته ـن اللدائ أو املقوى الورق أو الورق من عبوات يف الكاملة السجائر عبوات تعبأ ـاتأن جمموع يف
املنتج) كروزات( جودة يضمن مبا اللدائن من غريها أو السيلوفان من برقائق ذلك بعد تغلف أن .على

البيان-٧ بطاقة
اإليضاحية البيانات كتابة والتاليةجيب العربية اإلجنليزية/ باللغة اللغة :أو

التجارية١- ٧ .العالمة
الصانعة٢- ٧ الشركة . اسم
ا٣- ٧ العلبةعدد يف .لسجائر
املنشأ٤- ٧ .بلد

٤/٧
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أردنية"عبارة٥- ٥ احمللية"صناعة .للمنتجات
العربية٦- ٧ باللغة كتابتها شريطة والقطران النيكوتني .نسبة
يف٧-٧ كما التحذيرية العبارة ـوةوباللغة*)١(شكلالوضع لعب األساسية العرض لوحة وجهي أحد على العربية
يفا كما حتذيرية صورة ووضع السجائر*)٢(شكلاللسجائر لعبوة األساسية العرض للوحة األخر الوجه .على

الصحية-١الشكل التحذيرية العبارة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مؤ* يف املعلومات مركز من التحذيرية والعبارة بالصورة اخلاصة الفنية االشتراطات على احلصول واملقاييسيتم املواصفات سسة
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التحذيرية-٢الشكل الصورة

عن٨-٧ التحذيرية الصورة أو التحذيرية العبارة مساحة تقل ال أن األساسية�٣٠جيب العرض لوحة مساحة من
ق وباجتاهها للعبوة السفلى للحافة مواٍز الصحي التحذير موقع يكون أن على السجائر اإلمكانلعبوة .در

ـة٩-٧ مدون ـات معلوم أية إخفاء عدم تضمن بطريقة األساسية العرض لوحة على الصحي التحذير وضع يتم أن
السجائر عبوة فتح عند الصحي بالتحذير . خاصة

ومقروء١٠- ٧ واضح بشكل اإلنتاج تاريخ متييز يتم حبيث الدفعة أو اإلرسالية .   رقم

املصطلحات
املوا هذه هلاألغراض املقابلة اإلجنليزية للمصطلحات املعىن أدناه املذكورة العربية املصطلحات حتمل .صفة

العريبالبند اإلجنليزياملصطلح املقابل
تركيبه١٥-٤ معاد تبغ  reconstituted tobacco sheet) الفوليو(رقائق
tarقطران١٦-٤
السحب١٣-٤  resistance to drawمقاومة
nicotineوتنينيك١٦-٤
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املراجع-٩
بالتدخني- اخلاصة العرب الصحة وزراء جملس .١٩٨٢صنعاء/ قرارات
بالتدخني- اخلاصة العرب الصحة وزراء �لس الفنية األمانة .١٩٨٤دمشق/ قرارات

-  Commission of the European Communities, COM (94) 83 final, Brussele, 
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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