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  التبغ ومنتجاته  وزارة الصناعة
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Tobacco and tobacco products:  Cigarettes First revision.  

   * المجال- ١

                      ختتص هذه املواصفة القياسية السورية بالسجائر احملضرة بالطرق امليكانيكية واحملضرة من التبوغ
     . احمللية وتشمل املواد املضافة وطرق االختبار والتعبئة وبطاقة البيان                   

   التعريف- ٢

  ):للفافاتا(    السجائر           ٢/١
  وتقطيعه على اخلاصة إليه  سيلتغ هي املنتج املصنع من املزيج التبغي بعد حتضريه بإضافة مواد ال                 

                   شكل شرائح وتعطريه وإضافة املواد املساعدة واحلافظة إليه وتعبئته آلياً وتغليفه بلفافات من ورق 
  .كل أسطواين مستدير املقطع وتزويده مبرشح وحبيث يصبح مناسباً للتدخني املباشر السجائر بش                 

  :املزيج التبغي             ٢/٢
                 لدرجاا وبنسبهو اخللطة اخلاصة بكل نوع من اللفافات وتتكون من بعض أصناف التبغ وفقاً                   

  .حمددة لكل درجة وصنف بعد ختمريها طبيعياً أو صناعياً                 
  :   نيكوتني الدخان         ٢/٣

                .مرور الدخان خالله  هو حمتوى قلويدات النيكوتني اليت حيتجزها مرشح من األلياف السيللوزية عند               
  :ران الدخانقط           ٢/٤

   هو أمجايل جسيمات املادة اليت حيتجزها مرشح من األلياف السيللوزية  عند مرور الدخان خالله بعد              
  . طرح جمموع قلويدات النيكوتني وحمتوى املاء منها             

   

  رقم قرار االعتماد

٣١٤  

  تاريخ االعتماد 

٢٠٠٦ /١١ /١٤  

  قإلزامية التطبي

Syrian Arab Organization for Standardization and Metrology  

   إن إصدار مواصفة قياسية سورية للسجائر ال يعين أن التدخني غري ضار وإمنا وضعت هذه املواصفة : مالحظة                  
   .املنتج لوصف هذا                   
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  ٢

  
  :أول أوكسيد الكربون  ٢/٥

     .ربون الناتج عن إشعال سيجارة واحدة  هو وزن أول أكسيد الك  
  :رطوبة التبغ  ٢/٦

  . س˚١٠٠ ساعة عند درجة ١٦  هي النسبة املئوية بالوزن للجزء املتطاير من التبغ عند جتفيفه ملدة   

   االشتراطات العامة- ٣

  :متطلبات التبغ املستعمل يف تصنيع السجائر    ٣/١
  يات واإلصابات الفريوسية واجلراثيم والعفن واحلشرات وأطوارها أن يكون نظيفاً وخالياً من الطفيل    ٣/١/١

  املختلفة واملواد الغريبة سواء كانت نباتية أو غري نباتية أي من كل ما هو غري منتمي إىل نبات التبغ     
  .اخلالص    

  ملذاقية للمزيجاستقرار تركيبة املزيج ومكوناته وبالتايل ضمان استقرار اخلصائص والصفات احلسية وا    ٣/١/٢
  . الواحد عند تدخني لفافات التبغ املصنعة منه      
  أن تتم عملية تصنيع التبغ ومعاجلته بطريقة ال حتدث آية تأثريات سلبية على تصنيعها أو على نوعية     ٣/١/٣

    كما أنه ال جيوز استعمال التبغ املتخلف عن التدخني أو أي تبغ أجريت عليه أي ،الدخان الناتج    
  . عملية من شأا تغيري صفات املنتج النهائي األساسية    

  . استقرار الصفات العامة للتبوغ املكونة للمزيج واستقرار مواصفات الدرجات النوعية لكل نوع    ٣/١/٤
  . خلو التبوغ املكونة للمزيج من الروائح الغريبة املغايرة للرائحة اخلاصة لكل صنف    ٣/١/٥
   ملم مث تفرم بنفس عرض٠ر٦لضلوع إىل املزيج تكبس هذه الضلوع إىل مساكة ال تزيد عن عند إضافة ا    ٣/١/٦

  . شعريات التبغ                              
   إىل حتسني اخلصائص اإلضافة التبغ وحبيث تؤدي هذه ظميكن بإضافة بعض املواد لتعسيل وتعطري وحف    ٣/١/٧  

   بشرط أال ينتج عن احتراقها مع التبغ أية مواد خطرة على الصحة ،بغ عند تدخينهاحلسية واملذاقية للت
   .العامة عند التدخني وأن تكون مشفوعة مبوافقة اجلهات الصحية

  على أساس الوزن ٪٢١جيب أال تزيد نسبة املواد املضافة إىل التبغ املستعمل يف تصنيع السجائر على  -
   .ضارة بالصحة عند احتراقهااجلاف وال ينتج عنها مواد     

  : تشمل هذه املواد املضافة-
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  الدبس ) غلوكوز وهو مسكر منقلب أحادي ( السكر األبيض – املواد السكرية مثل السكر اخلام –   أ

   من ٪٧ على أن ال تزيد نسبة إضافة هذه املواد على - املوالس – العسل األسود –       عسل النحل 
  .حمسوبة  على أساس غلوكوز      التبغ وزناً 

   على بروبيلني غليكول كمادة حافظة لرطوبة التبغ٢ و ١نستعمل مادة :    املواد احلافظة للرطوبة - ب
    مادةكما ميكن استعمال.   من التبغ وزناً ٪ ٧ر٥على أن ال تزيد نسبة إضافة هذه املادة على        
  التبغ من ٪٣كمادة حافظة لرطوبة التبغ على أن ال تزيد نسبة إضافتها على  الغليسرين النقي                          
  . وزناً                         

   – مواد عطرية – زيوت عطرية –وهي مواد طبيعية أو صناعية وتضم ) النكهة (  مواد التعطري – جـ      
  .  عطور مواد نكهة صناعية– كحول  نبيذ أو– راتنجات – خالصات فاكهة –             خالصات نبانية 

  . من التبغ وزناً٪٢جيب أال تزيد نسبة إضافة مواد التعطري جمتمعة عن 
   ميكن إضافة أية مادة حافظة مسموح ا أو بالنسب احملددة هلا ومنها بنـزوات:   املواد احلافظة -  د     

  . من التبغ وزناً٪٢على الصوديوم اليت تضاف بنسبة ال تزيد                           
   ٪٢ر٥ املواد املساعدة ميكن إضافة املواد املساعدة على االشتعال وبنسبة إضافة ال تزيد عن – هـ      

   .من التبغ وزناً
  :  التجاوزات املسموح ا للمواد املضافة عند حتليل العينات للفافات التبغ - و       
  . األعلى لنسبة املواد السكرية الكلية املضافة   عن احلد٪٢٠ يسمح بتجاوز مقداره  – ١      
  .  عن احلد األعلى لنسبة املواد احلافظة للرطوبة ٪٢٠ يسمح بتجاوز مقداره – ٢      
  . عن احلد األعلى لنسبة مواد التعطري الكلية املضافة ٪٢٠ يسمح بتجاوز مقداره – ٣      
  . جمتمعة عن احلد األقصى جملموع املواد املضافة ٪١٥ أن ال يزيد التجاوز لكامل املواد املضافة – ٤      
    :أن يتوافر يف التبغ املستعمل يف تصنيع السجائر املتطلبات الواردة يف اجلدول التايل   ٣/١/٩ 
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  احلد األقصـى  املتطلبـات
  ٪٥ )على أساس الوزن اجلاف ( مكرون ٤٢٥نسبة التبغ الناعم الذي مير خالل منخل سعة فتحاته 

  ٪٢٥  ) على أساس الوزن اجلافة ( بة الرماد الكلي نس
  ٪١٥ – ١١  نسبة الرطوبة

  ٪٣  ) على أساس الوزن اجلاف ) (السليكا ( نسبة الرماد غري الذائب يف احلمض 
  ٪٣ر٥  )على أساس الوزن اجلاف ( نسبة النيكوتني 

  مم )١ - ٠ر٥(  عرض قطع التبغ املستخدم 
                                                                                             

   .املتطلبات اليت جيب أن تتوافر يف السجائر    ٣/٢
  اخلالص،جيب أن خيلو التبغ يف املنتج من املواد الغريبة سواء أكانت نباتية أم غري نباتية ليست من التبغ     ٣/٢/١

  .عدا ما هو مسموح به    
  .ن تكون السجائر نظيفة وخالية من التعفن واحلشرات بأطوارها املختلفةجيب أ    ٣/٢/٢
  . جيب أن خيلو املنتج من أية روائح غريبة غري تلك اليت تتميز ا مكونات السجائر    ٣/٢/٣
  الضارة   أية مواد مسموح ا لزيادة حجز املواد إضافةتزويد السيجارة مبرشح يف إحدى اياا وميكن     ٣/٢/٤

  ). مينع تصنيع السجائر بدون مرشح(املنبثقة من احتراق التبغ 
  .ملرشح  ا مم باستثناء ٥٥جيوز أن تنتج السجائر بأطوال وأقطار خمتلفة على أال يقل طول أي سيجارة عن     ٣/٢/٥ 

  رشح املعتمدة املوجيب أن ختلو السجائر من الثقوب ونقاط التنفيس اجلانبية عدا املسامية اخلاصة بورق اللف     ٣/٢/٦
  . واملتعارف عليها دولياً

   كانت بني املرشح إن(جيب أن ختلو السيجارة من العيوب التصنيعية والزوائد عند القطع وعيوب اللصق     ٣/٢/٧
  . باإلضافة إىل التعبئة بشكل منتظم ) وعمود التبغ أو التحام ورق اللف

  منتظماً ومتجانساً وأال تنفصل مجرة االحتراق عن السيجارة أن يكون احتراق الورق والتبغ يف السيجارة     ٣/٢/٨
  .خالل احتراقها

   ٪ )٨ – ٧(جيب أال تزيد نسبة وزن ورق السيجارة إىل وزن السيجارة الكاملة ما عدا املرشح على     ٣/٢/٩
.                                                                             على أساس الوزن اجلاف)  وزن / وزن (     

  .ثانية  ماء باستثناء السجائر اخلفيفة/ مل١٦٠ - ٥٠أن تكون مقاومة السحب للسيجارة الكاملة    ٣/٢/١٠ 
  .٪ ٢٥شح عن أال تقل كفاءة ترشيح املر  ٣/٢/١١ 
 .)وزن / وزن   ( ٪٣٠على ) الفوليو ( جيب أال تزيد نسبة رقائق التبوغ املعاد تركيبها   ٣/٢/١٢ 
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  .  مم أو أقل٨أن تكون السيجارة مستديرة املقطع وذات قطر حوايل   ٣/٢/١٣ 
  . ٪١٣ر٥طوبة  على أساس درجة ر٣سم/   غم ٠ر١٨أال تقل الكثافة الظاهرية لتبغ السيجارة عن   ٣/٢/١٤ 
  أال تزيد نسب التفاوت املسموح ا عند التصنيع يف الطول والقطر ووزن التبغ بالنسبة للسجائر من النوع   ٣/٢/١٥ 

  :الواحد أو التشغيلة الواحدة يف عينة عشوائية على
  ٪١ر٥  ±الطول  

  ٪ ٢  ±احمليط       
  . ٪ ٥  ±وزن التبغ       
   للسجائر املزودة مبرشح ٪٠ر٤غ من ايات السجائر يف العلبة الواحدة على أال تزيد نسب فاقد التب  ٣/٢/١٦ 

  .وذلك من متوسط وزن السيجارة والتبغ يف العينة املسحوبة على أساس الوزن اجلاف
  أن تكون رطوبة التبغ يف اللفافات املعبأة واجلاهزة يف مستودعات املصانع أو مستودعات التسويق أو   ٣/٢/١٧ 

  .٪١٢ وال تزيد عن ٪١٠ني ال تقل عن لدى البائع
   ملم كاملة طول ١٠٠  الطويلة ، ملم كاملـة٨٠)  القصرية( حيدد طول لفافة التبغ مـع مرشح   ٣/٣/١٨ 

   مم بالنسبة للسيجارة الطويلـة يسمح بتفاوت مقداره٢٠ مم بالنسبة للسيجارة القصرية و١٥املرشح 
  .  العينات العشوائية  بالنسبة لطول اللفافة الكاملة يف٪٢  ± 

  .متطلبات الدخان الناتج عن تدخني السجائر احمللية واألجنبية    ٣/٣
  .بالنسبة للسجائر األجنبية املستوردة    ٣/٣/١

  .سيجارة حداً أقصى/  ملغ ١ جيب أال يزيد نسبة النيكوتني عن ٢٠٠٢ ابتداًء من عام – ١    
  سيجارة حداً أقصى ويصبح هذا الرقم /   ملغ ١٣قطران عن  جيب أال يزيد نسبة ال٢٠٠٢ ابتداًء من – ٢    

  . سيجارة /  ملغ ١٠ حداً أقصى ٢٠٠٨عام               
  سيجارة /  ملغ ١٢  جيب أال يزيد نسبة أول أكسيد الكربون املار إىل املدخن عن ٢٠٠٢ ابتداًء من – ٣    

                  .٢٠٠٧ حداً أقصى لعام ١٠ر٥و   حداً أقصى ٢٠٠٦ لعام ١١    حداً أقصى ويصبح هذا الرقم 

  بالنسبة للسجائر احمللية    ٣/٣/٢ 
  : جيب أن حتقق هذه النسب من خالل ختفيض لعدة سنوات حسب ما يلي    
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  تاريخ سريان                     

   املفعول                         
  

  سيجارة/ املواد مع 

  
١/١/٢٠٠٢  

  
١/١/٢٠٠٣  

  
١/١/٢٠٠٤  

  
١/١/٢٠٠٥  

  
١/١/٢٠٠٦  

  
١/١/٢٠٠٧  

  
١/١/٢٠٠٨  

  ١  ١ر١  ١ر٢  ١ر٢  ١ر٤  ١ر٥  ١ر٧٥  النيكوتني
  ١٠  ١٣  ١٦  ١٩  ٢٢  ٢٥  ٢٨  القطران
CO  ١٠  ١٠ر٥  ١١  ١٢  ١٣  ١٤  ١٥  

  

   أخذ العينات- ٤

  .ISO  8243لدولية للتقييس  حسب مواصفة املنظمة  ا    

   طرق الفحص واالختبار- ٥

   االختبارات الالزمة للتأكد من مدى مطابقة املنتج للبنود املواصفة٤جترى على العينة املأخوذة حسب بند     
  :وذلك طبقاً للمواصفات التالية    
    ISO   10315    تقدير حمتوى النيكوتني حسب مواصفة املنظمة الدولية للتقييس       – ١    
        ISO  4387 تقدير حمتوى القطران حسب مواصفة املنظمة الدولية للتقييس       – ٢    
   ISO  8454  حسب مواصفة املنظمة الدولية للتقييس    CO تقدير حمتوى أول أوكسيد الكربون  – ٣    
  ISO   2971لية للتقييس   قياس القطر االمسي حسب مواصفة املنظمة الدو– السجائر واملرشحات – ٤    
   تقدير نفاذية املاء حسب مواصفة املنظمة الدولية للتقييس – املواد املستخدمة كورق للسجائر - ٥    

                                    ISO   2965    
  ٩٤ /٢٩٥رقم  أساسيات عامة حسب املواصفة اخلليجية – أخذ العينات من دفعات املادة اخلام – ٦    
   ISO   760 طريقة كارل فيشر حسب املواصفة الدولية للتقييس  – تقدير حمتوى املاء – ٧    
   طريقة السبكتروفوتوميتر حسب مواصفة املنظمة – تقدير القلويدات يف متكثفات دخان السجائر – ٨    

    ISO                                    الدولية للتقييس
   ISO  3402 أجواء التكييف واالختبار حسب مواصفة املنظمة الدولية للتقييس  – ٩    
   ٩٤/ ٢٩٦ تقدير حمتوى السليكا حسب املواصفة اخلليجية رقم – ١٠    
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   التعبئة- ٦

  جيب أن تكون السجائر معبأة يف عبوات مالئمة من الورق املقوى أو رقائق األملنيوم أو أي مادة أخرى   ٦/١
  مناسبة وتكون هذه العبوات مبطنة من الداخل برقائق من الورق أو املعدن  أو أية مادة أخرى تناسب تبطني  

  . هذه العلب   
  جيب أن تغلف العبوات باحكام برقائق من السيلوفان أو البويل بروبلني أو غريه من املواد اليت تؤدي الغرض   ٦/٢

  . د االستعمالنفسه وأن تزود بشريط خاص لفتح العبوة عن  
  وأن يغلف هذا ) الكروز ( جيب أن تعبأ  العبوات املغلقة يف عبوات مناسبة من الورق أو الورق املقوى   ٦/٣

    . الكروز برقائق السيلوفـان أو مبواد مماثلة أخرى للمحافظة على رطوبة السجائر 

   النقل والتخزين- ٧

  .يفة وحتت درجة احلرارة العادية للغرفةجيب أن يتم نقل السجائر وختزينها يف أماكن نظ    
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   بطاقة البيان-٨

  .جيب كتابة البيانات اإلضاحية باللغة العربية وجيوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى إىل جانب اللغة العربية    
  ...). الشام – الشرق –سجائر محراء (اسم املنتج واملاركة مثل     ٨/١
  )....سجائر بفلتر (نوع املنتج     ٨/٢
  .اسم الشركة الصانعة وبلد املنشأ    ٨/٣
  ).عشرون سيجارة يف العبوة الواحدة(عدد السجائر     ٨/٤
  .تاريخ التعبئة بالشهر والسنة ومدة الصالحية    ٨/٥
   الكربون يف دخان السجائر ويف حالة السجائر ذات قنوات دحمتوى النيكوتني والقطران وأول أو كسي    ٨/٦

  .سبة قبل إغالق القنوات وبعدهالتهوية يذكر متوسط الن
  ).بالنسبة للمنتجات املستوردة(أن تذكر عبارة خمصص للبيع يف اجلمهورية العربية السورية     ٨/٧
  :جيب أن تكون بطاقة التحذير وفق مايلي    ٨/٨
  التدخني سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة وأمراض (جيب أن يتضمن التحذير  العبارة التالية     ٨/٨/١

  ).لب والشرايني ويضر باحلامل واجلننيالق
  .أن يطبع التحذير على الوجه األمامي لعلبة السجائر وباللغة العربية مع أي لغة أجنبية أخرى    ٨/٨/٢
  أن يكتب التحذير خبط واضح وظاهر للعيان وأال يؤثر لون علبة السجائر أو لون حروف الكتابة على     ٨/٨/٣

  .وضع التحذير
  . من الوجه األمامي للعلبة٪ ٣٠طي التحذير مساحة ال تقل عن جيب أن يغ    ٨/٨/٤
   بعض الصور أو النقوش ٨/٨/١ميكن أن يتضمن التحذير إىل جانب العبارة املشار إليها يف الفقرة     ٨/٨/٥

  .املعربة
  تبغ عدم استعمال أي عبارة تعطي بصورة مباشرة أو غري مباشرة االنطباع اخلاطىء بأن أحد منتجات ال      ٨/٩

  )..... القطران، خفيف وخفيف جداً، لطيفقليل(أقل ضرراً من غريه كعبارات 
  .رقم الدفعة    ٨/١٠



 ٢٠٠٦   / ٢٦٥٦ س   . ق.م

  ٩

  
  

   المصطلحات الفنية- ٩

  
              Cigaretle  end  tobacco  تبغ متخلف عن التدخني 

                         Embers   مجرة االحتراق

              Tar    قطران

                            Voids  فراغات

               Filteration  efficiency  كفاءة الترشيح

                            Filter  مرشح

                        Burn  rate  معدل احتراق

                Resistance  of  draw  مقاومة السحب

                      Cigarette  endsايات السجائر

                         Nicotine   نيكوتني

            Cigarette  wrapping  paper  ورق لف السجائر 

                  Flavowring  agents  مواد منكه



 ٢٠٠٦   / ٢٦٥٦ س   . ق.م

  ١٠

  
  

   المراجع- ١٠

  
  .١٩٩٥ / ٥٩٧املواصفة القياسية اخلليجية   رقم      - 
  . ١٩٩٧ /  ٤٤٦األردنية  رقم    املواصفة القياسية   - 
  .مشروع مواصفة مقدم من  املؤسسة العامة للتبغ   - 
  . م٢٠٠٣االتفاقية  اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ   - 

               
     

   الجهات التي شاركت في وضع المواصفة- ١١

  
  . هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  -
  .املؤسسة العامة للتبغ  -
  .وزارة الصحة  -
  .وزارة الزراعة  -
  .جامعة دمشق/ كلية الزراعة   -


