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 وتحل محلها. ١٩٩٦تعتبر هذه المواصفة بديلة لنفس المواصفة الصادرة عام 



  

 

  المقدمة
 

صفات واملقاييس األردنية هي اهليئة الوطنية للتقييس يف األردن، حيث يـتم إعـداد املواصفــات القياسـية األردنيـة مؤسسة املوا
ممثلــني للجهـــات الرئيســية املعنيــة مبوضــوع املواصفـــة  مــن خــالل جلــان فنيــة، وتكــون هــذه اللجــان عــادًة مشــكلًة مــن أعضــاء

ـرأي واملالحظــات حــول هــذه املواصــفة القياســية، وذلــك أثنــاء فــرتة تعمــيم القياســية، ويكــون هلــذه اجلهــات احلــق يف إبـــداء الــ
مشــروع التصــويت ســعياً جلعـــل املواصفـــات القياســية األردنيــة موائمــة للمواصــفات القياســية الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة قــدر 

  ني الدول.اإلمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع ب
  

: قواعـد ٢، اجلـزء ٢/٢٠٠٥-١تتم هيكلة وصياغة املواصفات القياسـية األردنيـة وفقـاً لـدليل العمـل الفنــي ملديريـة التقيـيس 
  .* هيكلة وصياغة املواصفات القياسية األردنية

  
اخلاصة  ٧٨٧/١٩٩٦القياسية األردنية  بدراسة املواصفةوبناًء على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية املتخصصة باملعسل 

بالتبغ ومنتجات التبغ ــــــ التبغ اخلاص  ٧٨٧/٢٠١٣املواصفة القياسية األردنية  ومشروع بالتبغ ــــــ التبغ المعسل
) فقرة (أ) بند ٥وذلك استنادًا للمادة ( ،٧٨٧/٢٠١٤أردنية  وأوصت باعتماد املشروع املعّدل كقاعدة فنية ،المعسل

  .٢٠٠٠لعام  ٢٢ملقاييس رقم ) من قانون املواصفات وا١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ
 قيد التعديل. *



  ٧٨٧/٢٠١٤ نع 
 

١/٦  

 المعسلالتبغ  ــــــ ومنتجات التبغ التبغ
 

  المجال -١
  

ه) والتبغ املعسل األسود (غري (املنكّ  بالتبغ املعسل توفرها اجبالو  باالشرتاطاتختتص هذه املواصفة القياسية األردنية 
  .ه)املنكّ 

  

  المراجع التقييسية -٢
  

 ،الوثائق املرجعية التالية ال ميكن االستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. يف حالة اإلحالة املؤرخة تطبق الطبعة املذكورة فقط
عة من الوثيقة املرجعية املذكورة أدناه (متضمنة أي تعديالت)، علمًا بأن أما يف حالة اإلحالة غري املؤرخة فتطبق آخر طب

  مكتبة مؤسسة املواصفات واملقاييس حتتوي على فهارس للمواصفات السارية املفعول يف الوقت احلاضر. 
  .السجائر ـــالتبغ ومنتجات التبغ ـ، ٤٤٦ األردنية القياسية املواصفة -
  .بطاقة بيان املنتجات الصناعية -بطاقة البيان ، ١١٩ة األردني القياسية املواصفة -
احلدود القصوى ملتبقيات املبيدات واملتبقيات  - متبقيات املبيدات يف األغذية ، ١٩٢٥املواصفة القياسية األردنية  -

 .العرضية يف األغذية
 

   ريفاوالتع اتالمصطلح -٣
  

  :أدناه ةالوارد لحات والتعاريفاملصط ستخدمتالقياسية األردنية هذه املواصفة  ألغراض
١-٣  

 (المّنكه) التبغ المعسل
و أكثر من بشكل رقائق (شرائح) من صنف واحد أ) املعد للتدخني املقطع Nicotina tobccumهو التبغ املسمى (

) الشيشةة (رجيلليدخن من األواملواد احلافظة اجللسرين مواد التعسيل (السكريات) و  هأصناف التبوغ املختلفة واملضاف إلي
  إلية الزيوت واخلالصات العطرية ويضاف

٢-٣  
  التبغ المعسل األسود (غير المنّكه)

) املعد للتدخني املقطع بشكل رقائق (شرائح) من صنف واحد أو أكثر من Nicotina tobccumهو التبغ املسمى (
  )د احلافظة ليدخن من األرجيلة (الشيشةواأصناف التبوغ املختلفة واملضاف إليه مواد التعسيل (السكريات) واجللسرين وامل

٣-٣  
  المواد الغريبة

  أي مادة عدا عن املكونات الداخلة يف تصنيع املنتج



  ٢٠١٤/ ٧٨٧ نع 
 

٢/٦  

  االشتراطات -٤
  االشتراطات القياسية ١-٤
 :حبيثيف املنتج النهائي  التالية القياسية االشرتاطات توفر جيب
  كهالتبغ المعسل المنّ  ١- ١-٤
  كغ معسل منتج Fائي.  ٦كغ تبغ مقابل   ١، حبيث تكون معادلة التصنيع ٪ ١٦غ عن ال تقل نسبة التب ١-١- ١-٤
  .٪ ٤٠سرين النقي على يال تزيد نسبة اجلل ٢-١- ١-٤
حمسوبة   ٪ ٤٥يف املنتج على  ال تزيد نسبة مواد التعسيل (املواد السكرية: سكر خام، سكروز ... إخل) ٣-١- ١-٤

  .كجلوكوز
  ٪. ١٠د املنكهة املضافة على ال تزيد نسبة املوا ٤-١- ١-٤
  )غري املّنكه(األسود التبغ المعسل  ٢- ١-٤
  .٪ ٣٠ال تقل نسبة التبغ عن  ١-٢- ١-٤
  .٪ ٤سرين النقي على يال تزيد نسبة اجلل ٢-٢- ١-٤
  .٪ ٧٠على  ال تزيد نسبة مواد التعسيل ٣-٢- ١-٤
  االشتراطات العامة ٢-٤
  .)من املواد الغريبة (نباتية أو غري نباتية املنتجخيلو  ١- ٢-٤
 .خيلو من أية روائح غريبة غري تلك اليت متيز Jا مكوناته ٢- ٢-٤
  ) وغري مصّنع من مواد برتولية.USP grade *يكون اجلليسرين املستخدم صاحل لالستهالك البشري ( ٣- ٢-٤
الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إىل تردي نوعيته  مينع استخدام بقايا التبغ الناجتة عن التدخني أو التبغ ٤- ٢-٤

  أو خصائصه عند تدخينه.
  .يكون ذو رائحة مميزة للنكهة أو خليط النكهات املضافة له ٥- ٢-٤
  حيتفظ بالرائحة املميزة له أثناء التدخني. ٦- ٢-٤
  .وزناً  ٪ ٥على الرماد غري الذائب يف احلمض ال تزيد نسبة  ٧- ٢-٤
  .٪ ٢٥ لىبة الرطوبة عتزيد نس ال ٨- ٢-٤
  تكون قطع التبغ حمتفظة مبواد اخللط وال تسيل منها. ٩- ٢-٤
  مينع إعادة التعسيل مرة أخرى. ١٠- ٢-٤
  خيلو من العفن الظاهري. ١١- ٢-٤
  اUا عند فحصه بالعني ا(ردة.فخيلو من احلشرات احلية وامليتة وأجزائها ومن القوارض وخمل ١٢- ٢-٤

  

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
* USP :United state Pharmacopeia Convention.  



  ٧٨٧/٢٠١٤ نع 
 

٣/٦  

أكسيد اهليدروجني واليت يتم استخدامها كمادة مبيضة للتبغ  فوقمينع استخدام املواد الكيميائية احلارقة مثل  ١٣- ٢-٤
  اخلام.

  

  متبقيات المبيدات -٥
  

  .١٩٢٥املواصفة القياسية األردنية احلدود املسموح Jا يف  لىاملبيدات ع متبقياتتزيد  الأ جيب
  

  المضافات -٦
 

احرتاقها  ي مواد خطرة على الصحة العامة عندأال ينتج عنها أاملعسل بشرط التبغ جيوز إضافة املواد التالية يف صناعة 
  احملددة هلا: وبالنسب

  .املنتج النهائيمن  غ/كغ وزناً ٢تزيد نسبتها على بوتاسيوم حبيث ال بات السور الصوديوم أو بنزوات  ١-٦
  ال يسمح باستخدام الصبغات بكافة أنواعها. ٢-٦
  ال يسمح باستخدام احملليات االصطناعية كالسوربتول. ٣-٦
  

  والتغليف التعبئة -٧
 

  حبيث: وتغليف املنتج النهائي جيب توفر االشرتاطات التالية عند تعبئة
يعبــأ يف عبــوات أو أغلفــة داخليــة ذات صــنف غــذائي ال تتشــرب أو تتفاعــل مــع أي مــن حمتوياتــه ومتنــع فقــد الرطوبــة  ١-٧

  منه، مث يعبأ يف عبوات خارجية مناسبة حمكمة األغالق (كالورق املقوى أو الكرتون ... إخل).
على أن ال تعرض على  غك  ١وات ويسمح بعب ،(للعرض املباشر للمستهلك) غ ٢٥٠ال يزيد وزن العبوة على  ٢-٧

  للمستهلك. مباشرة
  تتناسب كمية املنتج مع حجم العبوة. ٣-٧
  .٣-٧إىل  ١-٧ال يسمح ببيع املنتج بشكل سائب (حلل) وإمنا فقط معبأ يف عبوات كما ورد يف البنود من  ٤-٧
  

  البيان بطاقة- ٨
 

ب أن تــدون البيانــات اإليضــاحية التاليــة ب  عربيــة علــىباللغــة ال جيــ بطاقــة بيــان املنــتج وجيــوز كتابتهــا بــأي لغــة أخــرى إىل جانــ
 أو التغيري: اإلزالة بشكل ال يقبل احملو أواللغة العربية 

 .كهباإلضافة إىل اسم النكهة املستخدمة يف حالة املنّ  ، حسب احلالةكه""أسود" أو "منّ معسل اسم املنتج:  ١-٨
  .ارية إن وجدتالتج اوعالمته الشركة الصانعةوعنوان اسم  ٢-٨
 قائمة كاملة باحملتويات مبا فيها املضافات. ٣-٨



  ٢٠١٤/ ٧٨٧ نع 
 

٤/٦  

  الدولية. بالوحدات الصايف الوزن ٤-٨
 .املنشأ بلد ٥-٨
 رقم الدفعة. ٦-٨
  تاريخ اإلنتاج واالنتهاء بالشهر والسنة. ٧-٨
  نسبة النيكوتني على أن تكون القيمة املعلنة أكرب من صفر. ٨-٨
وباللغة العربية على  ١يف الشكل  اارة الصحّية التحذيرية والصورة التحذيرية) كموضع التحذير الصحي (العب ٩-٨

التحذير الصحي بالواجهة األمامية للوحة العرض األساسية لعبوة املعسل، و يتم احلصول على االشرتاطات الفنية اخلاصة 
  ييس.من مؤسسة املواصفات واملقا(العبارة الصحّية التحذيرية والصورة التحذيرية) 

  

 

  
  تحذير:

احــترس، التـدخيـن يدمـر الصحة 
  ويسبب الوفاة

  ـــ التحذير الصحي (الصورة التحذيرية والعبارة الصحية التحذيرية) ١الشكل 
  

  .٪ من مساحة لوحة العرض األساسية لعبوة املعسل ٤٠عن  (انظر امللحق أ) مساحة التحذير الصحيال تقل  ١٠-٨
حي على لوحة العرض األساسية بطريقة تضمن عدم إخفاء أية معلومات مدّونة خاصة يتم وضع التحذير الص ١١-٨

 .بالتحذير الصحي عند فتح عبوة املعسل
مينع وضع أية عبارات تروجيية أو إشارات أو معلومات مضللة على عبوات املعسل توحي للمستهلك بأFا غري  ١٢-٨

  ."أو عايل اجلودة ضارة صحياً، مثل "طبيعي
   جيوز كتابة نوع التبغ ما مل يكن التبغ املستخدم من النوع نفسه.ال ١٣-٨
 
  
  
  
  
  
  
  



  ٧٨٧/٢٠١٤ نع 
 

٥/٦  

  أ ــــالملحق ـ
  (تقييسي)

   )ة التحذيريةوالعبارة الصحيّ  الصورة التحذيريةبالتحذير الصحي (الفنية الخاصة  االشتراطات
  

 الواجــب ة التحذيريــة)والعبــارة الصــحيّ  ةالصــورة التحذيريــبالتحــذير الصــحي (اخلاصــة جيــب تــوفر االشــرتاطات الفنيــة التاليــة 
  :عسلعلى عبوة امل وضعها

  نقطة. ٢أو  مم ١التحذير الصحي بإطار أسود وبعرض اط حيأن  ١-أ
  أن يكون لون اخللفية أبيض. ٢-أ
 .نقطة/إنش ٢٠٠الصورة عن  حقل درجة وضو تأن ال  ٣-أ
  أن يتم توسيط العبارة التحذيرية داخل اإلطار. ٤-أ
  .Traditional arabicونوعه  أسوداملستخدم  اخلطلون  أن يكون ٥-أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠١٤/ ٧٨٧ نع 
 

٦/٦  

 المراجع
  السجائر. - ، التبغ ومنتجات التبغ ٢٠١٢/ ٤٤٦املواصفة القياسية األردنية رقم  -
  ، التبغ املعسل.٤٨٣/٢٠٠٥املواصفة القياسية املصرية رقم  -
  ل برائحة الفواكه.، التبغ املعس١٧٤٩/٢٠١١املواصفة القياسية اخلليجية  -
  ، بطاقات عبوات منتجات التبغ.٢٤٦/٢٠١٠املواصفة القياسية اخلليجية  -
  .٣/٢/٢٠١٣حمضر اجتماع جلنة معادلة تصنيع املعسل بتاريخ  -


