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اجلريدة الر�سمية العدد )967(

وزارة التجــارة وال�صناعــة

قــرار وزاري 

رقم 12/ 2012

باعتماد الالئحة الفنية اخلليجية رقم 2011/246 

اخلا�سة ببطاقات عبوات منتجات التبغ كموا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة 

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 78/1 باخت�صا�صات املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س 

بوزارة التجارة وال�صناعة ،

وال�صناعة  التجارة  وزارة  اخت�صا�صات  بتحديد   2005/  102 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  واإىل 

واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2005/41 بالعمل مبوا�صفات قيا�صية دولية اأو اأجنبية ،   

واإىل قرار جمل�س اإدارة هيئة التقيي�س اخلليجية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

فـي اجتماعه الرابع ع�صر املنعقد باململكة العربية ال�صعودية بتاريخ 2011/8/9م ب�صاأن اعتماد 

الالئحة الفنية اخلليجية رقم 2011/246 اخلا�صة ببطاقات عبوات منتجات التبغ ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تعتمد الالئحة الفنية اخلليجية رقم 2011/246 اخلا�صة ببطاقات عبوات منتجات التبغ 

املرفقــة كموا�صفــة قيا�صيــة عمانيــة ملزمــة للبنــود املتعلقــة بال�صحــة وال�صالمــة والبيئـــة 

واإجراءات تقييم املطابقة .

املــادة الثانيــــة

يعاقــــب كــــل مــــن يخالــــف هـــذا القـــرار بالعقوبـــات املن�صـــو�س عليهـــا باملر�صــوم ال�صلطانـــي 

رقم 78/1 امل�صار اإليه .
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املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من 9 اأغ�صط�س 2012م .

�سدر فـي : 25 من ربيع الثاين 1433هـ  

املوافــــق : 18 من مــــــــــــــار�س 2012م 

املهند�س / علي بن م�سعود ال�سنيدي

وزيـــــر التجـــــــارة وال�صناعـــــة



- 3 -

اجلريدة الر�سمية العدد )967(

هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO(

GSO 246 /2011

بطاقات عبوات منتجات التبغ

Labeling of Packages tobacco products

ICS : 65.160.00
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بطاقات عبوات منتجات التبغ

تاريخ العتماد من جمل�س الإدارة : 1432/9/9هـ ) 2011/8/9م( 

تاريـــــــخ العمــــــــــل باملوا�سفـــــــــة : 2012/8/9م

�سفـــــــــــــــــــــة الإ�ســـــــــــــــــــــــــدار : الئحة فنية

تقديـــــــــم

هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية هيئة اإقليمية ت�صم فـي ع�صويتها 

االأجهزة الوطنية للموا�صفات واملقايي�س فـي دول اخلليج العربية ، ومن مهام الهيئة اإعداد 

املوا�صفات القيا�صية اخلليجية بوا�صطة جلان فنية متخ�ص�صة .

وقد قامت هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �صمن برنامج عمل 

اللجنة الفنية اخلليجية رقم )5( " قطاع موا�صفات املنتجات الغذائية والزراعية " بتحديث 

"بطاقــات عبوات منتجــات التبــغ "   GSO 246/1994 الالئحــــة الفنيـــــة اخلليجيـــــة رقـــم

وقامت �صلطنة عمان باإعداد م�صروع هذه الالئحة .

وقد اعتمـــدت هذه الالئحـــة الفنية اخلليجية فـي اجتماع جمل�س اإدارة الهيئـــة رقم )14( ،

الفنية  الالئحة  تلغى  اأن  على   ، 2011/8/9م  املوافق  1432/9/9هـ  بتاريخ  عقد  الذي 

وحتل حملها .   GSO  246/1994 اخلليجية رقم
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بطاقات عبوات منتجات التبغ

1 - املجال :

تختـــــ�س هـــــذه الالئحـــــة الفنيــــة اخلليجيـــة بالبيانـــات االإي�صاحـيــــة الواجــــب كتابتهـــا 

على بطاقات عبوات منتجات التبغ .

2 - املراجع التكميلية :

GSO 597  1/2 "ال�صجائر". 

GSO 1415  2/2 "التبغ املع�صل ". 

GSO 1501 3/2 "التبغ املع�صل برائحة الفواكه". 

GSO 2048  4/2 "التبغ ومنتجاته - تبغ الن�صوق". 

GSO 2049  5/2 "التبغ ومنتجاته - تبغ امل�صغ". 

GSO 2050  6/2 "التبغ املخلوط للغليون". 

GSO 2047  7/2 "ال�صيجار وال�صيجار التو�صكاين". 

GSO 2051  8/2 "التبغ ومنتجاته - ال�صيجارتو�س". 

3 - التعاريف :

1/3 �صجائر : 

منتج تبغ معد للتدخني وهي عبارة عن لفافات ورقية طولية ذات مقطع ا�صطواين 

تقريبا حتتوي على قطع من التبغ وهي اإما بدون مر�صح اأو ذات مر�صح )فلرت( 

عادي اأو ذات قنوات تهوية جانبية.

2/3 التبغ :

توليفة من نباتات من ف�صيلة نيكوتيانا تباكم و نيكوتيانا ر�صتيكا.

3/3 منتجات التبغ : 

اأي منتج يتكون كليا اأو جزئيا من اأوراق التبغ كمادة خام ت�صنع بغر�س التدخني 

اأو امل�صغ اأو اال�صتن�صاق اأو االمت�صا�س )مثل ال�صجائر - تبغ ال�صجائر ال�صائب - 

ال�صيجار - تبغ الغليون - تبغ املع�صل - تبغ ال�صي�صة - تبغ امل�صغ - تبغ الن�صوق( .
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4/3 تبغ املع�صل : 

نيكوتيانا  ف�صيلة  من  نباتات  من  توليفة  من  عليه  احل�صول  يتم  مفروم  تبغ 

تباكم ونيكوتيانا ر�صتيكا و/ اأو اأي توليفة منهما م�صاف اإليه دب�س ق�صب ال�صكر 

)الع�صل االأ�صود( اأو الع�صل االأ�صود واملوال�س واجلل�صرين .

5/3 تبغ امل�صغة : 

تبغ متح�صل عليه من تقطيع وثني اأوراق التبغ اإىل �صرائح عري�صة بحيث ت�صبح 

قابلة للم�صغ وقد يخلط بالتوابل اأو جوز االريكا اأو ورق التنبول اأو البان .

6/3 ن�صوق التبغ : 

م�صحوق تبغ م�صاف اإليه كربونات ال�صوديوم اأو بيكربونات ال�صوديوم اأو كليهما 

اأن ي�صاف عليه ملح الطعام وزيت  معا لي�صتعمل عن طريق اال�صتن�صاق ويجوز 

ال�صم�صم وزيوت اأو خال�صات عطرية غذائية.

7/3 بطاقة البيانات : 

اأي بطاقـــــة اأو عالمة اأو مـــــاركة اأو �صـــورة اأو اأيــــة بيانــــات و�صفيـــة اأخرى مكتوبــة 

اأو مطبوعة اأو خمتومة اأو مو�صوعة على العبوة .

8/3 بيانات اإي�صاحية : 

اأي كتابة اأو �صور اأو ر�صومات موجودة على بطاقة البيانات للعبوة .

9/3 عبوة : 

اأي مــــادة يعبـــــاأ فيهــــا املنتــــج مبا�صــــرة لبيعهــــــا كوحـــــدة م�صتقلــة عنـــد عر�صهـــــا 

على امل�صتهلك ويق�صد بها هنا العبوة املفردة .

10/3 رقم الت�صغيلة : 

اإنتاجها حتت نف�س الظروف خالل فرتة زمنية  رمز للكمية من املنتج التي مت 

حمددة وتكون عادة من خط اأو وحدة اإنتاج معينة .

11/3 م�صاحة العر�س الرئي�صية : 

امل�صاحة  تكون  ذلك  معرفة  تعذر  حال  وفـي   ، للعبوة  واخللفي  االأمامي  الوجه 

االأكرب هي الوجه االأمامي وامل�صاحة االأكرب التي تليها هي الوجه اخللفي .
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4 - ال�سرتاطات :

1/4  ا�صرتاطات عامة :

1/1/4 يجب اأال ت�صتعمل اأية م�صميات اأو رموز اأو عالمات اأو �صور تخالف النظام العام .

اإىل  توؤدي  قد  اإي�صاحية  بيانات  اأو  ببطاقة  يعر�س  اأو  املنتج  يو�صف  اأال  2/1/4 يجب 

اإنطباع خاطئ ب�صاأن �صفاتها اأو اأنها اأقل �صررا ومنها : خفيفة ، وخفيفة للغاية ،

ولطيفة ، ومنخف�صة القطران والنيكوتني قطران �صفر ، ومعتدل ، وقليلة 

وما مياثلها .

الظروف  فـي  امل�صتهلك  على  القراءة  و�صهلة  وا�صحة  البيانات  تكون  اأن  يجب   3/1/4

العادية لل�صراء واال�صتخدام .

4/1/4 يجب اأن ت�صتخدم األوان فـي الكتابة خمتلفة عن األوان اخللفية ب�صورة وا�صحة . 

يجـــــب اأن يكـــون التحذيـــر ال�صحــي ون�صـــب القطـــران والنيكوتني واأول اأك�صيــد   5/1/4

الكربون مكتوبة باللغة العربية واالإجنليزية على اأنه يجوز كتابة باقي البيانات 

باللغة االإجنليزية فقط .

االأحجام  لتالئم  ال�صورة  وتثبيت  تقلي�س  اأو  متديد  املنتجة  لل�صركات  يجوز   6/1/4

املختلفة لعبوات ال�صجائر مع مراعاة ما ورد فـي البند 1/4 والبند 3/4 .

اأن تكتــــب البيانــــات علـــى العبـــوة مبا�صـــرة وال تكتــب علــى غـــالف ال�صيلوفـــــان    7/1/4

اخلارجي للعبوة اأو مل�صق ا�صم ال�صنف .

يلتــزم مالكــو عالمــات االأ�صنـاف بتقديـم الئحـة �صنويـة مبحتويــات اأ�صنافهــم   8/1/4

املعدة لال�صتهالك فـي دول جمل�س  التعاون اخلليجي ، كما يلتزم مالكو هذه 

االأ�صناف اأي�صا اإ�صعار هيئة التقيي�س اخلليجية فـي حالة حدوث اأية تغيريات 

تطــــراأ علــــى حمتويـــــات اأي �صنـــــف وذلك خـــــالل مــــدة اأق�صاهــــا ثالثــــة اأ�صهـــــر 

من تاريخ التغيري .
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2/4 ا�صرتاطات بيانات بطاقة عبوة التبغ : 

يجب كتابة البيانات التالية على بطاقة عبوة التبغ

1/2/4 ا�صم ال�صنف واال�صم التجاري . 

2/2/4 عدد ال�صجائر وما ي�صابهها ، اأو الوزن عند التعبئة لباقي منتجات التبغ . 

3/2/4 تاريخ االإنتاج بال�صهر وال�صنة . 

4/2/4 ن�صبـــــة القطـــــران والنيكوتيــــن واأول اأك�صيـــد الكربــــون علـــى عبـــوات ال�صجائـــر 

ون�صبة النيكوتني على باقي منتجات التبغ .

5/2/4 رقم الت�صغيلة . 

6/2/4 بلد املن�صاأ اأو ال�صنع اأو التعبئة . 

7/2/4 عبارة "للبيع فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية " . 

8/2/4 و�صع حتذير �صحي عن اأ�صرار تعاطي التبغ ومنتجاته . 

3/4 ا�صرتاطات التحذيرات ال�صحية وال�صور : 

اأال تقـــل م�صاحــــة ال�صـــورة والتحذيـــر عـــن 50%)�صاملــة االإطــار( مـــن م�صاحـــة   1/3/4

العر�س االأ�صا�صية على اجلزء ال�صفلي للعبوة للواجهتني االأمامية واخللفية.

اأال تزيد امل�صاحة الكتابية على 40% من امل�صاحة الكلية للتحذير ويكون باللغة   2/3/4

اخللفية  الواجهة  على  االإجنليزية  وباللغة  االأمامية  الواجهة  على  العربية 

وباجلزء ال�صفلي من العبوة .

يجب اأن يكتب ن�س التحذير العربي باللون االأ�صود على خلفية بي�صاء با�صتخدام   3/3/4

التحذير  ن�س  ويكتب  كما   .  )Simplified Arabic( العربي  اخلط  منط 

اأال يقل حجم  . على   )Times New Roman( بالنمط باللغة االإجنليزية 
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ترتيب  يكون  اأن  على   .  Bold  12 عن  الن�صني  كال  فـي  الكتابة  بنط حروف 

العبارات والن�صو�س التحذيرية باللغتني مماثال ملا هو مطبوع اأعاله .

تكتب التحذيرات بطريقة ي�صعب اإزالتها باأي �صكل من االأ�صكال واأن ال يكون   4/3/4

الن�س خمفيا اأو غام�صا اأو يتداخل مع ن�س اأو �صورة اأو يتاأثر بفتح العبوة مع 

مراعاة ذلك عند طباعة ال�صور .

5/3/4 يجب اأن يحيط بالتحذيرين اإطار باللون االأ�صود تبلغ �صماكته 1 ملم .  

6/3/4 و�صــع ال�صــــور والتحذيـــر ال�صحــي علــى قــر�س مدمــج )CD( ويكــون ملحـــقا 

باملوا�صفة . 

7/3/4 يتم تغيري ال�صور والتحذير ال�صحي ح�صب مقت�صيات امل�صلحة العامة . 
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امل�سطلحات الفنية

Almeassel tobacco............................................................. تبغ املع�صل

Cigarettes............................................................................ صجائر�

Tobacco ...............................................................................  التبغ

Chewing tobacco ............................................................. تبغ امل�صغة

Snuffing tobacco ..............................................................   تبغ الن�صوق 
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