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 ESMA©حقوق الطبع و النشر محفوظة لهيئة اإلمارات للمواصفات و المقاييس  

 



 

  تقديم

 

نشطة التقييس بالدولة ومن مهامها أهيئة االمارات للمواصفات والمقاييس هي الهيئة المسئولة عن 

 . و اللوائح الفنية االماراتية بواسطة لجان فنية متخصصةأإعداد المواصفات القياسية 

  

المنتجات وقد قامت الهيئة ضمن برنامج عمل اللجان الفنية: اللجنة الفنية الوطنية لقطاع مواصفات 

 "منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ التقليدية) الغذائية ؛ بإعداد المواصفة القياسية "

 بعد استعراض المواصفات القياسية العربية واألجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.

  

لدولة االمارات العربية المتحدة وذلك في  كالئحة فنية إماراتيةوقد اعتمدت هذه المواصفة القياسية 

، الموافق   هـ  1440 /...بتاريخ / صدر بتاريخ ) ، الذي   5/2019رقم ( قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م   06/01/2019
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التقليدية)منتجات النيكوتين االلكترونية ( نظائر منتجات التبغ   
 

 المجال . 1

 النيكوتين منتجاتباالشتراطات الواجب توفرها في  اإلماراتية تختص هذه المواصفة القياسية

النظيرة مثل (السجائر أو السيجار أو  التقليدية منتجات التبغ تصمم على شكلالتي االلكترونية 

  اآلتية: المنتجات تشمل حيثو النارجيلة/ الشيشة)، أالغليون أو السيجاريليو 

 ال تحتوي على نيكوتين)وأ(وقد تحتوي  على تبغال تحتوي  التيو البخار االلكترونية منتجات 

  .(السائل االلكتروني)مثل عبوات  تعبئتها عادةإلالمخصصة  التزويد عبواتو

  ً والذي يتم  أو غير المصنع) المصنع(التبغ التي تحتوي على  منتجات التبغ المسخن الكترونيا

  .)احتراق بدون(تسخينه بإستخدام جهاز الكتروني 

والبيانات  االستيراد والتصنيع والتعبئة والعرض والتداول واالوزان اشتراطاتما تحدد ك

استهالكها عن طريق ، وال تشمل المنتجات التي يتم بها الخاصة االيضاحية على بطاقة البيان

لصقات النيكوتين  منتجات أخرى تحتوي على النيكوتين مثلي أأو االحتراق ب اتدخينهاشعالها و

  .ومنتجات التبغ التي تؤخذ عن طريق الفم

  

 المراجع التكميلية  . 2

1.2 GSO ISO 9001: المتطلبات. ـــنظمة ادارة الجودة أ  

2.2 IEC 60335-1/: GSO UAE.S الجزء  –السالمة  – األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها

  .المتطلبات العامةاألول: 

3.2  GSO ISO 8317 UAE.Sالمتطلبات واجراءات االختبار  – المقاوم لألطفال : التغليف

  للصناديق (المغلفات) القابلة إلعادة االغالق.

بشأن النظام االماراتي للرقابة على نسب المواد  2017) لسنة 10قرار مجلس الوزراء رقم (  4.2

  الكهربائية وااللكترونية.الخطرة المقيدة في األجهزة 

 الئحة ايكاس):نظام تقويم المطابقة االماراتي (الخاص ب 26/2009قرار مجلس االدارة رقم  5.2

  الجهد.المتطلبات والشروط الخاصة بتسجيل االجهزة الكهربائية المنخفضة 

6.2 IEC 62133-1: غيرها من  الخاليا والبطاريات الثانوية المحتوية على إلكتروليتات قلوية أو

متطلبات السالمة للخاليا الثانوية المغلقة المحمولة ، والبطاريات  -االلكتروليتات غير الحمضية 

 .: أنظمة النيكل1الجزء  -المصنوعة منها ، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 

7.2 IEC 62133-2:  غير خاليا وبطاريات ثانوية تحتوي على قلويات أو غيرها من اإللكتروليتات
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، والبطاريات يثيوم الثانوية المحمولة المغلقةمتطلبات السالمة الخاصة بخاليا الل -الحمضية 

 : أنظمة الليثيوم.2الجزء  -المصنوعة منها ، لالستخدام في التطبيقات المحمولة 

8.2 GSO IEC 60086-4:  سالمة بطاريات الليثيوم4الجزء -البطاريات االبتدائية الجافة :. 

9.2 GSO IEC 60335-2-29: 2-29 لجزءا - األجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها السالمة :

  .المتطلبات الخاصة لشاحنات البطاريات

10.2 UAE.S 192: المواد المضافة المسموح بإستخدامها في المواد الغذائية. 

11.2  GOS UAE.S 707:  الغذائيةالمنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات.  

12.2  UAE.S 9: بطاقات المواد الغذائية المعبأة.  

  .دستور األدوية األوروبي لمنتجات االستنشاق غير المعقمة   13.2

  النيكوتين.مونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 14.2

  المنقاة. المياهمونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 15.2

  بروبلين جليكول.مونوغراف)  (دراسة   - األدوية األوروبيدستور  16.2

 جليسرول.مونوغراف)  (دراسة   - دستور األدوية األوروبي 17.2

18.2 GSO IEC 60335-1:  سالمة محوالت الكهرباء، وإمدادات الطاقة، والمفاعالت والمنتجات

 .الجزء االول: المتطلبات العامة واالختبارات -المماثلة 

 

 التعاريف . 3

   :التبغ  1.3

 التبغ ذلك في بما التبغ، نبات من المصنعة غير أو المصنعة األخرى الطبيعية واألجزاء األوراق

   تكوينه. المصنع والذي يتم اعادة تشكيله أو

   :النيكوتين  2.3

  النيكوتينية. القلويدات 

   :المكونات  3.3

 ذلك في بما الصلة، ذات المنتجات أو النهائي المنتج في موجود عنصر أو  مضافة مادة أو أي التبغ

  . الالصقة والمواد والكبسوالت والحبر والفلتر الورق

   :النكهة  4.3

  .و/ أو طعًما مادة مضافة تضفي رائحة        

  :النكهة المميزة  5.3

، ناتجة عن مادة مضافة أو مجموعة من اإلضافات، بما في ذلك، على تعني رائحة أو طعم ملحوظ
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، الحلوى أو المنثول أو الفانيليا الفاكهة أو التوابل أو األعشاب أو الكحول أو: سبيل المثال ال الحصر 

  .منتجالوهو أمر ملحوظ قبل أو أثناء استهالك 

  :منتجات البخار االلكترونية  6.3

السائل االلكتروني (وملحقاتها) تعمل بالبطاريات، والتي يمكن إستخدامها لتسخين  جهزة الكترونيةأ

  .تكون خالية من التبغو كمحاكاة التدخين، واستنشاقه وإخراجه عن طريق الفم ه تبخيرل

خزان المحلول الذي تسخين التي تستخدم لتتألف السيجارة اإللكترونية النموذجية من: البطارية و

تستخدم لمرة واحدة تزويد الذي قد يكون في عبوة  "السائل اإللكتروني" يسمى بما حتوي على ي

  .و في خزان يمكن إعادة تعبئته من عبوات تزويد خارجيةأ

   :السائل االلكتروني  7.3

حتوي أو ال يقد و في عبوة قابلة لالستبدال (أفي منتجات البخار االلكترونية  و جل)أ( تركيبة سائلة

يسرين والجل المقطر أو المذيبات مثل الماء األخرى وبعض المضافات )النيكوتين على حتويي

  النباتي والبروبلين جليكول.

  :)عبوة مفردةعبوات تزويد خارجية ( 8.3

و أسواًء كانت على شكل لفافات منتجات النيكوتين االلكترونية  تعبئة تستعمل إلعادة أي عبوة

بحيث تستعمل لمرة  األشكالغيرها من وحبيبات تحتوي كبسوالت و أحاويات صغيرة  وأخزانات 

  واحدة فقط  أو يمكن استعمالها إلعادة التعبئة في كل مرة.

ً  المسخن التبغمنتجات  9.3   :الكترونيا

لتسخين التبغ (المصنع أو غير المصنع والمشكل على تستخدم ، تعمل بالبطارية أجهزة الكترونية

حبيبات داخل كبسوالت) بالتالمس الحراري (بدون احتراق وال يصدر شكل لفائف او مسحوق أو 

  .كمحاكاة التدخين واستنشاقه وإخراجه عن طريق الفم دخان)

  اإللكترونية من: عادة النظام الكامل لهذه االجهزة تألف وي

 الشاحن الكهربائي. - 

  .المتضمن بطارية الكترونية تعمل على التسخينو نيجهاز استنشاق و/أو تسخ - 

ما على شكل لفافات إلجهاز كعبوات تزويد لو غير المصنع المخصص لالستخدام أالتبغ المصنع  - 

  . و غيرها من االشكالأحبيبات  تحتويصغيرة  كبسوالتو أو خزانات أالتبغ (عصي حرارية) 

  :السمية 10.3

 التي التأثيرات ذلك في بما البشري، الحي المنتج على الكائن يسببها أن يمكن الذي الضارة اآلثار

  المستمر آلثار المنتج. أو المتكرر التعرض أو االستهالك خالل من سواءً  الوقت، بمرور تحدث

  :العبوة (الباكيت) 11.3
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 الكرزة العبوة الفردية للمنتج (مع ملحقاتها) والتي تباع للمستهلك كوحدة منتج متكاملة، وتشمل

  . )المفردة للعبوات  الحاوية العبوة(

   :بطاقة 12.3

و مختومة أو مطبوعة أو اية بيانات وصفية اخرى مكتوبة أأي بطاقة أو عالمة أو ماركة او صورة 

  و بارزة على العبوة بطريقة غير قابلة لإلزالة.أو محفورة أأو موضوعة 

  :بيانات ايضاحية 13.3

اصه أو  أي كتابة أو صور أو رسومات موجودة على بطاقة البيان تتعلق بصفات المنتج أو خو

 طبيعته أو استهالكه أو بأحد مكوناته أو اية خصائص أخرى.

  :مساحة العرض الرئيسية 14.3

 األمامي الوجه هي األكبر المساحة تكون ذلك معرفة تعذر حال وفي للعبوة، والخلفي األمامي الوجه

  .الخلفي الوجه هي تليها التي األكبر والمساحة

   :التحذير الصحي 15.3

 المرغوبة غير النتائج من ذلك غير أو اإلنسان صحة على للمنتج الضارة اآلثار بشأن التحذير

 العامة والتحذيرات الملحقة، الصحية والتحذيرات المكتوبة، التحذيرات ذلك في بما إلستهالكه،

  المعلومات. ورسائل

  :الخارجي التغليف 16.3

 من مجموعة أو وحدة حزمة تتضمن والتي الصلة ذات المنتجات أو المنتجات فيها توضع عبوة أي

  الخارجي. التغليف الشفافة جزء من األغلفة تعتبر وال الوحدات، رزم

  :رمز االنتاج (رقم التشغيلة) 17.3

رمز الكمية من المنتج التي تم إنتاجها تحت نفس الظروف خالل فترة زمنية محددة وتكون عادة 

 من خط أو وحدة إنتاج معينة .
  

 المتطلبات  . 4

  المتطلبات العامة    1.4

 ). 1.2لمواصفة القياسية المذكورة في البند (ا متطلبات أن تستوفي منشآت التصنيعيجب  1.1.4

متطلبات المواصفة القياسية المذكورة في البند  والكهربائية) االلكترونية(األجهزة طابق تيجب أن  2.1.4

المعدات واألجهزة الكهربائية، ومنها اختبار ) (أو ما يعادلها)  ذات الصلة الخاصة بسالمة 2.2(

  ).EMC( السقوط ودرجة حرارة االتصال، واختبار التوافق الكهرومغناطيسي

المذكور في قرار مجلس الوزراء متطلبات   (االلكترونية والكهربائية)األجهزة طابق تيجب أن  3.1.4
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الخطرة المقيدة في األجهزة بشأن النظام االماراتي للرقابة على نسب المواد ) 4.2البند (

  الكهربائية وااللكترونية.

متطلبات المواصفة القياسية المذكورة في البند   (االلكترونية والكهربائية)طابق األجهزة تيجب أن  4.1.4

) الخاصة بالمعدات الكهربائية المصممة لالستخدام ضمن فولتية محددة (الجهد المنخفض 5.2(

  ).LVDأو 

 اتمتطلبات المواصف والشواحن البطاريات ومخزنات الطاقة والخاليا الثانويةطابق تيجب أن  5.1.4

  ).9.2البند (و )8.2البند (و )7.2البند (و) 6.2المذكورة في البند (و الخاصة بكل منها القياسية

، )3.2( متطلبات حماية الطفل المذكورة في البندتزويد العبوات أو  /يجب أن يطابق المنتج و 6.1.4

 هذه أن من التأكد الضروري فمن األطفال، صحية محتملة على مخاطر أي بحيث ال تشكل

 طريق عن ذلك في بما للتلف الذي يسببه االطفال، ومضادةومحكمة اإلغالق محمية  هي المنتجات

  مناسبة لفتح وإغالق العبوات. وحماية بآليات األطفال من واقية عالمات وضع

لمتطلبات هذه المواصفة القياسية طوال مدة ة تزويد مطابقالعبوات ويجب أن يبقى المنتج  7.1.4

  الصالحية المذكورة على العبوة.

اال بعد تزويد العبوات و خصائص المنتج وأيجب عدم إجراء أي تعديل او تغيير في مكونات  8.1.4

  الحصول على الموافقة الرسمية من الهيئة.

الحصول  بعد إال الدولة في اسواقتزويد العبوات و  المنتج و طرحأ استيراد أو تصنيع يجوز ال  9.1.4

  :وتقديم الوثائق التالية من الهيئة على الموافقة الرسمية

تقارير االختبارات الخاصة بسالمة المكونات االلكترونية /اختبار السقوط / اختبار التسرب /   1.9.1.4

لمختبرات المقبولة الجهات العلمية أو ادرجات حرارة التماس / الكفاءة االلكترومغناطيسية، من 

  .من قبل الهيئة

نات بجميع قائمة تقديم  2.9.1.4 بترتيب تنازلي حسب وزن كل  المنتج فيوكمياتها المستخدمة  المكّوِ

 أسباب يحدد ببيان مصحوبةالصلة،  ذات والكميّات والنوع التجاري االسم ذكر مكون مع

 االستخدام عن الناشئة باإلضافة لمستوى االنبعاثات المعنية، المنتجات في المكونات هذه إدراج

  واي انبعاثات أخرى. 

نات  3.9.1.4  في بما وانبعاثاته قبل وبعد اإلستخدام المنتج نتائج دراسات السمية الالزمة الخاصة بمكّوِ

  الهيئة. لدىالمقبولة  أو المختبرات والصادرة  من الجهات العلمية التسخين عند ذلك

 المتوقعة أو العادية الظروف في استهالكها عند عن جرعات وامتصاص النيكوتينبيانات   4.9.1.4

  معقول. بشكل

 المنتج، وسالمة جودة عن الكاملة المسؤولية يتحمالن والمستورد المصنعة الشركة بأن إقرار  5.9.1.4
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 .المتوقعة أو العادية الظروف في واستخدامهما السوق في وضعهما عند

فتح المنتج وإعادة  ةيفي ذلك آل إعادة التعبئة بما اتياستخدام المنتج وحاو ماتيوصف تعل  6.9.1.4

  ه.تعبئت

 مع تتوافق اإلنتاج عملية أن وضمان ، اإلنتاج تسلسل عمليات تتضمن ، اإلنتاج لعملية وصف 7.9.1.4

  هذه المواصفة القياسية. متطلبات

  .المذكورة على بطاقة بيان المنتج فترة صالحية المنتجالداعمة لدراسات ثباتية الصالحية   8.9.1.4

تتضمن معلومات عن تركيز النيكوتين  التيو لدى الهيئة مقبولةمن الجهات المخبرية التقارير ال  9.9.1.4

وعن جودة وسالمة المنتج وتحاليل ما بعد التسويق واالستهالك في المنتح وعبوات التزويد 

  .الطلبعند من بيانات لى ذلك إة وما والسالمة الكهربائي

  من المنتجات. لالستهالك مخاطر الجزء القابل مييدراسات تق 10.9.1.4

تتسرب  أو تنكسر والجودة، بحيث ال السالمة متطلباتتزويد العبوات تلبي المنتجات و نأيجب   10.1.4

  .التعبئة وإعادة االستخدام أثناء منها السوائل

  :وللسوائل االلكترونية تزويدالعبوات لو لمنتجالتالية ل المواد عدم اضافة يجب 11.1.4

أو تقلل  منفعة صحية للمنتجبأّن  تعطي االنطباعالفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التي  - 

  . من المخاطر الصحية

  .والحيوية األداءتحفيز الكافيين أو التورين أو غيرهما من المواد المضافة والمنبّهات المرتبطة ب - 

  .ذات خصائص تلوين االنبعاثاتالملونة  المضافةالمواد  - 

  .قبل وبعد اإلستخدام المنتجة للسموم المواد المسرطنة أو المسبّبة للطفرات الجينية أو - 

 المواد المخدرة والمهلوسةو المؤثرات العقلية المواد المصنفة كمواد ممنوعة التداول قانوناً مثل - 

 ... الخ. والمنشطة والمفترة

 واألكرولين والفورمالديهايد واألسيتالديهيد جاليكول اثيلين جاليكول وثنائي أثيلين - 

 ديون والكيتونات 2،3والبينتين األسيتيل  بروبيونيل واألسيتون وثنائي االستيل ووالكروتونالدهايد 

 المواد الحافظة طويلة السلسلة من البارابين.الصلة،  ذات

 ، تولوين.إيزوبرين، بوتاديين -3،1، بنزين، أكريلونتريل - 

 امينو نفثالين. -2امينو نفثالين،  -1، أمينو ثنائي الفينيل -4 - 

 األمونيا. - 

 مركبات السيناميك. - 

 التنفسية. واد المسببة للحساسيةالم - 

والحديد والزرنيخ  والنيكل والكروم والزئبق والكادميوم الرصاص مثل الثقيلة معادنالمتبقيات  - 
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 والقصدير.

 مثل( بالتبغ الخاصة تروزاميناتيوالن الكربون أكسيد وأول األقطاب متعددة الهيدروكربونات - 

NNN و NNK (. 

 .الزيوت والدهون النباتية مثل (زيت الزيتون)الزيوت المعدنية و - 

 محل ليحل السكر مثل ،تزويد العبوات و المنتجات لتصنيع الضرورية المواد يسمح باستخدام 12.1.4

  .السمية أو االدمان تزيد أال شريطة المعالجة، عملية أثناء المفقود السكر

 أي أو والكبسوالت والطرود واألوراق الفالتر مثل مكونات المنتجات األخرى تخلو نأ يجب 13.1.4

 االنبعاثات، كثافة أو المنتجات الطعم أو الرائحة تعمل على تعديل النكهات التي من متعلقات أخرى

  .النيكوتين أو او مستخلصاته التبغ على تحتوي أال يجب كما

 لیإ رةشاإ أو مخص روضع أو عةوبطم مقسائ جيرلخافها اتغلي العبوات أو نتتضم أن يحظر 14.1.4

 يازابم حيوت أن نيمک مماثلة رىخأ روضع أي أو مرتبطين نضيرعأو لمجانيا يعوزلتا

  .المنتجات راءش علی تحظهم كلذبتهلكين وللمس يةدقتصاا

 

 : السائل االلكترونيمتطلبات     2.4

  .)1.2لمتطلبات المواصفة المذكورة في البند (بالكامل وفقاً  اإللكتروني يجب تصنيع السائل 1.2.4

 ةومطابق عالية النقاوة المذيباتوالنيكوتين مكونات السائل االلكتروني مثل كون تيجب أن  2.2.4

 – 13.2(د وفي البن المذكورةاألوروبي و األدوية دستورمتطلبات لخصائصها الصيدالنية حسب 

17.2(.  

محدد في دستور  في السائل اإللكتروني على ما هوللنيكوتين ال تزيد الحدود الميكربيولوجية ا 3.2.4

  ).13.2لمنتجات االستنشاق غير المعقمة المذكورة في البند ( األدوية األوروبي

  .المليلتر في ملليغرام 20 يساوي أو من أقل االلكتروني في السائلالنيكوتين  محتوى أن يكون 4.2.4

  ل.م 10على  المدمج بنفس المنتجاإللكتروني  السائلال تزيد سعة خزان أ 5.2.4

  ل في العبوة الواحدة.م 50اإللكتروني على  السائل ال تزيد سعة عبوات اعادة تعبئةأ 6.2.4

  .و التحطم بسهولةأو التلف أغير قابلة للكسر  السائل اإللكترونين تكون عبوات أيجب  7.2.4

 الفم لىإ اإللكتروني السائل تسرب عدم يضمن بشكل اإللكتروني السائل تعمل عبوات نأ يجب 8.2.4

  .االستنشاق ثناءأ

 ستثناءإ(ب الصحة على خطراً  اإللكترونية السوائل في المستخدمة ن ال تشكل المكّوناتأيجب  9.2.4

 التركيز درجة وعند قبل وبعد اإلستخداماستخدامه)،  تم حال في ومستخلصات التبغ النيكوتين

 .لها المعدّة االستخدام شروط وبموجب المستخدمة
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  لسائل االلكتروني. ل) 11.1.4في البند (  المحظورةيجب أن ال يتم اضافة المواد  10.2.4

(من الدرجة الغذائية وغير مصنع من المنتجات يسمح بإضافة المواد المرطبة التالية: الجليسرول  11.2.4

 نقاوة بوتيلين جليكول، ثالثي االثيلين جليكول ( بنسبة 1-3بروبيلين جليكول،  2-1، البترولية)

لخصائصها الصيدالنية  ةومطابقتكون صالحة لالستهالك البشري  أن وعلى )أدنى كحدّ  % 99.5

  .االوروبيمتطلبات  دستور األدوية حسب 

ومصرح بها وفقاً من الدرجة الغذائية ن تكون المواد المضافة المستخدمة في المنتج أيجب  12.2.4

  ).10.2للمواصفة القياسية الواردة في البند (

ن تكون المواد ذات الخصائص المنكهه مصرح بها وفقاً للمواصفة القياسية الواردة في أيجب  13.2.4

  ).11.2البند (

استخدام المواد المسببة لفرط الحساسية يجب توضيح ذلك على بطاقة بيان المنتج وفقاً في حال  14.2.4

  ).12.2للمواصفة القياسية الواردة في البند (
 

 :البيانات االيضاحية .5

  اشتراطات عامة:   1.5

  يجب أال تستعمل أية مسميات أو رموز أو عالمات أو صور أو عبارات تخالف النظام العام.1.1.5

 أو أشكال أو أسماء أو إيضاحية بيانات أو ببطاقة يعرض أو وملحقاته المنتج يوصف أال يجب 2.1.5

أو  ،صفاتها بشأن العبوة خارج أو داخل ترويجي أو مضلل أو خاطئ انطباع إلى تؤدي قد رموز

أو الخداع أو قد يؤدي إلى انطباع   ن تضلل المستهلكين وبشكل ينطوي على الزيفأمن الممكن 

قل ضرراً من أي نوع اخر من المنتجات أو أو انها أخاطئ بشأن صفاتها بأي حال من األحوال 

: وعلى سبيل المثال ال الحصردخين لى انخفاض خطر االصابة بأمراض مرتبطة بالتإتشير 

، ة، طبيعيةمعتدللطيفة، جداً،  ة، خفيفةخفيف ،النيكوتين أو/و أو خالية من القطران ةمنخفض

أو ادعاءات بشأن المزايا التوفيرية مقارنة ، بدون إضافات، بدون نكهات (أو ضئيلة)، ةعضوي

 الوضع أو الجاذبية أو الوزن فقدان حيث عالجية من فوائد أو اقتراح مع السجائر العادية التقليدية 

األناقة أو تحسن االداء  أو الذكورة أو األنوثة مثل الصفات أو االجتماعية الحياة أو االجتماعي

  . و بالمنتجات التجميليةأالمنتجات من حيث شبهها بالغذاء  ومظهر البيولوجي، أو حجم

يجب أن تكون البيانات واضحة وسهلة القراءة وأن تستخدم ألوان في الكتابة مختلفة تماماً عن   3.1.5

  ألوان الخلفية وغير متقاربة أو متداخلة.

) 7.2.5لغاية البند  1.2.5من البند و االنجليزية أباللغة العربية ( االيضاحية البيانات عتوضأن   4.1.5

   مباشرة، ويجوز وضعها على ملصق غير قابل لإلزالة. بطريقة على العبوات
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على غالف  بيانات أو رموز أو عالمات أو صور أو سماءأ وأ أي عباراتال يجوز كتابة   5.1.5

    السيلوفان الخارجي.

والظاهر امام  عبوةلل على الغالف الخارجيو العبوة بشكل مباشر على الصحي التحذير يكون أن 6.1.5

ً مطبوع مرأى المستهلك على واجهة العرض الرئيسية، ً  مرئي بشكل ا  أو محوه يمكن وال تماما

ً  تغطيته أو كليًا أو جزئيًا إخفاءه عدم ذلك في بما ،ازالته  الضريبية الطوابع بواسطة سواءً  نهائيا

  .الخ...  واألغلفة األمان وميزات األسعار وعالمات

 عبوات بيان وبطاقة للمنتج المفردة العبواتجب كتابة البيانات االيضاحية التالية على بطاقة بيان ي  2.5

  :التزويد

  التجاري.اسم الصنف واالسم  1.2.5

  الوحدات داخل العبوة الواحدة. عدد 2.2.5

  . )دراسات ثباتية الصالحية(وفقاً ل بالشهر والسنة أو التعبئة تواريخ الصالحية 3.2.5

  .رمز االنتاج (رقم التشغيلة) 4.2.5

     قرب اسم المنتج).النكهة المستخدمة  (يثبت اسم أو نوع مكونات المنتج 5.2.5

 بلد المنشأ أو الصنع أو التعبئة. 6.2.5

  ).المتحدةة االمارات العربية للبيع في دول( كتابة عبارة 7.2.5

(For sale in the United Arab Emirates)  

 العربية باللغتين يجب كتابة التحذير الصحي التاليفي المنتجات التي تحتوي على النيكوتين،   8.2.5

ً واالنجليزية على العب   :)وات (نصا

وضار صحياً يحتوي على النيكوتين الذي يسبب شدة اإلدمان وزيادة ضربات القلب ورفع ضغط الدم، ( 
للمرأة الحامل والمرضع واألشخاص الذين يعانون من األمراض الرئوية المزمنة مثل الربو واإلنسداد 

   ).الرئوي
(Contains nicotine which causes severe addiction, increased heart rate 
and high blood pressure. Nicotine is harmful to the health of pregnant 
and nursing women, and people suffering from chronic pulmonary 
diseases such as asthma and pulmonary embolism.) 

  

  يجب أن يكون التحذير الصحي مطابقاً للمتطلبات التالية:     9.2.5

(المنصوص عليه في البند  الصحي التحذير وتثبيت تقليص أو تمديد المنتجة للشركات يجوز .9.2.51

 بدون% ( 50 من أكثر يغطي أن على المنتجات لعبوات المختلفة األحجام لمالئمة)  8.2.5

) االنجليزية باللغة/  االمامي السفلي( الجزء وعلى األساسية العرض واجهة مساحة من) اإلطار

  .للعبوة الخارجي السطح على) العربية باللغة/  الخلفي السفلي( و
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ً  وقياساته هوشكل همكانالصحي و التحذير يكون .9.2.52  القياسية،  المواصفة بهذهالوارد  1- لملحقل وفقا

  .األشكال من شكل بأي ذلك على عادة الصياغةإ أو التعديل وأ التغيير يجوز وال

، باإلضافة لرمز المنع على عبوات المنتجات التالية باللغتين العربية واالنجليزية عبارةالكتابة    10.2.5

  :سم 1 ×سم 1 ن ال تقل مساحته عن أعلى  )18(+الخاص بالعمر 

 باستخدامه ينصح وال يحظر بيع واستهالك هذا المنتج من قبل األشخاص دون سن الثامنة عشر،(        
 ).المدخنين لغير

(It is prohibited to sell and consume this product by individuals 
under the age of 18, and it is not recommended for non-smokers) 

 
على عبوات  التالية عبارةالكتابة في المنتجات التي تحتوي على (السائل االلكتروني) يجب  11.2.5

  باللغتين العربية واالنجليزية: المنتجات وذلك

 ).عند استنشاقه أو بلعه أو تماسه مع الجلد هذا المنتج خطراً على الصحة يشكلقد ( 
(This product may pose a health hazard when inhaled, 
swallowed or gets in contact with the skin) 

ً ل الصحي التحذير االلتزام بمتطلبات يتم 12.2.5 ويتم  المواصفة القياسية بهذه الوارد )1( ملحقلوفقا

  .العامة المصلحة مقتضيات حسبتغييره 

ة باللغ البيانات التالية مطبوعة من المنتج على نشرة تتضمن(نظام متكامل) ن تحتوي كل عبوة أ     3.5

  :االنجليزيةوالعربية 

، بما في ذلك اإلشارة إلى أن المنتج غير موصى به ستخدام المنتج وتخزينهإلتعليمات     1.3.5

  .لالستخدام من قبل الشباب وغير المدخنين

ي تحذيرات خاصة أو  2.5 والتحذيرات المذكورة في البند  موانع استخدام المنتج     2.3.5

  .  بمجموعات معينة من المستهلكين

  وتخزينه.   المنتج استخدام تعليمات    3.3.5

  .والسمية اإلدمان    4.3.5

  المحتملة. السلبية اآلثار    5.3.5
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 الصحي التحذير: نموذج 1- ملحقال

 يحتوي على النيكوتين الذي يسبب شدة اإلدمان : تحذير صحي
الحامل ، وضار صحيًا للمرأة زيادة ضربات القلب ورفع ضغط الدمو 

والمرضع واألشخاص الذين يعانون من األمراض الرئوية المزمنة مثل 
 .الربو واإلنسداد الرئوي 

 

Health warning: Contains nicotine which causes 

severe addiction, increased heart rate and high 

blood pressure. Nicotine is harmful to the health of 

pregnant and nursing women, and people suffering 

from chronic pulmonary diseases such as asthma 

and pulmonary embolism. 
 

ستهالك هذا المنتج من قبل األشخاص دون إبيع و  يحظر
 .المدخنين لغير ستخدامهإب ينصح وال سن الثامنة عشر،

 

It is prohibited to sell and consume 

this product by individuals under the 

age of 18, and it is not recommended 

for non-smokers. 
 

 

 هذا المنتج خطرًا على الصحة يشكلقد 
 .مع الجلد تماسهو أو بلعه أعند استنشاقه 

 

This product may pose a health 

hazard when inhaled, swallowed, 

or gets in contact with the skin. 
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