
للتغليف العادي لمنتجات التبغ

الدليـل اإلرشادي



الفهـــرس

المقدمة .......................................................................................................................................................................................................

اشتراطات لجميع منتجات التبغ ...........................................................................................................

الوجه ا�مامي لعبوة السجائر (العبوة المفردة) ...........................................

الوجه الخلفي لعبوة السجائر (العبوة المفردة) ...........................................

السيجارة ......................................................................................................................................................................................................

العبوة الحاوية للسجائر ............................................................................................................................................

الوجه ا�مامي لتبغ اللف اليدوي ..........................................................................................................

الوجه الخلفي لتبغ اللف اليدوي ...........................................................................................................

الوجه ا�مامي لعبوة السيجار ...................................................................................................................

الوجه الخلفي لعبوة السيجار ....................................................................................................................

الوجه ا�مامي لعبوة المعسل (العبوة المفردة) .........................................

الوجه الخلفي لعبوة المعسل (العبوة المفردة) .........................................

العبوة المفردة للمعسل (الوجه ا�مامي) ....................................................................

العبوة المفردة للمعسل (الوجه الخلفي) ....................................................................

1

2

3

5

6

7

9

11

12

13

14

16

17

19



التبغ  منتجات  فحص  مسؤوليات  والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تتولى 
وإعداد المواصفات القياسية له ولمنتجاته وإصدارها واعتمادها، وحيث 
التبغ رقم  العادي لمنتجات  التغليف  بإصدار الئحة  الهيئة قد قامت  إن 
بعض  يتضمن  ا¢رشادي  الدليل  هذا  فإن  لذا   ،"SFDA.FD 60/2018"
الشروحات لالئحة المعنية وما يتعلق بمنتجات السجائر والسيجار وتبغ 

المعّسل وتبغ اللف اليدوي المذكورة بها.

المقدمة

مالحظة:

العادي  التغليف  الئحة  متطلبات  جميع  يشمل  ال  ا¢رشادي  الدليل  هذا 
لمنتجات التبغ، مع التأكيد بوجوب االلتزام بما ورد في الالئحة المذكورة.
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يجب أال يحتوي التغليف للمنتج على أٍي من التالي:

أي بيانات حول محتواه من النيكوتين أو القطران أو أول أكسيد الكربون.

من  وُيستثنى  منها،  خلوه  ادعاء  أو  إضافات  أي  أو  رائحة  أو  طعم  ادعاء 
ذلك منتجات السيجار والمعّسل.

يجب أن يحتوي تغليف المنتج على التالي:

والحاوية  المفردة  للعبوتين  الخارجي  للتغليف  المسموح  الوحيد  اللون 
هو اللون بانتون سي (Pantone 448 C) مطفي اللمعة.

اللون الوحيد المسموح للتغليف الداخلي للعبوة المفردة والحاوية هو 
إما: اللون ا�بيض أو اللون بانتون سي  (Pantone 448 C) مطفي اللمعة.

 - الصحية  الرسالة   - الصحي  التحذير  بيانات  جميع  استخدام  يجب 
الحقيقة العلمية - وفق التسلسل التالي:

ما تقره اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

ما تقره اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ.

اشتراطات لجميع منتجات التبغ

@ يجب استخدام بيانات التحذير الصحي المعتمدة للعام الميالدي الواحد بالتساوي من ناحية الكمية 
على كل شحنة من منتجات التبغ.

@

2الدلـيــــــل                  ا¢رشـــادي1الدلـيــــــل                  ا¢رشـــادي



الوجه األمامي لعبوة السجائر  (العبوة المفردة)

الحقيقة العلمية
جانبي  أحد  على  عبارة  هيئة  على  تكون 
العبوة (وتغطي 50 % من كامل مساحة 

الجانب).

هلفيتيكا  وبخط  ا�سود  باللون  تكتب 
مطفية  بيضاء  خلفية  على   Helvetica

اللمعة.

الجهات  جميع  من  بحد  محاطة  تكون 
باللون ا�سود وبعرض ١ مليمتر.

توضع الحقيقة العلمية على الجزء ا�بعد 
عن غطاء الطي العلوي.

اسم العالمة
المسموح بها مرة واحدة على كل من الوجه ا�مامي 
ووجه واحد من ا�وجه الصغيرة للعبوة والوجه اÁخر 

من ا�وجه الصغيرة.

ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .

يكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.

 Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 14 نقطة.

لون الخط بانتون كول قري 2 سي
 Pantone Cool Gray2C المطفي اللمعة.

ُيكتب اسم العالمة في سطر واحد واسم النوع في 
سطر واحد آخر.

اسم النوع
الوجه  من  كل  على  واحدة  مرة  به  المسموح 
للعبوة  الصغيرة  ا�وجه  من  واحد  ووجه  ا�مامي 

والوجه اÁخر من ا�وجه الصغيرة.

ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .

ُيكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.

Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 10 نقاط .

لـــون الخــط بـانـتـون كــول قــري 2 ســي
 Pantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.

ُيكتب تحت اسم العالمة مباشرة.

التدخين يسـبب
انسداد الشرايين

العالمة التجارية

الــنـــــوع
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ل�قالع عن التدخين اتصل على 937
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التدخين يسـبب
انسداد الشرايين

العالمة التجارية

الــنـــــوع

ن
م

ر 
كث

ى أ
عل

ي 
و

حت
ن ي

خا
د

ال
ن 

طا
سر

 ال
ب

سب
ة ت

د
ما

 7
0

سـيجارة20

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التحذير الصحي
يكون على الجزء العلوي من الوجه ا�مامي والجزء السفلي من الوجه الخلفي للعبوة، ويغطي نسبة 65% من 

كامل الوجه، ويحتوي على عبارة ورسالة ا¢قالع وصورة (على نمط متتابع).

ُتكتب العبارة باللون ا�بيض وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية سوداء مطفية اللمعة.

ُتكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية صفراء مطفية اللمعة.

تكون الصورة مطفية اللمعة.

عبارة سعة العبوة
ُيكتب العدد با�رقام العربية.

ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.
."Cigarettes"ُيلحق الرقم بكلمة "سيجارة" أو

أن ال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي
.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

سي   2 بانـتـــــــون كــــــــول قـــــري  الخـــــــط  لــــــــــون 
Pantone CoolPantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.

حجم الخط ال يتجاوز 10 نقاط.
تكتب مرة واحدة على الوجه ا�مامي.

سعة العبوة المفردة 20 سيجارة.

العالمة الرقمية
الرقمية  العالمة  تظهر  ال  أن 
للعبوة  ا�مامي  الوجه  على 

المفردة أو العبوة الحاوية.

الرقمية  العالمة  تغطي  ال  أن 
أو  التحذير الصحي  أي جزء من 
الرسالة  أو  العلمية  الحقيقة 

الصحية.
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الوجه الخلفي لعبوة السجائر  (العبوة المفردة)

الرسالة الصحية
تكون على هيئة عبارة على أحد جانبي العبوة، وتغطي 

50% من كامل مساحة الجانب.
ُتكتب باللون ا�سود على خلفية بيضاء مطفية اللمعة.

.Helvetica نوع الخط هو هلفيتيكا

تكتب العبارة باللغة العربية.

ا�سود  باللون  الجهات  جميع  من  بحد  محاطة  تكون 
وبعرض 1 مليمتر.

غطاء  عن  ا�بعد  الجزء  على  الصحية  الرسالة  توضع 
الطي العلوي.

الطابع الضريبي
الضريبي  الطابع  يظهر  ال  أن 
للعبوة  ا�مامي  الوجه  على 

المفردة أو العبوة الحاوية.

الضريبي  الطابع  يغطي  ال  أن 
أو  التحذير الصحي  أي جزء من 
الرسالة  أو  العلمية  الحقيقة 

الصحية.

الباركود
لون الباركود أسود وأبيض أو بناتون 448 سي 

pantone (448C) وأبيض.
في  يكون  ال  وأن  فقط  واحدة  مره  يظهر 

الوجه ا�مامي للعبوة.

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937
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السيجـــارة

المرشح
ُيسمح باللون ا�بيض مطفي اللمعة أو أن ُيغطى 

بورق من اللون المشابه للفلين.

طرف المرشح

يجب أن يكون باللون ا�بيض

ورق الغالف
مطفي  العادي  ا�بيض  باللون  ُيسمح 

اللمعة فقط.

البطانة
تكون البطانة من القصدير الفضي وأبيض من الداخل

عبارة اسم العالمة واسم النوع
تبعد  وال  السيجارة  نهاية  مع  بالتوازي  تكون 

أكثر من 38 مليمترÊ عنها.

ال تحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي.

ُتكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.
.Helvetica نوع الخط هو هلفيتيكا

ُتكتب باللون ا�سود وحجم الخط 8 نقاط.

Brand
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التدخين يسبب
انسداد الشرايين

الدخان يحتوي على أكثر من
70 مادة تسبب السرطان 

العالمة التجارية
الــنـــــوع

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

10 x 20سـيجارة

العبوة الحاوية للسجائر

اسم العالمة واسم النوع
المســـموح بها مرة واحدة على كل من الوجـــه ا�مامي ووجه واحد من ا�وجـــه الصغيرة للعبوة 

والوجه اÁخر من ا�وجه الصغيرة.
ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .

يكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.
.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 10 نقاط السم النوع و 14 نقطة السم العالمة.
Pantone Cool Gray مطفي اللمعة. 2C  لون الخط بانتون كول قري ٢ سي

ُيكتب اسم العالمة في سطر واحد واسم النوع في سطر واحد آخر، تحت اسم العالمة مباشرة.

الحقيقة العلمية
تكون على هيئة عبـــارة على أحد جانبي العبوة 

(وتغطي 50 % من كامل مساحة الجانب).

باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على 
خلفية بيضاء مطفية اللمعة.

تكـــون محاطة بحد من جميـــع الجهات باللون 
ا�سود وبعرض ١ مليمتر.

الباركود
أو  وأبيض  أسود  الباركود  لون 
 pantone بانتـــون 448 ســـي

C 448 وأبيض.

يظهر مرة واحدة فقط وأن ال 
الوجـــه ا�مامي  يكون فـــي 

للعبوة.
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الدخان يحتوي على أكثر من
70 مادة تسبب السرطان 

العالمة التجارية
الــنـــــوع

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

10 x 20سـيجارة

عبارة سعة العبوة
ُيكتب العدد با�رقام العربية.

ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.

" Cigarettes "ُيلحق الرقم بكلمة "سيجارة" أو

أن ال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي. 

. Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

Pantone Cool Gray مطفي اللمعة. 2C  لون الخط بانتون كول قري 2 سي

حجم الخط ١٤ نقطة للعبوة الحاوية.

التحذير الصحي
ويغطي  للعبوة  الخلفي  والوجه  ا�مامي  الوجه  على  يكون 
ورسالة  عبارة  على  (ويحتوي  الوجه  كامل  من   %65 نسبة 

ا¢قالع وصورة).
 Helvetica هلفيتيكا  وبخط  ا�بيض  باللون  لعبارة  تكتب 

على خلفية سوداء مطفية اللمعة.
 Helvetica تكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا

على خلفية صفراء مطفية اللمعة.
تكون الصورة مطفية اللمعة.

العالمة الرقمية
الرقمية  العالمة  تظهر  ال  أن 
للعبوة  ا�مامي  الوجه  على 

المفردة أو العبوة الحاوية.

الرقمية  العالمة  تغطي  ال  أن 
أو  التحذير الصحي  أي جزء من 
الرسالة  أو  العلمية  الحقيقة 

الصحية.
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التدخين يسبب
انسداد الشرايين



الوجه األمامي لتبغ اللف اليدوي

التحذير الصحي
يكون على الوجهين ا�مامي والخلفي للعبوة ويغطي نسبة 65% من كامل الوجه (ويحتوي على 

عبارة ورسالة ا¢قالع وصورة).
ُتكتب العبارة باللون ا�بيض وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية سوداء مطفية اللمعة.

ُتكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية صفراء مطفية اللمعة.
تكون الصورة مطفية اللمعة.

عبارة سعة العبوة
تكون العبارة عن الوزن بوحدة الجرام التي تحتويها العبوة المفردة.

ُيكتب العدد با�رقام العربية فقط.
ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.

أو  العربية،  باللغة  أنبوب"  "تبغ  أو  لف"  "تبغ  أو  يدوي"  لف  "تبغ  بعبارة  يتبع  أن  للوزن  يمكن 
 ". Pipe Tobacco " أو " Rolling Tobacco " أو " Hand Rolling Tobacco " باللغة ا¢نجليزية

". g "يلحق رقم الوزن بكلمة ”جم" أو
أن ال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي.

.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا
لون الخط بانتون كول قري 2 سي Pantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.

حجم الخط 10 نقاط للعبوة المفردة.

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

العالمة التجارية
الــنـــــوع
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اسم العالمة واسم النوع
المسموح بها مرة واحدة على كل من الوجه ا�مامي والوجه الخلفي للعبوة.

ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .
ُيكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.

.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا
حجم الخط 10 نقاط السم النوع و 14 نقطة السم العالمة.

لون الخط بانتون كول قري 2 سي Pantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.
ُيكتب اســـم العالمة في ســـطر واحد واسم النوع في ســـطر واحد آخر، تحت 

اسم العالمة مباشرة.
حجم الخط 10 نقاط السم النوع و 14 نقطة السم العالمة.

الوجه األمامي لتبغ اللف اليدوي

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

العالمة التجارية
الــنـــــوع
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الوجه الخلفي لتبغ اللف اليدوي

شريط اإلغالق
 Íوشفاف Íيجب أن يكون صافي

وغير ملّون أو معّلم

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

الطابع الضريبي
أن ال يغطي الطابع الضريبي أي جزء 
الحقيقة  أو  الصحي  التحذير  من 

العلمية أو الرسالة الصحية.

الباركود
لون الباركود:

أسود وأبيض.

أو بانتون 448 سي pantone(448C) وأبيض.

يظهر مرة واحدة فقط وأن ال يكون في الوجه 
ا�مامي للعبوة.
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التحذير الصحي
يكون على الوجهين ا�مامي والخلفي للعبوة، ويغطي نســـبة 65% من كامل الوجه (ويحتوي على عبارة 

ورسالة ا¢قالع وصورة).
ُتكتب العبارة باللون ا�بيض وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية سوداء مطفية اللمعة.

تكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية صفراء مطفية اللمعة.
تكون الصورة مطفية اللمعة.

الوجه األمامي لعبوة السيجار

اسم العالمة واسم النوع
المســـموح بها مرة واحدة على كل من الوجـــه ا�مامي ووجه واحد من ا�وجـــه الصغيرة للعبوة 

والوجه اÁخر من ا�وجه الصغيرة.
ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .

ُيكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.
.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 10 نقاط السم النوع و 14 نقطة السم العالمة.
لون الخط بانتون كول قري 2 سي C 2 Pantone Cool Gray مطفي اللمعة.

ُيكتب اسم العالمة في سطر واحد واسم النوع في سطر واحد آخر، تحت اسم العالمة مباشرة.

الطابع الضريبي
الضريبي  الطابع  يظهر  ال  أن 
للعبوة  ا�مامي  الوجه  على 

المفردة أو العبوة الحاوية.

الضريبي  الطابع  يغطي  ال  أن 
أو  الصحي  التحذير  أي جزء من 
الرسالة  أو  العلمية  الحقيقة 

الصحية.

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937انسداد الشرايينالتدخين يسبب

الــنـــــوعالعالمة التجارية

10
سـيجار

ن يقتل
خي

 التد
    

ع اÁن
أقل
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الوجه الخلفي لعبوة السيجار

الباركود

لون الباركود أســـود وأبيـــض أو بانتون 
448 سي Pantone 448 C وأبيض.

يظهر مرة واحـــدة فقط وأن ال يكون 
في الوجه ا�مامي للعبوة.

عبارة سعة العبوة
ُيكتب العدد با�رقام العربية.

ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.
."Cigar"ُيلحق الرقم بكلمة "سيجار" أو

أن ال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي.
 Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

لون الخط بانتون كول قري 2 سي
Pantone Cool Gray مطفي اللمعة. 2C 

حجم الخط ال يتجاوز 10 نقاط.
ُتكتب مرة واحدة على الوجه ا�مامي.

التدخين يسبب

انسداد الشرايين

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

الدخان يحتوي

على أكثر من 70 مادة

سرطان 
ب ال

سب
ت

10
سـيجار
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العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

الدخان يحتوي

على أكثر من
70 مادة

تسبب السرطان 

الوجه األمامي لعبوة المعّسل (العبوة المفردة)

اسم العالمة واسم النوع
المســـموح بها مرة واحدة على كل من الوجـــه ا�مامي ووجه واحد من ا�وجـــه الصغيرة للعبوة 

والوجه اÁخر من ا�وجه الصغيرة.
ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي .

يكتب باللغة العربية أو ا¢نجليزية.
Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 10 نقاط السم النوع و 14 نقطة السم العالمة.
Pantone Cool Gray مطفي اللمعة. 2 C لون الخط بانتون كول قري 2 سي 

يكتب اسم العالمة في سطر واحد واسم النوع في سطر واحد آخر، تحت اسم العالمة مباشرة.

الحقيقة العلمية
تكون على هيئة عبارة على أحد جانبي العبوة (وتغطي 50%من كامل مساحة الجانب).

ُتكتب باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.
تكتب باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية بيضاء مطفية اللمعة.

تكون محاطة بحد من جميع الجهات باللون ا�سود وبعرض 1 مليمتر.

الطابع الضريبي
الضريبي  الطابع  يظهر  ال  أن 
للعبوة  ا�مامي  الوجه  على 

المفردة أو العبوة الحاوية.

الضريبي  الطابع  يغطي  ال  أن 
أو  الصحي  التحذير  أي جزء من 
الرسالة  أو  العلمية  الحقيقة 

الصحية.
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العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

الدخان يحتوي

على أكثر من
70 مادة

تسبب السرطان 

عبارة سعة العبوة
تكون العبارة عن الوزن بوحدة الجرام التي تحتويها العبوة المفردة.

ُيكتب العدد با�رقام العربية فقط.
ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.

" Almeassel Tobacco " يمكن للوزن أن يتبع بعبارة "معّسل" باللغة العربية، أو باللغة ا¢نجليزية
" g "ُيلحق رقم الوزن بكلمة ”جم" أو

أن ال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي.
.Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

Pantone Cool Gray مطفي اللمعة. 2 C لون الخط بانتون كول قري 2 سي 
حجم الخط 10 نقاط للعبوة المفردة.

التحذير الصحي
يكون على الوجهين ا�مامي والخلفي للعبوة ويغطي نسبة 65% من كامل الوجه (ويحتوي على 

عبارة ورسالة ا¢قالع وصورة).
ُتكتب العبارة باللون ا�بيض وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية سوداء مطفية اللمعة.

ُتكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية صفراء مطفية اللمعة.
تكون الصورة مطفية اللمعة.
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الوجه الخلفي لعبوة المعّسل (العبوة المفردة)

500g

الباركود
لون الباركود أسود وأبيض أو بانتون 448 سي Pantone 448 C وأبيض.

يظهر مرة واحدة فقط وأن ال يكون في الوجه ا�مامي للعبوة.

الرسالة الصحية
تكون على هيئة عبارة على أحد جانبي العبوة وتغطي 50% من كامل مساحة الجانب.

ُتكتب باللون ا�سود على خلفية بيضاء مطفية اللمعة.

Helvetica نوع الخط هو هلفيتيكا

ُتكتب العبارة باللغة العربية.

تكون محاطة بحد من جميع الجهات باللون ا�سود وبعرض 1 مليمتر.

توضع الرسالة الصحية على الجزء ا�بعد عن غطاء الطي العلوي.

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

التدخين يقتل
أقلع اÁن
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العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

العبوة المفردة للمعّسل (الوجه األمامي)

اسم العالمة واسم النوع

المســـموح بها مرة واحدة علـــى كل من الوجه ا�مامـــي للعبوة والوجه الخلفـــي للعبوة وغطاء 
العبوتين المفردة أو الحاوية. 

ال يحتوي على أي حرف غير أبجدي أو رقمي . 

ُتكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.

 Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

حجم الخط 14 نقطة السم العالمة و 10 نقاط السم النوع.

لون الخط بانتون كول قري 2 سي Pantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.

ُيكتب اسم العالمة في سطر واحد واسم النوع في سطر واحد آخر، تحت اسم العالمة مباشرة.
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العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

عبارة سعة العبوة

تكون العبارة عن الوزن بوحدة الجرام التي تحتويها العبوة المفردة.

يكتب العدد با�رقام العربية فقط.

تكتب العبارة باللغة العربية أو اللغة ا¢نجليزية.

" Almeassel Tobacco " يمكن للوزن أن يتبع بعبارة "معّسل" باللغة العربية، أو باللغة ا¢نجليزية

" g "يلحق رقم الوزن بكلمة ”جم" أو

اال تحتوي العبارة على أي حرف غير أبجدي أو رقمي.

. Helvetica نوع الخط هلفيتيكا

لون الخط بانتون كول قري 2 سي Pantone Cool Gray2C مطفي اللمعة.

حجم الخط 10 نقاط للعبوة المفردة.

العبوة المفردة للمعّسل (الوجه األمامي)
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500g

العبوة المفردة للمعّسل (الوجه الخلفي)

الباركود
لون الباركود:

أسود وأبيض.

او بناتون 448 سي Pantone 448 C وأبيض.

في  يكون  ال  وأن  فقط  واحدة  مرة  يظهر 
الوجه ا�مامي للعبوة.

التحذير الصحي
الوجه (ويحتوي  65% من كامل  للعبوة، ويغطي نسبة  الوجهين ا�مامي والخلفي  يكون على 

على عبارة ورسالة ا¢قالع وصورة).
ُتكتب العبارة باللون ا�بيض وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية سوداء مطفية اللمعة.

تكتب رسالة ا¢قالع باللون ا�سود وبخط هلفيتيكا Helvetica على خلفية صفراء مطفية اللمعة.
تكون الصورة مطفية اللمعة.

الطابع الضريبي
أن ال يظهر الطابع الضريبي على الوجه 
العبوة  أو  المفردة  للعبوة  ا�مامي 

الحاوية.

أن ال يغطي الطابع الضريبي أي جزء من 
أو  العلمية  الحقيقة  أو  الصحي  التحذير 

الرسالة الصحية.
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للتواصل واالستفسار    
tobacco.control@sfda.gov.sa


