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تتولـــى الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء مســـؤوليات فحص منتجـــات التبغ 

وإعداد المواصفات القياسية له ولمنتجاته وإصدارها واعتمادها، وحيث إن 

الهيئـــة قـــد قامـــت بإصـــدار الئحـــة التغليـــف العـــادي لمنتجـــات التبـــغ رقم

"SFDA.FD 60/2020"، لـــذا فـــإن هـــذا الدليـــل اإلرشـــادي يتضمـــن بعـــض 

الشـــروحات لالئحـــة المعنيـــة وما يتعلق بمنتجات الســـجائر والســـيجار وتبغ 

المعّسل وتبغ اللف اليدوي المذكورة بها.

مالحظة:

هـــذا الدليل اإلرشـــادي ال يشـــمل جميـــع متطلبات الئحـــة التغليف العادي 

لمنتجات التبغ، مع التأكيد بوجوب االلتزام بما ورد في الالئحة المذكورة.


	����ا



يجب أن يحتوي تغليف المنتج على التالي:

اللـــون الوحيد المســـموح للتغليف الخارجي للعبوتين المفـــردة والحاوية هو اللون بانتون 
سي (Pantone 448 C) مطفي اللمعة.

اللـــون الوحيـــد المســـموح للتغليـــف الداخلـــي للعبـــوة المفـــردة والحاوية هو إمـــا: اللون 
األبيض أو اللون بانتون سي  (Pantone 448 C) مطفي اللمعة.

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

ما تقره اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

@ يجب استخدام بيانات التحذير الصحي المعتمدة للعام الميالدي الواحد بالتساوي من ناحية 

الكمية على كل شحنة من منتجات التبغ.
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�����
 ا�����ا
�ة �������رة ��� أ�� ����� ا�� ��
�ن ��� ��

(و���� 50 % �� ���� ���� ا�����).

 �������������������
�ن ا������د و����  �������  ���������
.�� ����ء ���� ا������ ��� Helvetica

��� ا�������ت �����ن � ����� ��� �ن ���������
.���ا���د و���ض 1 ���

 �� �� ��� ا���ء ا��������������� ا����� ا��
�ي.�����ء ا��� ا�


	���ا�� ا
ا�����   ���ا�  ��  ��  ��� وا��ة  ��ة   ��� �ح ���ا�
�ة وا���� ا��� �� ��وو�� وا�� �� ا�و�� ا�����ة ��

ا�و�� ا�����ة.

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ����

 Helvetica �������
�ع ا�  �

.��¤ ا�  14 ���

�ن ا�  �����ن ��ل ��ي 2 ���
.�� Pantone Cool Gray2C ا����� ا��

 ¦� ��� وا�� وا�¤ ا�§�ع ¦� ��� �¨���� ا�¤ ا� ©�
وا�� آ��.

ا�� ا������ ع
�ح �� �����ة وا��ة ��� �� ����� ا���� ا����� ������ا�
�ة وا���� ا��� �����وو����� وا�� �� ا�و����� ا�����ة ��

�� ا�و�� ا�����ة.

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ��� ©�

Helvetica �������
�ع ا�  �

��¤ ا�  10 ���ط .

 Pantone Cool  ���� 2 ل ����ي��ن ا���  ��������ن �������
.��Gray ���� ا�� 2 C

��¬�ة.� �¨���� ��® ا�¤ ا� ©�

التدخين يسـبب
انسداد الشرايين

العالمة التجارية

الــنـــــوع
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ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

الوجه األمامي لعبوة السجائر (العبوة المفردة)
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ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

��� ا�����ا
�ي �� ا���� ا����� وا���ء ا����� �� ���ن ��� ا���ء ا���
 ¯���ا�  ����  ��  65%  ��� و����  �ة¯ ���� ا����   ���ا�
.(������  �و����ي ��� ���رة ور��� ا¢�¨ع و°�رة (��� �

 ���  Helvetica  �������
 و�   ا���±  �ن ���� ��رة �ا�  ��� ©�
.���داء ���� ا��� ����

 Helvetica �������
��� ر��� ا¢�¨ع �����ن ا���د و�   ©�
.�� °��اء ���� ا������ ���

.���ن ا���رة ���� ا����


����
 ا	���ا
 ��� �� ا����¨�أن ¡ ������² ا�
�ة ا����دة أو ��ا���� ا����� ��

.�ة ا���و���ا�

 أي �� ا����¨�أن ¡ ������� ا�
����������ء ����� ا������������³ ا����������� أو 
  أو ا������������������������ا�������� ا�

.ا���������

ب
سب

التدخين ي
شرايين

سداد ال
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ص
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ل

التدخين يقتل .. أقلع ا�ن

:�������� ا
�����رة ��� � ��� �ة ا���و��������������� أن �������ي ا�

.´µ§�ا�

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

helvetica �������
 �
��رة ��ن ��ع ا�  ����

�ة ����������رة ������ ا������� ا�������� ���أ¡ ������² ا�
.ا���و�

 �����ن ��ل ��ي 2 ����� ا����� �
��رة ��ن ����  ا�����
(pantone cool gray 2c) ��ا��

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

� ة����رة ��
 ا�
.������� ا���د ���ر��م ا� ©�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

."Cigarettes"رة" أو����" ���¸ ا���¤ ��� ©�

����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��أن ¡ ����ي ا�

.Helvetica �������
�ع ا�  �

 Pantone �� 2 ل �������ي��ن ا��������  �������������ن ��������������������
.��CoolPantone Cool Gray ���� ا�� 2 C

��¤ ا�  ¡ ����وز 10 ���ط.

���� ��ة وا��ة ��� ا���� ا�����.

�ة ا����دة 20 ����رة.�� ا���

��
��

� ا
��
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����
 ا����ا
�ة¯ و���� 50% �� ����رة ��� أ�� ����� ا�� ��
�ن ��� �����

 ا�����.���� ����

.���ن ا���د ��� ���� ����ء ���� ا������ ��� ©�

.Helvetica �������
 �
�ع ا�  �

.������رة ����� ا������ ا�

.������ ا����ت �����ن ا���د و���ض 1 ���� �� ��� �ن ������

�ي.����� ا����� ا���� ��� ا���ء ا���� �� ���ء ا��� ا��

����ا����� ا
 ���أن ¡ ������² ا����� ا������ ��� ا�
�ة ������ة ا�������دة أو ا������ا�������� ��

.ا���و�

أن ¡ ������� ا�������� ا��������� أي �����ء 
 ������ ا�����³ ا���� أو ا����� ا�

.أو ا����� ا����

��ر� د�ا
�ن ا���ر��د أ�����د وأ�����± أو �§���ن 448 ����� ����

pantone (448C) وأ��±.

 ���������² ��¹ وا�����ة ¦�  وأن ¡ ������ن ¦� ا�
�ة.��ا����� ��

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

ن
ا�

ع 
قل

.. أ
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قت
ن ي

خي
د

لت
ا

الوجه الخلفي لعبوة السجائر (العبوة المفردة)

��ر�� ا����ج:
 ��� �ة ا���و������������ أن �������ي ا��������º ا��ر����� ��

:��رة ��ر�¼ ا¢���ج �����µ وا��§ و¦¸ ا��µوط ا������

.�ة ا���و�����رة ��� ا���� ا����� ���أ¡ ���² ا�

 �����رة أي ��ء �� ا��������³ ا���� أو ا������أ¡ ������� ا�
 أو ا����� ا��������ا�

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�
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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


 وا�� ا�� ع	���ا�� ا
�ة وا���� ا��� ���ح ��� ��ة وا��ة ��� �� �� ا���� ا����� وو�� وا�� �� ا�و�� ا�����ة �����ا�

�� ا�و�� ا�����ة.

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ����

.Helvetica �������
�ع ا�  �

.�¨���¤ ا�  10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع و 14 ��� ¡�¤ ا�

.��Pantone Cool Gray ���� ا�� 2C  �� 2 ل ��ي��ن ا�  �����ن ��

��¬�ة.� �¨� ¦� ��� وا�� وا�¤ ا�§�ع ¦� ��� وا�� آ��¯ ��® ا�¤ ا��¨���� ا�¤ ا� ©�


�����
 ا�����ا
�����رة ������ أ����� � �����
�ن ������ �����
�ة (و������� 50 % ����� ���������� ا����

 ا�����).���� ����

 ����������
 و����   ا������د  �ن �������
�������ء   �������  ������  Helvetica

.�� ا������

��� ا����ت � �� ��� �ن ������
.����ن ا���د و���ض 1 �������


�����
 ا�����ا
�����رة ������ أ����� � �����
�ن ������ �����
�ة (و������� 50 % ����� ���������� ا����

 ا�����).���� ����

 ����������
 و����   ا������د  �ن �������
�������ء   �������  ������  Helvetica

.�� ا������

��� ا����ت � �� ��� �ن ������
.����ن ا���د و���ض 1 �������

��ر� د�ا
أ�����د  ا���ر�����د  �ن ����
وأ�����± أو �����ن 448 
 pantone 448 C ��

وأ��±.

���² ��ة وا��ة ¦�  
 ���وأن ¡ ���ن ¦� ا�

�ة.��ا����� ��

:�������� ا
 ��� �ة ا���و��������������� أن �������ي ا�

.´µ§���رة ��� ا��

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

 �������
 ����
��رة ��ن �����ع ا����  ����
helvetica

�����رة ������ ا������� ا����� �أ¡ ������² ا�
.�ة ا���و�����

�ن ��ل ��ي 2 �� ���� �
��رة ��ن �  ا��
(pantone cool gray 2c) ��ا����� ا��

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

�������� ا

العبوة الحاوية للسجائر
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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

� ة����رة ��
 ا�
.������� ا���د ���ر��م ا� ©�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

" Cigarettes "رة" أو����" ���¸ ا���¤ ��� ©�

 .����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��أن ¡ ����ي ا�

. Helvetica �������
�ع ا�  �

 Pantone Cool  �� 2 ل ����ي��ن ا����  ��������ن �����
.��Gray ���� ا�� 2C

.�ة ا���و����� ��¤ ا�  14 ���

��ر�� ا����ج:
 ��� �ة ا���و������ أن ����ي ا��������º ا��ر�� ��
:��رة ��ر�¼ ا¢���ج �����µ وا��§ و¦¸ ا��µوط ا������

.�ة ا���و�����رة ��� ا���� ا����� ���أ¡ ���² ا�

ا��������³ ا������� أو  �����رة أي �����ء ����� �ا� أ¡ ������� 
 أو ا����� ا��������ا����� ا�

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

��� ا�����ا
 65% ��ة و���� ��������ن ��� ا���� ا����� وا���� ا���� �������

�� ���� ا���� (و����ي ��� ���رة ور��� ا¢�¨ع و°�رة).

 ���� ��� Helvetica ����������
�����رة �����ن ا������± و����  �� �������
.���داء ���� ا���

 ��� Helvetica ����������
���� ر������ ا¢�¨ع �����ن ا������د و�  
.�� °��اء ���� ا������

.���ن ا���رة ���� ا����


����
 ا	���ا
 ��� �� ا����¨�أن ¡ ������² ا�
�ة ا����دة أو ��ا���� ا����� ��

.�ة ا���و���ا�

 أي �� ا����¨�أن ¡ ������� ا�
أو  ا�������  ا��������³   ����� �����ء 
 ا�������� أو   �������ا�  ا��������

.ا����

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

��ر��
ا����ج:



8�������ت ا�������� ا���دي ��
���� ا�ر��دي��ا

��� ا�����ا
 ��� %65 �� ������� ا���ة و������� �����������ن ������ ا��������� ا�������� وا������� �������

(و����ي ��� ���رة ور��� ا¢�¨ع و°�رة).

.���داء ���� ا��� ���� ��� Helvetica �������
��رة �����ن ا���± و�  ���� ا� ©�

 °�����اء������� ������ Helvetica ����������
������ ر������ ا¢����¨ع ��������ن ا������د و����   ©�
.�� ا������

.���ن ا���رة ���� ا����

� ة����رة ��
 ا�
�ة ا����دة.����رة �� ا��زن ����ة ا���ام ا��� ������� ا���ن ا���

. �¦ ������� ا���د ���ر��م ا� ©�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

 ¯ أو ����������ب" ����� ا����رة "��¾ �º ��وي" أو "��¾ �º" أو "��¾ أ��� ���زن أن ���� ����
 ¸��� ". Pipe Tobacco " أو " Rolling Tobacco " أو " Hand Rolling Tobacco " ا¢������

". g "أو "¤�” �ر�¤ ا��زن ���

.����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��أن ¡ ����ي ا�

.Helvetica �������
�ع ا�  �

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray2C �� 2 ���� ا���

�ة ا����دة.����¤ ا�  10 ���ط ��

:�������� ا
�ة ا�������دة ��� ����������� أن �������ي ا�

.´µ§���رة ��� ا��

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

 �������
 ����
�����رة ��ن �����ع ا�  �������
helvetica

�����رة ������ ا������� ا����� �أ¡ ������² ا�
�ة ا����دة.����

�ن ��ل ��ي 2 ���� ����
��رة ��ن �  ا�����
 pantone cool)���������� ا����� ا��

(gray 2c

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

العالمة التجارية
الــنـــــوع

���������
:�����ا

الوجه األمامي لتبغ اللف اليدوي
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 وا�� ا�� ع	���ا�� ا
�ة.���ح ��� ��ة وا��ة ��� �� �� ا���� ا����� وا���� ا���� �����ا�

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ��� ©�

.Helvetica �������
�ع ا�  �

.�¨���¤ ا�  10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع و 14 ��� ¡�¤ ا�

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray2C �� 2 ���� ا���

��¬�ة.� �¨� ¦� ��� وا�� وا�¤ ا�§�ع ¦� ��� وا�� آ��¯ ��® ا�¤ ا��¨���� ا�¤ ا� ©�

.�¨���¤ ا�  10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع و 14 ��� ¡�¤ ا�

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

العالمة التجارية
الــنـــــوع

الوجه األمامي لتبغ اللف اليدوي



10�������ت ا�������� ا���دي ��
���� ا�ر��دي��ا

�� ا���ق�
������ أن ���ن °�¦��À و¬�����¦�À و��� 

¤ Á��ن أو � Á���

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

����ا����� ا
أن ¡ ������� ا����� ا������ أي �����ء �� ا�����³ 

. أو ا����� ا��������ا���� أو ا����� ا�

��ر� د�ا
�ن ا���ر��د:�

أ��د وأ��±.

أو �����ن pantone(448C �� 448) وأ��±.

 ���������² ��ة وا�����ة ¦����  وأن ¡ ���ن ¦���� ا�
�ة.��ا����� ��

��ر�� ا����ج:
 ���دة ��� ���رة ��ر�� ا����ج ������ ة ا�������� ا���ر� ���� أن ��� ي ا

:
�����وط ا��
 و£¢ ا�¤�وا

�ة ا����دة.����رة ��� ا���� ا����� ���أ¡ ���² ا�

 أو ا����� ا����������رة أي ��ء �� ا�����³ ا���� أو ا����� ا��أ¡ ���� ا�

�����رة �����ة وا��ة ¦���� ����� ا�

��رة ¡����وز10 ���ط���¤ �  ا�

��ر��
ا����ج:

الوجه الخلفي لتبغ اللف اليدوي
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���� ا�ر��دي��ا

��� ا�����ا
 %65 �� ���� ا���� (و����ي ��� ���رة ��ة¯ و���� �����ن ��� ا������ ا����� وا���� ����

ور��� ا¢�¨ع و°�رة).

.���داء ���� ا��� ���� ��� Helvetica �������
��رة �����ن ا���± و�  ���� ا� ©�

.�� °��اء ���� ا������ ��� Helvetica �������
���� ر��� ا¢�¨ع �����ن ا���د و�  

.���ن ا���رة ���� ا����


 وا�� ا�� ع	���ا�� ا
�ة ���� ا�����ة  ا�و��  ا����� وو�� وا�� ��   ���ا� ��� ��ة وا��ة ��� �� ��  �ح ���ا�

وا���� ا��� �� ا�و�� ا�����ة.

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ��� ©�

.Helvetica �������
�ع ا�  �

.�¨���¤ ا�  10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع و 14 ��� ¡�¤ ا�

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray 2 C �� 2 ���� ا���

��¬�ة.� �¨� ¦� ��� وا�� وا�¤ ا�§�ع ¦� ��� وا�� آ��¯ ��® ا�¤ ا��¨���� ا�¤ ا� ©�

����ا����� ا
 ������ �����أن ¡ ������² ا�������� ا����
�ة ا����دة أو �����ا������� ا�������� ��

.�ة ا���و���ا�

أن ¡ ������� ا����� ا������ أي ��ء 
 ا�������� أو  ا�������  ا��������³   �����

. أو ا����� ا��������ا�

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937انسداد الشرايينالتدخين يسبب

الــنـــــوعالعالمة التجارية

10
سـيجار

ن يقتل
خي

 التد
    

ع ا�ن
أقل

الوجه األمامي لعبوة السيجار



:������������� ا
.´µ§��ة ا����دة ��� ���رة ��� ا������ أن ����ي ا�

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

helvetica �������
 �
��رة ��ن ��ع ا�  ����

�ة ا����دة.����رة ��� ا���� ا����� ���أ¡ ���² ا�

 �����ن �����ل ��ي 2 ����� ا����� ����
��رة ��ن ����  ا�����
(pantone cool gray 2c)��ا��

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

12�������ت ا�������� ا���دي ��
���� ا�ر��دي��ا

��ر� د�ا
�ن ا���ر��د أ��د وأ��± أو �����ن 448 �� �

C 448 Pantone وأ��±.

 ������² ��ة وا��ة ¦�  وأن ¡ ���ن ¦� ا�
�ة.��ا����� ��

� ة����رة ��
 ا�
.������� ا���د ���ر��م ا� ©�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

."Cigar"ر" أو����" ���¸ ا���¤ ��� ©�

.����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��أن ¡ ����ي ا�

 Helvetica �������
�ع ا�  �

 Pantone Cool ����� 2 ل �����ي��ن ا����  ��������ن ��������
.��Gray2C ���� ا��

��¤ ا�  ¡ ����وز 10 ���ط.

��� ��ة وا��ة ��� ا���� ا�����. ©�

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

��ر�� ا����ج:
 ��� دة ���ا � ة ��� ا���ر�   ������ا � ي �� أن   ���

:
�����وط ا��
 و£¢ ا�¤� وا�����رة ��ر�� ا����ج ���

�ة ا����دة.����رة ��� ا���� ا����� ���أ¡ ���² ا�

 ا����� أو  ا����  ا�����³  ��ء ��  أي  ��رة �ا�  ���� أ¡ 
 أو ا����� ا��������ا�

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز10 ���ط���¤ �  ا�

الوجه الخلفي لعبوة السيجار

�������� ا

��ر��
ا����ج:
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���� ا�ر��دي��ا

العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

الدخان يحتوي

على أكثر من
70 مادة

تسبب السرطان 


 وا�� ا�� ع	���ا�� ا
�ة ���ح ������ �����ة وا��ة ��� �� ����� ا���� ا����� وو����� وا�� �� ا�و����� ا�����ة ��������ا�

وا���� ا��� �� ا�و�� ا�����ة.

. ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا¢���������� ا������ ����

Helvetica �������
�ع ا�  �

.�¨���¤ ا�  10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع و 14 ��� ¡�¤ ا�

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray2C �� 2 ���� ا���

��¬�ة.� �¨� ¦� ��� وا�� وا�¤ ا�§�ع ¦� ��� وا�� آ��¯ ��® ا�¤ ا��¨����� ا�¤ ا�


�����
 ا�����ا
�ة (و���� ��50% ���� ���� ا�����).����رة ��� أ�� ����� ا�� ��
�ن ��� ��

. أو ا��� ا¢���������� ا������ ��� ©�

.�� ����ء ���� ا������ ��� Helvetica �������
�ن ا���د و�  ���� ����

.������ ا����ت �����ن ا���د و���ض 1 ���� �� ��� �ن ������

����ا����� ا
 ��� ��أن ¡ ������² ا����� ا����
�ة ا����دة �����ا������� ا����� ��

.�ة ا���و���أو ا�

أن ¡ ������� ا����� ا������ أي 
أو  ا�������  ا��������³   ����� �����ء 
 ا�������� أو   �������ا�  ا��������

.ا����

الوجه األمامي لعبوة المعّسل (العبوة المفردة)
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���� ا�ر��دي��ا

العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

الدخان يحتوي

على أكثر من
70 مادة

تسبب السرطان 

� ة����رة ��
 ا�
�ة ا����دة.����رة �� ا��زن ����ة ا���ام ا��� ������� ا���ن ا���

. �¦ ������� ا���د ���ر��م ا� ©�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

 " ¯ أو ����� ا¢������������� ا������ "���� Á����رة "��� ���زن أن ������� �������
" Almeassel Tobacco

" g "أو "¤�” ���¸ ر�¤ ا��زن ��� ©�

.����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��أن ¡ ����ي ا�

.Helvetica �������
�ع ا�  �

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray2C �� 2 ���� ا���

�ة ا����دة.����¤ ا�  10 ���ط ��

��� ا�����ا
 %65 �� ���� ا���� (و����ي ��� ��ة و���� ��������ن ��� ا������ ا����� وا���� ����

��رة ور��� ا¢�¨ع و°�رة).�

.���داء ���� ا��� ���� ��� Helvetica �������
��رة �����ن ا���± و�  ���� ا� ©�

.�� °��اء ���� ا������ ��� Helvetica �������
��� ر��� ا¢�¨ع �����ن ا���د و�   ©�

.���ن ا���رة ���� ا����

��ر�� ا����ج:
ا���ر����   ���������ا ���� ي �� أن   ������
دة ��� ���رة ��ر�� ا����ج ���� ة ا���

:
�����وط ا��
 و£¢ ا�¤� وا�����

�����رة ������ ا������� ا����� �أ¡ ������² ا�
�ة ا����دة.����

�����رة أي �����ء ����� ا�����³ �أ¡ ������� ا�
  أو ا������������ا������� أو ا����� ا�

ا����

�����رة �������ة وا��ة ¦���� ����� ا�

��رة ¡����وز10 ���ط���¤ �  ا�

��ر��
ا����ج:
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���� ا�ر��دي��ا

الوجه الخلفي لعبوة المعّسل (العبوة المفردة)

500g

��ر� د�ا
�ن ا���ر��د أ��د وأ��± أو �����ن C 448 Pantone �� 448 وأ��±.�

�ة.�����² ��ة وا��ة ¦�  وأن ¡ ���ن ¦� ا���� ا����� ��


����
 ا����ا
�ة و���� 50% �� �������رة ��� أ�� ����� ا�� ��
�ن ��� �����

 ا�����.���� ����

.���ن ا���د ��� ���� ����ء ���� ا������ ��� ©�

Helvetica �������
 �
�ع ا�  �

.������رة ����� ا����� ا� ©�

ا������د �ن ������� ا�������ت   �������  �����  ������  ������� �ن �����
.���و���ض 1 ���

�ي.����� ا����� ا���� ��� ا���ء ا���� �� ���ء ا��� ا��

500g

ل�قالع عن التدخين اتصل على 937

التدخين يسبب
انسداد الشرايين

التدخين يقتل
�:أقلع ا�ن������������ ا

�ة ا����دة ��� ���رة ��� ����� أن ����ي ا�
.´µ§�ا�

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

helvetica �������
 �
��رة ��ن ��ع ا�  ����

�ة ����رة ��� ا������� ا����� ���أ¡ ������² ا�
ا����دة.

�ن ��ل ��ي 2 ����� ���� �
��رة ��ن ����  ا�����
(pantone cool gray 2c)��ا����� ا��

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

���
�����ا



16�������ت ا�������� ا���دي ��
���� ا�ر��دي��ا

العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

العبوة المفردة للمعّسل (الوجه األمامي)


 وا�� ا�� ع	���ا�� ا
�ة ���ح ��� ��ة وا��ة ��� �� �� ا���� ا����� �����ا�
 .���� ا����دة أو ا���و����ة و���ء ا���وا���� ا���� ��

 . ���ي ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر���� ¡

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا����� ا� ©�

 Helvetica �������
�ع ا�  �

 و 10 ���ط ¡�¤ ا�§�ع.�¨���¤ ا�  14 ��� ¡�¤ ا�

 Pantone Cool Gray2C �� 2 ل ��ي��ن ا�  �����ن ��
.������ ا��

 ¦� ������ وا�� وا����¤ ا�§�ع ¦� ��� �¨���� ا����¤ ا� ©�
��¬�ة.� �¨�وا�� آ��¯ ��® ا�¤ ا�

:������������� ا
�ة ا����دة ��� ���رة ��� ����� أن ����ي ا�

.´µ§�ا�

. أو ا��� ا����������� ا������ ����

helvetica �������
 �
��رة ��ن ��ع ا�  ����

�ة ����رة ��� ا������� ا����� ���أ¡ ������² ا�
ا����دة.

�ن ��ل ��ي 2 ����� ���� �
��رة ��ن ����  ا�����
(pantone cool gray 2c) ��ا����� ا��

��رة ��ة وا��ة ¦� ����� ا�

��رة ¡����وز 10 ���ط���¤ �  ا�

��ر�� ا����ج:
ا���ر����   ���������ا ���� ي �� أن   ������
دة ��� ���رة ��ر�� ا����ج ���� ة ا���

:
�����وط ا��
 و£¢ ا�¤� وا�����

�����رة ������ ا������� ا����� �أ¡ ������² ا�
�ة ا����دة.����

�����رة أي �����ء ����� ا�����³ �أ¡ ������� ا�
  أو ا������������ا������� أو ا����� ا�

ا����

�����رة �������ة وا��ة ¦���� ����� ا�

��رة ¡����وز10 ���ط���¤ �  ا�

�������� ا
��ر�� ا����ج
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العبوة المفردة للمعّسل (الوجه األمامي)

العالمة التجارية
الــنـــــوع 500g

� ة����رة ��
 ا�
�ة ا����دة.����رة �� ا��زن ����ة ا���ام ا��� ������� ا���ن ا���

. �¦ �������� ا���د ���ر��م ا�

. أو ا��� ا¢������������رة ����� ا������ ا�

" Almeassel Tobacco " ¯ أو ����� ا¢���������� ا������ "� Á����رة "��� ���زن أن ���� ����

" g "أو "¤�” ����¸ ر�¤ ا��زن ���

.����رة ��� أي ��ف ��� أ���ي أو ر��ا¡ ����ي ا�

. Helvetica �������
�ع ا�  �

.���ن ا�  �����ن ��ل ��ي Pantone Cool Gray2C �� 2 ���� ا���

�ة ا����دة.����¤ ا�  10 ���ط ��
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���� ا�ر��دي��ا

العبوة المفردة للمعّسل (الوجه الخلفي)

500g

��ر� د�ا
�ن ا���ر��د:�

أ��د وأ��±.

او �§���ن C 448 Pantone �� 448 وأ��±.

 ���������² ��ة وا�����ة ¦�  وأن ¡ ������ن ¦� ا�
�ة.��ا����� ��

��� ا�����ا
  %65 �� ���� ا���� (و����ي ��� ���رة ور��������ة¯ و���� ��������ن ������ ا������ ا�������� وا���� �������

ا¢�¨ع و°�رة).

.���داء ���� ا��� ���� ��� Helvetica �������
��رة �����ن ا���± و�  ���� ا� ©�

.�� °��اء ���� ا������ ��� Helvetica �������
���� ر��� ا¢�¨ع �����ن ا���د و�  

.���ن ا���رة ���� ا����

����ا����� ا
 ������أن ¡ ������² ا�������� ا��������� ������ ا�
.�ة ا���و����ة ا����دة أو ا���ا����� ��

أن ¡ ������� ا�������� ا��������� أي �����ء �� 
أو   �������ا�  ا�������� أو  ا�������  ا��������³ 

.ا����� ا����




