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المحاور

نظرة عامة حول هيئة التقييس

—
الالئحة الفنية لهيئة التقييس للعب األطفال

—
عملية طلب شارة المطابقة الخليجية

—
كيف يمكن لقيمة المساعدة

الصلة ذات تالرجوع آلخر تحديث  لالئحة الفنية والمواصفا، يرجىلطلب شارة المطابقة الخليجيةعند التقدم . المعلومات المقدمة في هذه الورشة هي معلومات عامة: إخالء مسؤولية
/https://www.gso.org.sa/enعلى الرابط 

https://www.gso.org.sa/en/
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Oman

Saudi 
Arabia

Kuwait

Bahrain

Qatar

United 
Arab 

Emirates

ماهي  هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي

•GSOلدول الخليجهيئة التقييس لدول مجلس التعاون هي
 (GCC)العربية 

•GSO هي هيئة تقييس اقليمية(RSO)  أنشأها المجلس األعلى
الخليجيلدول مجلس التعاون 

:الدول األعضاء•

oاإلمارات العربية المتحدة

oالمملكة العربية السعودية

oسلطنة عمان

oقطر

oالكويت
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عروفة ملطابقة اخلليجية املشارة اتشري
استيفاءإىل  G-Markأيًضا ابسم
ة األساسيتطلباتللماملنتجات 

.للصحة والسالمة والبيئة

ماهي شارة المطابقة الخليجية؟
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؟(NB)ماهي جهة مقبولة 

(/https://www.gso.org.sa/nb)قائمة الجهات المقبولة 

https://www.gso.org.sa/nb/
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عاًما، بما في ذلك 14للعب من طرف األطفال األقل من ، أم ال، سواء حصريًاعدةالمنتجات المصممة أو الم: النطاق

على سبيل المثال ال الحصر

(BD-131704-01)الالئحة الفنية لهيئة التقييس للعب األطفال 

لعبة وظيفية لعبة مائية لعبة نشاط لعبة كيميائية

طقم مستحضرات تجميل لعبة تذوق لعبة اللوح الشمية
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إستثناءات

ة مخصصالمعدات ساحات اللعب •

العامستخداملإل

واء آالت اللعب األوتوماتيكية ، س•

دنية كانت تعمل بقطع النقود المع

العامستخداملإلأم ال، المعدة 

سيارات اللعب المجهزة •

بمحركات االحتراق

لعبة المحركات البخارية •

الرافعات والمنجنيق•
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قابلةواصفاتالمقائمة:المسؤوليةإخالء

اتإصدارأحدثإلىالرجوعيرجى.للمراجعة

علىالصلةذاتواصفاتوالمالفنيةالالئحة

https://saber.sa/home/regulations
المطابقةشهادةلطلبالتقدمعند

التنسيق الجمركي للعب األطفالوزرم

نوع المنتج الرمز الجمركي

الغير مزودة بمحركات-( بما في ذلك الدراجات ثالثية العجالت)الدراجات األخرى  8712

16دراجات هوائية بعجلتين مقاسها أقل من  871200100001

20الى 16دراجات هوائية بعجلتين مقاسها  871200100002

20دراجات هوائية بعجلتين مقاسها يزيد عن  871200100003

بعجلتين( سكوتر)دراجات بدواسة واحدة  871200100005

اللعب واأللعاب والمستلزمات الرياضية ؛ أجزائها وملحقاتها 9500

الدراجات ثالثية العجالت والدراجات البخارية والسيارات ذات الدواسات واأللعاب ذات العجالت

التي ة، مماثلالترفيهية النماذج الو(الحجم)مصغرة النماذج والخرى األلعاب واألالمماثلة؛ عربات الدمى

األلغاز وتعمل أم ال؛ 

9503

دراجات األطفال بثالث عجالت 950300100001

، عدا لعبة البولنج ألعاب أُخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر

"وتجهيزاتها ذاتية الحركة
950430000000

..(المنوبوليالطاولة، السلم والثعبان، )ألعاب يستخدم فيها الزهر  950490000006

والنكات الجديدةأو غيرها من المقاالت الترفيهية، بما في ذلك الحيل االستفزازيةالكرنفاليةاألصناف االحتفالية أو  9505

أو ( طاولةبما في ذلك تنس ال)سلع ومعدات التمارين البدنية العامة، والجمباز، وألعاب القوى، والرياضات األخرى 

األلعاب الخارجية؛ حمامات السباحة وأحواض التجديف
950600000000
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يفنمتطلبات الملف ال

QF-51-03B

Type 1b Type 1a المتطلبات

. . استمارة الطلب

. . (السجل أو الرخصة التجارية)إثبات الكيان التنظيمي 

. . صور المنتج بما في ذلك الملصقات والعالمات والتحذيرات

. (نموذج؟)إقرار المنتج بالمطابقة 

. (نموذج؟)إقرار المستورد بالمطابقة 

. . معلومات المنتج ووصفه

. .

معلومات تقنية

واإلستخدام، واألداء، (باستثناء الدمى الناعمة)البناء، ورسومات تجميع المنتج −

فاتورة المواد −

أو حسابات التصميم ذات الصلة/ تفسيرات و −

(1)االختبار صالحة لسنة واحدة ( تقارير)تقرير −

تقييم المخاطر−

. . تدفق اإلنتاج

. . (إن وجد)خطاب تفويض للولوج 
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(QF-51-03B)الطلب نموذج
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مسؤوليات المورد

المنتجات تفي بمتطلبات اللوائح الفنية

—
القيام بتقييم المخاطر

—
اإلقرار بالمطابقة

—
سنوات10بسجل اإلحتفاظ
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بالمطابقةالصانع و المستوردإقرار
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متطلبات الملصقات

Qوءةمقرالتحذيراتأوالتعليماتجميعتكونأنيجب

واإلنجليزيةالعربية(2أوالعربية،(1باللغتينودائمة

Qسماإلأوالمسجلةالتجاريةالعالمةسمإيكونأنيجب

صنيعالتوبلدالمنشأوبلدوالعنوانالمسجلالتجاري

واإلنجليزيةالعربيةباللغتين

Qةباللغالصافيوزنوالالمنتجسمإيكونأنيمكن

اإلنجليزية

Q1باللغةالسالمةوإرشاداتمعلوماتتقديميجب)

واإلنجليزيةالعربية(2أوالعربية،
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(G-Markشعار )شارة المطابقة الخليجية -1•

لتتبع الشهادة(QR)السريعة اإلستجابةرمز -2•

((GCTSرمز تتبع المطابقة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي 

وضع أفقي
وضع عمودي األبعاد الدنيا

ه 
قل
أ

5
لم
م
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• الحالة

GCTSوضع 

على الوثائق المرافقةعلى التغليفعلى المنتج

ع وضةأو طبيع/أبعاد المنتج و1.

GCTSعالمات 

أبعاد المنتج ال تسمح 1.
كاملة GCTSبشارة

شارة على الال يمكن وضع 1.

المنتج على اإلطالق

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري

:اختياري
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طلب الحصول على الشهادةتقديم 

طلب شارة المطابقة الخليجية

1
طرق تقديم الطلب

certification@qima.comعبر البريد اإللكتروني 

(ACA)من خالل منصة قيمة على األنترنت 

وثائق الطلب

 (QF-51-03B)استمارة طلب شارة المطابقة الخليجية

الملف التقني

عينة المنتج

إرسال منتج واحد كامل مع عبوة كاملة إلى العنوان التالييجب

(R-Cloudرقم المشار إليه بواسطة)

مراجعة الطلب وإصدار الفاتورة األولية
2

.المطلوبة في ملف التطبيق قد تم استالمها وأنها تتطابق مع العينة المقدمةوثائقمما إذا كانت جميع الإصدار الشهادات سيتحقق فريق 

.العينات كافية أم ال لمتابعة عملية تقييم المطابقة التفصيلية/ وثائقوإبالغ ما إذا كانت ال( لمعمول بهحسب ا)بإصدار الفاتورة األولية إصدار الشهاداتسيقوم فريق 

تقييم المطابقة، المراجعة والقرار
3

.الطلب والعينة، ويقبل العميل المبلغ المذكور في الفاتورة األوليةوثائقبإجراء تقييم المطابقة عند استالم جميع إصدار الشهاداتسيقوم فريق 

.أم ال بناًء على نتائج المراجعة GCأيًضا ما إذا كان يمكن منح شهادةإصدار الشهاداتسيحدد فريق 

مراجعة الطلب وإصدار الفاتورة األولية
4

بإبالغ العميل بالنتائج إصدار الشهاداتسيقوم فريق ،بل قيمةعند استالم الدفعة من ق  

، سيتم إصدار مذكرة عدم مطابقةرفي حالة ظهور حالة عدم مطابقة واحدة أو أكث

.على حدىكل منتج معتمد GCTSضعيجب على العميل أن ي. GCTSو GCسيتم إصدار شهادة،في حالة استيفاء جميع المتطلبات

mailto:certification@qima.com
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أسعار شارة المطابقة الخليجية 
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نيالتحديات التي يواجهها المستورد

هل كل منتج يتطلب شهادته الخاصة؟
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التجميع: نهج

المنتج أو المستورد (COC)دولة المنشأ  الفئة العمرية، المادة، 

الوظيفة، الميزة

العالمة التجارية رمز التنسيق 

الجمركي

:تجميع حسب

عدد أقل من الشهادات المطلوبة
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المصبوغةسيارات كاست
نفس المستورد  /نفس المنتج

نفس رمز النظام الجمركي

نفس المواد

نفس العالمة التجارية

نفس الميزات والوظيفة

اللعب: دراسة حالة

اللعب البالستيكية

نفس المستورد  /نفس المنتج

رموز جمركية مختلفة

نفس المواد

ة مختلفةيعالمات تجار

ميزات ووظيفة مختلفة

الحل؟

إصدار شهادة 
واحدة

يلزم إصدار عدة 
شهادات
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 :القيام بما يليقيمة يمكن لشركة،هيئة التقييسمعتمدة منجهةصفتها ب

تنظيم دول مجلس التعاون لللمنتجات الخاضعة شارة المطابقة الخليجيةجراء تقييم المطابقة وإصدارإ
الخليجي

 :أيًضا الخدمات التاليةرأن توفلقيمةيمكن

فاتقيمة هي أيضا جهة تقويم مطابقة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصالمواصفات السعودية، سابر 
.والجودةوالمقاييس

مكتمل، يمكن أن ختبار غيرخضعت الأو التي ختبارللمنتجات التي تفتقر إلى تقرير اإلالمنتج ختبارا
.احتياجاتكار قيمةيلبي اختب

قييم المخاطر، متطلبات تصعوبات بخصوصواجهونمستوردين أو المصنّعين الذين يللتقييم المخاطر 
.المساعدةلقيمة يمكن لفريق الخدمات الفنية 

قيمة ذي قيمة مضافة، مراجعة الملصق من خالل خدماتأوليانظًرا لكونه اختباًرا مراجعة الملصق 
.ةفي تجنب التأخيرات المكلفة أثناء عملية تقييم المطابققيمة يمكن أن يساعدكالفنية أو مختبرات

كيف يمكن لقيمة أن تساعدك؟

:النطاق الجغرافي

معتمدةي جهة مقبولة هقيمة 
من خاللمن هيئة التقييس

ة ذات المسؤولية المحدودقيمة

يم تقديمكن . في هونغ كونغ

الطلبات من خالل أي موقع 

قيمةكةتابع لشر



certification@qima.comللمزيد من المعلومات، اتصل بقية عىل 
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المنتجات المستثناة من نطاق لعب االطفال

األشياء الزخرفية للمواسم واالحتفاالت•

سنة14منتجات لهواة الجمع الذين تزيد أعمارهم عن •

معدات رياضية•
أقصى للسرجلملم435بارتفاع دراجات•

ى الطرق العامةالتي تستخدم علسكوترز•

المركبات الكهربائية•

المعدات المائية المخصصة لالستخدام في المياه العميقة•

قطعة500األلغاز مع أكثر من •

البنادق والمسدسات التي تستخدم الغاز المضغوط•

األلعاب النارية واأللعاب ذات صواريخ حادة•

منتجات التعليم الوظيفية•

المنتجات المخصصة لألغراض التعليمية•

معدات اإللكترونية•

البرامج التفاعلية•

األطفاللهايات•

مصابيح جذب األطفال•

محوالت كهربائية للعب•
إكسسوارات أزياء األطفال الغير مستخدمة للعب•
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https://saber.sa/home/regulationsذات الصلة علىواصفات الالئحة الفنية والماتيرجى الرجوع إلى أحدث إصدار. قابلة للمراجعةواصفاتقائمة الم: إخالء المسؤولية
.شهادة المطابقةلطلب عند التقدم 

المواصفات أو الطريقة القياسية أو التقنية المستخدمة العناصر أو المواد أو المنتجات

GSO EN71-1, GSO ISO 8124-1, or GSO ASTM F963 الخصائص الميكانيكية والفيزيائية

GSO EN 71-2, GSO ISO 8124-2, or GSO ASTM F963 لإلشتعالالقابلية 

GSO EN 71-3, GSO ISO 8124-3, or GSO ASTM F963 هجرة عناصر معينة

GSO EN 71-4 المجموعات التجريبية للكيمياء واألنشطة ذات الصلة

GSO EN 71-5 بخالف المجموعات التجريبية( مجموعات)ألعاب كيميائية 

GSO EN 71-7 or GSO ISO 8124-7 المتطلبات وطرق اإلختبار–دهانات 

GSO EN 71-12
GSO EN 71-13 ألعاب اللوح الشمية، ومستلزمات التجميل وألعاب الذواقة

GSO EN 71-14 المنزليلإلستخدامترامبولين

GSO IEC 62115, EN 62115 أمان–ألعاب كهربائية 

GSO 1943 متطلبات السالمة لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية

CPSC-CH-C1001-09.3/9.4, GSO ISO 8124-6, or 16 CFR 1307 الفثاالتمحتوى 

EN 55014
متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي لألجهزة المنزلية واألدوات 

الكهربائية واألجهزة المماثلة

المواصفات المعمول بها
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عند التقدم للحصول على شهادة  /https://www.gso.org.sa/enذات الصلة علىواصفاتالئحة الفنية والمليرجى الرجوع إلى أحدث إصدار . هذه القائمة خاضعة للمراجعة: خالء المسؤوليةإ•
.المطابقة

حدود المعادن الثقيلة
(كغم/ ملغم )هجرة عناصر معينة 

Limits

• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
• Dibutyl phthalate (DBP)
• Benzyl butyl phthalate (BBP)

< 1000 ppm

• Di-”isononyl” phthalate (DINP)
• Di-”isodecyl” phthalate (DIDP)
• Di-n-octyl phthalate (DNOP)

< 1000 ppm

والنيتروسامينالمواد النيتروجينية  الفثاالتمحتوى 

AI Sb As Ba B Cd 
Cr 

III 
Cr VI Co Cu Pb Mn Hg Ni Se Sr Sn 

Organic 

Tin 
Zn  

 المواد القابلة للكشط 46000 12 180000 56000 460 930 94 15000 23 7700 130 0.053 460 17 15000 18750 47 560 28130

 اللزجة  /المواد السائلة 938 0.2 3750 1125 9.4 18.8 1.9 300 0.5 156 2.6 0.005 9.4 0.3 300 375 0.9 11.3 560

2250 45 3.8 1500 1200 1.3 37.5 0.02 10.5 622.5 2.0 1200 7.5 75 37.5 4500 15000 0.9 3750 
المواد الجافة / الهشة / 

على شكل المسحوق / 

 المرنة

 

  المواد النيتروجينية المهاجرة مواد النيتروسامين المهاجرة

< 0.05 mg/kg < 1 mg/kg  شهًرا36لألطفال أقل من  

< 0.05 mg/kg < 1 mg/kg لأللعاب التي توضع في الفم 

 


