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  2019-78التعليمات الفنية االلزامية 
  االحذية

)25\7\2019(  
  
  )1مادة (
  المجال

  تسري هذه التعليمات على جميع االحذية المطروحة في السوق والتي تباع باعتبارها جديدة.  -1
  انواع االحذية التالية: ال تسري هذه التعليمات على  -2

  االحذية المستعملة.  - أ
  االحذية المعدة لالستخدام العسكري او الُشرطي.  -ب
الخاصة بمعدات  2009-23احذية السالمة التي تقع ضمن مجال التعليمات الفنية االلزامية   -ت

  الحماية الشخصية.
-15الفنية االلزامية  االحذية المصممة والمعدة كلعبة والتي تقع ضمن مجال التعليمات  -ث

  الخاصة بالعاب االطفال. 2006
وتشمل بشكل غير حصري أحذية التزلج وأحذية يفي ظاالحذية الرياضية ذات التصميم الو   -ج

  البولينج وأحذية كرة القدم ...الخ.
  االحذية الطبية التي تم تصنيعها بموجب وصفة من مختص وال يتم انتاجها على نطاق واسع.  -ح

  
  )2مادة (

  التعريفات
  يكون للمصطحات والعبارات الواردة ادناه المعاني المحددة ازاؤها اال اذا دلت القرينة على غير ذلك:

االحذية: جميع انواع االحذية المخصصة لكافة االعمار، ذكورا واناثا، وتشمل ال على سبيل الحصر،   - أ
 (Casual)واالعتيادية  (Comfort)والمريحة  (Informal)وغير الرسمية  (Formal)االحذية الرسمية 

 Indoor summer and winter)المنزلية الصيفية والشتوية  والشباشب (Sport)والرياضية 
slippers).  

الجهة المختصة: الجهة أو الجهات التي يحددها مجلس الوزراء للرقابة والتفتيش على تطبيق أحكام هذه   -ب
  المواصفات والمقاييس والقوانين السارية األخرى ذات الصلة.) من قانون 23التعليمات بموجب المادة (

  الوجه الخارجي لهيكل الحذاء المتصل بالنعل.الفرعة أو : )Upper( العلوية  -ت
  داخل الحذاء. ولما ه والمكّونة: بطانة العلوية والنعل الداخلي )Lining & socks( البطانة  -ث
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  فلي من الحذاء المعّرض لالهتراء والتآكل والمتصل بالعلوية.: الجزء الس)Outer sole( النعل الخارجي  -ج
بواسطة اسطوانة كاشطة  بيبات الجلديةحالعلوي للوجه الطبقة رقيقة جدا من  ازالة: (Buffing) الكشط  -ح

   .دّوارة (Bladed) رةاو مشفّ 
  .جلخعملية  بواسطة بيبات الجلديةحازالة طبقة رقيقة جدا من الوجه العلوي لل: (Snuffing)التخديد   -خ
  تصنيعها كجلد.لللجلد فصل الطبقة الداخلية او الوسطى : (Splitting)الفصل   - د
) ذات بنية ليفية اصلية كاملة Skin) او بشرة (Hide: مصطلح عام لفروة ()Leather( الجلد  - ذ

فروة او بشرة تم ومدبوغة لمنع التعّفن ودون االشتراط بازالة الشعر او الصوف. ويصنع الجلد ايضا من 
) قبل او بعد الدباغة. اما اذا تم تفكيك Segments) او اجزاء (Layersتقسيمها الى طبقات (

)Disintegrationأو كيميائية الى جسيمات ليفية أو قطع \) الفروة او البشرة بصورة ميكانيكية و
على شكل اقمشة او اي صغيرة او مسحوق ومن ثم تم تجميعها باستخدام او عدم استخدام مادة رابطة 

شكل آخر، فعندئذ ال تعتبر هذه االقمشة او االشكال االخرى جلدا. واذا كان الجلد مطليا بطبقة سطحية 
  ملم. 0.15او ملصقا به طبقة تشطيب، فيجب ان ال يتجاوز سمك هذه الطبقة عن 

ومات النصية ) في المعلFull grain leatherال يجوز استخدام المصطلح "جلد كامل الحبيبة" (
) اال اذا كان الجلد يشتمل على سطح حبيبي اصلي يظهر 6االضافية االختيارية المذكورة في مادة (

  او الجلخ او الفصل.الكشط ) دون ازالة اي جزء من السطح بطرق Epidermisعند كشط البشرة (
فيه ثلث السمك الكلي : جلد ال يتجاوز سمك طبقة الطالء السطحية )Coated leather( الجلد المطلي  -ر

  ملم. 0.15للمنتج ولكنه يزيد عن 
التي ال تقل نسبة االلياف النسيجية فيها عن او اجزاؤها المنتجات : جميع )Textiles( المنسوجات  -ز

 % وزنا.80
  الحذاء الستخدامه بنفسه او الستخدامه من قبل آخرين.او تلقي المستخدم: اي شخص يقوم بشراء   -س
نشاط تجاري إما في سياق توزيع أو االستخدام ال بهدفالتوفير في السوق: اي عملية لتوريد احذية   -ش

  بشكل مجاني.لتوزيعها مقابل ثمن او 
والمواد  القالبالنموذج: عينة تمثل موديل او اكثر من موديالت االحذية التي تتشارك فيما بينها في   -ص

  والصفات المحددة في المتطلبات االساسية السارية عليها.
  .المحليفي السوق لحذاء ل توفيرأول عملية طرح في السوق: ال  -ض
طرحه في بهدف وفق تصميم معين الحذاء  عيصنبتقوم ت اعتباريةأو  طبيعية ةمحلي يةشخص  :الصانع  -ط

  .السوق تحت اسمها أو عالمتها التجارية
 تم تصنيعه فيفي السوق المحلي  حذاءاي  تقوم بطرح اعتباريةأو  طبيعية ةمحلي يةشخص :لمستوردا  -ظ

  .وفق تصميم معين خارجال
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  )3مادة (
  في السوق الطرح

اال اذا لبى الشروط والمتطلبات او توفيره طرح اي حذاء في السوق  صانع او مستوردعلى اي يحظر   -1
  الواردة في هذه التعليمات.

طرحه في السوق ال يشكل اي خطورة على يالتأكد من أن الحذاء الذي أو المستورد يجب على الصانع   -2
  صحة او سالمة المستخدم.

مستورد توفير جميع الوثائق المطلوبة الظهار الأو على الصانع يجب نزوال عند طلب الجهة المختصة،   -3
  .ليماتلمتطلبات هذه التع يطرحه في السوقمطابقة الحذاء الذي 

  
  )4مادة (

  المتطلبات الرئيسية
  من هذه التعليمات.) 2) و (1) والمالحق (5الواردة في مادة (يجب ان يلبي الحذاء المتطلبات   -1
يجب على الجهة المختصة التأكد من تلبية االحذية في السوق لمتطلبات هذه التعليمات واتخاذ ما يلزم   -2

  المخالف منها. توفيرطرح او من اجراءات وتدابير مناسبة لمنع 
  
  )5مادة (
  البيان

  وعالمته التجارية المسجلة ان وجدت.اسم الصانع او المستورد وعنوانه الحذاء على يجب ان يشتمل   -1
على بلد الصنع ومقاس الحذاء بشكل واضح  المطروح في السوق اءالحذ يشتمل بيانيجب ان   -2

  .للمستخدم
معلومات عن االجزاء الثالث للحذاء وهي العلوية والبطانة والنعل الخارجي يجب ان يحتوي البيان على   -3

التسميات باللغة او  (Pictograms) ). يجب استخدام إما االشكال3كما هو موضح في ملحق (
  لمواد محددة عند توضيح تركيب الحذاء. العربية

) من هذه المادة 6تصنيف المواد في حالة العلوية استنادا الى االحكام الواردة في الفقرة ( ذكريجب   -4
) او الدعامات Accessories) من هذه التعليمات دون االخذ بالحسبان االكسسوارات (3وملحق (

)Reinforcements) مثل رقع الكاحل (Ankle batches) والحواف (Edging والزخارف (
)Ornamentation) والُبكل (Buckles) والعروات (Tabs ( و) مستقرات العييناتEylet stays او (

  اي قطع اخرى متصلة باالحذية.
  ) من هذه المادة.6يجب ان يستند التصنيف في حالة النعل الخارجي على حجم المواد فيه وفقا للفقرة (  -5
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% على االقل من 80مادة تشكل  ) عن اي3يجب ان يشتمل البيان على معلومات كما حددها ملحق (  -6
% على االقل من حجم النعل الخارجي. أما اذا لم تشكل 80المساحة السطحية للعلوية او البطانة او 

ن ي% على االقل كما ورد أعاله، فيجب توفير معلومات حول المادتين الرئيسيت80اي مادة ما نسبته 
  ن في تركيب الحذاء.يالمستخدمت

هذه ، يجب تثبيت المادةهذه ) من 3) و (2() و 1(المطلوبة في الفقرات المعلومات الغراض   -7
) او االبراز Printingقطعتي الحذاء عن طريق الطباعة (كال على  باللغة العربيةالمعلومات 

)Impression) او بوصل رقعة بالحذاء (Attached label.(  وفي حال استخدام لغة اخرى غير
  باللغة العربية.العربية، فيجب اضافة الصق على الحذاء يوضح هذه المعلومات 

وال يمكن له تضليل  اليه يجب ان يكون البيان واضحا وثابت االتصال بالحذاء وسهل الوصول  -8
 رؤيةدرجة كافية تجعل المستهلك. وفي حال استخدام االشكال، فيجب ان تكون هذه االشكال كبيرة الى 

  .ةالمعلومات سهل
يكون الصانع مسؤوال عن توفير البيان وعن دقة المعلومات فيه. اما في حال كان الصانع غير محلي،   -9

قام بطرح الحذاء في السوق. ويكون بائع المستورد الذي فتقع مسؤولية هذه االلتزامات على عاتق 
كد من ان الحذاء الذي يبيعه يحمل البيان المالئم الذي تشترطه عن التأفي كال الحالتين التجزئة مسؤوال 
  هذه التعليمات.

  
  )6مادة (

  المعلومات االضافية على البيان
البيان جنبا الى جنب مع المعلومات المطلوبة في  فيتثبيت معلومات نصية اضافية  يسمح للصانع او المستورد

  .بشرط تحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات هذه التعليمات) من 5مادة (
  
  )7مادة (

 قواعد الفحوصات
وفق المواصفة ) 2الواردة في ملحق (يجب تحضير العينات الجلدية الالزمة للفحوصات الكيميائية   )1(

ISO 4044. 
معترف بها من قبل الجهة في مختبرات  )2) و (1الواردة في الملحقين (يجب إجراء الفحوصات   )2(

 المختصة.
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  )8مادة (
 تقييم المطابقة

) الظهار مطابقة منتجه مع متطلبات 4االلتزام بتنفيذ االحكام الواردة في ملحق ( المستورديجب على الصانع او 
 هذه التعليمات.

  
  )9مادة (

 واجبات الجهة المختصة
الفنية االلزامية. كما يجب على الجهة المختصة تخصيص الموارد الالزمة النفاذ احكام هذه التعليمات   -1

  عليها وضع خطة سنوية للرقابة والتفتيش على تطبيق احكامها.
يتوجب على الصانع والمستورد التعاون التام مع اطقم الجهة المختصة بما يتعّلق بأداء واجبهم في انفاذ   -2

  هذه التعليمات.
في حال المنتجات غير المطابقة، يحق للجهة باالضافة الى ما نصت عليه القوانين السارية، و   -3

  ما يلي:والطلب من الصانع او المستورد  هذه المنتجاتحجز المختصة 
  .ان كان ذلك ممكنا وتحريرها بعد التأكد من ذلك جعل منتجاته مطابقة  -  أ
  ارجاع او اعادة تصدير المنتجات غير المطابقة.  - ب
 المستورد بمعرفة الجهة المختصة. اتالف المنتجات غير المطابقة على نفقة الصانع او  - ت

  
  )10مادة (

 ازالة التعارض
اعتبارا من تاريخ دخول هذه التعليمات حيز التنفيذ، يلغى كل ما يتعارض مع احكامها وتحديدا التعليمات الفنية 

 الخاصة باالحذية. وتعتبر اي اشارة الى التعليمات الملغية اشارة الى هذه التعليمات. 2005-4االلزامية 
  
  )11مادة (
 النفاذ

ويستثنى من ذلك المتطلبات الكيميائية الواردة في  من تاريخ اصدارها. سنةتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بعد 
 من تاريخ اصدار هذه التعليمات. تين) والتي تدخل حيز التنفيذ بعد سن2ملحق (
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  )12مادة (
  تفسير النصوص

هذه التعليمات، يعتمد التفسير الصادر عن لجنة التعليمات الفنية في حال ظهور خالف في تفسير أحد نصوص 
  اإللزامية.

  
)13مادة (  

  تحديد الجهة المختصة
يقوم رئيس المؤسسة بتنسيب الجهات المختصة بالرقابة على تطبيق هذه التعليمات الى مجلس الوزراء الستصدار 

  قرار بذلك.
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  )1ملحق (
  المتطلبات الفيزيائية

  
  اليد من التالي:النظر و تخلو االسطح الداخلية او الخارجية لالحذية عند تفّحصها ب يجب ان  )1(

  .نتوءات أو حواف حادة  (أ)
  دبابيس او مسامير او مشابك بارزة.  (ب)

 BSعند فحصها وفق المواصفة  (Toe bond strength)يجب ان ال تقل قوة ربط مشط االحذية   )2(
  ن التالي:ع SATRA 404أو المواصفة  5131-5.1

  االطفال.و نيوتن ألحذية الرجال  200  (أ)
  نيوتن لألحذية النسائية. 150  (ب)

عند  (Toe post attachment strength)(ذوات االصبع) االحذية  عموديجب ان ال تقل قوة ربط   )3(
  نيوتن. 225عن  SATRA TM118فحصها وفق المواصفة 

 Knock-on heels attachment)يجب ان ال تقل قوة ربط الكعب لالحذية النسائية العالية   )4(
strength)  عند فحصها وفق المواصفةEN 12785  أو المواصفةISO 22650  نيوتن. 500عن  

الحذية النسائية العالية عند كعب ال (Permenant set)يجب ان ال يزيد مقدار التشوه غير المسترجع   )5(
  %.15عن  ISO 22650او المواصفة  EN 12785نيوتن وفق المواصفة  400فحصها بقوة 

 (Top piece attachment strength) النسائية الحذيةا قاعدة كعبيجب ان ال تقل قوة ربط   )6(
  نيوتن. 140عن  SATRA TM108عند فحصها وفق المواصفة (الطبعة) 

عند فحصه وفق  0.30عن  (Coeffecient of friction)يجب ان ال يقل معامل احتكاك االحذية   )7(
مع سطح صلصالي مستٍو (رطب او جاف)  SATRA 144او المواصفة  HG/T 3780المواصفة 

  التي يتم فحصها مع سطح فينيلي مستٍو. الشباشبلجميع االحذية باستثناء 
 Decorative Bows attachment)يجب ان ال تقل قوة ربط زخارف التزيين على االحذية   )8(

strength)  عند فحصها وفق المواصفةSATRA TM117 :عن التالي  
  نيوتن للزخارف المرنة. 50  (أ)

  نيوتن للزخارف الصلبة. 120  (ب)
) Aالطريقة (د فحصها وفق ) عنSeam strength( تحمل مادة الحذاء للخياطةيجب ان ال تقل قوة   )9(

التي يجب ان ال تقل فيها عن  الشباشبمليمتر باستثناء \نيوتن 10عن  ISO 17697المواصفة في 
  مليمتر.\نيوتن 7
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) عند فحصها وفق Buckle fastening assembly( حذاءبالاالبزيم يجب ان ال تقل قوة ربط   )10(
المزودة باحزمة مرنة التي يجب ان ال تقل  تلك نيوتن باستثناء 225عن  BS 5131-5.11المواصفة 
  نيوتن. 150فيها عن 

) Strab to sole attachment( ية الصنادل والشباشببنعل احذ ةحزميجب ان ال تقل قوة ربط اال  )11(
  نيوتن. 225عن  SATRA TM120عند فحصها وفق المواصفة 

) عند فحصه وفق Eyelet facings( الحذاءكبسون الحلقة او العكفة برباط ربط يجب ان ال تقل قوة   )12(
نيوتن الحذية االطفال  250و  نسائيةالحذية اللنيوتن  200عن  SATRA TM149المواصفة 

  والرجال.
) عند فحصها وفق Sole bond peel strength( هنعلعلوية الحذاء مع يجب ان ال تقل قوة ربط   )13(

  عن: ISO 17708المواصفة 
  مليمتر الحذية االطفال والرجال.\نيوتن 3.5  (أ)

  .ائيةسنالحذية اللمليمتر \نيوتن 3  (ب)
  .للشباشبمليمتر \نيوتن 2.5  (ت)
 wrap-around / side wallمليمتر لالحذية التي لنعلها جدار جانبي ملتف (\نيوتن 2  (ث)

soles.(  
  التمزق في المادة. وتعتبر النتائج دون الحدود السابقة مقبولة اذا حدث

) عند فحصها وفق المواصفة Eyelet attachmentالعيينات ( ونمقاومة كبسيجب ان ال تقل   )14(
SATRA TM150  ئات.فنيوتن لالحذية المخصصة لجميع ال 120عن  

، يجب ان ال يزيد نمو الشق في النعل بعد ISO 17707عند فحص نعل الحذاء وفق المواصفة   )15(
  يلي دون حدوث شقوق تلقائية اخرى:الفحص عن ما 

  ملم الحذية االطفال والرجال. 4.0  (أ)
  ملم لالحذية النسائية. 6.0  (ب)
  ملم لالحذية المنزلية. 8.0  (ت)
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 )2ملحق (
  الكيميائيةالمتطلبات 

  
في جزء  30مينات الضارة عن ) التي تطلق اآلزوأAZO dyesيجب أن ال تزيد نسبة صبغات اآلزو (  )1(

 ISO 17234 والمواصفة ISO 17234 Part 1، وذلك عند فحص الجلود وفق المواصفة المليون
Part 2،   والمنسوجات وفق المواصفةISO 14362 Part 1 والمواصفة ISO 14362 Part 3.  

لألحذية وذلك عند  جزء في المليون 75 ) عنFormaldehydeيجب أن ال تزيد نسبة الفورمالدهايد (  )2(
 ISO 14184والمنسوجات وفق المواصفة  ISO 17226 Part 1فحص الجلود وفق المواصفة 

Part 1.  
، وذلك عند المليونفي جزء  1000) عن Phthalatesيجب أن ال تزيد نسبة مركبات الفثاالت (  )3(

 ISO، أو عند فحص المنسوجات وفق المواصفة ISO 16181فحص مكونات الحذاء وفق المواصفة 
14389.  

، وذلك عند فحص المليونفي جزء  3) عن Chromium VIيجب أن ال تزيد نسبة الكروم السداسي (  )4(
، والمنسوجات وفق ISO 17075 Part 2و  ISO 17075 Part 1 اتالجلود وفق المواصف

  .EN 16711 Part 2المواصفة 
 Nickelتسرب النيكل المنبعث من االكسسوارات المعدنية في األحذية ( يجب أن ال تزيد نسبة  )5(

Releaseوذلك عند فحصها وفق المواصفة ).اسبوع2سم(\ميكروغرام 0.5 ) عن ،EN 1811 ،
  لحت القطع المطلية. EN 12472مدعومة بالمواصفة 

 وفق المنسوجات، وذلك عند فحص المليونفي جزء  100يجب أن ال تزيد نسبة الرصاص عن   )6(
  .ISO 17072 Part 1والجلود وفق المواصفة  EN 16711 Part 2المواصفة 

، وذلك المليونفي جزء  0.1عن في االحذية  Dimethyl Fumarate مادةيجب أن ال تزيد نسبة   )7(
  .ISO/TS 16186عند الفحص وفق المواصفة 

، وذلك عند فحص الجلود وفق المواصفة 7.5- 4 ) ضمن المجالpHدرجة الحموضة ( تتراوحيجب أن   )8(
ISO 4045 وعند فحص المنسوجات وفق المواصفة ،ISO 3071.  
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 )12من ( )11(صفحة     

  )4ملحق (
  تقييم المطابقة اتاجراء

  
  القسم االول

  اً حليللمنتجات المصّنعة متقييم المطابقة 
  قوم بما يلي:ييجب على الصانع أن قبل طرحه للحذاء في السوق، 

  مل كحد ادنى على ما يلي:تبحيث يشنموذج للملف فني  ءاانش  )1(
  يمّكن المعنيين من التعرف عليه.نموذج للوصف عام  -
 تحديد للمتطلبات السارية على الحذاء. -
وكيفية  النموذجتصميم والشروحات الالزمة لتمّكن المعنيين من فهم مخططات الرسومات و ال -

 .والمواد المستخدمة في تصنيعه او تجميع اجزائهتصنيعه 
  .للمتطلبات السارية عليهوتظهر تلبيته  النموذجتقارير االختبارات التي تم اجراؤها على  -

لضمان ان بما يشمل توثيق عملياته وفق النموذج  الحذاء تصنيعوضع نظام للرقابة الداخلية على   )2(
  .المذكور ملف الفنيلمطابق ل تصنيعه

 .اي من قراراتها واجراءاتها تنفيذفي التعاون مع الجهة المختصة او من فّوض من قبلها   )3(
ر آخر دفعة لمدة ال تقل عن سنتين من توفيالخاصة بنظام الرقابة  االحتفاظ بالملف الفني والتوثيقات  )4(

 للحذاء في السوق وتوفير ما سبق للجهة المختصة او من فّوض من قبلها عند الطلب.
  

  القسم الثاني
  تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة من الخارج

  أن يقوم بما يلي: المستوردقبل طرحه للحذاء في السوق، يجب على 
  بحيث يشتمل كحد ادنى على ما يلي: للنموذجانشاء ملف فني   )1(

  يمّكن المعنيين من التعرف عليه. للنموذجوصف عام  -
 .النموذجتحديد للمتطلبات السارية على  -
وكيفية  النموذجالرسومات والمخططات والشروحات الالزمة لتمّكن المعنيين من فهم تصميم  -

 تصنيعه او تجميع اجزائه والمواد المستخدمة في تصنيعه.
 للمتطلبات السارية عليه. تهوتظهر تلبي النموذجتقارير االختبارات التي تم اجراؤها على  -

من مطابقة الملف بهدف التأكد لحذاء ان الملف الفني قبل استيراد بنسخة عتزويد الجهة المختصة   )2(
  .الستيرادهالموافقة المبدئية والحصول على  الفني للمتطلبات السارية عليه في هذه التعليمات

 .او اجراءاتها هااتقرار اي من تنفيذ في التعاون مع الجهة المختصة او من فّوض من قبلها   )3(



 )12من ( )12(صفحة     

 هآخر دفعة للحذاء في السوق وتوفير  تاريخ توفيراالحتفاظ بالملف الفني لمدة ال تقل عن سنتين من   )4(
  للجهة المختصة او من فّوض من قبلها عند الطلب.

  




