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المحتويات
تــمـــهـــيـــد

الخط الزمني لالئحة الفنية للمنتجات النسيجية

مجال الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية
المنتجات المستثناة من تطبيق الالئحة

المنتجات المشمولة بمجال الالئحة والترميز الجمركي
رحلة المنتج

تـمهيـد
اعتمــد مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة الالئحــة الفنيــة
َ
للمنتجــات النســيجية لتكــون إحــدى اللوائــح الفنيــة المســتهدفة ضمــن البرنامــج الســعودي
لســامة المنتجــات ،الــذي يهــدف إلــى حمايــة صحــة وســامة المســتهلك والمحافظــة علــى
البيئــة ،وذلــك بالتأكــد مــن مــدى مطابقــة المنتجــات المعروضــة فــي األســواق لمتطلبــات
اللوائــح الفنيــة ومــا تشــمله مــن مواصفــات قياســية.

متطلبات الالئحة

البيانات اإليضاحية

أمثلة لبعض المنتجات النسيجية التي قد يصعب تثبيت البيانات اإليضاحية عليها
أهم االختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات النسيجية

المواد الكيميائية
المعادن الثقيلة

مثبطات اللهب المحظور إضافتها للمنتجات النسيجية
مركبات الفثاالت

ـدد إجــراءات تقويــم المطابقــة للمنتجــات
عتمــد اللوائــح الفنيــة ضمــن إطــار عمــل شــامل ُيحـ ِّ
ُت َ
المشــمولة بمجــال الالئحــة ،ويضمــن اســتيفاء جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة لمتطلبــات
الفعالــة فــي المنافذ واألســواق،
الالئحــة الفنيــة واإلداريــة .باإلضافــة إلــى دور جهــات الرقابــة
َّ
التــي ُتلــزم جميــع المورديــن والمصنعيــن المحلييــن بتطبيــق هــذه اللوائــح الفنيــة قبــل عرض
منتجاتهــم فــي الســوق الســعودي.

َ
المنتجات النسيجية
مكونات المبيدات المحظورة في

االمينات العطرية

األصباغ المصنفة على أنها مسرطنة أو سامة للتكاثر
الخيوط المستخدمة بالمنتجات المخصصة لألطفال

مركبات القصدير العضوية

الرموز المستخدمة للعناية بالمنسوجات
التسجيل في منصة سابر اإللكترونية

إجراءات تقويم المطابقة

شهادة المطابقة ()COC

للمعنييــن بتطبيقهــا
التطبيــق األمثــل للوائــح الفنيــة مرتبــط بمــدى وضــوح المتطلبــات
ِّ
ســواء كانــوا مصنعيــن محلييــن أو مورديــن أو جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة ،وذلــك
ً
لضمــان اســتيفاء جميــع المتطلبــات التــي تحقــق مطابقــة وســامة المنتــج .لذلــك ،أعــدت
الهيئــة هــذا الدليــل االرشــادي لتوضيــح وتفصيــل بعــض متطلبــات بنــود الالئحــة ،علــى أن
ـد المرجــع الرئيــس لهــذا الدليــل.
يســتمر الســعي الســتيفاء جميــع متطلبــات الالئحــة ،التــي تُ َعـ ٌ

شهادة مطابقة لإلرسالية ()SC
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مجال الالئحة
الخط الزمني لالئحة

طبــق الالئحــة الفنيــة للمنتجــات النســيجية علــى جميــع َ
منتجــات الغــزل والنســيج التــي ُتعــرض فــي
تُ َّ
أســواق المملكــة وهــي:

َ
المنتجــات التــي تتكــون ممــا ال يقــل عــن  %08وزنــاً مــن أليــاف النســيج (أليــاف وغــزول وخيــوط
وســتائر ومفروشــات وســجاد ومالبــس وأقمشــة ومنســوجات تقنيــة)

ـتخدم ،كأغطيــة ومظــات وواقيــات الشــمس؛ التــي تتكــون ممــا ال يقــل عــن ٪08
المسـ َ
األثــاث ُ
َ
المنتجــات التاليــة:
وزنــا مــن أليــاف النســيج ،وتشــمل األجــزاء المنســوجة الموجــودة فــي
المنتجات

صورة توضيحية

متعددة الطبقات
الطبقة العليا من األرضيات
ِّ
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المنتجات

صورة توضيحية

المنتجات المستثناة من تطبيق الالئحة
ُيستثنى من مجال الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية ما يلي:

أغطية المفارش واألفرشة

َ
والمنتجات الخاصة بالتخييم،
أغطية األجهزة
المكونات نسيجية،
هذه
تكون
شريطة أن
ِّ
وأن ُت ِّ
شكل  %08على األقل وزنا من طبقات
األغطية العلوية

صم ِّمــت لألغــراض الطبيــة أو االدعــاء الطبــي (مثــل :الشــاش الطبــي ،القطــن الطبــي،
المنتجــات التــي ُ
الكمامــات الطبيــة ،مالبــس الجراحيــن ،القفــازات الطبيــة ،الخيــوط الطبيــة ،المناشــف الصحيــة،
المســحات الطبيــة وغيرهــا) كونهــا مشــمولة بمتطلبــات ولوائــح الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء.

المنتجات المشمولة بمجال الالئحة والترميز الجمركي
الرقم

1

المنتجات
فئات ُ

خيوط ونسج الحرير

جزء ال يتجزأ من َ
منتج آخر
كل منسوج يشكل ً
عند تحديد تصنيعه ،بما في ذلك األحذية
والحقائب وأغطية الرأس
2
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خيوط ونسج صوف

صورة توضيحية

البند الجمركي

من 500100000000
إلى 500710000000

من 510100000000
إلى 511300200000

7

الرقم

8

المنتجات
فئات ُ

صورة توضيحية

البند الجمركي

3

خيوط ونسج القطن

من 520100000000
إلى 521225000000

4

ألياف نسيجية نباتية ُأخرى؛
خيوط من ورق وأقمشة
منسوجة منها

من 530100000000
إلى 531100000000

5

شعيرات تركيبية أو
اصطناعية

من 540100000000
إلى 540834000000

6

ألياف تركيبية أو
اصطناعية غير مستمرة

من 550100000000
إلى 551694000000

7

ألياف نسيجية
للحشو،خيوط ،ألياف
نسيجية ملفوفة أو
مضغوطة

من 560100000000
إلى 560900900000

الرقم

المنتجات
فئات ُ

صورة توضيحية

البند الجمركي

8

سجاد وأغطية أرضيات من
مواد نسيجية

من 570100000000
إلى 57050090000

9

أقمشة منسوجة خاصة؛
أقمشة ذات خمل “أوبار”
من مواد نسيجية؛ مسننات
(دانتيال)؛ ديابيج.

من 580100000000
إلى 581100000003

10

نسج مشربة أو مطلية أو
مغطاة أو منضدة؛ أصناف
نسجية لالستخدام التقني
أو الصناعي

من 590100000000
إلى 591190009990
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أقمشة مصنرة أو كروشيه

ألبسة وتوابع ألبسة
مصنرة أو كروشيه

من 600100000000
إلى 600960000000

من 610100000000
إلى 611790000000

9

الرقم

المنتجات
فئات ُ

صورة توضيحية

البند الجمركي

رحلة المنتج
اللوائح الفنية
والمواصفات
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ألبسة وتوابع ألبسة ،من
غير المصنرات أو الكروشيه

من 620100000000
إلى 621799990000

أصناف ُأخرى جاهزة من
مواد نسيجية؛ مجموعات
(أطقم)؛ ألبسة وأصناف
نسيجية

من 630100000000
إلى 631090000000

التسجيل في منصة
سابر اإللكترونية

التصنيع
واالختبار

14

الفوط الصحية النسائية
حفائظ (الكبار ،األطفال)
15

10

شهادات المطابقة

إجراءات تقويم
المطابقة

شهادة اإلرسالية

التسجيل في منصة سابر اإللكترونية

961900100000
961900200000
961900900000

متطلبات الالئحة

يأتــي تطبيــق الالئحــة الفنيــة للمنتجــات النســيجية  -التــي يمكــن االطــاع علــى محتوياتهــا باللغــة
العربيــة هنــا وباللغــة اإلنجليزيــة هنــا  -لضمــان ســامة المنتجــات مــن المــواد الضــارة التــي قــد تؤثــر
فــي المســتهلك والبيئــة أثنــاء تصنيعهــا أو التخلــص منهــا .لذلــك ،فــإن اســتيفاء متطلبــات الالئحــة
والمواصفــات القياســية يعــد شــرطا أساســيا قبــل عــرض المنتجــات النســيجية فــي أســواق المملكــة
ومــن اهــم هــذه المتطلبــات مــا يلــي:
وجود بطاقة البيانات اإليضاحية
تقارير اختبارات المواد الضارة وفقا للمواصفات ذات العالقة بالمنتج
ملف فني يثبت استيفاء جميع المتطلبات للحصول على شهادة المطابقة

البيانات االيضاحية

وضحــت الالئحــة ضــرورة وجــود بطاقــة البيانــات للمنتــج مثبتــة عليــه أو مصاحبــة لــه فــي العبــوة وذلــك
إذا تعــذر تثبيتهــا علــى المنتــج نفســه ،كمــا أنــه يجــب مراعــاة مايلــي عنــد وضعهــا وكتابتهــا:
أن تكــون البيانــات مســتوفية للمتطلبــات الفنيــة الــواردة فــي هــذه الالئحــة والمواصفــات
القياســية ذات
العالقة
أن يكون بوسع المستهلك قراءتها بسهولة ووضوح
ومثبتة
أن تكون جميع المعلومات في البيانات اإليضاحية صحيحة ُ
أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو باللغة العربية واللغة اإلنجليزية
أن تكون بطاقة البيانات اإليضاحية مثبتة بإحكام على المنتج
أال تحتوي البطاقة على آيات قرآنية أو لفظ الجاللة
َّ
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أن تحتوي على المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو األبعاد
ومثبتة
أن تكون جميع المعلومات صحيحة ُ
أن تتضمن البيانات اإليضاحية ،المعلومات والبيانات التالية:

ـة بأســمائها ،متبوعـ ً
للمنتــج؛ موصوفـ ً
َ
ـة بنســب الكتلــة المئويــة لهــا،
المكونــة
أنــواع األليــاف
•
ِّ
وذلــك حســب المواصفــات القياســية ذات العالقــة ،وتراعــى ِن َســب الرطوبــة فــي حســاب كتلــة األليــاف.
المعلومات الدالة على الوزن أو المقاس أو األبعاد.
•
المورد وسجله التجاري على العبوة الخارجية.
اسم
•
ِّ
بلد المنشأ.
•
المعلومــات والرمــوز الخاصــة بالعنايــة بالمنتجــات النســيجية ذات العالقــة بإرشــادات وتعليمــات
•
َ
المنتــج والتأكــد مــن صحــة البيانــات وتطابــق الرمــوز،
الغســيل والتنظيــف المناســبة التــي تضمــن ســامة
بحيــث تكــون علــى شــكل عبــارات واضحــة أو رمــوز مفهومــة ،وذلــك وفقــا للمواصفــة القياســية ذات العالقــة.

أمثلة لبعض المنتجات النسيجية التي قد يصعب تثبيت البيانات اإليضاحية عليها:
المنتج
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الترميز الجمركي

Product

ربطات على شكل كُ م

621710700000

Sleeve-supporting armbands

سيور الساعات من المواد النسيجية

911300000000

Watch straps of textile materials

العالمات والبطاقات

691410200000

Labels and badges

أغطية حفظ حرارة القهوة

630790910000

Coffee cosy covers

أغطية حفظ حرارة الشاي

630790910000

Tea cosy covers

األكمام الحامية

621710700000

Sleeve protectors

غطاء فراء غير النسيج الوبري

621710700000

Muffs other than in pile fabric

األزهار االصطناعية

670200000000

Artificial flowers

وسائد للدبوس

630790920000

Pin cushions

اللوحات المرسومة

من-الى
590100000000
590190300000

Painted canvas

َ
منتجات المنسوجات قديمة الصنع حيث
يصرح بأنها قديمة أو أسمال

630900000000
630899990000

Old made-up textile products, where
explicitly stated to be such

المغلفات القديمة التي تباع كما هي

631000000000

Packaging, not new and sold as such

سلع سفر من مواد منسوجة (حقائب...

630500000000

Travel goods of textile materials

630800000000

Hand-embroidered tapestries, finished
or unfinished, and materials for their production, including embroidery yarns, sold
separately from the canvas and specially
presented for use in such tapestries

السحابات  -شرائح سحابات

960700000000

Slide fasteners

أزرار مغطاة بمواد منسوجة

960630000000

Buttons and buckles covered with textile
materials

أغلفة الكتب من المواد المنسوجة

590100000000

Book covers of textile materials

أجزاء النسيج في األحذية

590110000000

Textile parts of footwear

حصائر الطاولة (بياضات ) التي تحتوي على
عدة مكونات ومساحة سطحية ال تزيد عن
 005سم 2

630259000000
630299000000

Table mats having several components
and a surface area of not more than 500
cm2

قفازات الفرن

630200000000

Oven gloves and cloths

حقيبة المكياج

620920000004

Make-up cases

أكياس نسيجية للتبغ

630600000000

Tobacco pouches of textile fabric

الحاويات النسيجية للنظارات والمفرق
(الوالعات)
والسجائر والسيجار ،والقداحات
َّ
واألمشاط

630500000000

أغطية (جراب) الهواتف النقالة وأجهزة
الوسائط المحمولة ذات سطح ال يزيد عن
 061سم 2

630790300000

Covers for mobile telephones and portable media players with a surface of not
more than 160 cm2

مستلزمات المرحاض

630710000004

Toilet cases

مستلزمات تنظيف األحذية

630710000004

Shoe-cleaning cases

َ
المنتجات الخاصة بالجنازة

580100000000

Funeral products

أقمشة مطرزة يدويا منتهية أو غير
مكتملة ،تباع بشكل منفصل عن القماش
وتُ عرض خصيصا لالستخدام التكميلي في
هذه األقمشة

َ
المنتجات النسيجية الخاضعة لقواعد
دستور األدوية والضمادات غير المستخدمة
َ
ومنتجات النسيج
لالستخدام الطبي والعظام
العظمي بشكل عام

300500000000
300510000000

Spectacle, cigarette and cigar, lighter and
comb cases of textile fabric

Textile products subject to the rules of
Pharmacopoeia and covered by a reference to those rules, non- disposable
bandages for medical and orthopaedic
use and orthopaedic textile products in
general
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المنتجات النسيجية ،بما في ذلك الحبال
والخيوط الخاضعة للبند ( )21من الملحق (،)6
عدة لالستخدام كمكونات
وغالبا ما تكون ُم َّ
في تصنيع وتجهيز البضائع ،وذلك لدمجها
في اآلالت والتجهيزات (أي ألغراض التدفئة
أو تكييف الهواء أو اإلضاءة) ،واألجهزة
المنزلية وغيرها ،والمركبات ووسائل
النقل األخرى ،أو لتشغيلها أو صيانتها أو
معداتها ،بخالف أغطية القماش المشمع
واإلكسسوارات النسيجية للسيارات التي تباع
بشكل منفصل عن السيارة.

460290900011
560700000000

َ
المنتجات المنسوجة ألغراض الحماية
والسالمة مثل :أحزمة األمان والمظالت
وسترات النجاة والمزالق في حاالت الطوارئ
وأجهزة مكافحة الحرائق والصدريات
لمقاومة الرصاص والمالبس الواقية
الخاصة (مثل الحماية ضد الحريق أو المواد
الكيميائية أو المخاطر األخرى)

870821000000

الهياكل المدعومة بالهواء (مثل الصاالت
الرياضية وقاعات المعارض ومرافق
التخزين) ،شريطة تقديم تفاصيل عن األداء
َ
المنتجات
والمواصفات التقنية لهذه

630640000000

Air-supported structures (e.g. sports
halls, exhibition stands or storage facilities), provided that details of the performances and technical specifications of
these products are supplied

األشرعة

630630000000

Sails

مالبس الحيوانات

630900000000

Animal clothing

األعالم والرايات

630790200000

Flags and banner

اللوائح الفنية
والمواصفات

التسجيل في منصة
سابر اإللكترونية

التصنيع
واالختبار
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Textile products including cordage, ropes
and string, subject to item 12 of Annex
VI, normally intended: for use as equipment components in the manufacture
and processing of goods; for incorporation in machines, installations (e.g.
for heating, air conditioning or lighting),
domestic and other appliances, vehicles
and other means of transport, or for their
operation, maintenance or equipment,
other than tarpaulin covers and textile
motor vehicle accessories sold separately
from the vehicle
Textile products for protection and safety
purposes such as safety belts, parachutes, life-jackets, emergency chutes,
fire-fighting devices, bulletproof waistcoats and special protective garments
(e.g. protection against fire, chemical
)substances or other safety hazards

شهادات المطابقة

إجراءات تقويم
المطابقة

شهادة اإلرسالية

أهم االختبارات التي يجب إجراؤها على المنتجات النسيجية
المنتجــات يجــب إجــراء االختبــارات المحــددة فــي الالئحــة والمواصفــات القياســية الموضحــة فــي ملحــق
الالئحــة رقــم ( )1والتــي يمكــن االطــاع علــى تفاصيــل هــذه المواصفــات مــن خــال زيــارة موقــع الهيئة
(واصــف) هنــا ،ومــن أهم هــذه االختبــارات:
المواد الكيميائية

يجــب اجــراء االختبــارات التــي تضمــن االلتــزام بالحــدود المســموح بهــا مــن قائمــة المــواد الكيميائيــة
المســتخدمة فــي تصنيــع المنتجــات النســيجية وهــي:
الرقم

التصنيف

1

األس الهيدروجيني

2

الفورمالدهيد

3

بنتاكلورو -فينول ()PCP

4

تتراكلورو -فينول ()TeCP

5

اورثو -فينول ()OPP

6

(TBT) tributylétain

7

(DBT) dibutylétain

المعادن الثقيلة

تدخــل المعــادن الثقيلــة أثنــاء عمليــة الصباغــة والتجهيــز للمنتجــات النســيجية ،فهــي جزء مــن مكونات
األصبــاغ والمــواد الملونــة .لذلــك ،يجــب إجــراء االختبــارات الالزمــة لضمــان عــدم تجــاوز النســب المســموح
بهــا مــن قائمــة المعــادن التاليــة:
الرقم

التصنيف

1

األنتيمون ())Antimony (Sb

2

الزرنيخ ())Arsenic (As

3

الرصاص ())Lead (Pb

4

الكادميوم ())Cadmium (Cd

5

الكروم ())Chromium (Cr

6

الكروم()Chromium (Cr)( )6

7

الكوبالت ())Cobalt (Co

8

النحاس ())Copper (Cu

9

الزئبق ())Mercury (Hg

10

النيكل ())Nickel (Ni

15

مثبطات اللهب المحظور إضافتها للمنتجات النسيجية
تُ ســتخدم مثبطــات اللهــب علــى نطــاق واســع فــي حياتنــا اليوميــة ،وذلــك لجعــل األشــياء أقــل قابليــة
لالشــتعال وتقليــل خطــر نشــوب حريــق محتمــل .ونظــراً لســميتها المحتملــة علــى اإلنســان والبيئــة،
فإنــه يحظــر اســتخدام مثبطــات اللهــب التاليــة فــي المنتجــات النســيجية:

9

كلوردان Chlordane

36

10

كلورديمفور Chlordimeform

37

هكساكلورو سيكلوهكسان (دلتا)
Hexachlorcyclohexane, δ-

11

كلور فينفوس Chlorfenvinphos

38

لندين Lindane

12

كومافوس Coumaphos

39

ميالثيون Malathion

سلفوثرين Cyfluthrin

40

إم سي بي إيه MCPA

41

إم سي بي ب MCPB
ميكوبروب Mecoprop

الرقم

التصنيف

1

(بولي برومينيتد بايفينيك) )Polybromobiphenyls (PBB

13

2

( 3،2دايبروموبروبيل فوسفات ()dibromopropyl) phosphate (TRIS 2,3

14

سيهالوثرين Cyhalothrin

3

(ازيريدنايل) فوسفين أوكسيد (aziridinyl) phosphinoxide

15

سايبر ميثيرين Cypermethrin

42

16

دلتا ميثيرين Deltamethrin

43

ميتامدوفوس Metamidophos

17

دي دي إف DDF

44

ميثوكسيكلور Methoxychlor

18

دي دي دى DDD

45

ميركس Mirex

19

دي دي إي DDE

46

مونوكروتوفوس Monocrotophos

20

دي دي تي DDT

47

باراثيون Parathion

21

ديازينون Diazinon

48

بارثيونميثيل Phosdrin/Mevinphos

22

دايكلوربروب Dichlorprop

49

فوسدرين /مفينفوس Phosdrin/Mevinphos

23

دايكروتوفوس Dicrotophos

50

بروبيثامفوس Propethamphos

24

دايلدرين Dieldrin

51

بروفونوفوس Profenophos

25

دايمثوت Dimethoate

52

كينالفوس Quinalphos

26

داينوسب وأمالح Dinoseb and salts

53

توكسافين Toxaphene

27

اندوسلفان (ألفا) Endosulfan, α-

54

ترايفلور الين Trifluralin

مركبات الفثاالت
يجــب أال تتجــاوز التراكيــز المســتخدمة مــن قائمــة المــواد المذكــورة أدنــاه ،القيــم المذكــورة فــي
المواصفــات القياســية ذات العالقــة:
الرقم

التصنيف

1

))DBP( = Dibutyl phthalate (CAS nº 84-74-2

2

))DEHP( = Bis (2-ethylhexyl) phthalate (CAS nº 117-81-7

3

))BBP( = Benzylbutyl phthalate (CAS nº 85-68-7

4

))DIDP( = Diisobutyl phthalate (CAS nº 26761-40-0 & 68515-49-1

5

phthalate (CAS nº 28553-12-0 & 68515-48-0) = (DINP) Di-isononyl

َ
المنتجات النسيجية
مكونات المبيدات المحظورة في
أال يتجــاوز المحتــوى الكلــي للمــواد المذكــورة أدنــاه عــن ( )0.5جــزء فــي المليــون إذا أضيفــت فــي
يجــب َّ
عمليــة تصنيــع المنتجــات النســيجية ،وهــي كالتالــي:
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هكساكلورو سيكلوهكسان (بيتا)
Hexachlorcyclohexane, β-

الرقم

االسم

الرقم

االسم

1

 2و  4و  – 5تى 2,4,5-T

28

اندوسلفان (بيتا) Endosulfan, β-

2

 2و  – 4دى 2,4-D

29

إندرين Endrine

3

أزينوفوسميثيل Azinophosmethyl

30

استفتفالفريت Esfenvalerate

4

ازينو فوس إيثايل Azinophosethyl

31

فنفاليريت Fenvalerate

5

الدرين Aldrine

32

هبتاكلور Heptachlor

6

بروموفوس إيثيل Bromophos-ethyl

33

هبتاكلور أبكسيد Heptachloroepoxide

االمينات العطرية
يجــب خلــو المنتجــات النســيجية مــن األمينــات العطريــة وفقــا للمواصفــات القياســية المتعلقــة بالمــواد
المعرضــة للرضاعــة والبلــع
الضــارة ،خصوصــا فــي النســيج والجلــود التــي قــد تالمــس الجلــد مباشــرة ،أو
َّ
عنــد األطفــال .كمــا أنــه ال يجــوز اســتخدام األصبــاغ التــي يمكــن أن تضــم واحــدا أو أكثــر مــن االمينــات
العطريــة القابلــة للكشــف ومــن ضمنهــا مــا يلــي:
Substances

EC N°

Index N°

CAS N°

biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl xenylamine

202-177-1

612-072-00-6

92-67-1

1.

benzidine

202-199-1

612-042-00-2

92-87-5

2.

7

كابتافول Captafol

34

هيكساكلور وبنزين Hexachlorobenzene

4-chloro-o-toluidine

202-441-6

95-69-2

3.

8

كارباريل Carbaryl

35

هكساكلورو سيكلوهكسان (ألفا)
Hexachlorcyclohexane, α-

2-naphthylamine

202-080-4

91-59-8

4.

612-022-00-3
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o-aminoazotoluene 4-amino-2’,3-dimethylazobenzene
4-o-tolylazo-o-toluidine

202-591-2

5-nitro-o-toluidine

202-765-8

4-chloroaniline

203-401-0

4-methoxy-m-phenylenediamine

210-406-1

4,4’-methylenedianiline 4,4’-diaminodiphenylmethane

202-974-4

612-051-00-1

611-006-00-3

612-137-00-9

97-56-3

5.

99-55-8

6.

106-47-8

7.

615-05-4

8.

101-77-9

9.

العديــد مــن األصبــاغ المســتخدمة لتلويــن األليــاف النســيجية ،ومنهــا أصبــاغ قد تُ شـ ِّ
ـكل خطــراً على صحة
َّ
َ
المصنفــة مســرطنة أو
المنتجــات النســيجية مــن هــذه األصبــاغ
اإلنســان .وحرصــا علــى التأكــد مــن خلــو
ســامة أو مســببة للطفــرات الجينيــة للتكاثــر .لذلــك ،يجــب أن تُ جـ َـرى االختبــارات الالزمــة وفقــا للمواصفات
القياســية ذات العالقــة لضمــان خلــو وســامة المنتجــات النســيجية مــن المــواد التاليــة:
CAS-Nr.

Constitution number

C.I. Generic name C.I.

’3,3’-dichlorobenzidine 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4ylenediamine

3761–53–3

C.I. 16150

C.I. Acid Red 26

202-109-0

612-068-00-4

91-94-1

10.

2580-56-5

C.I. 44045

C.I. Basic Blue 26

3,3’-dimethoxybenzidine o-dianisidine

204-355-4

612-036-00-X

119-90-4

11.

68513-86-0, 569-64-2,2437-298, 10309-95-2

C.I. 42000

C.I. Basic Green 4

3,3’-dimethylbenzidine 4,4’-bi-o-toluidine

204-358-0

612-041-00-7

119-93-7

12.

569–61–9

C.I. 42500

C.I. Basic Red 9

6-methoxy-m-toluidine p-cresidine

212-658-8

612-085-00-7

838-88-0

13.

632–99–5

C.I. 42510

C.I. Basic Violet 14

1937–37–7

C.I. 30235

C.I. Direct Black 38

4,4’-methylenedi-o-toluidine

204-419-1

120-71-8

14.

2475-46-9

C.I. 61505

C.I. Direct Blue 3

4,4’-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 2,2’-dichloro4,4’-methylene-dianiline

202-918-9

101-14-4

15.

2602–46–2

C.I. 22610

C.I. Direct Blue 6

4,4’-oxydianiline

202-977-0

101-80-4

16.

573–58–0

C.I. 22120

C.I. Direct Red 28

4,4’-thiodianiline

205-370-9

139-65-1

17.

2475–45–8

C.I. 64500

C.I. Disperse Blue 1

o-toluidine 2-aminotoluene

202-429-0

612-091-00-X

95-53-4

18.

82–28–0

C.I. 60700

C.I. Disperse Orange 11

4-methyl-m-phenylenediamine

202-453-1

612-099-00-3

95-80-7

19.

2,4,5-trimethylaniline

205-282-0

137-17-7

20.

o-anisidine 2-methoxyaniline

201-963-1

612-035-00-4

90-04-0

21.

4-amino azobenzene

200-453-6

611-008-00-4

60-09-3

22.

A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3- sulfonato)2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1- naphtholato
)(1- (5-chloro-2-oxidophenylazo)-2- naphtholato
chromate(1-); trisodiumbis(6-(4- anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5- dinitro-2- oxidophenylazo)-1-naph)tholato)chromate(1-

405-665-4

612-078-00-9

611-070-00-2

Not allocated Component 1: CAS-No:
118685-33-9
C 39 H 23
ClCrN 7 O 12
S.2Na Component 2:
C 46 H 30
CrN 10 O 20
S 2 .3Na

تحــدد هــذه الرمــوز عمليــة التجفيــف الطبيعــي العــادي والتجفيــف الطبيعــي بالظــل المناســبة للمنتــج
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د) رموز لعملية التجفيف الطبيعي
األصباغ المصنفة على أنها مسرطنة أو سامة للتكاثر

الخيوط المستخدمة بالمنتجات المخصصة لألطفال
عمومــا فــوق المالبــس األخــرى إلــى خطــر
يمكــن أن تــؤدي األربطــة فــي مالبــس األطفــال التــي تُ رتــدى
ً
اإلصابــة أو الوفــاة باالختنــاق عندمــا تتشــابك مــع أشــياء أخــرى .كمــا يمكــن أن تتشــابك األربطــة علــى
مســتوى الخصــر فــي الســراويل أو الســراويل القصيــرة فــي الدرابزيــن أو األبــواب فتشــكل علــى األطفــال
ً
خاصــة عنــد ســير المركبــات والحافــات بعــد التوقــف .لذلــك ،يجــب التأكــد مــن مطابقــة مواصفــات
الســامة ذات العالقــة المتعلقــة باألربطــة الخاصــة باألطفــال.
مركبات القصدير العضوية
تســتخدم المركبــات العضويــة القصديريــة فــي صناعــة النســيج لمنــع انبعــاث العــرق والبكتريــا والرائحــة
الكريهــة مــن الجــوارب واألحذيــة والمالبــس الرياضيــة ،كمــا تســتخدم فــي مجموعــة واســعة مــن
منتجــات النســيج مثــل الفــوط الصحيــة والحفاظــات والخيــام والســجاد والمالبــس االصطناعيــة .ولذلــك،
فإنــه ال ينبغــي أن تســتخدم مركبــات القصديــر العضويــة فــي المنتجــات المنســوجة أو فــي جــزء منهــا
بقــدر أكبــر ممــا تنــص علــى المواصفــات القياســية ذات العالقــة.
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الرموز المستخدمة للعناية بالمنسوجات
تنــص الالئحــة بضــرورة وجــود رمــوز للعنايــة بالمنســوجات فــي البيانــات اإليضاحيــة للمنتجات المشــمولة
بمجــال الالئحــة الفنيــة للمنتجــات النســيجية ،والجــداول أدنــاه توضــح أنــواع الرموز وأشــكالها:

الرمز

أ) رموز لعملية الغسيل
تحــدد هــذه الرمــوز عمليــة الغســيل المناســبة للمنتــج ورقــم التســجيل الخاصــة بالمنتــج وهــي علــى
النحــو التالــي:
الرمز

عملية الغسيل

رقم التسجيل

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚95
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3097

أعلى درجة حرارة
للغسيل 70 ˚ C
معالجة عادية
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تطبيق المواصفة
ISO 3096 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚60
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 3094 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚60
معالجة معتدلة

تطبيق المواصفة
ISO 3095 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚50
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 3092 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚50
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 3093 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚40
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 3089 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚40
معالجة عادية

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3090

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚40
معالجة خفيفة جداً

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3091

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚30
معالجة معتدلة

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3086

عملية الغسيل

رقم التسجيل

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚30
معالجة خفيفة

تطبيق المواصفة
ISO 3087 – 7000

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚30
معالجة خفيفة جداً

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3088

أعلى درجة حرارة
للغسيل C˚40
غسيل يدوي

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3125

ال تغسل

تطبيق المواصفة
ISO 7000 - 3123

ب) رموز التبيض
تحدد هذه الرموز عملية التبيض المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج ،وهي كالتالي:
الرمز

عملية التبيض

رقم التسجيل

يسمح باستخدام أي عامل
للتبيض

تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية
ISO 7000-3098

يسمح باستخدام االوكسجين او
مبيض خالي من الكلور

تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية
ISO 7000-3099

ال ينصح بالتبيض

تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية ISO 7000-3124

ج) رموز التجفيف الخفيف
تحدد هذه الرموز عملية التجفيف الخفيف المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج ،وهي:

الرمز

عملية التجفيف التقليبي
يسمح بالتجفيف التقليبيدرجة حرارة عادية  ،درجةالحرارة القصوى ال تتعدى
C˚80

رقم التسجيل
تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية
ISO 7000-3108
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الرمز

عملية التجفيف التقليبي

رقم التسجيل

يسمح بالتجفيف التقليبيدرجة حرارة منخفضة  ،درجةالحرارة القصوى ال تتعدى
C˚60

تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية
ISO 7000-3107

-ال ينصح بالتجفيف التقليبي

تطبيق للمواصفة
القياسية الدولية ISO 7000-3109

الرمز

د) رموز لعملية التجفيف الطبيعي
تحــدد هــذه الرمــوز عمليــة التجفيــف الطبيعــي العــادي والتجفيــف الطبيعــي بالظــل المناســبة للمنتــج
ورقــم التســجيل الخاصــة بالمنتــج ،وهــي:
عملية التجفيف الطبيعي
الرمز

الوصف
رقم التسجيل

-كـوي بدرجــــــة حرارة قصوى C˚200

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3112

-كـــــوي عند درجة حرارة قصوى C˚150

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3111

الكوي عند درجة حرارة قصوى C˚110بدون بخار
-قد يسبب الكوي بالبخار ضرر دائم

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3110

-ال ينصح بالكوي

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3113

عملية التجفيف الطبيعي بالظل
الرمز

الوصف
رقم التسجيل

تجفيف خطي
تطبيق للمواصفة القياسية
الدولية ISO 7000-3103

التجفيف الخطي بالظل
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3104

تجفيف تنقيطي خطي
تطبيق للمواصفة القياسية
الدولية ISO 7000-3105

تجفيف تنقيطي خطي بالظل
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3106

تجفيف سطحي
تطبيق للمواصفة القياسية
الدولية
ISO7000-3080

تجفيف سطحي بالظل
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3100

تجفيف تنقيطي سطحي
تطبيق للمواصفة القياسية
الدولية
ISO 7000-3101

تجفيف تنقيطي سطحي بالظل
تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3102

هـ) رموز الكي
تحدد هذه الرموز عملية الكي المناسبة للمنتج ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج ،وهي:
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عملية الكــــوي

رقم التسجيل

و) رموز العناية االحترافية بالمواد النسيجية
تحدد هذه الرموز عملية العناية بالنسيج المناسبة ورقم التسجيل الخاصة بالمنتج ،وهي:
عملية العناية بالنسيج
الرمز

عملية التنظيف الجاف

رقم التسجيل

تنظيف احترافي جاف باستخدامتيتراكلوروايثين وجميع المذيبات
المخصصة للرمز .F
-تنظيف طبيعي.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3117

تنظيف احترافي جاف باستخدامتيتراكلوروايثين وجميع المذيبات
المخصصة للرمز .F
-تنظيف خفيف.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3118

تنظيف احترافي جاف باستخدامالهيدروكربونات (درجةحرارة التقطير
تتراوح بين  C-150˚C˚210ودرجة ومبيض
بين )C-70˚C˚38
-معالجة خفيفة.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3115

تنظيف احترافي جاف باستخدامالهيدروكربونات (درجة حرارة التقطير
تتراوح بين  C˚210˚C-150ودرجة ومبيض
بين )C˚70˚C-38
-معالجة خفيفة.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3116
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عملية العناية بالنسيج
الرمز

عملية التنظيف الرطب

رقم التسجيل

-ال ينصح بالتنظيف الجاف.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3114

تنظيف احترافي رطب.-عملية طبيعية.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3119

تنظيف احترافي رطب.-معالجة خفيفة.

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3120

تنظيف احترافي رطب.-معالجة خفيفة جداً .

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3121

-ال ينصح بالتنظيف االحترافي الرطب

تطبيق للمواصفة القياسية الدولية
ISO 7000-3122

التسجيل في منصة سابر اإللكترونية

يجب التسجيل كـ “مستخدم جديد” وتعبئة البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية لمنصة سابر
اإللكترونية هنا
تفعيل حساب المستفيد من خالل البريد اإللكتروني هنا
تسجيل المنتجات من خالل البحث بالرمز الجمركي او اسم المنتج وسيتم تصنيف المنتجات

المسجلة الكترونياً للحصول على شهادة المطابقة حسب الفئات الموضحة في الجدول التالي:
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م

المادة الخام

عدد الفئات

1

األلياف

5

2

الخيوط

5

3

األقمشة

7

4

المالبس الجاهزة

11

وصف الفئة

م

المادة الخام

وصف الفئة

عدد الفئات

ألياف حيوانية

سجاد ذو أوبار من ألياف حيوانية

ألياف نباتية

سجاد ذو أوبار من ألياف نباتية

ألياف تركيبية

سجاد ذو أوبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية

ألياف اصطناعية
ألياف اخر

5

سجاد وأغطية
لألرضيات

8

سجاد ذو أوبار من ألياف اخر
سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف حيوانية

خيوط من ألياف حيوانية

سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف نباتية

خيوط من ألياف نباتية

سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية

خيوط من ألياف تركيبية

سجاد وأغطية أرضيات بدون أوبار من ألياف اخر

خيوط من ألياف اصطناعية

أصناف للتأثيث الداخلي من ألياف حيوانية

خيوط اخر
أقمشة من ألياف حيوانية

6

أصناف للتأثيث
الداخلي

4

أصناف للتأثيث الداخلي من ألياف نباتية
أصناف للتأثيث الداخلي من ألياف تركيبية أو اصطناعية

أقمشة من ألياف نباتية

أصناف للتأثيث الداخلي من ألياف اخر

أقمشة من ألياف تركيبية أو اصطناعية

متنوعات نسيجية من ألياف نباتية

أقمشة من مخلوط حيواني مع تركيبي أو اصطناعي
أقمشة من مخلوط نباتي مع تركيبي أو اصطناعي

7

المتنوعات
النسيجية

أقمشة من مخلوط طبيعي

4

متنوعات نسيجية من ألياف تركيبية أو اصطناعية
كراسي أطفال
متنوعات نسيجية من ألياف اخر

أقمشة اخر
ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف حيوانية
ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف نباتية
ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف تركيبية أو اصطناعية

التسجيل في منصة

اللوائح الفنية
والمواصفات

سابر اإللكترونية

شهادات المطابقة

ألبسة وتوابع ألبسة للكبار من ألياف اخر
ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من ألياف حيوانية
ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من ألياف نباتية
ألبسة وتوابع ألبسة لصغار األطفال من ألياف تركيبية أو اصطناعية
ألبسة وتوابع ألبسة مالمسة للجسم من ألياف حيوانية
ألبسة وتوابع ألبسة مالمسة للجسم من ألياف نباتية

التصنيع
واالختبار

إجراءات تقويم
المطابقة

شهادة اإلرسالية

ألبسة وتوابع ألبسة مالمسة للجسم من ألياف تركيبية أو اصطناعية
ألبسة وتوابع ألبسة مالمسة للجسم من ألياف اخر
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إجراءات تقويم المطابقة
بعــد إكمــال تســجيل المنتجــات فــي منصــة ســابر االلكترونيــةُ ،يرســل الطلــب إلــى إحــدى
جهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة فــي الهيئــة والتــي تظهــر وفــق النطــاق الجغرافــي للحصــول
علــى شــهادة المطابقــة وفقــا إلجــراءات تقويــم المطابقــة التاليــة:

مخطط توضيحي إلجراء تقويم المطابقة

َ
للمنتجات النسيجية الخاصة باألطفال (ما دون  14سنة) والمالبس الداخلية
• النموذج ()Type 3
التسجيل في سابر

َ
للمنتجات األخرى المشمولة بمجال الالئحة
• النموذج ()Type 1a
َ
المنتج ملف فني يتضمن ما يلي:
يجب أن ُيرفق مع

إرسال الطلب إلحدى جهات تقويم
المطابقة للدراسة

استيفاء
المتطلبات

نعم

إصدار وتسجيل شهادة
المطابقة CoC

إصدار وتسجيل شهادة
اإلرسالية SC

	أ)

المورد (الصانع/المستورد) بالمطابقة.
إقرار
ِّ

	ب)

تقارير االختبارات

	

ال

ج)

تفاصيل العالمات والشعارات

	د)

إثبات وجود نظام بيئي فعال

تقوم جهات تقويم المطابقة بدراسة الملف الفني ،على النحو التالي:
•

التحقق من صحة الرموز الجمركية لقائمة المنتجات

•

ً
وفقا للمواصفات ذات العالقة
التحقق من العالمات والملصقات الموضوعة على المنتج

•

التحقق من صحة تقارير االختبار

•

التأكد من استيفاء جميع الوثائق األخرى المذكورة في الالئحة

•

تقييم الحاجة إلى زيارة المصنع وفقاً لنماذج تقييم المطابقة المطلوبة

َ
المنتــج الحاصــل علــى عالمــة الجــودة الســعودية – إن ُوجــدت -أو مــا يكافئهــا ُيعــد مطابقــاً
لمتطلبــات الالئحــة،
ويمكن معرفة المتطلبات للحصول على عالمة الجودة هنا
َ
المنتــج الحاصــل علــى شــارة إيكولوجيــة أو مــا يكافئهــا صــادرة مــن إحــدى الجهــات
ٌيعــد
المقبولــة لــدى الهيئــة
مطابقاً لكل المتطلبات المنصوص عليها في الالئحة الفنية للمنتجات النسيجية.

عرض المنتج
في السوق
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تحتوي شهادة المطابقة على البيانات التالية:
• اسم المورد /المصنع

شهادة المطابقة ()CoC
شــهادة تصــدر مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة أو إحــدى جهــات
تقويــم المطابقــة المقبولــة لديهــا تؤكــد مطابقــة المنتــج أو أي دفعــة منــه لمتطلبــات الالئحــة
الفنيــة والمواصفــات القياســية ذات العالقــة.
ـجل فــي منصــة ســابر وذلــك بعــد تأكــد الجهــة مــن مطابقــة واســتيفاء
تصــدر الشــهادة و ُت َسـ َّ
المنتــج لجميــع المتطلبــات وفــق النمــوذج الموضــح أدنــاه:

•
•

رقم الشهادة وتاريخ اإلصدار واالنتهاء

اسم المنتج وأرقام الموديالت
•

بلد المنشأ

•

اسم الالئحة الفنية

•

الرمز الجمركي للمنتج

حاصال على شهادة مكافئة (عالمة الجودة):
إذا كان المنتج
ً
•

•

إدخال بيانات الشهادة المكافئة

ً
مباشرة.
التحقق من البيانات المدخلة الكترونياً ثم تحفظ وتصدر شهادة المطابقة

لمعرفة أكثر حول الحصول على شهادة المطابقة وتسجيلها في سابر هنا

اللوائح الفنية
والمواصفات

التسجيل في منصة
سابر اإللكترونية

التصنيع
واالختبار

إجراءات تقويم
المطابقة

شهادات
المطابقة

شهادة اإلرسالية

شهادة مطابقة اإلرسالية ()SC

ــجل شــهادة
بعــد حصــول المنتجــات علــى شــهادة المطابقــة وتســجيلها فــي منصــة ســابرُ ،ت َس َّ
اإلرســالية لــكل شــحنة قبــل شــحنها وعرضهــا فــي األســواق ،وذلــك باختيــار المنتجــات المــراد
اســتيرادها وإكمــال البيانــات المطلوبــة:
بيانات الفاتورة
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•

رقم الفاتورة وتاريخها

•

قيمة إجمالي الفاتورة

•

العملة

•

اسم المورد وعنوانه
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بيانات المنتجات وتحديد الكميات ودولة الشحن
يرسل الطلب لجهة تقويم المطابقة للتأكد من صحة البيانات
تســجل شــهادة اإلرســالية وتصــدر وفــق النمــوذج الموضــح أدنــاه ،والتــي تعنــي إكمــال
جميــع المتطلبــات لدخــول منتجــات تحقــق الصحــة والســامة للمســتهلك وتحافــظ علــى البيئــة
لمعرفة أكثر عن تسجيل شهادة اإلرسالية هنا
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