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  .تختص هذه المواصفة القياسية باشتراطات األمان األساسية الواجب توافرها فى لعب األطفالل 
  :تطبق هذه المواصفة على كافة ألعاب األطفالل باستثناء المنتجات التالية الواردة أدناه 

  . المستخدمة فى األعياد   مواد الزينة 
  .  نماذج مصغرة مفصلة لأللعاب التركيبية للبالغين  
  .  المعدات المعدة لالستخدام الجماعى فى المالعب  
  .  المعدات الرياضية  
  .  معدات الرياضة المائية المعدة لالستخدام  فى المياه العميقة  
  .للبالغين تركيبية الأللعاب   الدمى الشعبية ودمى الزينة واألدوات المشابهة ل 
  ) .ألخ ...  ،  اللعبمراكز التسوق ،  محطات (  االحترافية المركبة فى األماكن العامة اللعب   
  .  األلغاز المكونة من أكثر من خمسمائة قطعة أو األلغاز بدون صور المعدة للمختصين  
  .   المسدسات والبنادق الهوائية  
  . القدحرصاصاتتشملل  النارية والتى اللعب   
  ) .أدوات قذف الحصى والحجاره (   النبالل  
  . المعدنية الرؤوس  مجموعة السهام ذات  
   فولت ٢٤  األفران الكهربائية أو المكاوى أو المنتجات المشابهة والتى تعملل بفرق جهد أسمى يتجاوز  
 فى إطار  بالغشخصراف  التى تحتوى على عناصر تسخين المعدة لالستخدام تحت إشنتجات  الم 

   .تعليمى
  .  مركبات ذات محركات احتراق  
   .العاب ذات محركات بخارية   
  .سريعةعامة على طرق  أو السفر ةضيا  الدراجات المصممة للر 
  . فولت ٢٤شاشة تليفزيون وتعملل بفرق جهد أسمى يتجاوز ب والتى تتصلل العاب الفيديو   
    .)السكاتة( األطفالللهايات  
   .االسلحة النارية المحورة لتصبح اسلحة نارية حقيقية   
  . زينة لألطفالل ال  مجوهرات  
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   :ألغراض هذه المواصفة تطبق التعاريف التالية

  :اللعبة  ١/ ٢
أى منتج أو مادة مصممة أو معدة بشكلل واضح لالستخدام فى اللعب من قبلل األطفالل الذين تقلل أعمارهم 

  .سنة  عشرة ةعن أربع
  

-      

 /   :   

 من المخاطر التى تؤثر على الصحة أو تؤدى إلى إحداث اللعبيجب حماية مستخدمى   ١/ ١/ ٣
 حسب الطريقة المعدة لها أو المتوقعة مع األخذ فى االعتبار اللعبإصابات جسدية عند استخدام 

  : ، وتشملل هذه األخطار ما يلى المعتادةتصرفات األطفالل 
  .ومكونات اللعبة تركيب  األخطار المرتبطة بعملية التصميم وال 
دون إجراء أى تغيير على ب  استخدام اللعبة والتى ال يمكن إزالتها بشكلل كامللالتى تنتج من األخطار  

  . اللعبة ومكوناتهاتركيب من خاللل التعديلل على وظيفة اللعبة أو نزع خواصها األساسية

 عندما  المستخدمين وقدرة لخطر الناجمة عن استخدام اللعبة مع يجب أن تتناسب درجة ا  ٢/ ١/ ٣
 التى تكون اللعبلمشرفين عليهم للتعاملل مع درجة الخطر ، ويطبق هذا المبدأ على يكون ذلك مالئما ل

 معدة لالستخدام من قبلل األطفالل الذين تقلل أعمارهم عن ستة وثالثين خواصهابحكم وظائفها وأبعادها و
  .شهراً 

أو الحاجة لضمان استخدامها فقط تحت / واللعبأن يحدد الحد األدنى لعمر مستخدمى يجب   ٣/ ١/ ٣
  .إشراف أشخاص بالغين عندما يكون ذلك ضرورياً

أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها وتعليمات االستخدام التى /  واللعببطاقات بيان   ٤/ ١/ ٣
يهم بشكلل كاملل وفعالل نحو األخطار انتباه المستخدمين أو مشرفيجب أن تلفت  اللعبتكون مرفقة مع 

  . وطرق تجنب مثلل هذه األخطار اللعبالمتضمنة عند استخدام 

  :أخطار محددة  ٢/ ٣

 / /     :  

 الثابتة القوة اللعبلعاب وأجزاؤها ووسائلل التثبيت فى حالة  يكون لأليجب أن  ١/ ١/ ٢/ ٣
 اإلجهادات التى تتعرض لها خاللل االستخدام دون الثبات لتحملل  عند الضرورة  الميكانيكية المطلوبة و

   .كسر أو تصبح قابلة للتشوه وبالتالى يمكن أن تعرض المستخدم لخطر اإلصابات الجسديةنأن ت
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ابط التى يمكن وروالنتوءات والحبالل والكابالت واليجب أن تصمم وتركب الحواف   ٢/ ١/ ٢/ ٣
لجسدية الناجمة عن التالمس معها قدر  بحيث يتم تقليلل أخطار اإلصابات االلعبالوصولل إليها فى 

  اإلمكان 

 لتقليلل أخطار اإلصابات الجسدية والتى يمكن أن تنجم اللعبيجب أن تصمم وتركب  ٣/ ١/ ٢/ ٣
  .نتيجة حركة األجزاء المختلفة لأللعاب 

 ومكونات أجزائها وأية أجزاء قابلة للفك والمعدة بشكلل اللعب يجب أن تكون أبعاد  ٤/ ١/ ٢/ ٣
ألطفالل الذين تقلل أعمارهم عن ستة وثالثين شهراً بشكلل يجعلها غير قابلة ل اللعبواضح لالستخدام فى 

   .أو االستنشاق/لالبتالع و

 وأجزاؤها ومواد التعبئة والتغليف التى تحتويها عند البيع بالتجزئة اللعبيجب أال تسبب   ٥/ ١/ ٢/ ٣
   .أى أخطار متعلقة بالخنق أو باالختناق

 ، والتى )الضحلة(م فى المياه قليلة العمق المعدة لالستخدااللعب يجب أن تصمم وتركب  ٦/ ١/ ٢/ ٣
تمتلك القدرة لحملل أو مساعدة الطفلل فى المياه بحيث تقللل قدر اإلمكان أى خطر متعلق بفقد قابلية طفو 

   .اللعبة فى الماء وفقد الدعم الممنوح للطفلل ، مع األخذ بعين االعتبار االستخدام الموصى به للعبة

 الممكن الدخولل فيها ، وبالتالى تشكلل حيزاً مغلقاً لشاغلها   التى مناللعبيجب أن تمتلك   ٧/ ١/ ٢/ ٣
  .وسيلة للخروج بحيث يمكن فتحها بسهولة من الداخلل 

 التى تمنح قابلية الحركة لمستخدميها نظاماً للكوابح والذى اللعبيجب أن تتضمن   ٨/ ١/ ٢/ ٣
كما يجب أن . إلمكان يتناسب مع نوع اللعبة ويتوافق مع الطاقة الحركية الناتجة عن هذا النظام قدر ا

  االطاحةيكون نظام الكوابح سهلل التشغيلل من قبلل المستخدمين دون التسبب بخطر اإلصابة الجسدية أو
  .مما يسبب اصابة المستخدم او طرف اخر خارجىالمستخدم ب

 يجب أال يسبب شكلل وتركيبة المقذوفات والطاقة الحركية التى يمكن أن تنتج عنها عند  ٩/ ١/ ٢/ ٣
 متعلق باإلصابة الجسدية للمستخدم مبرر اللعبة المصممة لهذا الغرض أى خطر غير إطالق النار من

  .مع األخذ بعين االعتبار طبيعة اللعبة 

  :  التى تحتوى على عناصر للتسخين بحيث تضمن مايلى اللعبيجب أن تصمم  ١٠/ ١/ ٢/ ٣
  .لمسه يتسبب الحد األقصى لدرجة حرارة أى سطح من الممكن الوصولل إليه بحروق عند   أال– ١
 إلى حد يؤدى إلى تسربها اللعب التى تحتويها أال تصلل درجة حرارة أو ضغط السوائلل أو الغازات    ٢

احتراق أو أى إصابة جسدية او إلى حروق قد يؤدى اللعبة متعلقة بشكلل اخرى أسباب او اى  اللعبمن 
  .أخرى 

 / /    :  

شتعالل فى بيئة الطفلل ، وبناء على ذلك  على عناصر قابلة لالاللعبتحتوى  يجب أال  ١/ ٢/ ٢/ ٣
  :  على مواد تتوفر فيها الخصائص التالية اللعبيجب أن تحتوى 
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 ال تحترق عند تعرضها مباشرة للهب أو شرارة أو أى مصدر آخر محتملل للحريق ، أو  .١
 ، أو )  سبب الحريقبمجرد اختفاءيخمد اللهب ( تكون قابلة لالشتعالل بسهولة  ال .٢
 ، أو بطيئا حالل اشتعالها بحيث يكون معدلل انتشار اللهب تحترق ببطء فى .٣
 .معالجة بطريقة تؤدى  إلى تأخير عملية االحتراق بغض النظر عن المكونات الكيميائية للعبة  .٤

  .كما يجب أال تشكلل المواد القابلة لالحتراق أى خطر إلشعالل مواد أخرى مستخدمة فى اللعبة 

السباب تحتوى  التى اللعبعة لالشتعالل من ى مكونات مانيحدث فقد أل يجب أال  ٢/ ٢/ ٢/ ٣
 المواد والمعدات المستخدمة خصوصاو خطرة تحضيرات مواد أو ضرورية لوظيفة اللعبة على

 البالستيك أو الخزف ، أو الطالء ، أو الفوتوغراف ، ةللتجارب الكيميائية  أو تجميع النماذج ، أو قولب
  .قابلة لالشتعاللمواد يجعلل اللعبة  ان تطاير هذه الحيث  المشابهة ، األنشطةأو 

 أو تحتوى على عناصر أو مواد قابلة لالنفجار عند نفجارالل قابلة اللعبيجب أال تكون   ٣/ ٢/ ٢/ ٣
إن . عتادةالم االعتبار تصرفات األطفالل فىاستخدامها حسب الطريقة  المعدة لها أو المتوقعة مع األخذ 

  . النارية اللعب القدح فى رصاصاتيطبق على  هذا االشتراط ال

مواد أو ال ومواد اللهو الكيميائية على أى اللعب وخصوصا اللعبيجب أال تحتوى  ٤/ ٢/ ٢/ ٣
   :   التاليةتحضيراتال

 الكيميائية أو من خاللل تسخينها أو عند خلطها تيمكن أن تنفجر عند خلطها من خاللل التفاعال .١
 .مع مواد مؤكسدة 

 خليط تكوين لىاق فى الهواء وقادرة عتحتوى على مكونات متطايرة  تكون قابلة لالحترالتى  .٢
 . البخار قابلل لالشتعالل أو االنفجار / من الهواء 

 / /   :   

صحية أو أخطاراً متعلقة بإصابات   بحيث ال تشكلل مخاطراللعبيجب ان تصمم وتركب  ١/ ٣/ ٢/ ٣
 عند نية أو العية  المخاطيششاق أو التالمس مع الجلد أو األغجسدية من خاللل تناولها بالفم أو االستن

يجب  .عتادةاستخدامها حسب الطريقة المعدة لها أو المتوقعة مع األخذ فى االعتبار تصرفات األطفالل الم
 المتعلقة بمجموعة معينة من المنتجات او المتعلقة المواصفات  فى جميع الحاالت مع اللعبان تتوافق 

  .الخطرةوالتحضيرات لمواد بقيود وتعليمات االستخدام او المتعلقة ببطاقة بيانات ا

 استخدام د عنة الناجمية الحيووددالحتجاوز هدف حماية صحة األطفالل ، يجب أال تب  ٢/ ٣/ ٢/ ٣
  :  المستويات التالية فى اليوم اللعب
  .ميكروجرام ٠,٢أنتيمون   
  .ميكروجرام ٠,١زرنيخ   
   ميكروجرام ٢٥,٠باريوم   
  . ميكروجرام ٠,٦كادميوم    
  .وجرامميكر ٠,٣كروم     
   ميكروجرام ٠,٧رصاص   
  .ميكروجرام ٠,٥زئبق     
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  ميكروجرام ٥,٠سيلنيوم   
  . القائمة على اسس علميةالمواصفات هذه المواد او مواد اخرى فى  لاو قيم اخرى مستمدة   
   . عنده خطورة التسممأيبدلهذه العناصر عبارة عن المستخلص الذائب الذى الحدود الحيوية إن       

بكميات تسبب ضرر لصحة  خطرة تحضيرات على مواد أو اللعبيجب أال تحتوى  ٣/ ٣/ ٢/ ٣
 .الطفلل 

وفى جميع االحوالل يحظر بشدة احتواء اللعبة على مواد او تحضيرات خطرة بهدف استخدامها اثناء 
 لوظائف يا  ضرورتحضيراتعندما يكون عدداً محدداً من المواد أو الومع ذلك  . استخدام اللعبة 

 المواد والمعدات المستخدمة للتجارب الكيميائية ، أو تجميع النماذج ، أو و خصوصا  ، عباللبعض 
قولبة البالستيك أو الخزف ، أو الطال ء ، أو الفوتوغراف ، أو النشاطات المشابهة ، يتم السماح 

الخاصة   فى المواصفات القياسية المصرية حدود التركيز القصوى التى يتم تحديدها حتىباستخدامها 
  .بألعاب األطفالل 

 / /   :   

 ٢٤جاوز  يتى اسمرق جهد الكهربائية أو اى جزء من اللعبة بفاللعبال يتم تشغيلل ا يجب ١/ ٤/ ٢/ ٣
  فولت 

  التى يتم اللعبيجب أن يتم عزلل وتوفير الحماية الميكانيكية بشكلل صحيح ألجزاء   ٢/ ٤/ ٢/ ٣
ابالت  الكمع على إحداث صدمة كهربائية ةادرقوالتى تكون كهربائى المصدر ال تالمس التىلها أو يوصت

 . أو الموصالت األخرى التى تنقلل الكهرباء الى هذه األجزاء

 الحد األقصى لدرجات حرارة ان  الكهربائية لضمان اللعبيجب أن تصمم وتركب  ٣/ ٤/ ٢/ ٣
 .مالمستها  تسبب حروقا عندما يتم األسطح التى يتم الوصولل إليها مباشرة ال

 / /    :  
 بحيث تفى بمتطلبات العناية الصحية والنظافة لتجنب خطر العدوى اللعبجب أن تصمم وتصنع ي

  .والمرض والتلوث 

   :النشاط اإلشعاعى  ٦/ ٢/ ٣
 على عناصر أو مواد إشعاعية بأشكالل أو نسب من المحتملل أن تكون مؤذية اللعبيجب أال تحتوى 

 .شأنطبقا للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا اللصحة األطفالل 
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استخدامها كما هو ب رتبطة تحذيرات مقروءة وواضحة بهدف تقليلل األخطار الماللعب تصاحبيجب أن 
  : السالمة األساسية ، وعلى وجه التحديد اشتراطات  الخاصة بالمواصفة  من هذه) ٣ ( البندموضح فى

  : غير المعدة لألطفالل التى تقلل أعمارهم عن ستة وثالثين شهراًاللعب   ١/ ٤
 التى من الممكن أن تكون خطيرة على األطفالل التى تقلل أعمارهم عن ستة اللعبيجب أن تحملل   

ة لألطفالل التى تقلل أعمارهم عن ستة وثالثين غير مناسب" اً ، على سبيلل المثالل وثالثين شهراً تحذير
 ، مع إضافة إشارة موجزة عن  "اسبة لألطفالل التى تقلل أعمارهم عن ثالث سنواتغير من" أو   "شهراً

  األخطار المحددة التى تستدعى وجود مثلل هذا التحذير والتى يمكن أن تظهر أيضاً فى تعليمات االستخدام 
ها أو  التى بحكم وظائفها أو أبعادها أو صفاتها المميزة أو خواصاللعبال تطبق هذه المتطلبات على   

   .لألطفالل التى تقلل أعمارهم عن ثالث سنوات غير مناسبة بشكلل واضحتكون  أسباب مقنعة أخرى

 /               
   :  

 وصيانة لألجزاء مراجعةإجراء  تعليمات تلفت االنتباه إلى ضرورة اللعب هذه تصاحبيجب أن 
مع ) الخ... ومسامير تثبيت اللعبة فى االرض, مثلل التعليقات ، المثبتات ( فترات محددة فىالرئيسية 

كما . اللعبة قلب  المستخدم أو سقوط يمكن أن يؤدى إلى  المراجعاتمثلل هذهاإلشارة إلى أن عدم إجراء 
جزاء التى يمكن أن تسبب خطراً إذا الى األمع اإلشارة  بشكلل صحيحتجميع اللعبة ليجب إعطاء تعليمات 

  .لم يتم تجميعها بشكلل صحيح 

 /   :  
 الوظيفية أو مواد التغليف الخاصة بها عالمة تحذيرية تفيد بوجوب استخدامها تحت اللعبيجب أن تحملل 

يمات التشغيلل عطى تعلاإلضافة إلى ضرورة إرفاق توجيها يب . لشخص بالغاإلشراف المباشر 
 االعتبار من قبلل المستخدم مع وضع التحذيرات التى تفيد بأن  فى الوقائية التى يجب أخذهااالحتياطاتو

 الوقائية يمكن أن يعرض المستخدم لمخاطر يجب تحديدها والتى تكون االجراءاتعدم األخذ بمثلل هذه 
اإلشارة كما يجب . أو نموذجاً مصغراً له   عادة مع األداة أو المنتج والتى تكون اللعبة تقليدياًمصاحبة

  . عن متناولل أيدى األطفالل الصغار جداً اللعبإلى ضرورة إبعاد هذه 
 التى تستخدم بنفس طريقة استخدام األدوات أو التركيبات المعدة للبالغين  اللعبالوظيفية تعنى  اللعبإن 

   .لهاوهى فى كثير من األحيان نماذج مصغرة 

٤/ ٤           ) :(  

 يجب أن  الخاصة بتصنيف وتعبئة وبطاقة بيانات المواد الخطرةالمواصفات تطبيق دون اإلخاللل ب) 

 خطرة تحذيراً عن طبيعة هذه المواد أو تحضيرات على مواد أو اساسى التى تحتوى بشكلل اللعبتحملل 

 االعتبار من قبلل المستخدم  فىالوقائية التى يجب أخذهالالجراءات  اإلشارة مع الخطرة تحضيراتال

كما يجب ذكر .  والتى يجب أن تحدد بشكلل موجز حسب نوع اللعبة المصاحبة لها لتجنب المخاطر 



 
                                                                                                          

 /  

/  

نوع اإلسعاف األولى الواجب تقديمه فى حالل وقوع حوادث خطرة ناجمة عن استخدام هذا النوع من 

    عن متناولل أيدى األطفالل الصغار جداًاللعب إلى ضرورة اإلشارة إلبعاد هذه  باإلضافةاللعب
  الكيميائية عالمة تحذيريةاللعبيجب أن تحملل . )أ /٤/٤  (باإلضافة إلى التعليمات الواردة فى البند)  ب

ع تفيد بوجوب استخدامها فقط من قبلل األطفالل التى تزيد أعمارهم عن العمر المحدد من قبلل الصان
   .لشخص بالغ ويذكر ذلك على العبوة من الخارج وتحت اإلشراف المباشر 

  :ملحوظة
  :تصنف اللعب التالية على انها لعب كيميائية

لتجارب الكيميائية ، أو تجميع النماذج ، أو قولبة البالستيك أو الخزف ، أو الطال ء ، أو امجموعة 
  .الفوتوغراف ، أو النشاطات المشابهة

 /  ) (  :  
كما يجب أن تحتوى . يجب أن تحملل هذه المنتجات عالمة تحذيرية تفيد بوجوب ارتداء معدات وقائية 

 استخدامها يتطلب مهارة فائقة لتجنب حيثتعليمات االستخدام على تنبيه بوجوب استخدام هذه اللعبة بحذر
 كما تجب اإلشارة إلى التوصية باستخدام او طرف اخر خدم الوقوع أو التصادم والذى يسبب أذى للمست

  .)الخ .... والرقبة ، لبادات للركبة والكوع القفازاتالخوذة ، (المعدات الوقائية مثلل 

 /       :  
الطفلل  فى الماء الذى يبقى اللعبيجب أن تحملل هذه المنتجات عالمة تحذيرية تفيد بوجوب استخدام هذه 

  .ضمن العمق المصمم لهذه اللعبة فقط وتحت اإلشراف 

-      

 وذلك )أ(الواردة بالملحق يجب أن يتم فحص لعب األطفالل طبقا للمواصفات القياسية المصرية  ١/ ٥
 .فةللتأكد من مطابقتها الشتراطات السالمة األساسية المان لعب األطفالل الواردة بهذه المواص

  .جزء مكملل لهذه المواصفة ويجب ان يراجع ويحدث بانتظام) أ(يعتبر ملحق ٢/ ٥

متضمنا اى (مع مالحظة تطبيق احدث اصدار ) أ(ى ملحق المواصفات المذكورة فتستخدم  ٣/ ٥
  .للمواصفات )تعديالت
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 ...........................................................................................................toys  
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 والتى يضم  بمستلزمات ولعب االطفاللوالخاصة) ٢/٢٣(قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 
   :تشكيلها الجهات التالية 

  . الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  
  .المركز القومى للبحوث  

   مصلحة الكيمياء
  . مصلحة الرقابة الصناعية  

  . الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
  . غرفة الصناعات الكيماوية  
 . غرفة الصناعات الهندسية  
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