
المماثلةألحذية والمصنوعاتبطاقة ا

1

 :متطلبات المطابقة الجديدة

ن االقتصادينييجب على  المتعامل

واضحةأن يشيروا  بطريقة 

غير قابلة للمحوومقروءةو

بلد المنشأ 

« made in » 
تركيبة المنتج 

مرجع 
النموذج 

العالمة التجارية 

متطلباتوانيكيةالميكوالفيزيائيةالمطابقةلمتطلباتاألوليةالموادمطابقةمنالتحققوالموّردالمصنّععلىيجب

.الكيميائيةالمطابقة

التسمية NGP

بالمركالجلدأوالجلدأوالبالستيكأوالمطاطمنالخارجيةالنعالذاتاألحذية

الجلدمناءذالحووجه

64.03

نسيجمنوأوجهمركبجلدأوجلدأوبالستيكأومطاطمنخارجيةبنعالأحذية 64.04

أخرىأحذية 64.05

المتطلبات الكيميائية

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ بعد االستخراج/مغ1أقل من 

كغ/مغ3أقل من : باستثناء الجلد

مكوناتهو6الكروم 
 6الكروم

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية

ملونات أزوية
تولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1000أقل من 

-68دي ألكيل إستار كربون / ديكربوكسليكبنزان -1،2حامض 

 7غني بالكربونمتشعب

فتاالت

إيتيلمتوكسيثاني بيس فتاالت

اإليزوبنتيلفتاالت ثاني 

بنتيل-فتاالت ثاني ن

هكزيل-فتاالت ثاني ن

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

األسبوع/2صم/ميكروغرام0.5أقل من  النيكال

كغ/مغ1أقل من 

البنزان

البنزوأنتراساناألروماتيةالهيدروكربونات 

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا

تعتمد هذه التحاليل الكيميائية التي سيتم إجراؤها على طبيعة المواد المستخدمة وتنطبق فقط على المواد المالمسة مباشرة للبشرة



 بطباعته أو على الحذاء مباشرة وذلك على فردة الحذاء ويتم ذلك إماتأشيرة التركيبة توضع

وفيموضوعا بشكل آمن وواضحاويجب أن يكون التأشير .مثبتةبنقشه أو بواسطة ملصقة 

. المتناول

يجب أن يحتوي على المعلومات التاليةللحذاءالغالف الخارجي:

oهوية المصنّع ومقره االجتماعي.

oهوية المورد ومقره االجتماعي.

oلمورد العالمة التجارية والعنوان الذي يمكن من خالله االتصال بالمصنّع أو ا

.في تونس

2

يةالمتطلبات الفيزيائية والميكانيك

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

مم/ نيوتن2,5أكثر أو يساوي من 

مم في حالة تمزق أو تقشر إحدى/ نيوتن1,2وأكثر أو يساوي من 

المواد

ترابط وجه الحذاء مع نعله

%25نيوتن ال تتجاوز 200المقاومة ضد قوة 

%15نيوتن ال تتجاوز 400المقاومة ضد ّقوة 

نيوتن500قوة نزع كعب الحذاء أكثر أو يساوي من 

*مقاومة انفصال كعب األحذية النسائية العالية

صدمة دورية14000مقاومة جيدة بعد  *(صدمة  دورية)مقاومة إجهاد الكعب األحذية النسائية العالية 

نيوتن50أكثر أو يساوي من  مقاومة خلع األشرطة

:وجه الحذاء

نيوتن 40أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

نيوتن 20أكثر أو يساوي : قماش أو مواد أخرى-

:البطانة

نيوتن20أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

نيوتن 10أكثر أو يساوي : قماش-

نيوتن5أكثر أو يساوي : مواد أخرى-

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق

:حذاء رجال

ثنية دورية30000مم بعد 6توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

:حذاء نسائي

ثنية دورية30000مم بعد 8توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

:حذاء رياضي

ثنية دورية30000مم بعد 4توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

مقاومة نعل الحذاء للثني

.تنطبق هذه التحاليل على األحذية ذات الكعب العالي التي ترتديها النساء *



وجه الحذاءبطاقة

 :متطلبات المطابقة الجديدة

وزيائيةالفيالمطابقةلمتطلباتاألوليةالموادمطابقةمنالتحققوالموّردالمصنّععلىيجب

.الكيميائيةالمطابقةمتطلباتوالميكانيكية

التسمية NGP

دالجلمن،الصلبةالقدموأصابعالدعاماتباستثناء،لألحذيةاألخرىالعلويةاألجزاء

الطبيعي

640 610 100

مجموعات مكونة من أجزاء علوية من األحذية متصلة بالنعال أو األجزاء السفلية 

األخرى وبدون نعال خارجية

640 690 300

المتطلبات الكيميائية

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ بعد االستخراج/مغ1أقل من 

كغ/مغ3أقل من : باستثناء الجلد

مكوناتهو6الكروم   6الكروم

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية

ملونات أزوية
تولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1000أقل من 

غني متشعب-68دي ألكيل إستار كربون / ديكربوكسليكبنزان -1،2حامض 

 7بالكربون

فتاالت

إيتيلمتوكسيثاني بيس فتاالت

اإليزوبنتيلفتاالت ثاني 

بنتيل-فتاالت ثاني ن

هكزيل-فتاالت ثاني ن

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

األسبوع/2صم/ميكروغرام0.5أقل من  النيكال

كغ/مغ1أقل من 

البنزان

البنزوأنتراساناألروماتيةالهيدروكربونات 

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا

تعتمد هذه التحاليل الكيميائية التي سيتم إجراؤها على طبيعة المواد المستخدمة وتنطبق فقط على المواد المالمسة مباشرة للبشرة

المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

:وجه الحذاء

نيوتن 40أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

نيوتن 20أكثر أو يساوي : قماش أو مواد أخرى-

:البطانة

نيوتن20أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

نيوتن 10أكثر أو يساوي : قماش-

نيوتن5أكثر أو يساوي : مواد أخرى-

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق



فّراشة الّراحةبطاقة 

 :متطلبات المطابقة الجديدة

التسمية NGP

النعال الداخلية وغيرها من الملحقات القابلة لإلزالة  640 690 500

والميكانيكيةوالفيزيائيةالمطابقةلمتطلباتاألوليةالموادمطابقةمنالتحققوالموّردالمصنّععلىيجب

.الكيميائيةالمطابقةمتطلبات

المتطلبات الكيميائية

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ بعد االستخراج/مغ1أقل من 

كغ/مغ3أقل من : باستثناء الجلد

مكوناتهو6الكروم   6الكروم

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية

ملونات أزوية
تولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1000أقل من 

دي ألكيل إستار / ديكربوكسليكبنزان -1،2حامض 

 7غني بالكربونمتشعب-68كربون 

فتاالت

إيتيلمتوكسيثاني بيس فتاالت

اإليزوبنتيلفتاالت ثاني 

بنتيل-فتاالت ثاني ن

هكزيل-فتاالت ثاني ن

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

األسبوع/2صم/ميكروغرام0.5أقل من  النيكال

كغ/مغ1أقل من 

البنزان

البنزوأنتراساناألروماتيةالهيدروكربونات 

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا

ة مباشرة تعتمد هذه التحاليل الكيميائية التي سيتم إجراؤها على طبيعة المواد المستخدمة وتنطبق فقط على المواد المالمس

.للبشرة

المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء



لنعلبطاقة ا

 :متطلبات المطابقة الجديدة

التسمية NGP

نعل خارجي من الجلد الطبيعي أو معاد 640 690 600

النعال والكعب من المطاط  والبالستيك 640620

وزيائيةالفيالمطابقةلمتطلباتاألوليةالموادمطابقةمنالتحققوالموّردالمصنّععلىيجب

.الكيميائيةالمطابقةمتطلباتوالميكانيكية

المتطلبات الكيميائية

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ بعد االستخراج/مغ1أقل من 

كغ/مغ3أقل من : باستثناء الجلد

مكوناتهو6الكروم   6الكروم

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية

ملونات أزوية
تولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1000أقل من 

غني متشعب-68دي ألكيل إستار كربون / ديكربوكسليكبنزان -1،2حامض 

 7بالكربون

فتاالت

إيتيلمتوكسيثاني بيس فتاالت

اإليزوبنتيلفتاالت ثاني 

بنتيل-فتاالت ثاني ن

هكزيل-فتاالت ثاني ن

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

األسبوع/2صم/ميكروغرام0.5أقل من  النيكال

كغ/مغ1أقل من 

البنزان

البنزوأنتراساناألروماتيةالهيدروكربونات 

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا

.تعتمد هذه التحاليل الكيميائية التي سيتم إجراؤها على طبيعة المواد المستخدمة وتنطبق فقط على المواد المالمسة مباشرة للبشرة

المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية

المتطلبات التحليل

صدمة دورية14000مقاومة جيدة بعد  (صدمة  دورية)مقاومة إجهاد الكعب األحذية النسائية العالية 

:حذاء رجال

ثنية دورية30000مم بعد 6توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

:حذاء نسائي

ثنية دورية30000مم بعد 8توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

:حذاء رياضي

ثنية دورية30000مم بعد 4توسع الّثقب بعد التجربة ال يتجاوز 

مقاومة نعل الحذاء للثني



: المتطلبات التحليلية حسب المادة لوجه الحذاء 

الجلد

 يكية و لمتطلبات المطابقة الفيزيائية و الميكانمطابقة الجلدالتحقق من المصنّع والموّرديجب على

.متطلبات المطابقة الكيميائية

 :متطلبات المطابقة الجديدة

المتطلبات الكيميائية

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ بعد االستخراج/مغ3أقل من  مكوناتهو6الكروم   6الكروم

Chrome VI

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

Formaldéhyde

كغ/مغ30أقل من 

ملونات أزوية
ملونات أزوية

Colorants azoïquesتولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1أقل من 

البنزان

األروماتيةالهيدروكربونات 

Les hydrocarbures                  

aromatiques

البنزوأنتراسان

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا

للبشرةتنطبق هذه الحدود فقط على المواد المالمسة مباشرة*

يةالمتطلبات الفيزيائية والميكانيك

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

:وجه الحذاء

نيوتن 40أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

:البطانة

نيوتن20أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق



: المتطلبات التحليلية حسب المادة لوجه الحذاء 

الجلد المصفّح 

 الميكانيكية لمتطلبات المطابقة الفيزيائية ومطابقة الجلد المصفّح التحقق من المصنّع والموّرديجب على

.و متطلبات المطابقة الكيميائية

 :متطلبات المطابقة الجديدة

المتطلبات الكيميائية

للبشرةتنطبق هذه الحدود فقط على المواد المالمسة مباشرة*

يةالمتطلبات الفيزيائية والميكانيك

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

:وجه الحذاء

نيوتن 40أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

:البطانة

نيوتن20أكثر أو يساوي (: حسب طريقة الفتحة المركزية)الجلد -

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة

Métaux lourds
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

كغ/مغ1أقل من 

البنزوأنتراسان األروماتيةالهيدروكربونات 

Les hydrocarbures                  

aromatiques
كريسان



: المتطلبات التحليلية حسب المادة لوجه الحذاء 

القماش

 لمتطلبات المطابقة الفيزيائية و الميكانيكية ومطابقة القماشالتحقق من المصنّع والموّرديجب على

.متطلبات المطابقة الكيميائية

 :متطلبات المطابقة الجديدة

المتطلبات الكيميائية

للبشرةتنطبق هذه الحدود فقط على المواد المالمسة مباشرة*

يةالمتطلبات الفيزيائية والميكانيك

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

:وجه الحذاء

نيوتن20أكثر أو يساوي : قماش -

:البطانة

نيوتن10أكثر أو يساوي : قماش-

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

Formaldéhyde

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية ملونات أزوية

Colorants azoïquesتولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1أقل من 

البنزان
األروماتيةالهيدروكربونات 

Les hydrocarbures                  

aromatiques

البنزوأنتراسان

كريسان

وربنزوتريكلور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا



: المتطلبات التحليلية حسب المادة لوجه الحذاء 

مواد أخرى

 كية لمتطلبات المطابقة الفيزيائية و الميكانيمطابقة المواد األخرىالتحقق من المصنّع والموّرديجب على

.و متطلبات المطابقة الكيميائية

 :متطلبات المطابقة الجديدة

ةالمتطلبات الكيميائي

للبشرةتنطبق هذه الحدود فقط على المواد المالمسة مباشرة*

يةالمتطلبات الفيزيائية والميكانيك

المتطلبات التحليل

س.²صم/مغ0,8أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من وجه الحذاء

س.²صم/مغ2,0أكثر أو يساوي من  نفاذية بخار الماء من بطانة الحذاء

:وجه الحذاء

نيوتن 20أكثر أو يساوي : مواد أخرى-

:البطانة

نيوتن5أكثر أو يساوي : مواد أخرى-

مقاومة وجه الحذاء والبطانة للتمزق

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ/مغ1000أقل من 

تار دي ألكيل إس/ ديكربوكسليكبنزان -1،2حامض 

 7غني بالكربونمتشعب-68كربون 

فتاالت

Phtalates

إيتيلمتوكسيثاني بيس فتاالت

اإليزوبنتيلفتاالت ثاني 

بنتيل-فتاالت ثاني ن

هكزيل-فتاالت ثاني ن

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة

Métaux lourds
الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

كغ/مغ75أقل من  فورملدهيد فورملدهيد

Formaldéhyde

كغ/مغ30أقل من 
ملونات أزوية ملونات أزوية

Colorants azoïquesتولويدينيوم-س-كلورو-4كلورير

كغ/مغ1أقل من 

البنزان
األروماتيةالهيدروكربونات 

Les hydrocarbures                  

aromatiques

البنزوأنتراسان

كريسان

بنزوتريكلورور/ تريكلوروطوليان-ألف، ألفا، ألفا



: التحليليةالمتطلبات 

الملحقات

 لمتطلبات األحذيةفي صناعة المستخدمة المواد الملحقاتمطابقة التحقق من المصنّع والموّرديجب على

.الكيميائيةالمطابقة 

1

 :متطلبات المطابقة الجديدة

ةالمتطلبات الكيميائي

للبشرةتنطبق هذه الحدود فقط على المواد المالمسة مباشرة*

*الحدود القصوى المادة الكيميائية فصيلة

كغ/مغ1أقل من 

الكادميوم ومكوناته

معادن ثقيلة

Métaux lourds

الرصاص ومكوناته

ومكوناتهاألرسونيك

األسبوع/2صم/ميكروغرام0.5أقل من  النيكال


