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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Abero – 4 P Rattle
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

QX-91095E
Qunxing
Not Available
China
TR-0528
22/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1: 2014 ) .يشكل خطورة على األطفال


The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Funny Penguin
Play scenes and constructed models

2010 B
Ri Yue Sen Toys
Not Available
China
TR-0472
08/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ديسبل " وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية08 ( تتجاوز حدLpA) األصوات الصادرة عن اللعبة عند دورة منفردة واحدة
(Clause 4.20.2.3 – BS EN-71 - Part 1: 2014)






The A-weighted emission sound pressure level (LpA) produced by the toy exceeds the limit of 80 decibel (dB), as specified by
the standard. (Clause 4.20.2.3 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toys
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0185
15/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 كجم1  ملم و فحص االرتطام بـ058  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع/  كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ." " يجب أن تكون ال لعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها.
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما. غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014) .يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه-  الجزء البارز من اللعبة يشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)




The toy produces cracks, small parts exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm and
subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are
subjected. (Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

1

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Duck Hunt
Projectile toys with launching device

73899
Chamdol
Not Available
China
TR-0497
12/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ملم المطلوبة بحسب المعايير القياسية55  أقل من- شفّاط-طول المقذوف (و الذي تم نزعه باليد بسهولة) المز ّود بمنطقة اصطدام مصنوعة من
. يمكن أن تسبب االختناق و من المهم أن يكون طولها كافيا بحيث يكون من الممكن أن تتم إزالتها إذا ما كانت تسد مجرى التنفس-بشفّاط- المقذوفات المزودة
)Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2014(



The measured length of the projectiles with suction cup as impact area (after the suction cup is detached by hand) is less than
57 mm as required by the standard. Projectiles with suction cups can cause suffocation and it is important that the length of the
projectile is sufficient that it can be removed if it is blocking the airway. (Clause 4.17.1 – BS EN-71 - Part 1:2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Sweet Girls
Dolls and soft filled toys

Not Available
Chang Qing Shu Toys
Not Available
China
TR-0499
12/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 دخول نسب عالية من الثاليت إلى الجسم تترتب عليه مخاطر.) % 0.1 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من مادة الثاليت بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(SOP-CP-2022). صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال






The toy contains high levels of phthalates which exceeds the permissible limit as required by the standard (0.1 %).
High levels of phthalates are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(SOP-CP-2022)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

My Baby
Role-playing toys

97-19
Not Available
Not Available
China
TR-0549
26/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

)Clause 4.10.1 – BS EN-71 - Part 1:2014( . كجم58 فشل اللعبة " انهيار أداة اإلغالق " عند تعريضها الختبار الحمولة



The toy collapse and the locking devices fail or disengage when subjected to load of 50 Kg.
(Clause 4.10.1 – BS EN-71 - Part 1:2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Soft Bullet Gun
Projectile toys with launching device

6286
Not Available
Not Available
China
TR-0550
26/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

الخ..اللعبة تحتوي على أطراف حادة يمكن أن تشكل خطورة غير متوقعة إلصابات مثل وخز في البشرة
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2014)




The toy has accessible point/s deemed to be sharp and may present an unreasonable risk of injury like punctures of the skin, etc.
(Clause 4.8 – EN-71 - Part 1:2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Baby Set
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

1828A
Not Available
Not Available
China
TR-0566
30/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة و حواف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014) .يشكل خطورة على األطفال
.عند فحص اللعبة تكونت كرات صغيرة من الممكن أن تدخل إلى و أن تسد مجرى التنفس في الفم و الحلق
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)




:
:
:
:
:
:
:
:
:

Animal Kingdom
Play scenes and constructed models

Not Available
Win Long
Not Available
China
TR-0568
30/01/2017

الصين

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Collection
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

2820-4
Not Available
Not Available
China
TR-0578
31/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ديسبل " وحدة قياس الصوت" المسموح به في المعايير القياسية85 ( تتجاوز حدLpA) األصوات الصادرة عن اللعبة عند دورة منفردة واحدة
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
. ديسبل"وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية118 ) تتجاوز حدLpC peak( األصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة
(Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
 دخول نسب عالية من الثاليت إلى الجسم تترتب عليه مخاطر.)% 0.1( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من مادة الثاليت بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(SOP-CP-2022). صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال







The A-weighted emission sound pressure level (LpA) produced by the toy exceeds the limit of 85 decibel (dB), as specified by
the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The C-weighted peak emission sound pressure level,(LpCpeak,) produced by the toy exceeds the limit of 110 decibel (dB), as
specified by the standard. (Clause 4.20.2.7 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy contains high levels of phthalates which exceeds the permissible limit as required by the standard (0.1 %).
High levels of phthalates are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(SOP-CP-2022)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cute Little Snail
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

M002
Not Available
Not Available
China
TR-0585
31/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 كجم1  ملم و فحص االرتطام بـ058  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ." " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها.




The toy contains high levels of Cadmium which exceeds the permissible limit as required by the standard (15 mg/kg).
High levels of Cadmium are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard





:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم15 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر الكادميوم بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل الكادميوم تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال





The toy produces small parts exhibits accessible hazardous sharp points and sharp edges when subjected to 1 kg. Impact test.
The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy when tested produces small balls capable of entering and blocking the airway at the back of the mouth and upper throat.
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard




The toy produces cracks, small parts exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm and
subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are
subjected. (Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Rattle
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0572
30/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. ديسبل"وحدة قياس صوت" المسموح به في المعايير القياسية118 ) تتجاوز حدLpC peak( األصوات الصادرة عن اللعبة عند الذروة
(Clause 4.20.2.6 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غ طاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014 .يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه- الجزء البارز من اللعبة يشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
.عند فحص اللعبة تكونت كرات صغيرة من الممكن أن تدخل إلى و أن تسد مجرى التنفس في الفم و الحلق
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)






:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lovely Baby
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing







2828E-32
Aijia Toys
Not Available
China
TR-0574
31/01/2017

الصين






The toy produces small parts exhibits accessible hazardous sharp points and sharp edges when subjected to 1 kg. Impact test.
The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy when tested produces small balls capable of entering and blocking the airway at the back of the mouth and upper throat.
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Western Cowboy with Running Horse
Dolls and soft filled toys

0056 B
Nanshun
Not Available
China
TR-0481
11/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 دخول نسب عالية من العناصر الثقيلة السامة.)  كجم/  ملجم7700 ( تحتوي اللعبة على نسبة عالية من عنصر النحاس بما يتجاوز النسب المحددة في المعايير القياسية
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014).إلى الجسم مثل النحاس تترتب عليه مخاطر صحية تؤثر على صحة و سالمة األطفال




:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

. كجم1  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة و حواف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص االرتطام بـ/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ."" يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014 .يشكل خطورة على األطفال
. - إذا وقع الطفل بينما تكون اللعبة داخل فمه- الجزء البارز من اللعبة يشكل خطرا على األطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة ذويهم
(Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
.عند فحص اللعبة تكونت كرات صغيرة من الممكن أن تدخل إلى و أن تسد مجرى التنفس في الفم و الحلق
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)





The C-weighted peak emission sound pressure level,(LpCpeak,) produced by the toy exceeds the limit of 110 decibel (dB), as
specified by the standard. (Clause 4.20.2.6 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy produces small parts exhibits accessible hazardous sharp points when subjected to 1 kg. Impact test.
The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are subjected.
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1(f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
Part of the toy protrudes past the base of the specified templates. These requirements address potential impaction hazard for
young children who are unable to sit up unaided. (Clause 5.8 – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The toy when tested produces small balls capable of entering and blocking the airway at the back of the mouth and upper throat.
(Clause 5.10 – BS EN-71 - Part 1: 2014)

Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard





The toy contains high levels of Copper which exceeds the permissible limit as required by the standard (7700 mg/kg).
High levels of Copper are toxic if ingested by young children and could cause adverse health effects.
(BS EN-71 Part 3:2013 +A1: 2014)
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Name of Toy
Toy Category
Item No
Brand Name.
Manufacturer
Country of Origin
Report No.
Report Date
Hazard

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toys
Toys for babies for looking at, grasping and/or squeezing

Not Available
Not Available
Not Available
China
TR-0587
31/01/2017

الصين

:اسم اللعبة
:تصنيف اللعبة
:رقم العينة
:العالمة التجارية
:الجهة المصنعة
:بلد المنشأ
:رقم التقرير
:تاريخ التقرير
:المخاطر

 كجم1  ملم و فحص االرتطام بـ058  تشققات باللعبة مما أدى إلى تكون أجزاء صغيرة و أطراف حادة خطيرة عند إخضاعها إلى فحص السقوط الحر من ارتفاع/ كسر
(Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014) ." " يجب أن تكون اللعبة قوية بما فيه الكفاية لتتحمل كافة الظروف التي من المحتمل أن تتعرض لها.
 في حالة تشقق مثل هذه األغطية فإنها في النهاية سوف تتحطم مما.غطاء اللعبة المصممة لألطفال الذين ال يمكنهم الجلوس بدون مساعدة تعرض لتشققات عند االختبار
(Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014) .يشكل خطورة على األطفال






The toy produces cracks, small parts exhibits accessible hazardous sharp points when dropped from a height of 850 mm and
subjected to 1 kg. Impact test. The toy must have sufficient strength to resist the considerable wear and tear to which they are
subjected. (Clause 5.1 (b) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
The casing of the toy intended for children too young to sit up un aided produces crack when tested. If such casing cracks, they
will eventually fall apart and present hazards to the child. (Clause 5.1 (f) – BS EN-71 - Part 1: 2014)
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