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مجموعـة سالمـة المـواد االستهالكيـة

إجراءات ترخيص نشاط تعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية
أوال .تعريف نشاط تعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية:
إعادة تعبئة المنظفات والمطهرات التي تستخدم في المنازل بغرض تنظيف وتطهير األسطح وإزالة
األوساخ والدهون وغيرها من المواد الغير مرغوب فيها في عبوات استهالكية مناسبة شريطة عدم ذكر
ادعاءات طبية لها كالوقاية من األمراض ،وال تشمل المواد الكيميائية التي تستخدم في العيادات
والمستشفيات والمختبرات والمصانع وغيرها من األماكن ألغراض أخرى كالتحليل والتعقيم والتشخيص
والوقاية من األمراض.
ثانيا .المستندات الرسمية المطلوبة لترخيص نشاط تعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

.9

صورة من شهادة تسجيل المؤسسة في إدارة السجل التجاري مبينا ً فيها النشاطات المسموح بها.
نسخة من البطاقة السكانية أو الذكية سارية المفعول لصاحب السجل والمخول عنه.
رسالة تخويل من صاحب الطلب للشخص المخول بالقياا بجمياا ارجارا ال الرسامية المطلوباة
لهذا الغرض.
عقد إيجار المحل مبين فيه العنوان ما توفير المرافق المطلوبة.
تقدي رس تخطيطي هندسي لمكان إعادة التعبئة مبين عليه العنوان والمساحال والمرافق التالية
(غرفة لتبديل المالبس ،مخزن للمواد الخا االولياة ،مخازن للعباوال والقنااني واالغلفاة ،منطقاة
آلالل التعبئااة ،مخاازن للمنااتن النهااائي ،دورال مياااو ومغاساال تتناسااب مااا عاادد العمااال وماازودة
رسم تقريبي لخطةة سةير العمةل للتدكةد مةن انسةيابية
بمصدر ما سلي  ،شبكة صرف صحي) مع
ٍ
العمل وتالؤم ِه والمكان المخصص لذلك ،على أن توافق عليه إدارة الصحة العامة.
استمارة موافقة الجهات الرسمية المعنية االخرى ذات العالقة.
تقدي طلب ترخيص نشاط إعادة تعبئة المنظفال والمطهرال المنزلية بملى ارساتمارة الخاصاة
بذلك.
أسااما المستحااارال المااراد إعااادة تعبئتهااا بكتابتهااا أو طباعتهااا فااي اسااتمارة (جاادول/تعبئااة
المنظفال والمطهرال المنزلية) على أن ينطبق عليها تعريف واشتراطال نشاط تعبئة المنظفال
والمطهرال المنزلية ،ويتحمل صاحب الطلب المسئولية التامة عن أي بيانال خاطئاة أو مااللة
في الجدول.
التوقيةةع علةةى اسةةتمارة إقةةرار باسةةتالم إ ةةراءات تةةرخيص نشةةاط تعبئةةة المنظفااال والمطهاارال
المنزلية وااللتزام باالشةتراطات العامةة للنشةاط بعةد االطةاله عليهةا وفهمهةا والتعهةد بتنفيةذ ميةع
التعليمات الصادرة حسب قوانين وقرارات وزارة الصحة في هذا المجال.
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ثالثااا .الشااهادات المطلوبااة واالشااتراطات العامااة لتاارخيص نشاااط إعااادة تعبئااة المنظفااات والمطهاارات
المنزلية:
 .1شهادة التصنيا الجيد للشركة الصانعة صادرة من جهة مسئولة فاي بلاد المنشاو موقعاة ومختوماة
رسميا وموثقة من السفارة البحرينية في تلك البلد.
 .2شهادة حرية البيع للمنتجات المراد إعادة تعبئتهةا فةي بلةد المنشةد صةادرة مةن هةة مسةئولة موقعةة
ومختومة رسميا وموثقة من السفارة البحرينية في تلك البلد.
 .3شهادة تبين مكونات المستحضر المراد إعادة تعبئته مع النسب المئوية للمواد الداخلة فةي التركيبةة
مع ذكر وظيفة كل مادة موقعة ومختومة من الشركة الصانعة.
 .4شةةهادة تحليةةل المنةةت المةةراد إعةةادة تعبئتةةه مةةن الشةةركة المنتجةةة أو مختبةةر معتمةةد أو مةةن الهيئةةات
الصحيّة ذات االختصاص للمواد األولية وللمستحضر النهائي موقعة ومختومة (التحليل المطلوب
يعتمد على نوعية المنت ).
 .5شةةةةهادة موقعةةةةة أو مختومةةةةة مةةةةن هةةةةات االختصةةةةاص تفيةةةةد بصةةةةالحية العبةةةةوات أو القنةةةةاني
الخاصةةةة للتعبئةةةة والحاويةةةات المخصصةةةة للتخةةةزين والتسةةةويق ومطابقتهةةةا للمواصةةةفات القياسةةةية
الخاصة بها وأن تكون العبوات:
 متجانسة وخالية من المواد الغريبة واإلنتفاخات والجيوب الهوائية وعيوب التصنيع. خاملة وال تغير أو تتفاعةل مةع مكونةات المنةت المةراد إعةادة تعبئتةه مةع األخةذ بعةين االعتبةاردر ات الحرارة المختلفة واحتمال تفكك المادة الكيميائية في العبوة أو تفاعلها مع المنت .
 مقاومةةةة ألخطةةةار النقةةةل والتةةةداول والتخةةةزين دون حةةةدو كسةةةر أو تشةةةقق وبمةةةا يمنةةةع تغيةةةرخصائص المنت ويحميه من التلف.
 .6نسةةخة مةةن الغةةالا الخةةار ي والةةداخلي والنشةةرة الداخليةةة لكة ّل مستحضةةر ،مةةدون عليهةةا البيانةةات
االساسية التالية باللغتين العربيةة و/أو اإلنجليزيةة( :اسةم المستحضةر ،مكوناتةه ،وظيفتةه مةن غيةر
ذكةةر أي اعةةاءات طبيةةة  ،طريقةةة اسةةتعماله ،المحةةاذير ،رقةةم التشةةغيلة وتةةواريع الصةةنع والتعبئةةة
واالنتهاء ،ظروا وطريقة التخزين ،حجم العبوة ،اسم الشةركة الصةانعة وعالمتةه التجاريةة وبلةد
المنشةةد ورمةةز الخطةةورة) ،كمةةا تكتةةب عبةةارة " ُعبةةد فةةي البحةةرين" ،وأن تلصةةق هةةذغ األغلفةةة علةةى
العبوات وصناديق التخزين بطريقة تصعب إزالتها.
 .7يجااب أن تحفااظ المستحااارال المعبااوة فااي شااكلها النهااائي وتخاازن فااي ظااروف وأماااكن مناساابة
توافق عليها الجهة المختصة.
 .8للمااوظفين المخااولين ماان اردارة حااق التفتاايش علااى المنشااوة وااابط المخالفااال ،وأخااذ عينااال
عشوائية من المستحارال المعبوة في شاكلها النهاائي قبال توزيعهاا فاي اوساواق أو بيعهاا علاى
الجمهور لفحصها من قبل المختصين والطلب مان صااحب الساجل تحليلهاا علاى نفقتاه الخاصاة
في مختبر معتمد للتوكد من جودتها وصالحيتها.
 .9يت حظر تعبئة وبيا أو منا تداول أو إلغا ترخيص أو سحب من اوساواق المستحاارال التاي
ت إعادة تعبئتها في أي من الحاالل التالية:
أ  -إذا كانال غيار مطابقاة للبناود الماذكورة فااي هاذا التارخيص أو غيار مطابقاة لالشااتراطال
والقرارال المعتمدة لدي وزارة الصحة.
ب -إذا تبين سميتها وخطورتهاا علاى ارنساان أو عناد ظهاور عاوارض جانبياة ااارة حساب
المعلومال الواردة أو بنا ا على بالغال رسمية من مستخدميها.
ل -إذا ت استيراد المنتن اوصلي بصورة غير قانونية أو بنا على معلومال غير صحيحة.
 .11يجب أخذ الموافقة المسبقة من الجهال المختصة لنشار إعاالن عان أي مناتن فاي هاذا التارخيص
بوسائل ارعال المختلفة.
 .11يجب أن يجدد الترخيص سنويا من تاريخ إجازته على أن يقد طلب التجديد قبل شهر من تاريخ
انتها ارجازة ويت البث بالمعاملة خالل تلك الفترة.
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رابعا .االشتراطات الصحية للمنشآت المخصصة لتعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية:
 .1يجب أن يكون الموقا بعيدا عان أي مصادر تلاوث مباشار أو غيار مباشار وعان المنااطق الموباو ة
بالقوارض والحيوانال وعن محالل بيا وتربية الدواجن والطيور والمواشي.
 .2أن تكون المساحة واراا ة والتهوية مناسبة لحج العمل ما التكييف المطلوب لحفظ المنتن.
 .3أن تكون اوراية والجدران من مادة ملسا يسهل غسلها وتنظيفها وأن تكون آمنة لالستخدا .
 .4أن تكون الواجهة الزجاجية للمنشوة ذال باب يغلق ذاتيا وأن ال تكون المنشوة مكشوفة.
 .5يجب توفير مغاسل يد مزودة بمصدر ما سلي وشبكة صرف صحية جيدة ،ما مراعاة أن ال
تتخلل الموقا أية مساقط رئيسية للمجاري.
 .6أن ال تكون اوجهزة أو اودوال المستخدمة قابلة للصدأ أو التآكل أو التفاعل ما مكونال المنتن.
 .7يتوجب مراعاة النظافة العامة للمحل باستمرار ومكافحة الحشرال والقوارض بتوفير مصاائد لاذلك
ومنا دخول الحيوانال والطيور.
 .8توفير وعا كبير مزود بكيس وغطا محك لجما المخلفال والتخلص منها باالطرق المعتمادة لادي
الجهال المعنية.
خامسا .لياقة العاملين في منشآت تعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية:
 .1يجب تزويد العاملين بالمعاطف والقفازال والكمامال وغيرها من أدوال السالمة.
 .2يجب على العاملين إتباع قواعد التعبئة الصحية وارلتزا التا بالنظافة الشخصية كنظافة المالباس
وقص اوظافر وغسل اويدي قبل مزاولة العمل.
 .3ارلتزا بالصحة المهنية والشخصية للعاملين والقيا بالفحوصال الدورية له وفق ما تتطلبه لاوائ
الجهال المعنية الرسمية بذلك وعزل الموظفين المصابين في حال ثبول ذلك.
مالحظة:
 .1تمن الموافقة على ترخيص نشاط تعبئة المنظفال والمطهرال المنزلية بعد:
 استيال جميا المستندال والشهادال الرسمية المطلوبة في هذا الترخيص. زيارة ميدانية للمنشوة للكشف عليها ورفا تقرير بمطابقتها لإلشتراطال العامة والصحيةالمعتمدة لدي وزارة الصحة والواردة في جميا البنود المذكورة أعالو.
 .2يمنا ممارسة أي مهنة أو نشاط آخر في المنشوة مخالف للنشاط المذكور في الترخيص الصادر
من وزارة الصحة والسجل التجاري.

اشتراطات/تعبئة المنظفات والمطهرات المنزلية

3/3

مجموعة سالمة المواد االستهالكية
9/7/2012

