مملكة البحرين  -وزارة الصحـة
إدارة الصحة العامة -قسم صحة البيئة
مجموعـة سالمـة المـواد االستهالكيـة

إجراءات ترخيص نشاط تعبئة مستحضرات التجميل
أوال .تعريف نشاط تعبئة مستحضرات التجميل:
إعادة تعبئة مستحضرات التجميل التي تستخدم خارجيا على جسم اإلنسان كالبشرة والشعر واألظاارر
والشفاه واألسنان ري عبوات مناسابة ألغارا تجميلياة ر او دون إحادا غي تاييارات علاى وظاائ
الجسم غو بنيته ،ويستعمل عادة لتنظي وتعوير غو إزالة روائح الجسم ،غو للحماية والمحارظاة علاى
شااكل الجساام بشاارو عاادم اكاار ادعااا ات وبيااة ل ااا وغن ال تسااتخدم لعا أ غو الويايااة ماان األماارا ،
ويجب غن ال تحتوي على مواد صيدالنية غو دوائية غو مواد ضارة تؤاي اإلنسان غو تشكل خوراً عند
استعمال ا غو غي مادة يمنع استعمال ا حسب ما هو معتمد لدى وزارة الصحة.
وتشمممل :منتجااات العنايااة بالبشاارة واألظااارر والشاافاه كالكريمااات واللوشااين والمساااحيل والبااودرات
والجل والزيوت  /غينعة الوجه باستثنا منتجات الت شير الوبي /منتجات ماكيااأ الوجاه والعياون /
منتجات العناية بالشعر كالشامبوهات والكريمات والزيوت واألصباغ والجل ومنتجات تمويج ورارد
وتثبيت الشعر  /منتجات الدش والحمام كالصابون والرغاوات والجال  /مازي ت العارل ومضاادات
رائحة العرل  /منتجات الح ية  /معاجين األسانان  /مازي ت الشاعر الكيميائياة والوبيعياة  /العواور
والكلونيا والمناديل المعورة والحنا .
ثانيا .المستندات الرسمية المطلوبة لترخيص نشاط إعادة تعبئة مستحضرات التجميل:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

صورة من شهادة تسجيل المؤسسة في إدارة السجل التجاري مبينا ً فيها النشاطات المسموح بها.
نسخة من البواية الاكية غو ال وية سارية المفعول لصاحب السجل والمخول عنه.
رسالة تخويل من صاحب الولب للشخص المخول بال ياام بجمياع اإلجارا ات الرسامية المولوباة
ل اا الار .
ع د إيجار المحل مبين ريه العنوان مع تورير المرارل المولوبة.
ت ديم رسم تخويوي هندسي لمكان إعادة التعبئة مبين عليه العنوان والمساحات والمرارل التالية
(غررة لتبديل الم بس ،مخزن للمواد الخام االولياة ،مخازن للعباوات وال نااني واالغلفاة ،منو اة
آلالت التعبئااة ،مخاازن للمنااتج الن ااائي ،دورات مياااه ومااساال تتناسااب مااع عاادد العمااال وماازودة
رسم تقريبي لخطةة سةير العمةل لأتدكةن مةن ابسةيابية
بمصدر ما سليم ،شبكة صر صحي) مع
ٍ
العمل وتالؤم ِه والمكان المخصص لذلك ،عأى أن توافق عأيه إدارة الصحة العامة.
استمارة موافقة الجهات الرسمية المعنية االخرى ذات العالقة.
ت ديم ولب ترخيص نشاو إعادة تعبئة مستحضرات التجميل بملى اإلستمارة الخاصة بالك.
غسااما المستحضاارات المااراد إعااادة تعبئت ااا بكتابت ااا غو وباعت ااا رااي اسااتمارة (جاادول/تعبئااة
مستحضاارات التجمياال) علااى غن ينوباال علي ااا تعري ا واشااتراوات نشاااو تعبئااة مستحضاارات
التجميل ،ويتحمل صاحب الولب المسئولية التامة عن غي بيانات خاوئة غو مضللة ري الجدول.
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 .9التوقيةةع عأةةى اسةةتمارة إقةةرار باسةةتالء إ ةةراصات تةةرخيص بشةةاط تعبئةةة مستحضةةرات التجميةةل
وااللتزاء باالشتراطات العامة لأنشاط بعن االطةال عأيهةا وفهمهةا والتعهةن بتنجيةذ ميةع التعأيمةات
الصادرة حسب قوابين وقرارات وزارة الصحة في هذا المجال.
ثالثا .الشهادات المطلوبة واالشتراطات العامة لترخيص نشاط تعبئة مستحضرات التجميل:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

.9

ش ادة التصنيع الجيد للشركة الصانعة صادرة من ج ة مسئولة راي بلاد المنشاو مويعاة ومختوماة
رسميا وموث ة من السفارة البحرينية ري تلك البلد.
شهادة حرية البيع لأمنتجات المراد إعادة تعبئتهةا فةي بأةن المنشةد صةادرة مةن هةة مسةئولة موقعةة
ومختومة رسميا وموثقة من السجارة البحرينية في تأك البأن.
شهادة تبين مكوبات المستحضر المراد إعادة تعبئته مع النسب المئوية لأمواد الناخأة فةي التركيبةة
مع ذكر وظيجة كل مادة موقعة ومختومة من الشركة الصابعة.
شةةهادة تحأيةةل المنةةت المةةراد إعةةادة تعبئتةةه مةةن الشةةركة المنتجةةة أو مختبةةر معتمةةن أو مةةن الهيئةةات
الصحيّة ذات االختصاص لأمواد األولية ولأمستحضر النهائي موقعة ومختومة (التحأيل المطأوب
يعتمن عأى بوعية المنت ).
شةةةةهادة موقعةةةةة أو مختومةةةةة مةةةةن هةةةةات االختصةةةةاص تجيةةةةن بصةةةةالحية العبةةةةوات أو القنةةةةابي
الخاصةةةة لأتعبئةةةة والحاويةةةات المخصصةةةة لأتخةةةزين والتسةةةويق ومطابقتهةةةا لأمواصةةةجات القياسةةةية
الخاصة بها وأن تكون العبوات:
 متجابسة وخالية من المواد الغريبة واإلبتجاخات والجيوب الهوائية وعيوب التصنيع. خامأة وال تغير أو تتجاعةل مةع مكوبةات المنةت المةراد إعةادة تعبئتةه مةع األخةذ بعةين االعتبةاردر ات الحرارة المختأجة واحتمال تجكك المادة الكيميائية في العبوة أو تجاعأها مع المنت .
 مقاومةةةة ألخطةةةار النقةةةل والتةةةناول والتخةةةزين دون حةةةنو كسةةةر أو تشةةةقق وبمةةةا يمنةةةع تغيةةةرخصائص المنت ويحميه من التأف.
بسةةخة مةةن الغةةالا الخةةار ي والةةناخأي والنشةةرة الناخأيةةة لكة ّل مستحضةةر ،مةةنون عأيهةةا البيابةةات
االساسية التالية بالأغتين العربيةة و/أو اإلبجأيزيةة( :اسةم المستحضةر ،مكوباتةه ،وظيجتةه مةن يةر
ذكر أي اعاصات طبية عال يةة لأمستحضةر ،طريقةة اسةتعماله ،المحةاذير ،رقةم التشةغيأة وتةواري
الصنع والتعبئة واالبتهاص ،ظروا وطريقة التخزين ،حجم العبوة ،اسم الشركة الصابعة وعالمتةه
التجارية وبأن المنشد) ،كما تكتب عبارة " ُعبد في البحرين" ،وأن تأصق هذه األ أجة عأى العبوات
وصناديق التخزين بطريقة تصعب إزالتها.
يجب غن تحفظ المستحضرات التي تم تعبئت ا وتخازن راي ظارو وغمااكن مناسابة توارال علي اا
الج ة المختصة ومنفصلة عن المواد السامة والخويرة كالمنظفات والمبيدات الحشرية.
للمااوظفين المخااولين ماان اإلدارة حاال التفتاايش علااى المنشااوة وضاابو المخالفااات ،وغخااا عينااات
عشوائية من المستحضرات المعبوة ري شاكل ا الن اائي يبال توزيع اا راي األساوال غو بيع اا علاى
الجم ور لفحص ا من يبل المختصين والولب مان صااحب الساجل تحليل اا علاى نف تاه الخاصاة
راي مختبار معتماد للتوكاد مان جودت اا وخلوهاا مان األحياا الديي اة والمعاادن الث يلاة وصا حيت ا
لإلستخدام اآلدمي.
يتم حظر تعبئة وبيع غو منع تداول غو إلاا ترخيص غو سحب من األساوال المستحضارات التاي
تم إعادة تعبئت ا ري غي من الحاالت التالية:
غ  -إاا كانات غيار مواب اة للبناود المااكورة رااي هااا التارخيص غو غيار مواب اة ل شااتراوات
وال رارات المعتمدة لدي وزارة الصحة.
ب -إاا تبين سميت ا غو عدم جودت ا غو عدم رعاليت ا غو كانت غيار صاالحة ل سات ك االدماي
غو إاا احتوت على شوائب بنسبة تزيد عن النسب المسامو ب اا غو عناد ظ اور عاوار
جانبية خويرة حسب المعلومات الواردة غو بنا ا على ب غات رسمية من مستخدمي ا.
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ت -إاا تم استيراد المنتج األصلي بصورة غير يانونية غو بنا على معلومات غير صحيحة.
 .11يجااب غخااا الموار ااة المسااب ة ماان الج ااات المختصااة لنشاار إع ا ن عاان غي مستحضاار تجميلااي
بوسائل اإلع م المختلفة.
 .11يجب غن يجدد الترخيص سنويا من تاريخ إجازته على غن ي دم ولب التجديد يبل ش ر من تاريخ
انت ا اإلجازة ويتم الب بالمعاملة خ ل تلك الفترة.
رابعا .االشتراطات الصحية للمنشأة المخصصة لتعبئة مستحضرات التجميل:
 .1يجب غن يكون المويع بعيدا عان غي مصادر تلاو مباشار غو غيار مباشار وعان المنااول الموباو ة
بال وار والحيوانات وعن مح ت بيع وتربية الدواجن والويور والمواشي.
 .2غن تكون المساحة واإلضا ة والت وية مناسبة لحجم العمل مع التكيي المولوب لحفظ المنتج.
 .3غن تكون األرضية والجدران من مادة ملسا يس ل غسل ا وتنظيف ا وغن تكون آمنة ل ستخدام.
 .4غن تكون الواج ة الزجاجية للمنشوة اات باب يالل ااتيا وغن ال تكون المنشوة مكشورة.
 .5يجب تورير مااسل يد مزودة بمصدر ما سليم وشبكة صر صحية جيدة ،مع مراعاة غن ال
تتخلل المويع غية مسايو رئيسية للمجاري.
 .6غن ال تكون األج زة غو األدوات المستخدمة يابلة للصدغ غو التآكل غو التفاعل مع مكونات المنتج.
 .7يتوجب مراعاة النظارة العامة للمحل باستمرار ومكارحة الحشرات وال وار بتورير مصاائد لاالك
ومنع دخول الحيوانات والويور.
 .8تورير وعا كبير مزود بكيس وغوا محكم لجمع المخلفات والتخلص من ا باالورل المعتمادة لادي
الج ات المعنية.
خامسا .لياقة العاملين في منشآت تعبئة مستحضرات التجميل:
 .1يجب تزويد العاملين بالمعاو وال فازات والكمامات وغيرها من غدوات الس مة.
 .2يجب على العاملين إتباع يواعد التعبئة الصحية واإللتزام التام بالنظارة الشخصية كنظارة الم باس
ويص األظارر وغسل األيدي يبل مزاولة العمل.
 .3اإللتزام بالصحة الم نية والشخصية للعاملين وال يام بالفحوصات الدورية ل م ورل ما تتولبه لاوائح
الج ات المعنية الرسمية بالك وعزل الموظفين المصابين ري حال ثبوت الك.
مالحظة:
 .1تمنح الموار ة على ترخيص نشاو تعبئة مستحضرات التجميل بعد:
 است م جميع المستندات والش ادات الرسمية المولوبة ري هاا الترخيص. زيارة ميدانية للمنشوة للكش علي ا وررع ت رير بمواب ت ا لإلشتراوات العامة والصحيةالمعتمدة لدي وزارة الصحة والواردة ري جميع البنود الماكورة غع ه.
 .2يمنع ممارسة غي م نة غو نشاو آخر ري المنشوة مخال للنشاو الماكور ري الترخيص الصادر
من وزارة الصحة والسجل التجاري.
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