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

إجراءات ترخيص نشاط تعبئة مواد العطارة
أوال .تعريف نشاط تعبئة مواد العطارة:
تعبئة أنووا اععاواا الجا وة نالتباتوات (الخوا ) أن أجواا متهوا كوالاهور نالثموار ناعنرا نالجورنر
نالقاور نالسيقان ي عبوات متاسبة  ،يعبأ كل نو متفرد نمتفصل عن اآلخر باكله الطبيعي نبوونن
أي عمليات تصتيعية أن مستخلصات أن تحضيرات على أن يكون صالح لالستهالك الباوري ،شوريطة
أن ال تُخلط اععااا معا أن تٌعبَأ ي أشكال صويوالنية كحبووا أن كبسووالت أن محاليول شورا نأن ال
تُبا بادعا ات طبية أن عالجية ،نيجب عو تقويم خومات تاخيص المرضى نعالجهم ي المحل.
ثانيا .المستندات الرسمية المطلوبة لترخيص نشاط تعبئة مواد العطارة:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.0
.8
.9

صورة من شهادة تسجيل المؤسسة ي إدارة السجل التجاري مبيتا ً يها التااطات المسموح بها.
نسخة من البطاقة الذكية أو الهوية 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.
تقاادي رسا تخطي طا دندسا لمكااان التعبنااة مبااين عليااه العنااوان والمساااحال والمرافااق التاليااة
(غرفة لتبديل المالبس ،مخزن للمواد الخا االولياة ،مخازن للعباوال والقناان واالغلفاة ،منطقاة
آلالل التعبنااة ،مخاازن للمنااتن النهااان  ،دورال مياااو ومغاساال تتناسااب مااا عاادد العمااال وماازود
رسم تقريبي لخطوة سوير العمول للتأكوو مون انسويابية
بمصدر ما سلي  ،شبكة صرف صح ) مع
ٍ
العمل نتالؤم ِه نالمكان المخصص لرلك ،على أن توا ق عليه إدارة الصحة العامة.
استمارة موا قة الجهات الرسمية المعتية االخرى ذات العالقة.
تقدي طلب ترخيص نشاط تعبنة مواد العطار بملى ارستمار الخاصة بذلك.
أسااما المااواد وابعشاااب المااراد تعبنتهااا بكتابتهااا أو طباعتهااا ف ا إسااتمار (جاادول/تعبنااة مااواد
العطار ) على أن ينطبق عليها تعريف واشتراطال نشاط تعبنة مواد العطار  ،ويتحمال صااحب
الطلب المسنولية التامة عن أي بيانال خاطنة أو مضللة ف الجدول.
اسووتمارة إقوورار باسووتال إجوورا ات توورخيص ناوواط تعبئووة مووواد العطووارة نااللتوواا باالشووتراطات
العامة للتااط بعو االطال عليها ن همهوا نالتعهوو بتتفيور جميوع التعليموات الصوادرة اسوب قووانين
نقرارات نزارة الصحة ي هرا المجال.
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ثالثا .الشهادات المطلوبة واالشتراطات العامة لترخيص نشاط تعبئة مواد العطارة:
 .1شهاد صحية من الهينال الصحية المعتمد رساميا فا بلاد المنشا  ،تباين أن الماواد أو ابعشااب
الوراد تعبنتها صالحة لإلستهالك وأنها تخلو من المواد المحظور .
 .2شووهادة التحليوول الكيميووا ي نالميكرنبيولووووجي للعاووب المووراد تعبئتووه مووون مختبوور معتمووو موقعوووة
نمختومة تثبت نقان ته نجودته نخلوه من الملوثات الميكرنبيولوجية نالعتاصر الثقيلوة نالمبيووات
الحارية نغيرها من المواد الضارة نأن تكون صالحة لالستخوا الباري.
 .3شووووهادة موقعووووة أن مختومووووة موووون جهووووات االختصووووا تفيووووو بصووووالاية العبوووووات أن القتوووواني
الخاصوووة للتعبئوووة نالحانيوووات المخصصوووة للتخووواين نالتسوووويق نمطابقتهوووا للمواصوووفات القياسوووية
الخاصة بها نأن تكون:
 متجانسة نخالية من المواد الغريبة ناإلنتفاخات نالجيوا الهوا ية نعيوا التصتيع. خاملة نال تتفاعل مع مكونات العاب المراد تعبئته مع اعخر بعين االعتبار درجوات الحورارةالمختلفة نااتمال تفكك المادة الكيميا ية للعبوة أن تفاعلها مع العاب.
 م قانموووة عخطوووار التقووول نالتووووانل نالتخووواين دنن اوووون كسووور أن تاوووقق نبموووا يمتوووع تغيووورخصا ص العاب نيحميه من التلف.
 .4نسووخة موون الغووالا الخووارجي نالووواخلي نالتاوورة الواخليووة لكوول متووت يووراد تعبئتووه ،مووونن عليهووا
البيانات االساسية التالية باللغتين العربية ن/أن اإلنجليايوة( :اسوم العاوب ،بلوو المتاوأ ،نظيفتوه مون
غير ذكر أي اعا ات طبية عالجية له ،طريقة استعماله ،المحاذير ،رقم التاغيلة نتوواري التعبئوة
ناالنتها  ،ظرنا نطريقة التخواين ،اجوم العبووة ،اسوم الاوركة نعالمتوه التجاريوة) ،كموا تكتوب
عبووارة " ُعبووأ ووي البحوورين" ،نأن تلصووق هووره اعغلفووة علووى العبوووات نصووتاديق التخوواين بطريقووة
تصعب إزالتها.
 .5يجااب أن تحفااظ ابعشاااب وتخاازن ف ا ظااروف وأماااكن مناساابة توافااق عليهااا الجهااة المختصااة
ومنفصلة عن المواد المعطر أو السامة والخطير كالمنظفال والمبيدال الحشرية.
 .6يُمنا تركيب أو مزج أو خلط أعشاب ب عشاب أخرى أو ما زيول أو عسل.
 .0يُمنااا تحضااير أو تعبنااة ابعشاااب والنباتااال ف ا أشااكال الحبااوب أو الكبسااوالل أو ف ا صااور
محاليل ال شرب أو مراد أو كريمال أو تحاميل أو بودر وغيرداا مان ابشاكال الدوانياة المعاد
الستعمال االدم .
 .8يُمنااا ذكاار أي ادعااا ال طبيااة أو عالجيااة لألعشاااب أو النباتااال المعبنااة و يمنااا االدعااا بعااد
وجود ت ثيرال جانبية لها.
 .9يُمنا تعبنة وبيا النباتال الطبية أو ابدوية النباتية أو المكمالل الغذانية أو المنشطال والمقويال
الجنسية أو ابغذية والمستحضرال الصحية أو العقاقير أوغيردا من المنتجال الت تحتاج إلا
ترخيص من قبل إدار الصيدلة ومراقبة ابدوية أو أي جهة رسمية أخرى.
 .11يُمنا تعبنة وبيا ابعشاب والنباتال المنفرد أو المخلوطة الت تحتوي أصال على مواد سامة أو
مخدر أوغيردا من المواد الممنوعة والمحظور عالميا أو أي ماد يمنا استعمالها حسب ما دو
معتمد لدي وزار الصحة.
 .11يُمنا تعبنة وبياا كريماال التخسايس وكريماال شاد وتبيايض البشار ومكافحاة التجاعياد والانم
وكريمال تكبير أو تصغير ابعضا وغيردا من المستحضرال المشابهة.
 .11يجب أخذ الموافقة المسبقة مان الجهاال المختصاة لنشار إعاالن عان أي عشاب بوساانل االعاال
المختلفة.
 .11للمااوظفين المخااولين ماان اردار حااق التفتااي علااى المنش ا وضاابط المخالفااال وأخااذ عينااال
عشوانية من المنتجال العشبية المعب ف شكلها النهان قبل توزيعها ف ابسواق أو بيعها علاى
الجمهور لفحصها من قبل المختصين والطلب من صاحب السجل تحليلها على نفقته الخاصة ف
اشتراطات/تعبئة مواد العطارة

4/2

مجموعة سالمة المواد االستهالكية
2112/10/11

مختباار معتمااد للت كااد ماان جودتهااا وخلودااا ماان ابحيااا الدقيقااة والمعااادن الثقيلااة وصااالحيتها
لإلستخدا اآلدم .
 .12يت حظر تعبنة وبيا أو منا تداول أو إلغا ترخيص أو سحب من ابسواق ابعشاب و النباتاال
المعبنة ف أي من الحاالل التالية:
أ  -إذا كانال غيار مطابقاة للبناود الماذكور فا داذا التارخيص أو غيار مطابقاة لالشااتراطال
والقرارال المعتمد لدي وزار الصحة.
ب  -إذا تبين سميتها أو عد جودتها أو عد فعاليتها أو كانل غير صالحة لالساتهالك االدما
أو إذا احتول على شوانب بنسبة تزيد عن النسب المسامو بهاا أو عناد ظهاور عاوارض
جانبية خطير حسب المعلومال الوارد أو بنا ا على بالغال رسمية من مستخدميها.
ل -إذا ت استيراددا بصور غير قانونية أو بنا على معلومال غير صحيحة.
 .13يجب أن يجدد الترخيص سنويا من تاريخ إجازته على أن يقد طلب التجديد قبل شهر من تاريخ
انتها ارجاز ويت البث بالمعاملة خالل تلك الفتر .
رابعا .االشتراطات الصحية للمنشأة المخصصة لتعبئة مواد العطارة:
 .1يجب أن يكون الموقا بعيدا عان أي مصادر تلاوث مباشار أو غيار مباشار وعان المنااطق الموباو
بالقوارض والحيوانال وعن محالل بيا وتربية الدواجن والطيور والمواش .
 .2أن تكون المساحة وارضا والتهوية مناسبة لحج العمل ما التكييف المطلوب لحفظ المنتن.
 .3أن تكون ابرضية والجدران من ماد ملسا يسهل غسلها وتنظيفها وأن تكون آمنة لالستخدا .
 .4أن تكون الواجهة الزجاجية للمنش ذال باب يغلق ذاتيا وأن ال تكون المنش مكشوفة.
 .5يجب توفير مغاسل يد مزود بمصدر ما سلي وشبكة صرف صحية جيد  ،ما مراعا أن ال
تتخلل الموقا أية مساقط رنيسية للمجاري.
 .6أن ال تكون ابجهز أو ابدوال المستخدمة قابلة للصدأ أو التآكل والتفاعل ما مكونال المنتن.
 .7يجب توفير وعا كبير مزود بكيس وغطا محك للتخلص من المخلفال.
 .8يتوجب مراعا النظافة العامة للمحل باستمرار ومكافحة الحشرال والقوارض بتوفير مصااند لاذلك
ومنا دخول الحيوانال والطيور.
 .9توفير وعا كبير مزود بكيس وغطا محك لجما المخلفال والتخلص منها باالطرق المعتماد لادي
الجهال المعنية.
خامسا .لياقة العاملين في المنشآت المخصصة لتعبئة مواد العطارة:
 .1يجب تزويد العاملين بالمعاطف والقفازال والكمامال وغيردا من أدوال السالمة.
 .2يجب على العاملين إتباع قواعد التعبنة الصحية وارلتزا التا بالنظافة الشخصية كنظافة المالباس
وقص ابظافر وغسل ابيدي قبل مزاولة العمل.
 .3ارلتزا بالصحة المهنية والشخصية للعاملين والقيا بالفحوصال الدورية له وفق ما تتطلبه لاوان
الجهال المعنية الرسمية بذلك وعزل الموظفين المصابين ف حال ثبول ذلك.
مالحظة:
 .1يقتصر تصنيف نشاط تعبنة مواد العطار على تعبنة ابعشاب والنباتال الجافة (الخا ) منفرد
بشكلها الطبيع بدون أي عمليال تصنيعية أو مستخلصال أو تحضيرال على أن تكون صالحة
لالستهالك البشري.
 .2تمن الموافقة على ترخيص نشاط تعبنة مواد العطار بعد:
 استال جميا المستندال والشهادال الرسمية المطلوبة ف دذا الترخيص.اشتراطات/تعبئة مواد العطارة
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 زيار ميدانية للمنش للكشف عليها ورفا تقرير بمطابقتها لإلشتراطال العامة والصحيةالمعتمد لدي وزار الصحة والوارد ف جميا البنود المذكور أعالو.
 .3يمنا ممارسة أي مهنة أو نشاط آخر ف المنش مخالف للنشاط المذكور ف الترخيص الصادر
من وزار الصحة والسجل التجاري.
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