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 : المقدمة

هذا اإلرشادي  يهدف  مستور إلى    الدليل  المواد  دتعريف  والوثائق    االستهالكيةي  باإلجراءات 

لطلب الترخيص والخطوات التي يجب اتباعها    االستهالكيةالمطلوبة لإلفساح الجمركي عن المواد  

عن الشحنات  معاينة  وإجراءات  رفضها    د المسبق  عدم  لضمان  وذلك  المستوردة  المواد  وصول 

 عنها.تطلبات اإلفساح الجمركي أو تأخير اإلفساح ماستكمال بسبب عدم 

 

 : الدليلنطاق 

بالمواد   الدليل اإلرشادي خاص  التجميل ومنتجات    االستهالكيةهذا  والتي تشمل مستحضرات 

الشخصية   وطالء    مثل العناية  الحواجب  وأقالم  الشفاه  وأحمر  التجميلية  والمساحيق  العطور 

والشامبو   العرق  ومزيالت  والمطهرات    وغيرها،األظافر  المنظفات  تشمل  مواد    مثلكذلك 

والمطهرات   المنزلي  فيما  التنظيف  تستخدم  التي  والمختبرات    عدا  الطبية المستشفيات 

 غيرها.و 

اية الشخصية أنواع مستحضرات التجميل   ومنتجات العن

 :التجميلات تعريف مستحضر  

مستحضر يستخدم على مختلف األجزاء الخارجية أي  "  يمكن تعريف مستحضرات التجميل بوصفها 

ألسنان واألغشية المخاطية لتجويف الفم  من جسم االنسان كالبشرة والشعر واالظافر والشفاه وا

 تغييرات على وظائف الجسم او بنيته. ألغراض تجميلية فقط دون احداث أي 

وتغيير مظهرها بشكل مؤقت، وحمايتها،    وتستخدم عادة لتنظيف وتعطير او إزالة روائح الجسم،

 جيدة. والحفاظ عليها في حالة 
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 :التعريف يهاالتجميل التي ينطبق عل  أمثلة على مستحضرات

اية  • البشرةمنتجات العن  ب

ترطيب   مستحضرات  منتجات وتشمل  بحب    البشرة،  الوجه    الشباب،العناية    والجسم،غسول 

منتجات الوقاية من الشمس ومستحضرات تقشير أو تفتيح    الرغوات،  التجاعيد، منتجات مقاومة  

 وغيرها. البشرة وأقنعة الوجه 

اية  • الشعر منتجات العن  ب

 الشعر وغيرها. وأصباغ  الشعر،منتجات تمليس  الشعر،زيوت  والبلسم،وتشمل الشامبو 

اج  •  المكي

   وغيرها.وطالء األظافر  الشفاه،أحمر  الحناء، الكحل،  الماسكرا،  البودرة،وتشمل كريم األساس أو 

 المعطرات •

    التواليت.الكولونيا وماء  العطورات،وتشمل 

اية  •  الشخصيةمنتجات العن

 وغيرها.ومزيالت العرق  الفم،غسول  الحالقة،كريم  األسنان، وتشمل معاجين 
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 : أنواع المنظفات والمطهرات

 المنظفات تعريف 

وتشمل جميع المستحضرات التي تستخدم    األوساخ واألدران  تنظيفهي مواد تستعمل من أجل  

 الطبية. في المستشفيات والمختبرات  التي تستخدم المنظفات نظيف وال تشمللغرض الت

 

 :التعريف مثلة على المنظفات التي ينطبق عليهاأ

 منظفات عامة متعددة االغراض •

 وتشمل المنتجات والمواد الكاشطة والغير كاشطة على هيئة بخاخ او سائل او مساحيق.

  منظفات خاصة •

االفران واالحواض واالسطح، كما تشمل  وتشمل منظفات المطبخ، األواني الزجاجية والمعدنية،  

وغيرها   واالنابيب  المواسير  والسجاد، مسلك  األثاث  ومنظفات  األرضيات،  وملمعات  منظفات 

 وتكون على هيئة بخاخ او سائل او مساحيق. 

 

 : المطهراتتعريف 

هي مواد تساعد على قتل الميكروبات واألحياء الدقيقة لغرض تطهير األسطح الملوثة وال تشمل  

 وغيرها. المطهرات التي تستخدم ألغراض أخرى في المستشفيات والمختبرات 

 

 :التعريف يهامثلة على المطهرات التي ينطبق عل أ

 وغيرها. المبيضات والمواد التي تحتوي على كلور •

 المطهرات لألسطح العامة  •

وتشمل المطهرات التي تحتوي على زيت الصنوبر، المركبات الفينولية وغيرها، والتي تستخدم  

أساسا لتطهير االرضيات والجدران واالسطح الصلبة وتكون على هيئة مادة هالمية أو سائلة أو  

 بخاخ.
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 : االستهالكيةاإلجراءات المتبعة للتصريح ولإلفساح الجمركي عن المواد  

 طلب الترخيص المسبق   أواًل:

المنتجات  للتأكد من   على  مطابقة  يجب  الجمركي  الفسح  متطلبات  وتوفر  السالمة  لمواصفات 

بفترة  المستورد أن يتقدم بطلب الترخيص المسبق وذلك قبل شحن البضاعة من البلد المصدر  

" الجمارك  برنامج  عبر  التقديم  ويتم  المتطلبات  و "  البحرين أفقكافية  الطلب  صاحب  يرفق  أن 

 . من خالل البرنامج المطلوبةوالوثائق 

 

ائق المطلوبة لطلب الترخيص المسبق   لمستحضرات التجميل  المتطلبات والوث

 التجميل. فاتورة الشراء لمستحضرات  .1

يشمل البيانات    واضح وقابل للقراءة  التجميلي  المستحضرورة المنتج أو تصميم غالف  ص .2

اإليضاحية مستوفية للمعلومات األساسية للمكونات والغرض من االستخدام وطريقة 

واالنتهاءاالستعمال   الصنع  وتواريخ  التشغيلة،  يصلح    ورقم  التي  الزمنية  الفترة  أو 

شهرًا    30تي تتلف بعد  استهالك المستحضر خاللها بالنسبة للمستحضرات التجميلية ال

    من تاريخ الصنع.

للشركة الصانعة لمستحضرات التجميل أو ترخيص   22716  األيزو شهادة التصنيع الجيد /   .3

التصنيع   لممارسات باالمتثالمتضمنًا إقرار من الشركة الصانعة المصنع في بلد المنشأ  

الجيدة في صناعة المستحضرات التجميلية أو شهادة حرية بيع المستحضر صادرة من الجهة  

  المنشأ. المختصة في بلد 

التجميلية صادرة من الشركة الصانعة أو من مختبر    شهادة .4  خارجي تحليل للمستحضرات 

 . معتمد

تبين المواد    شهادة مكونات لمستحضرات التجميل صادرة ومعتمدة من الشركة الصانعة  .5

 المئوية. الداخلة في تركيب المستحضرات التجميلية بالنسب 

وُتقبل شهادة مطابقة لمستحضرات التجميل للمواصفات والمقاييس المعتمدة الصادرة   .6

عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو عن أٍي من المختبرات المعتمدة لدى  

المستحضر التجميلي بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج الوزارة، أو شهادة تسجيل  

 (5-4-3في )  دور عماهذه الشهادات تغني  العربية. 
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ائق المطلوبة لطلب الترخيص المسبق ل  : لمنظفات والمطهراتالمتطلبات والوث

 المطهرات. فاتورة الشراء للمنظفات/   .1

يشمل البيانات اإليضاحية واضح وقابل للقراءة    صورة المنتج أو تصميم غالف المستحضر .2

مستوفية للمعلومات األساسية للمكونات والغرض من االستخدام وطريقة االستعمال  

    .ورقم التشغيلة، وتواريخ الصنع واالنتهاء 

شهادة    المنشأ أو ( للمصنع أو ترخيص المصنع في بلد  ISO 9001شهادة إدارة الجودة )  .3

 المنشأ. رة من الجهة المختصة في بلد حرية بيع المستحضر صاد

تحليل   .4 المطهراتشهادة   / مختبر    للمنظفات  من  أو  الصانعة  الشركة  من   خارجيصادرة 

 . معتمد

صادرة ومعتمدة من الشركة الصانعة تبين المواد   للمنظفات / المطهرات  شهادة مكونات .5

   التركيب.الداخلة في 

 والمطهرات.( للمنظفات SDS/MSDSشهادة بيانات سالمة المواد )  .6

المعتمدة   .7 والمقاييس  للمواصفات  المطهر  أو  للمنظف  مطابقة  شهادة  عند  وُتقبل 

عن   أو  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  إحدى  عن  المختبرات الصادرة  من  أٍي 

المعتمدة لدى الوزارة، أو شهادة تسجيل المنظف أو المطهر بإحدى دول مجلس التعاون  

 ( 6-5-4-3ورد في ) عماهذه الشهادات تغني  لدول الخليج العربية.

 

ًا:  اني     الوصولعند المعاينة –إجراء   ث

البيان  بعد وصول الشحنة   الجمركي وبعد إصدار  قد يتطلب معاينة من قبل    الجمركي، للمنفذ 

المواد    أخصائيين سالمة  إرسال   االستهالكية مجموعة  طلب  المنتجات    أو  مطابقة  من  للتأكد 

الممنوح  المسبق  الترخيص  على  والتدقيق  الرجوع  بعد  المباشرة  الموافقة  أو  للمواصفات 

لتحليل مخبري يتم طلب التحليل وذلك بإرسال عينات لقسم    وفي حال كان المنتج يحتاج   للمستورد

  االستهالكية صحة البيئة مختومة من الجمارك ترسل بإشراف أخصائي مجموعة سالمة المواد  

       المنتج.إلجراء التحاليل الالزمة للتأكد من سالمة   ةألحد المختبرات المعتمد 
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 : االستهالكيةالتحاليل المطلوبة للمواد 

ل يتطلب  المواد  تقد  وأمان  سالمة  للمواصفات    االستهالكيةقييم  مطابقتها  من  وللتأكد 

بأخذ عينات من الشحنة عند وصولها إل رسالها  والمقاييس المعتمدة إجراء تحاليل مخبرية وذلك 

 . ألحد المختبرات المعتمدة

 

التحاليل المطلوبة للكشف عن تل  قائمة أواًل:  وث جرثومي / معادن ثقيلة / شوائب ب

 

 الحدود المسموحة 

Standard Limit 

 المستحضر 

Product 

ي        التحليل الجرثوم

Microbial Analys is    

<1000 cfu/g All Cosmetics Total count of aerobic mesophilic 

microorganisms(Bacteria, yeast &molds) 

 <100  cfu/g Cosmetics for children 

under three years of age, 

the eye area or the 

mucous membranes 

 Total count of aerobic mesophilic 

microorganisms 

Absence per 1 g or ml All Cosmetics  Pseudomonas aeruginosa  

Absence per 1 g or ml All Cosmetics Candida albicans 

r mlAbsence per 1 g o All Cosmetics Staphylococcus aureus 

Absence per 1 g or ml All Cosmetics Escherichia Coli 

  

 الحدود المسموحة 

Standard Limit 

 المستحضر 

Product 

 تحليل المعادن الثقيلة 

Heavy Metals  Analys is 

5 PPM All Cosmetics Antimony 

3 PPM All Cosmetics Arsenic 

3 PPM All Cosmetics Cadmium 

10 PPM All Cosmetics Lead 

3 PPM All Cosmetics Mercury 

 

 الحدود المسموحة 

Standard Limit 
 المستحضر 

Product 

 تحليل الشوائب   

Trace Impurities Analysis 

10 PPM All Cosmetics 1,4 Dioxane 
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ًا: قائمة  اني التحاليل المطلوبة للكشف عن  ث     ( المقيدة أو) المحظورة نسب الموادب

 

 الحدود المسموحة

Standard Limit 
 المستحضر

Product 

 المكونات المحظورة / المقيدة 

Prohibited / Restricted 

Ingredients 

<3%  

 For the Product to be used on hair or as 

hair dye substances only (not to be used 

on other parts of body).*- Product is in 

compliance to GSO 1943:2016 to be 

used only as Hair dye including to color 

the eye lashes (not to be used on other 

parts of body.  
 

 Henna  Paraphenylenediamine (PPD)  

0% ,ND Skin lightening 

products 

Hydroquinone 

0% ,ND Skin lightening 

products 

Steroids 

 0,2 % Hair straightening 

products 

Formaldehyde 

10 PPM Kohl  Lead 
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 االستهالكية رسم بياني يوضح إجراءات الترخيص واالفساح عن المواد  

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسبق للمواد  الترخيص التقديم طلب 

 (  ومطهرات منظفات /  )مواد تجميل االستهالكية

  االستهالكيةمجموعة سالمة المواد ترسل الى 

 ( عبر نظام افقصحة البيئة )قسم

 طلب غير مكتمل 

الطلب من مقدم الطلب استكمال 

 المتطلبات

ومتطلبات  المستندات توفر 

 المسبق  الترخيص

 الموافقة على الترخيص المسبق  

وطلب  إصدار البيان الجمركي

 الموافقة عبر نظام افق 

غير مطابق للمواصفات 

 المقاييس و

رفض اإلفساح عن 

 الشحنة 

 والمقاييسللمواصفات  مطابق

 اإلفساح عن الشحنة

توفر المستندات ومتطلبات عدم 

 الترخيص المسبق 

تقييم سالمة المنتج يحتاج 

)طلب   عينات للتحليل

 عينات + طلب تحليل( 

تقييم سالمة المنتج ال يتطلب 

عينات يكتفى بالتدقيق على  

 المسبق الترخيص 

 

 وصول الشحنة 
وصول الشحنة وارسال العينات 

 الى التحليل 


