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طلبات الخطة اإلنتاجية الخاصة بمستحضرات التجميل
"حسب سغبت انششكت"
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حًُح انخطت اإلَخبجٍت نًصبَع انخجًٍم انًشخصت بٕصاسة انصحت إلَخبج يسخحضشاث انخجًٍم انًسجهت يحهً
بٕصاسة انصحت ٔحشًم :خبيبث حجًٍم – يسخهضيبث انخعبئت بعذ انخمذو ببنطهببث االحٍت :
طهب يخخٕو عهى ٔسق انششكت .
صٕسة يٍ سخصت انًصُع
صٕسة يٍ إخطبس انخسجٍم ٔيشفك َمم انخصٍُع أٔ َمم انًهكٍت أٔ إضبفت عبٕة يخخهفت عٍ انعبٕة انًزكٕسة فً إخطبس
انخسجٍم "إٌ ٔجذ".
صٕسة يٍ بٍبٌ انخشكٍب نهًسخحضش يعخًذ يٍ اإلداسة انًشكضٌت نهشئٌٕ انصٍذنٍت .
 )MSD) Material Safety Data Sheetنهخبيت انًسخٕسدة يٍ انششكت انًصُعت نهخبيت.
بٍبٌ حشكٍب األنٕاٌ أٔانخبيبث سببمت انخهظ ٔانخجٍٓض يٍ انًصُع األجُبً ٔ يضبْبحٓب ببٍبٌ حشكٍب انًسخحضش انًعخًذ يٍ
اإلداسة انًشكضٌت نهشئٌٕ انصٍذنٍت .
كشف ببنًسخحضشاث انخً حشغب انششكت فً انحصٕل عهً خطت إَخبجٍت سٌُٕت نٓب ""Alphabetical Order
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 .9كشف بًسخهضيبث انخعبئت انالصيت نهخطت اإلَخبجٍت نًسخحضشاث انششكت"Alphabetical Order".
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 .11صٕسة اخش يٕافمت سببمت نكم خبيت أ يسخهضو حعبئت يٍ َفس انًصُع انًشاد ادساجّ ببنخطت
 CD.11يشفك بّ كم انبٍبَبث انسببمت.
.12ببنُسبّ نهششكبث انخً حمٕو بخصٍُع كم يسخحضشاحٓب نذي انغٍش " "TOLLفً يصبَع يخخهفت ٌشجً حمذٌى لٕائى
انًسخحضشاث ٔانًٕاد انخبو يُفصهت نكم يصُع عهً حذِ.
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يهحٕظت :
 فً حبنت ارا كبَج انخبيت راث يُشأ حٍٕاًَ ٌخى احضبس شٓبدة  EDQMأٔ يب ًٌبثهٓب ببالضبفت انى شٓبدة صحٍت بشلى انخشغٍهت
انٕاسدة يع يشاعبة لشاسانهجُت انفٍُت نًشالبت األدٌٔت انصبدس بخبسٌخ  ٔ( 2113/1/11رنك عُذ االفشاج انًحشص) ٔ انزي ٌُص
عهى :
 -1فً حبنت انخبيبث انٕاسدة يٍ دٔل خبنٍت يٍ أيشاض  ٔ BSE, TSEاأليشاض انٕببئٍت ٌخى االنخضاو ببحضبس شٓبدة صحٍت
صبدسة يٍ يصُع انخبيت يٕثمت ٔ يعخًذة بخهْٕب يٍ ْزِ األيشاض ٔ حعٓذ يٍ كم يٍ انششكت انًصُعت نهخبيت ٔ انششكت
صبحبت انًسخحضش فً يصش يٕضح بٓب سلى انخشغٍهت انٕاسدة بأٌ انبٍبَبث انًزكٕسة فً انشٓبدة انصحٍت صحٍحت.
-2فً حبنت انخبيبث انٕاسدة يٍ دٔل بٓب أيشاض  ٔ BSE, TSEاأليشاض انٕببئٍت أٔ انذٔل انخً بٓب سٍطشة عهى انًشض ٌخى
انضاو انششكت صبحبت انًسخحضش ببحضبس شٓبدة سسًٍت صبدسة يٍ جٓت صحٍت ببهذ انًُشأ يٕضح بٓب سلى انخشغٍهت انٕاسدة
حفٍذ خهٕ انخبيت أٔ انًسخحضش يٍ ْزِ األيشاض (ٔ رنك عُذ االفشاج انًحشص).
 فً حبنت إرا كبَج انخبيت يصُعت كًٍبئٍب أٔ يٍ يصذس َببحً حخمذو انششكت بشٓبدة يخخٕيت يٍ انششكت انًصُعت نهخبيت حفٍذ أٌ
انخبيت يصُعت كًٍٍبئٍب أٔ يٍ يصذس َببحً (ٔ رنك عُذ االفشاج انًحشص)
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