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 مقدمة .1

 2003) لســــــنة 11هـــــذا الـــــدليل اإلرشــــــادي بموجـــــب األمـــــر المح�ــــــي رقـــــم ( والســـــالمة بإعــــــداد الصـــــحة إدارة دبــــــي،قامـــــت بلديـــــة 

 بشأن الصحة والسالمة العامة.

وذلـــــك نســـــبة لـــــدورها الهـــــام فـــــي مكافحـــــة الكائنـــــات الحيـــــة التـــــي تضـــــر بصـــــحة اإلنســـــان أو  ضـــــروريةتعتبـــــر مضـــــادات الجـــــراثيم 

ا ع�ـــــى المـــــواد الطبيعيـــــة أو المصـــــنعة. مـــــن أجـــــل قـــــدرتها ع�ـــــى مكافحـــــة الكائنـــــات الحيـــــة التـــــي تســـــبب ضـــــرر  الحيـــــوان وايضـــــا

ومــــــع ذلــــــك، يمكــــــن لمضــــــادات الجــــــراثيم ان تشــــــكل خطــــــرا ع�ــــــى اإلنســــــان والحيــــــوان والبيئــــــة نتيجــــــة لخصائصــــــها الجوهريــــــة 

 وأنماط استخدامها.

 

 الغرض .2

ـــــدليل  ـــــي مـــــن  اإلرشـــــاديالغـــــرض مـــــن هـــــذا ال ـــــداول مضـــــادات الجـــــراثيم فـــــي الســـــوق المحليـــــة فـــــي إمـــــارة دب هـــــو تحســـــين أداء ت

ضــــمان مســــتوى عــــال مــــن حمايــــة  الجــــراثيم مــــعموحــــدة لمضــــادات  جــــراءات رقابيــــةوإخــــالل تبنــــي وضــــمان تنفيــــذ مواصــــفات 

 والبيئة.صحة اإلنسان والحيوان 

مــــع اعطــــاء اهتمــــام خــــاص لحمايــــة الفئــــات  البيئــــة،والحيــــوان  االنســــان،الهــــدف مــــن هــــذا الــــدليل اإلرشــــادي هــــو حمايــــة صــــحة 

الـــــذين  صواألشـــــخاوالمرضـــــعات وكبـــــار الســـــن  والنســـــاء الحوامـــــللإلخطـــــار الصـــــحية مثـــــل االطفـــــال  عرضـــــة واألكثـــــرالضـــــعيفة 

 و المناعة الضعيفة أيعانون من سوء التغذية 

متبعـــــة فـــــي بلديـــــة دبـــــي قبـــــل البـــــدء لاالشـــــتراطات الصـــــحية ام تســـــجيلها وفـــــق المواصـــــفات وتتطلـــــب مضـــــادات الجـــــراثيم ان يـــــت

 في السوق المحلية في إمارة دبي وحسب الدليل االرشادي  استخدامها)تداولها و استيرادها،ب

 

 التعريفات .3

 الجراثيم:مضادات  •

ــــــة،  أو يحتــــــوي للمســــــتهلك، ويتكــــــونأي مــــــادة أو خلــــــيط معــــــد بشــــــكل يــــــتم تــــــوفيره  كثــــــر مــــــن المــــــواد الفعال ع�ــــــى واحــــــده أو أ

بقصــــــد تــــــدمير، أو منــــــع أو تقليــــــل ضــــــرر، أو غيــــــر ذلــــــك مــــــن الســــــيطرة ع�ــــــى أي كــــــائن ضــــــار بــــــأي وســــــيلة أخــــــرى غيــــــر الطــــــرق 

 الفيزيائية او الميكانيكية.

ـــــيط، الســـــتخدامها بقصـــــد تـــــدمير، ردع، تقليـــــل  ـــــيط، أنشـــــئت مـــــن مـــــواد أو خل ـــــع  ضـــــرر،كمـــــا يمكـــــن ان تكـــــون اي مـــــادة أو خل من

 عمل، أو السيطرة ع�ى أي كائن ضار بأي وسيلة غير الطرق الفيزيائية البسيطة او الميكانيكية.

 

 الدقيقة:األحياء  •

ـــــــك  ـــــــر خلـــــــوي، قـــــــادر ع�ـــــــى تكـــــــرار أو نقـــــــل المـــــــادة الوراثيـــــــة، بمـــــــا فـــــــي ذل ـــــــوجي خلـــــــوي أو غي  الفطريـــــــات،أي كـــــــائن ميكروبيول

 ألوليات والديدان الطفيلية المجهرية.الفيروسات، البكتيريا والخمائر، العث، الطحالب وا

 

 الفعالة:المادة  •

 لديها تأثير ع�ى أو ضد الكائنات الضارة. الدقيقة التيالمادة أو الكائنات 
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 الضار: الحيالكائن  •

 ســــاننى اإليعنــــي كــــائن حــــي، بمــــا فــــي ذلــــك العوامــــل المســــببة لألمــــراض، التــــي لهــــا وجــــود غيــــر مرغــــوب فيــــه أو تــــأثير ضــــار ع�ــــ

 أو المنتجات التي يستخدمها أو ينتجها)، وع�ى الحيوان أو البيئة.نشطته أ(

 

 الضعيفة:الفئات  •

األشـــــخاص الـــــذين يحتـــــاجون إلـــــى اعتبـــــار خـــــاص عنـــــد تقيـــــيم اآلثـــــار الصـــــحية الحـــــادة والمزمنـــــة لمضـــــادات الجـــــراثيم. وتشـــــمل 

ـــــار  ـــــدوا بعـــــد والرضـــــع واألطفـــــال وكب ـــــم يول ـــــذين ل ـــــذين واألشـــــخاص الســـــن،هـــــذه الفئـــــات النســـــاء الحوامـــــل والمرضـــــعات، وال  ال

ضـــــــادات الجـــــــراثيم ع�ـــــــى المـــــــدى الطويـــــــل، والعمـــــــال و المناعـــــــة الضـــــــعيفة عنـــــــد تعرضـــــــهم لمأيعـــــــانون مـــــــن ســـــــوء التغذيـــــــة 

 والمقيمين.

 

  مضادات الجراثيم وأصناف منتجاتمجال التطبيق  .4

 منتجات النظافة البشرية  4.1

مضــــــادات الجــــــراثيم التــــــي تســــــتخدم ألغــــــراض النظافــــــة البشــــــرية، وتطبــــــق ع�ــــــى أو عــــــن طريــــــق مالمســــــة البشــــــرة أو 

 فروة الرأس بغرض التطهير.

 للجراثيم المضادةمثلة: مطهرات االيادي، منتجات العناية الشخصية األ

  

 اإلنسان أو الحيوان) ىالمباشر ع�للتطبيق  ةغير معدالمطهرات ومبيدات الطحالب ( 4.2

ال تســـــــتخدم لالتصـــــــال  واألثـــــــاث التـــــــيمضـــــــادات الجـــــــراثيم التـــــــي تســـــــتخدم لتطهيـــــــر األســـــــطح والمـــــــواد والمعـــــــدات 

اســـــتخدام هـــــذه المـــــواد حمامـــــات الســـــباحة، واالســـــتحمام  مـــــاكنوتشـــــمل أاالعـــــالف، المباشـــــر مـــــع المـــــواد الغذائيـــــة أو 

والميـــــاه األخـــــرى؛ أنظمـــــة تكييـــــف الهـــــواء؛ والجـــــدران واألرضـــــيات فـــــي المنـــــاطق الخاصـــــة والعامـــــة، والصـــــناعية وغيرهـــــا 

 المهنية.من مناطق األنشطة 

ـــــــةاأل الكيميائيـــــــة المعـــــــدة لالســـــــتخدام  المطهـــــــرات-االســـــــتخداماتاألرضـــــــيات، المطهـــــــرات المتعـــــــددة  : مطهـــــــراتمثل

 التجاري المباشر بين الشركات.

 

  :مالحظة هامة 

المنتجـــــــات المســـــــتخدمة لتطهيـــــــر األجهـــــــزة الطبيـــــــة والمعـــــــدات الطبيـــــــة غيـــــــر مشـــــــمولة تحـــــــت نطـــــــاق هـــــــذا الـــــــدليل  

بالموافقــــــــة ع�ــــــــى األجهــــــــزة الطبيــــــــة فــــــــي دولــــــــة  المعنيــــــــةوينبغــــــــي ان تعــــــــرض ع�ــــــــى الســــــــلطة المختصــــــــة  اإلرشــــــــادي

 .اإلمارات العربية المتحدة

 

 منتجات النظافة البيطرية 4.3

الصابون المطهر ومنتجات النظافة النظافة البيطرية مثل المطهرات ومضادات الجراثيم التي تستخدم ألغراض 

 تستخدم هذه المنتجات لتعقيم المواد واألسطح المرتبطة بسكن أو نقل الحيوانات. للميكروبات،المضادة 

 والمواد المنظفة المضادة للميكروبات المستخدمة في المزارع. مثلة: المطهراتاأل
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 عالفغذية واألماكن األأ فيالمنتجات المستخدمة  4.4

و أ بإنتاج، نقل، تخزينواألسطح المرتبطة  واألوا�ي،مضادات الجراثيم التي تستخدم لتعقيم المعدات والحاويات 

 استهالك األغذية أو األعالف لإلنسان والحيوان.

كه والمنتجات  فياالمثلة: مطهرات االسطح الصلبة المستخدمة  المقاصب، المنتجات المطهرة للخضروات والفوا

 المطهرة المستخدمة في مجاالت التصنيع الغذائي.

 

 مطهرات المياه 4.5

 ال تشمل مياه الشرب)(والحيوانات. لكل من البشر  هلتطهير الميامضادات الجراثيم التي تستخدم 

 .السباحةحواض أمطهرات مياه  النوافير،: مطهرات مياه االمثلة

 

 المنتجات الطاردة للحشرات 4.6

) من عوضالب-تستخدم المنتجات في هذه المجموعة للسيطرة ع�ى الكائنات الحية الضارة مثل الالفقاريات (البراغيث 

 مباشرة ع�ى البشرة خالل استخدامها

 االمثلة: البخاخات والكريمات الطاردة للحشرات.

 

 مضادات الجراثيم تسجيل منتجات .5

فـــــي امـــــارة دبـــــي  وســـــالمة المســـــتهلكتســـــجيل منتجـــــات مضـــــادات الجـــــراثيم هـــــي الحفـــــاظ ع�ـــــى صـــــحة  األساســـــية مـــــنالغايـــــة 

تســــــــجيلها فــــــــي حــــــــال مطابقتهــــــــا للمواصــــــــفات الفنيــــــــة  ومــــــــن ثــــــــمبجمــــــــع معلومــــــــات لتقيــــــــيم ســــــــالمة مضــــــــادات الجــــــــراثيم 

 المعتمدة. واالشتراطات الصحية

ـــــــي بشـــــــأن الصـــــــحة والســـــــالمة ا 2003) لســـــــنة 11االمـــــــر المح�ـــــــي رقـــــــم (ووفقـــــــا   ـــــــك , لعامـــــــة فـــــــي إمـــــــارة دب فـــــــان تســـــــجيل تل

التــــرويج لهــــا فـــــي  تصـــــنيع اووبيــــع أو توزيــــع او  البــــدء باســـــتيرادالمتطلبـــــات االساســــية قبــــل  أحــــدالمنتجــــات فــــي بلديــــة دبـــــي هــــو 

مـــــع االلتـــــزام بوجـــــود رخصـــــة ســـــارية المفعـــــول تحمـــــل نشـــــاط ذو عالقـــــة بمنتجـــــات مضـــــادات  دبـــــي،الســـــوق المحليـــــة فـــــي إمـــــارة 

 الجراثيم 

 

 ات طلب الحصول ع�ى خدمة التسجيلخطو

وحســـــب يــــتم التقـــــديم الـــــى اجـــــراء تســــجيل منتجـــــات مضـــــادات الجـــــراثيم الكترونيــــا مـــــن خـــــالل الموقـــــع االلكترو�ــــي لبلديـــــة دبـــــي 

  التالية: الخطوات

 www.dm.gov.aeالدخول الى الموقع االلكترو�ي لبلدية دبي  •

 الخدمة: خدمة تسجيل المنتجات االستهالكية (منتجي)اختيار  •

 

 المعنيون بتسجيل مضادات الجراثيم  5.1

القيام بتسجيل منتجات مضادات الجراثيم في بلدية دبي قبل التداول في  ادناه،يتحتم ع�ى الفئات التالية والمذكورة 

 السوق المحلية في امارة دبي او استيراد تلك المنتجات من خارج الدولة لغرض التداول في السوق المحلية  

http://www.dm.gov.ae/
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 المصنعون المحليون 5.1.1

 تسجيل،الالتقديم الى اجراء  عالقة)،شهادة صناعية سارية المفعول بنشاط ذو  (وجوديتحتم ع�ى المصنعين المحليين 

 في حال قيام المصنع بطرح المنتجات بصورة مباشرة الى السوق المح�ي 

 

 الوكالء المحليون  5.1.2

في  ل،التسجيالتقديم الى اجراء  عالقة)،شهادة تجارية سارية المفعول بنشاط ذو  (وجوديتحتم ع�ى الوكالء المحليين 

وق او تداول تلك المنتجات في الس المح�ي،حال قيام باستيراد تلك المنتجات من خارج الدولة لغرض التداول في السوق 

 المصنعة محليا   وكذلك للمنتجاتالمح�ي 

 

 متطلبات مقدم الطلب  5.2

 ات،مســـــتودعيجب ع�ى مقدم طلب التســـــجيل للمنتج أن يكون شـــــركة مســـــجلة في دولة االمارات العربية المتحدة، أو لها 

 ووجود رخصة تجارية صالحة في دولة االمارات العربية المتحدة ذات نشاط متخصص في مجال مضادات الجراثيم.

 

  :مسؤوليات مقدم الطلب 5.3

ــــــة عــــــ • ــــــب المســــــؤولية كامل ــــــات يتحمــــــل مقــــــدم الطل ــــــع البيان ــــــتج، وأيضــــــا عــــــن صــــــحة جمي ن ســــــالمة وجــــــودة المن

 والمستندات المرفقة مع طلب التسجيل.

ضـــــرر ع�ـــــى صـــــحة المســـــتهلك  المحليـــــة أيمنتجـــــات مضـــــادات الجـــــراثيم المتداولـــــة فـــــي الســـــوق تســـــبب  أاليجـــــب  •

 المنـــــــتج،عـــــــرض  طريقـــــــة-الخصـــــــوصع�ـــــــى وجـــــــه مـــــــع مراعـــــــاة و والمتوقـــــــع للمنـــــــتجعنـــــــد االســـــــتخدام الطبيعـــــــي 

التحـــــذير مـــــن ســـــوء اســـــتخدامه، فضـــــال عـــــن وجـــــود معلومـــــات أخـــــرى مقدمـــــة مـــــن قبـــــل تعليمـــــات اســـــتخدامه و

 المصنع أو وكيله أو أي شخص آخر مسئول عن طرح المنتج في السوق 

وهـــــذه التحـــــذيرات ال يســـــتثنى منهـــــا أي شـــــخص مهمـــــا كـــــان تحـــــت أي مســـــمى ينـــــدرج ضـــــمن متطلبـــــات الـــــدليل  •

 االرشادي  

 

 :التسجيلير في محتويات التعديالت أو التغي 5.4

 أي ) عنالتســــجيل والتصــــاريحي (قســــم يتطلب اعالم الجهة المختصــــة في بلدية دب  المنتجات،بعد أن تتم عملية تســــجيل 

ع�ى  اريحالتســـجيل والتصـــ ضـــرورة الحصـــول ع�ى موافقة قســـم بالمنتج، معالمتعلقة  تفاصـــيل التطبيقتعديل الحق في 

 تلك التعديالت 

 

 المنتج:صالحية تسجيل  5.5

ســـنوات من تاريخ اصـــدار الشـــهادة , و يراعى التقديم للتجديد بعد انتهاء  5تمتد صـــالحية شـــهادة التســـجيل للمنتجات الى 

 فترة الصالحية 
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 :استدعاء وسحب المنتج 5.6

 وســـــالمة المســـــتهلكطرحها في الســـــوق المحلية في حال ثبت خطورتها ع�ى صـــــحة  اســـــتمرارومنع يتم ســـــحب المنتجات 

ء الوكال –ق الموردين كذلك القيام باســــــــــتدعاء المنتجات (عن طريو المســــــــــتهلك،قبل وصــــــــــولها الى  آمنة)(منتجات غير 

 سالمة المستهلك بعد وصولها الى المستهلك. التي تمثل خطورة ع�ى صحة و  المصنعين)المحليين و

 صة  االخرى المخت والجهات الحكوميةدبي  وبدقة وبإشراف بلديةتتم عملية سحب او استدعاء المنتجات بصورة فورية 

 

 :المخالفات والعقوبات 5.7

ه حسب سـيتم مخالفت حينه،المطبقة في يل اإلرشـادي والقوانين المتبعة ومن يخالف أو يتعارض مع أي بند من بنود الدل

 بشأن الصحة والسالمة العامة. 2003) لسنة 11المح�ي رقم ( االمر

 

 التسجيل)طلب  (نموذجالمستندات المطلوب إرفاقها لعملية تسجيل مضادات الجراثيم  .6

يجـــــب ع�ـــــى المنـــــتج أن يســـــتوفي  والســــالمة،إلتمــــام عمليـــــة تســـــجيل منتجـــــات مضـــــادات الجــــراثيم فـــــي بلديـــــة دبـــــي ادارة الصـــــحة 

  جميع الوثائق التالية:

  الحر:شهادة البيع  6.1

بد من حيث ال المنشـأ،يتم اصـدار هذه الشـهادة من قبل الهيئات او الدوائر الصـحية أو الجهات المعنية المعترف بها في بلد 

تكمن أهمية و  )والتأكيديتطلب احضـــار النســـخة االصـــلية عند الحاجة للمطابقة  (قدتوفير تلك الشـــهادة عند تقديم الطلب 

 بحرية في بلد المنشأ وصالح لالستخدام هذا المستند في إشارته بأن المنتج يباع

 

  مالحظة:

يتم االســـــــتعانة برســـــــالة تأكيدية من قبل وكيل المنتج، عند اختالف أســـــــماء المنتجات المراد طرحها في الســـــــوق عن تلك 

 المذكورة في الشهادة 

 

  المكونات:تقرير بيان  6.2

ويجب ان تكون موقعه ومختومة من القسم او  المنشأ،يتم اصدار هذه الشهادة من قبل المصنع لتلك المنتجات في بلد 

 المصنع.  والتطوير فيالبحث  المسؤول عنالشخص 

 

 الفحوصات المخبرية: 6.3

  الفعالية:اختبار  6.3.1

يجـــب ان يغطي ويثبـــت جميع االدعـــاءات المـــذكورة ع�ى المنتج من قبـــل إلزاميـــا لجميع مضــــــــــــادات الجراثيم و يعتبر 

 :ع�ى أن يشمل اختبار الفعالية الجوانب التالية المصنعة،الشركات 

 الفعالية ضد الكائنات المستهدفة مع تسجيل انخفاض واضح في عدد الكائنات  •

 الفعالية ضد الكائنات الممثلة المستهدفة  •

 (بما في ذلك تأخير الوقت) طريقة العمل •
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ي ذلك بما ف  التعريفية البطاقةذكرها ع�ى  الجراثيم عندبيانات الفعالية لدعم االدعاءات ع�ى منتجات مضادات  •

 أي بروتوكوالت قياسية متوفرة، أو استخدام التجارب الميدانية بما في ذلك معايير األداء المناسبة.

 

 :مثلة لالدعاءات التي بحاجة الى اختبار الفعاليةأ

ازير، فيروس انفلونزا الخن يقتل-فيروس نقص المناعة البشرية  ضد-فيروسات  مضاد-من البكتيريا  ٪99.99(يقتل 

 ).الخ.

 

 فحص الميثانول:  6.3.2

التي تحتوي ع�ى الكحول بما في ذلك معقمات اليد  للجراثيميتم طلب اختبار فحص الميثانول للمنتجات المضــــــــــادة 

 لتأكيد عدم وجود محتوى الميثانول في مثل هذا المنتج.

 

 فحص نسبة محتوى الكحول:  6.3.3

طلب الفحص لجميع المنتجات المضادة للجراثيم بما في ذلك معقمات اليد القائمة ع�ى الكحول كمادة فعالة  يتم •

 للتأكد من وجود الحد األد�ى من النسبة المئوية الفعالة من محتوى الكحول في المنتج

 ٪60الحد األد�ى المقبول من اإليثانول في المنتج القائم ع�ى الكحول:  •

 ٪70في المنتج القائم ع�ى الكحول:  Isopropyl alcoholيزوبروبي�ي مقبول من الكحول األالحد األد�ى ال •

 

   هامة:مالحظة 

ن قبل يتم طلبه م وحســـب ماقد يتم الطلب من الشـــركة المعنية بتســـجيل المنتج اجراء تحليل مخبري اخر للمنتجات 

  التالي:مع مالحظة  المنتج،وفقا لحالة  قسم التسجيل و التصاريح في إدارة الصحة و السالمة , 

الفحوصـــــــــات المخبرية يجب ان تتم عن طريق مختبر معتمد ســـــــــواء في بلد المنشـــــــــأ أو اي من المختبرات جميع  •

 المعتمدة في الدولة ع�ى ان يكون التحليل المخبري مشمول في نطاق االعتماد 

 لمركز االمـــارات: يرجى االطالع ع�ى الموقع االلكترو�ي العربيـــة المتحـــدة المختبرات المعتمـــدة في دولـــة اإلمـــارات •

 http://www.eiac.gov.ae/en/pages/default.aspx/  العالمي لالعتماد

/  )ILACالعتماد المختبرات (للمنظمة الدولية المختبرات المعتمدة عالميا: يرجى االطالع ع�ى الموقع االلكترو�ي  •

https://ilac.org/ 

 

 

 وثيقة بيانات السالمة 6.4

 لمنشأ،اقبل الهيئات او الدوائر الصحية أو الجهات المعنية المعترف بها في بلد  الشهادة مناو  الوثيقةيتم اصدار هذه 

قة يتطلب احضار النسخة االصلية عند الحاجة للمطاب (قدحيث البد من توفير تلك الوثيقة عند تقديم طلب التسجيل 

 )GHS( النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمهاتكون متوافقة مع متطلبات  أنع�ى  ،والتأكيد)

 

 

http://www.eiac.gov.ae/en/pages/default.aspx
https://ilac.org/
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  هامة:مالحظة 

 :مؤرخة ويجب أن تتضمن العناوين التاليةن تكون وثيقة بيانات السالمة أيجب 

 تعريف المادة / اعداد المواد .1

 .تحديد المخاطر .2

 .معلومات عن المكونات التركيبة / .3

 .تدابير اإلسعافات األولية .4

 .تدابير مكافحة الحريق .5

 .تدابير مواجهة التسرب العارض .6

 .المناولة والتخزين .7

 .ضوابط التعرض / الحماية الشخصية .8

 .الفيزيائية والكيميائيةالخصائص  .9

 .والقابلية للتفاعل واستقرار المكوناتثبات  .10

 .معلومات السمية .11

 .المعلومات البيئية .12

 موجبات التخلص من النفايات ذات العالقة  .13

 .معلومات النقل .14

 .المعلومات التنظيمية .15

 .معلومات أخرى .16

 

 المنتج سالمةتقرير/ دراسة تقييم  6.5

 المنشأ من قبل الهيئات المعتمدة المعترف بها ويطلب تقرير تقييم /دراسة السالمةهذه الشهادة يجب ان تصدر من بلد 

 فقط في الحاالت التالية:

 :المنتجات التي تحتوي ع�ى مكونات النانو •

يتم طلب هذا التقرير لضمان سالمة المكونات المصنعة عن طريق تكنولوجيا النانو وإلثبات سالمة المنتج الذي 

  المكونات.يحتوي ع�ى تلك 

 باألغذية"المنتجات المتعلقة  •

لبشري ا االستخداميتم طلب هذا التقرير إلثبات سالمة المنتج كمادة كيميائية مالمسة لألغذية ولضمان سالمة 

 .المباشر مع الطعام

 

 متطلبات البطاقة التعريفية للمنتج .7

أن تتوفر متطلبات البطاقة التعريفية لمنتجات مضادات الجراثيم عند التقديم للمنتج. (بحاجة الى توضيح في اللغة  يجب

المنتج بحجم وشكل مناسب بحيث يضمن استيعاب المتطلبات اإللزامية للمعلومات  من توفيرالبد و  اإلنجليزية)

   للمستهلكين.ووضوح المعلومات رضى  وذلك لضمانالمذكورة في البطاقة التعريفية للمنتج 
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مثال توفير تلك المتطلبات ع�ى سبيل ال أن يتممن الممكن حينها  للمنتج،في حال عدم القدرة ع�ى توفير حجم مناسب 

  المنتج.من وثيقة أو كتيب ملحق أو حتى نشرة صغيرة مرفقة مع 

 

 المتطلبات العامة للبطاقة التعريفية 7.1

 المكونات المطلوبة التي يجب أن يعلن عنها بوضوح باللغة اإلنجليزية و / أو اللغة العربية: ي�يفيما 

 االسم التجاري او العالمة التجارية للمنتج  التجارية:العالمة  •

 اسم المنتج: االسم التجاري للمنتج لمضادات الجراثيم ال يمكنه استبدال اسم المنتج  •

 المتحدة يةالعرباإللكترو�ي للمصنع او للوكيل المح�ي داخل دولة االمارات  والموقع العنوان، االسم،بيانات المصنع:  •

 ..الخ) فرنسا -أمريكاالمستهلك. (تضليل  وصريحة لتجنببلد المنشأ: ينبغي اإلشارة اليها بطريقه واضحة  •

 ذكر المكونات الفعالة مع تركيزها الصريح بالوحدات المترية  المكونات: •

 

 هامة:مالحظة 

 المنتج يجدر اإلشارة اليها ب كلمة "نانو" بين قوسين مكونات نانو فيفي حال وجود 

 يجب ان يوضح ع�ى المنتج بالوحدات المترية و وزن المنتج:أحجم  •

ير قابلة ملصقات غ أويجب ان توضح ع�ى الملصق باستخدام الطباعة الغير قابلة لإلزالة  إلنتاج واالنتهاء:اتاريخ  •

 لإلزالة

 

  :هامة مالحظة

 فترة صالحية المنتج ما بعد الفتح يمكن قبولها ع�ى حسب نوع المنتج

 تطلب ذلك إذايجب ان يتم توضيح ظروف التخزين الخاصة غير المعتادة  شروط التخزين: •

من اسم المنتج او طريقه  واضحةع�ى المنتج اال ان كانت  واضحةيجب ان تذكر بطريقه  تعليمات االستخدام: •

 عرضه

يجب ان توضح ع�ى حسب متطلبات النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية  التحذيرات الصحية: •

 )GHSووسمها (

 يجب ان يكون مذكور بشكل واضح ومميز لكل منتج. رقم الشفرة الصناعية للمنتج (الباركود): •

 يجب ان يكون مذكور بشكل واضح ومميز لكل منتج. (الدفعة): رقم التشغيلة •

ادعاءات تتعلق بمنع ,عالج , او الوقاية من االمراض ع�ى الملصق او  أيال يجب االشارة الى  الدعاءات الطبية:ا •

 النشرة الداخلية او الكتيبات او االعالنات وغيرها.

 .معالمجت وتقاليد وقيميمنع استخدام الصور واإليضاحات التي تتنافى  الئقة:الرسوم التوضيحية الغير  •

 

 هامة:مالحظة 

 .المرفقة)(اقرأ الوثيقة او النشرة  اليها بجملة اإلشارةالمنتج يجب  ملحقة معوجدت وثيقة او نشرة  إذا
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متطلبــــــــات البطاقــــــــة التعريفيــــــــة للمنتجــــــــات المعــــــــدة لالســــــــتخدام التجــــــــاري المباشــــــــر بــــــــين الشــــــــركات والمنتجــــــــات  7.2

 الخاص:المعدة لالستخدام المهني 

التعريفية للمنتجات المعدة لالستخدام التجاري المباشر بين الشركات و المنتجات المعدة ن تتوافق البطاقة أ ينبغي

لالستخدام المهني الخاص مع المتطلبات المذكورة اعاله للبطاقة التعريفية لمنتجات مضادات الجراثيم , ولكن قد يكون 

 لها بعض االستثناءات او المتطلبات الخاصة االخرى و ع�ى النحو التالي:

 اختياري فقط لهذه الفئة  ):رقم الشفرة الصناعية للمنتج (الباركود •

ان تكون مذكورة وفق النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية  بالمنتج: يجبرموز الخطورة المتعلقة  •

 ووسمها

مها للمستخدم تقديإذا تم توفير المنتجات مع وثيقة بيانات السالمة ينبغي ذكر ذلك بوضوح ع�ى الملصق انه يتم  •

 ) SDS( النهائي مع

ع�ى المعلومات التالية من  تحتوييمكن ان ) SDS(بيانات سالمة المواد  صحيفةالنشرة المقدمة بما في ذلك  •

  الملصق:دون ان تكون مكتوبة ع�ى 

 تعليمات االستخدام -

 التحذيرات الصحية -

 احتياطات السالمة -

 المتريةعدد مرات االستخدام ومعدل الجرعة بالوحدات  -

 العبوة.ذلك حظر اعاده استخدام  فيطريقة التخلص االمن من المنتج بما  -

عند الحاجة، يفضل ذكر المعلومات عن أي خطر واضح ع�ى البيئة المتعلقة بحماية الكائنات غير  -

 المستهدفة.

يتعين  الذيعند الحاجة، يفضل ذكر الفترة الزمنية الالزمة لتأثير مضادات الجراثيم، والفاصل الزمني  -

 مراعاته عند تطبيقها.

 تفاصيل اآلثار الجانبية السلبية المباشرة أو غير المباشرة المحتملة وطريقه اإلسعافات األولية. -

 

 المياه لمنتجات معالجة متطلبات البطاقة التعريفية 7.3

جات مضادات التعريفية لمنت للبطاقةتتوافق البطاقة التعريفية لمطهرات المياه مع المتطلبات المذكورة اعاله  أننبغي ي

 ذكرها بوضح ع�ى البطاقة التعريفية: والتي يجبالجراثيم ولكن يوجد بعض المتطلبات الخاصة 

 "غير معدة لمعالجة مياه الشرب"  التعريفية: البطاقة وبوضوح ع�ىيجب أن تكتب  •

تطهير ل (تستخدممجال االستخدام يجب ان يذكر بوضوح ع�ى الملصق لتحديد فئة المنتج ع�ى سبيل المثال:  •

 السباحة)لتطهير حمامات  (تستخدمنوافير المياه) 
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 GHS)(ووسمها النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية  .8

من األمم المتحدة مدفوعا بالحاجة إلى أن يكون تصنيف المواد الكيميائية ووسمها منسقا في جميع أنحاء يمثل النظام مبادرة 

عباره عن معايير موحده عالميا لتصنيف ووسم المواد الكيميائية ووضع العالمات المرتبطة بها ومتطلبات  وهي العالم.

 ع هذه التصنيف.وثائق بيانات السالمة التي يجب أن تستخدم جنبا إلى جنب م

ومتطلبات ) كأساس لتصنيف المواد الكيميائية GHSالنظام العالمي الموحد ( والهدف من ذلك هو أن تستخدم جميع الدول

 التعريفية، ولكن هناك تفاوت لمتطلبات كل دوله ع�ى حدة. البطاقة

 

 :النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها تنفيذ هدافأ 8.1

 حماية الصحة البشرية والبيئة من خالل توفير نظام لإلبالغ عن االخطار المشمولة في جميع أنحاء العالمتعزيز  •

 توفير اإلطار المعترف به عالميا للدول التي تفتقر لوجود هذا النظام. •

ة إلى جتقليل الحاجة الختبار وتقييم المواد الكيميائية (الموافقة / التصنيف المنسق سيساعد ع�ى تقليل الحا •

 التجارب ع�ى الحيوانات)

  عالميوأساس دولي  صحيح ع�ىتسهيل التجارة في المواد الكيميائية التي تم تقييم وتحديد مخارطها بشكل  •

 

تم تنفيـــــــذها عـــــــن طريـــــــق النظـــــــام المنســـــــق عالميـــــــا لتصـــــــنيف المـــــــواد الكيميائيـــــــة يســـــــ التـــــــي األساســـــــيةالتغييـــــــرات  8.2

 :)GHS( ووسمها

 سيتم  استبداله بشكل المعين االحمر        البرتقاليالمربع  •

 

 
 

 : يتم استبداها بتقرير عن المخاطر.عبارات المخاطر •

 يتم استبدالها بالبيانات التحذيرية :السالمةعبارات  •
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 :)GHS( النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها يف  المتبعةالعالمات  أو التوضيحيةالصور  8.3

 

 
 

 المراجع .9

 العامة وسالمة المجتمع في إمارة دبي الصحة بشأن 2003) لسنة 11األمر المح�ي رقم ( •

 االسواق واستخدامها فياتاحه مبيدات الجراثيم  بخصوص 528/2012الالئحة األوروبية رقم  •

  EC 1272/2008الالئحة األوروبية رقم  •

 )CLP(والخليط  للموادوالتغليف والتي تهتم بالتصنيف ووضع العالمات والتعبئة  •

 الخطرة العالمات للمواديهتم بتصنيف وتغليف ووضع  EEC/  67/548التوجيه األوروبي  •

 )REACHتهتم بتسجيل وتقييم واعتماد وتقييد المواد الكيميائية ( EC 1907/2006الالئحة األوروبية رقم  •

 

 

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 بلدية دبي

  800900 

 montaji@dm.gov.ae 

 


