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ﻤﺴﺘﺤﻀ ﺭ ﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل – الئﺤة ﺍدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل وﺍلعناية ﺍلشخصية
Cosmetic products – Technical Regulation of cosmetic and personal
care products claims

إعداد
اللجنة الفنية الخليجية لقطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
هذه الوثيقة مشروع لالئحة خليجية تم توزيعها إلبداء الرأي والملحوظات بشأنها ،لذلك فإنها عرضة
للتغير والتبديل ،وال يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إال بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
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تقديم
هيئة ﺍلﺘقييس لدول مجلس ﺍلﺘعاون لدول ﺍلخليج ﺍلعربية هيئة إقليﻤية تﻀم في عﻀويﺘها ﺍألجهزة ﺍلوطنية
 ومن مهام ﺍلهيئة إعدﺍد ﺍلﻤوﺍصفاﺕ ﺍلقياسية ﺍلخليجية بوﺍسطة، للﻤوﺍصفاﺕ وﺍلﻤقاييس في دول ﺍلخليج ﺍلعربية
. لجان فنية مﺘخصصة
12 وقد قامت هيئة ﺍلﺘقييس لدول مجلس ﺍلﺘعاون لدول ﺍلخليج ﺍلعربية ضﻤن برنامج عﻤل ﺍللجنة ﺍلفنية ﺭقم
" ﺍللجنة ﺍلفنية لﻤوﺍصفاﺕ قطاع مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل وﺍلعناية ﺍلشخصية " بﺘﺤديث مشروع ﺍلالئﺤة ﺍلفنية
" ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل – الئﺤة ﺍدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل وﺍلعناية2528/2021 ﺍلخليجية ﺭقم
) وقد قامت ( ﺍلﻤﻤلكة ﺍلعربية ﺍلﺴعودية.  على أن تلغي ﺍلالئﺤة ﺍإلصدﺍﺭ ﺍلقديم و تﺤل مﺤلها،“ ﺍلشخصية
. بإعدﺍد مشروع هذه ﺍلالئﺤة ﺍلفنية
 ﺍلذي عقد بﺘاﺭيخ، )

( وقد ﺍعﺘﻤدﺕ هذه ﺍلالئﺤة كالئﺤة فنية خليجية في ﺍجﺘﻤاع مجلس إدﺍﺭة ﺍلهيئة ﺭقم
. م/ /  ﺍلﻤوﺍفق،  هـ/
/

Foreword
GCC Standardization Organization (GSO) is a regional Organization which consists of the National
Standards Bodies of GCC member States. One of GSO main functions is to issue Gulf Standards
/Technical regulations through specialized technical committees (TCs).
GSO through the technical program of committee TC No.:12 "Gulf TC of Cosmetics and Personal Care"
has updated the draft Gulf Technical Regulation No. GSO 2528/2021 "Cosmetic products – Technical
Regulation of cosmetic and personal care products claims"., which cancels and replaces the last edition.
The Draft Technical Regulation has been prepared by Kingdome of Saudi Arabia
This standard has been approved as a Gulf Standard by GSO Board of Directors in its meeting No. (
),held on / /
H, / /
G.

Gulf Technical Regulation

GSO/FDS 2528 /2021

مستحضرات التجميل – الئحة ادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
Cosmetic products – Technical Regulation of cosmetic and
personal care products claims
-1

المجال ونطاق التطبيق
تخﺘص هذه ﺍلالئﺤة بﻤعايير ﺍدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل ،وتوضح ﺍلﻤعايير ﺍألساسية لالدعاءﺍﺕ
ﺍلﻤﺴﻤوحة بﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل.
ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘي تﺤﺘوي على ﺍدعاءﺍﺕ مخالفة لهذه ﺍلالئﺤة قد تخرج من نطاق ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر ﺍلﺘجﻤيلي.
وظائف ،ومجاالﺕ ﺍلﺘطبيق وﺍالسﺘخدﺍم ﺍلﻤقصود من مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل كﻤا تم ذكرها في مﺘطلباﺕ
ﺍلﺴالمة في مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل .GSO 1943
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المراجع التكميلية

 " GSO 1943 1/2مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل-مﺘطلباﺕ ﺍلﺴالمة في مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل".
-3

التعاريف

 1/3مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل:
أي مادة أو خليط مصﻤم السﺘخدﺍم ومالمﺴة ﺍألجزﺍء ﺍلخاﺭجية لجﺴم ﺍإلنﺴان مثل( :ﺍلجلد أو ﺍلشعر أو
ﺍألظافر أو ﺍلشفاه أو ﺍألسنان أو ﺍألعﻀاء ﺍلﺘناسلية ﺍلخاﺭجية أو ﺍلغشاء ﺍلﻤخاطي لﺘجويف ﺍلفم) بغرض
تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تﺤﺴين ﺭﺍئﺤﺘها أو حﻤايﺘها أو ﺍبقائها في أفﻀل حالة.
 2/3إدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل:
هي أي معلومة عن طبيعة و/أو تأثير و/أو فعالية و/أو ﺍلﻤﺤﺘوياﺕ ﺍلﻤذكوﺭة على ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر أو في
ﺍلدعاية وﺍإلعالن أو بأي وسيلة ترويجية.
 3/3ﺍإلدعاءﺍﺕ غير ﺍلﻤقبولة:
ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي ال تﺘوﺍفق مع تعريف ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر ﺍلﺘجﻤيلي وﺍلﻤعايير ﺍألساسية الدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ
ﺍلﺘجﻤيل ويشﻤل ذلك ﺍالدعاءﺍﺕ بعالج حاالﺕ مرضية ،أو ﺍلﺘغيير ﺍلكبير في وظائف ﺍلجﺴم ﺍلفﺴيولوجية أو
ﺍلﺘأثير في عﻤلية ﺍلﺘﻤثيل ﺍلغذﺍئي.
 4/3ﺍالدعاء ﺍلﺘجﻤيلي ﺍألساسي:
ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي تذكر بشكل وﺍضح وباﺭز للﻤﺴﺘهلك وتصف وظيفة ﺍلﻤنﺘج ﺍألساسية.
 5/3ﺍالدعاء ﺍلﺘجﻤيلي ﺍلثانوي:
ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي تصف وظائف أخرى للﻤنﺘج باإلضافة لإلدعاء ﺍألساسي.

2

Gulf Technical Regulation

GSO/FDS 2528 /2021

 6/3ﺍلﻤادة
ﺍلعنصر ﺍلكيﻤيائي ومركباته ﺍلﻤوجود في ﺍلطبيعية أو ﺍلذي تم ﺍلﺤصول عليه بالﺘصنيع ،بﻤا في ذلك أي
موﺍد مﻀافة ضروﺭية للﺤفاظ على ﺍسﺘقرﺍﺭه ،وأي شوﺍئب ناجﻤة عن ﺍلعﻤلية ﺍلﻤﺴﺘخدمة لﺘصنيعه
باسﺘثناء أي مذيب يﻤكن فصله دون ﺍلﺘأثير على ﺍسﺘقرﺍﺭ ﺍلﻤادة أو تغيير تركيبها.
 7/3ﺍلخليط
خليط أو مﺤلول يﺘكون من ﺍثنين أو أكثر من ﺍلﻤوﺍد.

-4المعايير األساسية الدعاءات مستحضرات التجميل
جﻤيع ﺍالدعاءﺍﺕ وﺍإلعالناﺕ ﺍلخاصة بﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل يجب أن تﺘوﺍفق مع ﺍلﻤعايير ﺍلﺘالية:

 1/4ﺍاللﺘزﺍم ﺍلقانوني
 1/1/4أن تﺘوﺍفق ﺍالدعاءﺍﺕ وﺍإلعالناﺕ مع كل ﺍلقوﺍنين ﺍلﻤعﻤول بها دﺍخل دول ﺍلخليج ﺍلعربية،
وأال تﺘعاﺭض مع ﺍلقيم ﺍإلسالمية أو عادﺍﺕ ﺍلﻤجﺘﻤع.
 2/1/4قبول ﺍالدعاء يعﺘﻤد على تصوﺭ عﻤوم مﺴﺘهلكي منﺘجاﺕ ﺍلﺘجﻤيل ،مع ﺍألخذ بعين ﺍالعﺘباﺭ
ﺍلعوﺍمل ﺍالجﺘﻤاعية وﺍلثقافية وﺍللغوية في ﺍلﺴوق.
 3/1/4أال يﺘم ﺍسﺘخدﺍم عباﺭة "ﺍلﻤنﺘج مطابق الشﺘرﺍطاﺕ سالمة منﺘجاﺕ ﺍلﺘجﻤيل ﺍلﻤعﻤول بها في
ﺍلهيئة" ونﺤوها إليهام ﺍلﻤﺴﺘهلك بأفﻀلية ﺍلﻤنﺘج.
 2/4ﺍلصدق
 1/2/4يجب أال يعﺘﻤد ﺍلعرض ﺍلعام لﻤﺴتتﺘﺤﻀتترﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل أو ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﻤقدمة للﻤﺴتتﺘﺤﻀترﺍﺕ
على معلوماﺕ خاطئة أو ال عالقة لها بالﻤﺴتتتتتتﺘﺤﻀتتتتتتر ،مثل( :خالي من ﺍلﻤوﺍد ﺍلﺤافظة) بينﻤا فعليا
يﺤﺘوي ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر على موﺍد حافظة.
 2/2/4يجب أن تكون ﺍدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل حقيقية.
 3/2/4إذﺍ كان ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر يدعي أنه يﺤﺘوي على مادة معينة ،يجب أن تكون هذه ﺍلﻤادة موجودة
فعليا ً ضﻤن ﺍلﻤكوناﺕ.
 4/2/4يجب عدم ﺍسﺘغالل خصائص أحد مكوناﺕ ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر في ﺍدعاءﺍﺕ قد ال تكون مﺘوفرة في
ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر ﺍلنهائي.
 5/2/4أن تكون ﺍالدعاءﺍﺕ مﺘوﺍفقة في ﺍلﻤعنى بجﻤيع ﺍللغاﺕ ﺍلﻤدونة على ﺍلعبوة.
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 3/4مثبﺘة بالدالئل
 1/3/4ﺍالدعاءﺍﺕ لﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل سوﺍء كانت صريﺤة أو ضﻤنية ينبغي أن تدعﻤها أدلة
كافية وقابلة للﺘﺤقق منها صادﺭة من قبل ﺍلشركة ﺍلﻤصنعة ،ويﺘطلب ذلك إمكانية ﺍلربط بين ﺍلدﺭﺍساﺕ
ﺍلﻤرجعية ﺍلﻤﺴﺘخدمة كأدلة وبين ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر حامل ﺍالدعاء ،وينبغي ﺍسﺘخدﺍم طرق إثباﺕ علﻤية
صﺤيﺤة وموثوق بها وقابلة إلعادة ﺍلﺘجربة ،وتﺤﺘرم ﺍالعﺘباﺭﺍﺕ ﺍألخالقية.
 2/3/4مﺴﺘوى ﺍلدليل أو ﺍالثباﺕ يجب أن يكون مﺘناسق مع نوع ﺍالدعاء ،خصوصا ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي
قد تﺴبب عدم فعاليﺘها تأثير على سالمة ﺍلﻤﺴﺘهلك.
[ مالحظة :على سبيل ﺍلﻤثال ،منﺘجاﺕ ﺍلوقاية من ﺍلشﻤس ﺍلﺘي تدعي ﺍحﺘوﺍئها على عامل وقاية من
ﺍلشﻤس ( )SPFمعين يجب أن يكون قد تم ﺍخﺘباﺭها وفقا للﻤعايير ﺍلدولية ذﺍﺕ ﺍلصلة].
 3/3/4ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي تﺤﺘوي على مبالغة وﺍضﺤة (وﺍلﺘي ال ينبغي أن تؤخذ حرفيا من قبل
ﺍلﻤﺴﺘهلك) أو بيان لطبيعة ﺍلﻤوﺍد قد ال تﺘطلب إثباﺕ.
 4/3/4يجب أن يﺴﺘند تقييم قبول ﺍالدعاء على مجﻤوع ﺍألدلة من جﻤيع ﺍلدﺭﺍ ساﺕ وﺍلبياناﺕ
وﺍلﻤعلوماﺕ ﺍلﻤقدمة معﺘﻤدة على طبيعة ﺍالدعاء وﺍلﻤعرفة ﺍلعامة ﺍلﺴائدة للﻤﺴﺘهلكين.
 5/3/4يجب أن يﺤقق ﺍلﻤنﺘج ﺍلﻤﺘطلباﺕ ﺍلفنية لإلدعاء .على سبيل ﺍلﻤثال :يجب تﺤقيق مﺘطلباﺕ
ﺍلﻤنﺘجاﺕ ﺍلعﻀوية أو ﺍلطبيعية لكﺘابة إدعاء (عﻀوي) أو (طبيعي).

 4/4ﺍألمانة ﺍلعلﻤية
يجب أال يﺘم ﺍلﻤبالغة في طريقة عرض أدﺍء ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر وكأمثلة على ذلك ما يلي:
 1/4/4ﺍلﺘعديل على ﺍلصوﺭ قبل وبعد ﺍالسﺘخدﺍم لﺘوضيح تأثير ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر.
 2/4/4ﺍدعاء "عدم وجود موﺍد حافظة" في مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلعطوﺭ ،حيث أنها تﺤﺘوي على كﻤية
عالية من ﺍلكﺤول ال تﺴﺘدعي إضافة موﺍد حافظة.
 3/4/4ﺍالدعاءﺍﺕ يجب أال تﺤﺘوي على خصائص معينة فريدة (يﺘفرد بها ﺍلﻤنﺘج عن ﺍلﻤنﺘجاﺕ
ﺍلﻤنافﺴة) ،إذﺍ كانت هناك منﺘجاﺕ مﻤاثلة تﻤﺘلك نفس ﺍلخصائص.
 4/4/4أال يﺘجاوز تقديم أدﺍء وفعالية ﺍلﻤنﺘج ﺍألدلة ﺍلدﺍعﻤة ﺍلﻤﺘاحة.
 5/4/4إذﺍ كان مفعول ﺍلﻤنﺘج مقرون بظروف خاصة ،كاسﺘعﻤاله مع منﺘجاﺕ أخرى ،يجب ذكر ذلك
بوضوح.
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 5/4ﺍإلنصاف
يجب أن تكون ﺍدعاءﺍﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل موضوعية وأال تقلل من شأن ﺍلﻤنافﺴين مثل( :أفﻀل
من منﺘج منافس) وال أن تقلل من شأن مكوناﺕ مﺴﻤوح بها قانونياً.
 6/4وﺍضﺤة ومفهومة لﻤﺘخذ قرﺍﺭ ﺍلشرﺍء
 1/6/4ﺍالدعاءﺍﺕ يجب أن تكون وﺍضﺤة ومفهومة وتﺘيح لعﻤوم ﺍلﻤﺴﺘهلكين من ﺍتخاذ قرﺍﺭ سليم.
 2/6/4يجب على ﺍلعاملين في ﺍلﺘﺴويق ﺍألخذ في ﺍلﺤﺴبان ﺍلﻤقدﺭة ﺍالسﺘيعابية لجﻤيع فئاﺕ
ﺍلﻤﺴﺘهلكين عند ﺍلﺘوﺍصل معهم ،بﺤيث تكون ﺍلﻤعلومة ﺍلﻤوجهة للﻤﺴﺘهلك وﺍضﺤة ودقيقة ومفهومة
وذﺍﺕ عالقة بالﻤﺴﺘﺤﻀر لجﻤيع فئاﺕ ﺍلﻤﺴﺘهلكين.
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 - 5أمثلة على االدعاءات غير المقبولة في مستحضرات التجميل
(يﺘﻀﻤن ﺍلجدول ﺍلﺘالي أمثلة من ﺍالدعاءﺍﺕ غير ﺍلﻤقبولة ،وهي غير مرتبطة بفئة منﺘج مﺤددة بل قد
تنطبق على جﻤيع فئاﺕ مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل).

فئات
المنتجات

أمثلة لالدعاءات غير المقبولة

مالحظات

يجعل ﺍلجلد أكثر شبابا ً
Makes skin younger

بشكل عام إطالق مﺴﻤى كريﻤاﺕ مﻀادة للﺘجاعيد
أو ﺍلشيخوخة (Anti-Aging cream/Anti-
) Wrinkle Creamال يعﺘبر إشكالية بﺤد ذﺍته بل
هو مقبول حيث أنه يﻤثل وصفا ً للﻤجﻤوعة ﺍلﺘي
تﺤﺘوي على هذه ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ،بشرط ﺍاللﺘزﺍم
بالﻤعايير ﺍلﺘالية:
 - 1يجب أال يﺘم ﺍضافة ﺍدعاءﺍﺕ مثل ﺍلعالج أو
ﺍلقﻀاء على ﺍلﺘجاعيد ونﺤوها ،بل يجب توضيح
ﺍالدعاء بطريقة تجﻤيلية.
 - 2ال يُقبل وجود وصف ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر Anti-
 Aging/Anti-Wrinkle Creamدون
وجود شرح إضافي يبين أن ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر
تجﻤيلي -حﺴب ﺍلﺘعريف ﺍلﻤعﺘﻤد لﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ
ﺍلﺘجﻤيل  ،-على سبيل ﺍلﻤثال( :ترطيب ﺍلبشرة
بﺤيث تبدو أكثر شبابا ،تقليل مظهر ﺍلﺘقدم في
ﺍلﺴن ،تﺤﺴين مظهر ﺍلﺘجاعيد .ﺍلخ) تعﺘبر
شروحاﺕ إضافية مقبولة.
 - 3يجب عدم إضافة أي ﺍدعاء طبي أو فﺴيولوجي
وﺍضح سوﺍء كانت عباﺭﺍﺕ أو ﺭسوماﺕ أو
إيﺤاءﺍﺕ أو بأي طريقة كانت.

يبطئ ﺍلشيخوخة أو ﺍلﺘقدم في ﺍلﺴن
Reduces aging
يبطيء ﺍلﺘقدم في ﺍلﺴن /يؤخر ﺍلشيخوخة
Slows aging

مستحضرات العناية بالجلد

يﻤنع ﺍلﺘقدم في ﺍلﺴن
Prevents aging

يقﻀي على ﺍلﺘقدم في ﺍلﺴن
Eliminates aging

يوقف ﺍلﺘقدم في ﺍلﺴن
Stops aging

مالحظة /في بعض ﺍلﺤاالﺕ سيﺘم ﺍلﺘعامل مع
ﺍلﻤنﺘجاﺕ كل منﺘج على حدة.

إعادة ﺍلشباب
Reverses aging
يزيل ﺍلندباﺕ وﺍألضرﺍﺭ ﺍلناتجة عن ﺍلشﻤس
Removes scars/sun damage
يصلح ﺍلﻀرﺭ ﺍلناتج عن ﺍلشﻤس
Repairs sun damage

6

Gulf Technical Regulation

فئات
المنتجات

GSO/FDS 2528 /2021

أمثلة لالدعاءات غير المقبولة

مالحظات

أي إشاﺭة بالﺘأثير على ﺍلﻤﺴﺘوى ﺍلخلوي
Any reference to action at cellular
)level (living
يعﻤل على /أو من دﺍخل
Works on/from the inside
أي إشاﺭة إلى تﺤفيز أو تنشيط أو تﺤﺴين أو
زيادة إنﺘاج أو ﺍلﻤﺴاعدة على ﺍنﺘاج ﺍلكوالجين،
ﺍإليالسﺘين ،ﺍإلنزيﻤاﺕ ..ﺍلخ
Any sign to stimulate skin synthesis
of collagen, elastin, enzymes etc.

مستحضرات العناية بالجلد

مزيل أو يخفف ﺍلﺘصبغاﺕ
De-pigmentation

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ :يﺤﺴن مظهر
ﺍلﺘصبغاﺕ.

يقلل من مظهر ﺍألوﺭدة وﺍلشرﺍيين..ﺍلخ
Reduces the appearance of veins,
capillaries, etc.

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ :يﺤﺴن مظهر
ﺍألوﺭدة من خالل إخفائها.

Decongests Skin
يقلل من ﺍحﺘقان ﺍلجلد
Decongesting
يزيل ﺍحﺘقان ﺍلجلد

أي إشاﺭة إلى مرض ﺍلوﺭدية
Any reference to rosacea
تأثير عالجي
Therapeutic effect
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أمثلة لالدعاءات غير المقبولة

مالحظات

يقﺘل مﺴبباﺕ ﺍألمرﺍض
Kills pathogens
يقﺘل ﺍلجرﺍثيم
Kills germs
يقﺘل ﺍلبكﺘيريا ﺍلﻤﺴببة للروﺍئح
Kills bacteria/ odour causing
bacteria
مطهر
Antiseptic

ﺍلﻤنﺘج ﺍلذي يقدم نفﺴه كﻤنﺘج مطهر /معقم /مﻀادللبكﺘيريا وذلك للعالج أو ﺍلوقاية من ﺍلعدوى وﺍآلفاﺕ
ﺍلجلدية من ﺍلﻤرجح أن يعﺘبر منﺘ ًجا طبيًا حﺴب
ﺍلﺘقديم.

مستحضرات العناية بالجلد

 بشكل عام يﺴﻤح باسﺘخدﺍم ﺍالدعاء (مﻀادللبكﺘيريا) كادعاء ثانوي بشرط أن يكون ﺍلغرض
ﺍألساسي للﻤﺴﺘﺤﻀر تجﻤيلي.

معقم  /يقﻀي على ﺍلبكﺘيريا
Disinfectant/Sanitizer
مبيد ﺍلفطرياﺕ/ﺍلجرﺍثيم/ﺍلفيروساﺕ
Fungicide/ germicide/ virucide
ينظف ﺍلجروح
)Cleans cuts (wounds

من ناحية أخرى ال يﺴﻤح بذكر ﺍسﺘخدﺍم ﺍلنﺴب أو
تﺤديد نوع ﺍلبكﺘيريا .

من ناحية أخرى ال يﺴﻤح بذكر إدعاءﺍﺕ ﺍلﺘطهير
كإدعاءﺍﺕ ثانوية في منﺘجاﺕ ﺍلﺘجﻤيل.

ﺍإلشاﺭة إلى ﺍلﻤيكروباﺕ ﺍلﻤﺴببة لألمرﺍض
Reference to disease-causing
organisms

يقﺘل  %xxمن ﺍلبكﺘيريا
Kills xx% of bacteria
يقﺘل ﺍلجرﺍثيم
Germ killing action
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أمثلة لالدعاءات غير المقبولة

مالحظات

يﺤﺴن ﺍلدوﺭة ﺍلدموية
Stimulates circulation
يزيل ﺍلﺴﻤوم
Detoxifies/ Removes toxins
أي تلﻤيح أو إشاﺭة إلى منع ﺍألمرﺍض
Any impression or reference to
disease prevention
ﺍإلشاﺭة إلى إحدﺍث أي تغيير على ﺍألنﺴجة
Any reference to action on tissue

مستحضرات العناية بالجلد

ﺍإلشاﺭة إلى معالجة أو تقليل ﺍلﺴيليواليت/تقشير
ﺍلجلد
Any reference to
treatment/reduction of
cellulite/orange peel skin
خﺴاﺭة إنشاﺕ من ﺍلجﺴم
Lose inches
يزيل ﺍلدهون
Removes fat
إعادة تشكيل
Reshapes
إعادة تشكيل أو تنﺤيف أو ﺍلﺤد من ﺍلﺘرهالﺕ
Restructures or slim the skin
تنﺤيف
Slims/slimming
سيليواليت (بطرق غير مقبولة ال تنطبق على
مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل)
Cellulite (unqualified as cosmetic
)products definition
تصريف/إذﺍبة ﺍلدهون
Lipodraining/Melts fat
يعطي أثر ﺍلﺘدخل ﺍلجرﺍحي/ﺍلطبي
Provides effect of medical/surgical
procedure
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ﺍالدعاءﺍﺕ ﺍلﺘي تعالج أو تقلل أو تزيل أو تﻤنع
ﺍلﺴيليواليت غير مقبولة تجﻤيلياً ،بينﻤا ﺍالدعاءﺍﺕ
تﺤﺴن مظهر ﺍلﺴيليواليت بطرق تﺘوﺍفق مع تعريف
مﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘجﻤيل وبدون أي تأثير فﺴيولوجي
فإنها تعﺘبر ﺍدعاءﺍﺕ مقبولة.

Gulf Technical Regulation

فئات
المنتجات

GSO/FDS 2528 /2021

مالحظات

أمثلة لالدعاءات غير المقبولة
يﻤنع حب ﺍلشباب
Prevents acne
يشفي من حب ﺍلشباب
Heals acne

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ:
 يﺤﺴن مظهر حب ﺍلشباب يﺤﺴن مظهر ندباﺕ حب ﺍلشباب -للبشرة ﺍلﻤعرضة لﺤب ﺍلشباب.

يعالج حب ﺍلشباب
Treats acne
يوقف حب ﺍلشباب
Stops acne

مستحضرات العناية بالجلد

أي إشاﺭة للﺘأثير على ﺍلنﻤو ﺍلفﺴيولوجي ﺍلشعر
Any reference to effect on
physiological growth of hair
يﻤنع نﻤو ﺍلشعر من جديد
stops hair from growing back
يﻤنع ﺍلبقع ﺍلجديدة من ﺍلظهوﺭ /ينهي تبقع ﺍلجلد
Prevents new spots from appearing
/ Eliminates age spots
تشييد أو إنﺘاج أو تﺤفيز أو تجديد
ﺍلكوالجين/ﺍإليالسﺘين /إنزيﻤاﺕ ﺍلجلد
Collagen, elastin, and skin enzyme
synthesis / replenishment /
stimulation/ production
إي إشاﺭة إلى ﺍلهرموناﺕ
Any reference to hormones/
phytohormones/phytoestrogens
إصالح أو إعادة بناء أو تﺤﺴين ﺍلجلد
ﺍلﻤﺘﻀرﺭ/ﺍلﻤﺘهيج.
Repairs (damaged) skin
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من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ:
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أمثلة لالدعاءات غير المقبولة

مالحظات

ينشط ﺍلدوﺭة ﺍلدموية /تدفق ﺍلدم إلى ﺍلعﻀالﺕ
Stimulates circulation / blood flow
to muscles
يرخي ﺍلعﻀالﺕ
Relaxes muscles
يخفف من ﺍلم /تصلب ﺍلعﻀلة
Eases muscle pain / stiffness
يﺤفز نﻤو ﺍلرموش
Stimulates lash growth

مستحضرات العناية بالجلد

مﻀاد ﺍلﺘعرق (للﻤﺴﺘﺤﻀرﺍﺕ ﺍلﺘي ال يكون لها
تأثير على ﺍلﺘعرق)
Antiperspirant (for products that do
من ناحية أخرى يُﺴﻤح باسﺘخدﺍم ﺍدعاء ﺍلﺘﺤكم في
)not affect perspiration
إفرﺍز ﺍلعرق لﻤنﺘجاﺕ مانعاﺕ ﺍلﺘعرق فقط من دون
ذكر مدة منع ﺍلﺘعرق.
يﺘﺤكم /ينظم /يﻤنع ﺍلعرق (ﺍإلفرﺍز ﺍلدهني)
Controls/ regulates/ prevents sweat
)(oil production
إزﺍلة ﺍلنﻤش أو ﺍلكلف
Remove freckles or melisma.

يعالج أو يشفي ﺍلﺘشققاﺕ.
Removes cuticles.

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ :يخفف أو يرطب
ﺍلﺘشققاﺕ.

يزيل ﺍلجلد ﺍلﻤﺘصلب (ﺍلزﺍئد ﺍلجلدية) حول
ﺍألظافر.
Treats Cracked heels.

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ :يﺴاعد على
إزﺍلة ﺍلجلد من خالل تطرية ﺍلجلد ﺍلﻤﺘصلب (ﺍلزﺍئد
ﺍلجلدية) حول ﺍألظافر.

يعالج ﺍلطفح ﺍلجلدي.
Treats skin rash.
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أمثلة لالدعاءات غير المقبولة
يغذي /يجدد  /يﺴﺘبدل ﺍلرطوبة ﺍلفﺴيولوجية
للﻤهبل
Replenishes/ restores / replaces
physiological or natural vaginal
moisture
يﺤﺴن من ﺍلرطوبة ﺍلفﺴيولوجية للﻤهبل
Enhances natural or physiological
vaginal moisture

مستحضرات العناية باألجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية

يغذي /يجدد/يﺴﺘبدل ﺍلرطوبة ﺍلفﺴيولوجية
ألنﺴجة ﺍلﻤهبل
Replenishes / restores / replaces
natural or physiological moisture
from vaginal tissue

يﺤافظ على توﺍزن دﺭجة ﺍلﺤﻤوضة لﻤنع
ﺍلعدوى
Balanced pH to prevent infection

يﺴاعد على ﺍلﺤفاظ على ﺍلﻤﺴﺘوى ﺍلطبيعي
لدﺭجة ﺍلﺤﻤوضة
Helps maintain normal pH level

تﻀييق أو ﺍنقباض ﺍلﻤهبل
Vaginal tightening / contracting

يعزز من حركة ﺍلﺤيوﺍناﺕ ﺍلﻤنوية /يزيد من
فرص حدوث ﺍلﺤﻤل
Enhances sperm motility/improves
conception
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مالحظات

عالج ﺍلقشرة
Dandruff treatment

ينهي ﺍلقشرة
Eliminates dandruff permanently

أي إشاﺭة إلى ﺍلصلع
any reference to Alopecia

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باالدعاءﺍﺕ:
 ضد ﺍلقشرة -يﺴاعد على منع ﺍلقشرة.

مستحضرات العناية بالشعر

يعالج ،يﻤنع ،يشفي أو يوقف تﺴاقط ﺍلشعر
Treats (prevents/heals/stops) hair
loss.

ﺍسﺘبدﺍل ﺍلشعر ﺍلرقيق
Replace thinning hair

االدعاء "تعزيز نمو الشعر" عادة له عالقة
بالمستحضرات الصيدالنية ،على سبيل المثال ،تلك
التي تحتوي على المينوكسيديل ،والتي تعتبر مادة
محظورة
في مستحضرات التجميل .في حين أن االدعاء
"التقليل تساقط الشعر" عادة له عالقة بمستحضرات
التجميل.
ﺍلﻤﺴﺘﺤﻀر بادعاء "منع تﺴاقط ﺍلشعر" ،من ناحية
أخرى ،قد يكون منﺘج تجﻤيلي .على سبيل ﺍلﻤثال:
ﺍدعاء ﺍلﻤنﺘج على ﺍلعﻤل على تغذية ﺍلشعر/بصيالﺕ
ﺍلشعر مﻤا يﺴاهم في منع تﺴاقط ﺍلشعر يعﺘبر مقبول
بﺴبب عامل تغذية ﺍلشعر أو بصيالته فقط.

ﺍسﺘعادة خاليا ﺍلشعر
Restore hair cells
ينشط نﻤو ﺍلشعر
Stimulates hair growth
ﺍخﺘرﺍق جذوﺭ ﺍلشعر (أي تأثير تﺤت فروة
ﺍلرأس)
Root penetrating (i.e. any action
)under the scalp
أي إشاﺭة إلى ﺍلقﻤل
Any reference to head lice
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مالحظات

أي تلﻤيح على ﺍلﺘأثير تﺤت ﺍللثة
Any implication of effect below the
gum line

مستحضرات العناية بالفم

إزﺍلة/تبييض ﺍلبقع ﺍلدﺍئﻤة (ﺍلناتجة من ﺍسﺘخدﺍم
ﺍلﺘيﺘرﺍسيكلين)
Removes/Whitens permanent stains
)(e.g., tetracycline‐induced
Stains

من ناحية أخرى يُﺴﻤح باسﺘخدﺍم ﺍدعاءﺍﺕ حﺴاسية
ﺍالسنان بدون ﺍإلشاﺭة إلى عالجها.

يخفف ألم ﺍألسنان وﺍللثة
Relief gum and teeth pain
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1- Regulation (EC) No 1223/2009 of The European Parliament and of The
Council.
2- Manual on The Scope of Application of The Cosmetics Regulation (EC) No
1223/2009 (Art. 2(1)(A)).
3- Guidelines to Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying down common
criteria for the justification of claims used in relation to cosmetic products.
4- Guidelines for Cosmetic Advertising and Labelling Claims, February 2006.
5- Guidelines for the Nonprescription and Cosmetic Industry Regarding Nontherapeutic Advertising and Labelling Claims, May 2014.
6- Cosmetic claims guidelines, TGA, May 1997.
7- US FDA Cosmetic Products & Ingredients
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