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التعاريف:
يقصدد بالكلمات والعبارات اتتية -أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضدحة أماماا ما لم يقت د ي
السياق خالف ذلك:
 المنتج التجميلي :أي منتج تجميلي يحتوي على مااه أ أثر مدادال تخااااتعاداماج على االعار ية من سا اإلسساا و تلامل الجلد اللاد

ا

اا

اللاأا و أ على ا

ا

ا العار ية

من ا عضاا التناخاليةو أ ا خانا و أ ا غلاية المبطنة للتجويف الأموي؛ غ اض التنظيفو أ
التدطي أ الحمااياةو أ إلائاا فاا اي االاة يادتو أ لتهيي مظف ياا تحساااايناجو أ لتهيي را حاة
الجس

تحسينج.

 اإلدراج :قيد المنتج التجميلي اي خجل منتجات التجميل ادد إ ازتج من الفيئة. -ال ُمدرج :اللاااعن من

ي ال اااأة الطبيدية أ المدنوية الذي يئيد المنتج التجميلي ااخااامج لد

الفيئة.
 المصنع :المنلأت المحلية التي ي نع ايفا المنتج التجميلي. المستودع :المكا الم خن من الفيئة المدد لتع ين المنتج التجميلي توزيدج اتتجار اج. الشددر ة المنتجة :اللاا ثة التي تئوب ات اانيع المنتج أ التداقد مع الهي لت اانيع المنتج أ تئوباتسويق أ توزيع المنتج.
 -االسددددتد ا  :اإل

ا أ التداي الذي يتعذ المدرج من تلئا سأسااااج أ انا على مل من الفيئة

تختداهت يازت المنتج التجميلي غي المأمو للمستفلكو أ المعالف لفذا النظابو منع تدا لج.
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مقدمة:
اخااتناها إلى سظاب منتجات التجميل ال اااهر االم خااوب الملكي رق ب  49تاريخ 1436 6 18يا
التي تضاامن إصاادار اااواا

ت حتج التنأيذية ال اااهرت من مجلإ إهارت الفيئة الدامة للهذا

الد ا

اشاات امات اإلهراج لمنتجات التجميلو افدف توااايو ش ا

ما يتضاامنج النظاب ت حتج التنأيذية ايما

يتدلق اإهراج منتجات التجميل اي سظاب إهراج منتجات التجميل.
يث تضامن الماهت السااهخاة اي النظاب على عدب اخاتي اه أ تدا ل المنتج التجميلي اي المملكة
إت ادد إهرا ج اي النظاب اتلكت سي إلهراج منتجات التجميلو يث يفدف اإلهراج إلى تنظي اخااااتي اه
تدا ل تسويق منتجات التجميل اي المملكةو تواي قاعدت اياسات متكاملة تحتوي ميع منتجات التجميل
المسوقة اي المملكة ااإلاااة إلى اياسات مستورهي يذ المنتجات م نديفا المحليين.
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 .1آلية ادراج منتجات التجميل في المملكة:
يو عباارت عن قياد المنتج التجميلي اي خااااجيت الفيئاة الدااماة للهاذا

الاد ا

لاك عب سظااب

اإلهراج اتلكت سي )(eCosmaو ت يئتضااي لك خاايمة يذ المنتجات أ مأموسيتفا أ تئييمفا لد
الفيئة.
تفادف عملياة اإلهراج إلى اناا قااعادت ايااساات شااااااملاة لمنتجاات التجميال الم اااانداة محلياا أ
المساااتورهت تئييديا اي خاااجيت الفيئة الدامة للهذا

الد ا مع الت اب المدرج ا اااحة المدلومات

المئدمة إاااة إلى خيمة مأموسية المنتجات المدر ة اواخطتج.

انشا حساب في النظام االلكتروني لإلدراج
). (eCosma
إدراج المصنع للمنتج التجميلي.

إدراج المنتج التجميلي.
استيفا متطلبات فسح منتجات التجميل في المنافذ
الجمر ية( .للمنتجات المستوردة)

للم يد ول ثيأية اختعداب البوااة اتلكت سية لنظاب اهراج منتجات التجميل سظاب ت خين المنلآتو
ي

ى اتميع على هليل اختعداب البوااة اإللكت سية إلهراج منتجات التجميل من خيل الضه أ المسو

على البارثوه التالي:
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 .2متطلبات إدراج المنتج التجميلي:
الملصق التعريفي:

.2.1

 يلاات م عند مل إهراج منتج تجميلي أ يت ارااق صااورت وأ أثر و ااااحة للمنتج منميع الجفات تب ز يويتج مكوساتج الاكل اااو مئ

الاكلج الحئيئي على أ تلامل

ال ااااورت مل ااااق المنتج الداخلي العار ي إاااااااة إلى النلاااا ات الداخلية إ

دت

ااإلمكا تئدي ال ور اإ د ال يغ التالية JPG, JPEG, TIFF, PDF :أ .PNG
-

يجا أ يكو المل ااااق التد يأي للمنتج التجميلي مطااائاا لماا ره انظااب منتجاات التجميال
المدتمد ت حة متطلبات الساااايمة لمسااااتحضاااا ات التجميل الدناية اللااااع ااااية رق
 .GSO1943/20016يمكن الح اول على المواصاأة الئياخاية العليجية  GSO1943عن
م يق المتج اإللكت سي للمواصااااأاات العااصااااة ااالفيئاة الدااماة للهاذا

الاد ا من خيل

الضه أ المسو على البارثوه التالي:

 يج أ يحتوي المل ق التد يأي على اارثوه خاص اكل منتج. اتهعاا يو أ اد المداايي التي قاد تع ج المنتج من سطااق المنتج التجميليو يلاااامال ثال مااثت أ

ث عن المنتج على الدبوت الداخلية أ العار ية أ على أي مل اق أ سلا ت م ائج

أ اأي شااكل من اشااكال الدعاية اتعي و قد تكو ثلمة أ

ملة أ ائ ت أ صااورت أ

ايحا  .يمكن الح اول على ت حة اهعا ات مساتحضا ات التجميل الدناية اللاع اية رق
 GSO 2528:2016يمكن الح ااااول عليفا من خيل المتج اإللكت سي للمواصااااأات
العاصة االفيئة الدامة للهذا

الد ا من خيل الضه أ المسو على البارثوه التالي:

-
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.2.2

المكونات:

تدد ااااااة مكوسات المنتج اي النظاب اتلكت سي أ د أي اللا م ال يسااية اي عملية إهراج ثل
منتجو التي يت من خيلفااا إهخااال ميع المكوسااات الأدااالااة غي الأدااالااة للمنتج ات اثي يااا
يأة ثل مكو مع الت اب المدرج اكامل المسااب لية ا ااحة البياسات

ال ااحيحة ااإلاااااة إلى

المدخلة خايمة المكوسات .علما اأ الفيئة قام انلا قا مة االمواه المحظور المئيد اخاتعدامفا
اي منتجات التجميل إاااااة الى قا مة االمواه الحااظة الملوسات المساامو ة اي منتجات التجميل
على موقدفاا اتلكت سي ائاا لماا س اااا علياج المااهت ال ااداة اي الي حاة التنأياذياة لنظااب منتجاات
التجميال .علماا أساج اااإلمكاا

االياا عناد تئادي ملا اإلهراج للمنتج إراااق ملف يحتوي على قاا ماة

امكوساات المنتج على أ يت إهخاال ميع المكوساات وياد يااو اي النظااب اإللكت سي ائاا لماا تحاده
الفيئة ت ئا.
عند ال غبة اي إاااااة مكو

ديد غي متوا اي قاعدت اياسات سظاب اإلهراج) (eCosmaو

يتدين على المادرج مد ااة تساااامياة ) (INCIللمكو

 CAS numberإرخااااالاج عب الب ياد

الكت سي ادنوا وااااااااااااة مكوسااات التجمياال لئاااعاادت اياااسااات eCosmaو للب يااد التااالي:
.eCosma@sfda.gov.sa

.2.3

الوثائق المطلوبة:
 2.3.1الوثائق المطلوبة إلنشا حساب:
 صورت من السجل التجاري ال يسي للمنلأت.المنلأت والمبخساتو عئد تأخيإ والل ثاتو.

-

صورت من الفوية الومنية ل ا

-

صورت من رخ ة ييئة اتخترمار إ ا ثاس الل ثة أ نبية أ معتلطة.

-

صورت من الفوية الومنية أ اإلقامة للمسب ل عن متاادة الطل لد الفيئة.

-

صورت من الوثالة الل عية أ تأويض م دق من اله ف التجارية للمسب ل عن
متاادة الطل لد الفيئة.
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 2.3.2الوثائق المطلوبة إلدراج المنشأة حسب حالة المدرج:
يمكنك اتميع على والملحق 1و لمد اة اآللية الوثا ق المطلواة إلهراج المنلآت
التجميلية.
اشتراطات خطاب التفويض بالتسويق:
.1
.2
.3
.4
.5

اخ المنلأت المأواة عنواسفا رق خجلفا التجاري.
اخ المنلأت المأوض إليفا رق خجلفا التجاري عنواسفا.
يطبع التأويض على الورق ال خمي للمنلأت التي قام االتأويض يعت اعتمفا.
اخ المسب ل اي المنلأت التي قام االتأويض توقيدج.
ت ديق التأويض من الجفات المعت ة.

 2.3.3الحاالت المستثناة من شرط ترخيص مستودع لمنتجات التجميل:
 .1مستوره له ض التوريد المباش لد ر الضيااة الأناهق المستلأيات.
 .2مستوره وتا

تج ةو يوره الكل مباش للمحل العاص اج.

 2.3.4الوثائق المطلوبة إلدراج منتج تجميلي:
 صورت المنتج التجميلي من ميع الجفات. -صورت النل ت الداخلية للمنتج ا

دت.

 قا مة مكوسات المنتج ات اثي يا أه اريا. 2.3.5الوثائق المطلوبة لفسح المنتج التجميلي:
 يمكنك اتميع على الوثا ق اليزمة لأسااااو منتجات التجميل عب المنااذ على موقع الفيئةمن خيل الضه أ المسو على البارثوه التالي:
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 .3مسؤوليات المدرج:
يكو المدرج مسب ت مل ما عن اآلتي:
 مأموسية المنتج التجميلي أت يسااااب المنتج التجميلي أي ااا ا ر ا ااااحة المسااااتعدب تح الظ ف الداهيةليخااتعداب ائا إلرشاااهات اتخااتعداب التعلن منج المواااحة اي اياسات المل ااق
التد يأي للمنتج.
 إايغ الفيئة مباشا ت اور د ث أي اا ر خاببج المنتج التجميلي أ عند د ث خطأاي ت نيدج أ عند اختدعا ج اي أي الد.
 ات تأا املف مدلومات المنتج التجميلي تئديمج إلى الفيئة عند ملبج. إايغ الفيئة عن أي تدديل يت على المنتج التجميلي. توثيق ايع المنتج التجميلي االجملة. إايغ الفيئة عن أي إخا ت اختعداب للمنتج التجميلي. ت يد الفيئة انتا ج تحليل ترب مطاائة المنتج التجميلي للمواصأات عند ملبفا. اتلت اب االلوا و الأنية التدامي ال اهرت من الفيئة. متاادة اتختدعا أ السح للمنتجات من ميع منااذ البيع التوزيع متى ما ل بلك.
 صحة البياسات المئدمة للفيئة. صااااحاة المسااااار التنظيمي للمنتج المادرج ائاا لتد يف المنتج التجميلي هليال ت اااانيفالمنتجات اي الفيئة الدامة للهذا

الد ا من خيل الضه أ المسو على البارثوه التالي:
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 .4آلية تحديث منتج تجميلي مدرج:
يسااامو سظاب اهراج منتجات التجميل ) (eCosmaللمدرج االتحديث على منتج مدرج مسااابئا شا ا يطة أ
يكو التدديل ت يهي من يوية المنتج ت من اللاااكل الت ثي ا خااااخاااي للمنتج اي ال تهي يوية
المنتج ااسج يتطل على المدرج اهراج المنتج من ديد.
ويوضح الجدول التالي الحاالت التي ينبغي فياا تحديث المنتج أو ادراجه من جديد:
تحديث المنتج

التعديل*

منتج جديد

صورة المنتج ( تغيير التصميم –
√

اضافة شعار)
العالمة التجارية

√

اسم المنتج

√

المصنع

√

الشر ة المنتجة

√

الشر ة المستوردة

√

المكونات (اضافة مكون جديد –
تغيير تر يز/دور مكون –ازالة

√

مكون)
تغيير حجم المنتج

√

تغيير رقم البار ود

√

ظروف التخزين

√

ارشادات الوقاية

√

الغرض من االستخدام
* يت قياس تحديث المنتج أ تئديمج ثطل

√
ديد خيف ما ث االجد ل السااق ائا لما ت ا الفيئة مناخبا.
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ملحق ()1

إدراج مصنع لمنتجات التجميل
تم إعداد هذا الملحق لشرح الخانات المطلوبة والمستندات الالزمة إلدراج المصنع وهو المنشأة التي يصنع فيها المنتج التجميلي في
نظام إدراج منتجات التجميل.
للدخول على النظام اإللكتروني إلدراج منتجات التجميل الرجاء الضغط على األيقونة:

بيانات المصنع Manufacture Information /

1

2

1

3

*1

أدخل اسم المصنع باللغة االنجليزية

Enter the manufacture name in English

*2

أدخل اسم المصنع باللغة العربية

Enter the manufacture name in Arabic

*3

اختر جنسية الشركة المالكة للعالمة التجارية

Choose the nationality of the brand owner company

* حقول إلزامية

* Mandatory fields
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Manufacture Address / عنوان المصنع

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Enter the manufacture address: Country

 الدولة:أدخل عنوان المصنع

*1

Enter the manufacture address: City

 المدينة:أدخل عنوان المصنع

*2

Enter the manufacture address: Province

 المنطقة:أدخل عنوان المصنع

3

 الحي:أدخل عنوان المصنع

*4

 الشارع:أدخل عنوان المصنع

5

 رقم المبنى:أدخل عنوان المصنع

6

Enter the manufacture address: Area/District
Enter the manufacture address: Street
Enter the manufacture address: Building Number
Enter the phone number in the international format
Enter the fax number in the international format
Enter the manufacture’s website
Enter the Zip code of the manufacture
12

أدخل رقم الهاتف (ادخل الرقم بمفتاح الدولة
)والمنطقة
أدخل رقم الفاكس (ادخل الرقم بمفتاح الدولة
)والمنطقة

7
*8

أدخل الموقع (الصفحة) االلكتروني للمصنع

*9

أدخل الرمز البريدي

*10

Enter the E-mail address of the manufacture

أدخل البريد االلكتروني

*11

Enter the P.O. Box of the manufacture

أدخل الصندوق البريدي

*12

Enter the manufacture coordinates: North

 جي بي اس – شمال:أدخل إحداثيات المصنع

*13

Enter the manufacture coordinates: East

 جي بي اس – شرق:أدخل إحداثيات المصنع

*14

Attach a certified copy for the marketing
authorization letter from the manufacturer or the استخدم هذه األيقونة إلرفاق نسخة مصدقة لخطاب
entity where the products are imported from, an  ويستثنى،المنشأة المستورد منها/التفويض من المصنع
exception is the contractual manufacturing where the من ذلك التصنيع التعاقدي حيث يتم إرفاق عقد
manufacturing contract should be attached here, and  وإذا كان المصنع مملوك للمدرج يرفق،التصنيع
رخصة المصنع؟
if it’s an owned manufactory, attach the manufacture
license
Attach copy of the GMP certificate in the country of
استخدم هذه األيقونة إلرفاق شهادة التصنيع الجيد إن
the origin, a statement should be attached in case of
 أويتم إرفاق إفادة بعدم وجودها،وجدت
its absence
Enter the number of the manufacture license or the
المنشأة المستورد منها في/أدخل رقم رخصة المصنع
license of the entity where the products are imported
بلد المنشأ
from
Attach the local manufacture license or the
استخدم هذه األيقونة إلرفاق نسخة من رخصة
commercial register of the entity where the products
سجل المنشأة المستورد منها في بلد المنشأ/المصنع
are imported from

*15

*16

*17

*18

* حقول إلزامية
fields

* Mandatory
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Contact Information / بيانات التواصل

3

1

2

3

4

5

6

7

8

Enter the name of the contact person in Arabic

أدخل اسم الشخص المفوض للتواصل باللغة العربية

*1

Enter the name of the contact person in English

أدخل اسم الشخص المفوض للتواصل باللغة اإلنجليزية

*2

أدخل المسمى الوظيفي للشخص المفوض للتواصل

*3

ارفق صورة من كتاب التفويض

*4

أدخل البريد االلكتروني للشخص المفوض للتواصل

*5

Enter the mobile number of the contact person

أدخل رقم الجوال للشخص المفوض للتواصل

*6

Enter the phone number of the contact person

أدخل رقم الهاتف للشخص المفوض للتواصل

*7

Enter the fax number of the contact person

أدخل رقم الفاكس للشخص المفوض للتواصل

*8

Enter the job title of the contact person
Attach a copy of authorization letter
Enter the E-mail address of the contact person

* حقول إلزامية

* Mandatory
fields
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Product Type / نوع المنتج

4

1

اختر نوع المنتج المصنع

Choose the type of the manufactured product

*1

* حقول إلزامية

* Mandatory fields

15

(ملحق )2
المي ظات ول اواا

اشت امات اهراج منتجات التجميل

الرجا تعبئة هذا النموذج وإرساله ن طريق البريد اإللكترونيPR.feedback@sfda.gov.sa :
Please submit comments to the following E-mail: PR.feedback@sfda.gov.sa
رق البند
Item No.

المي ظات المئت ة
Proposed Amendment

سن البند
Item text
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