املثلًاتح ٚاملطثٓداح
ايالشَ ١يفطح َٓثجتح
ايثجُ ٌٝيف املٓتفر
اجلُسن١ٝ
اإلداز ٠ايثٓفٝر ١ٜيطالََٓ ١ثجتح ايثجُ – ٌٝقلتع ايدٚا٤
حتدٜذ  17حمسّ ٖ1435ـ

املطثٓداح امللًٛب ١يفطح اإلزضتيٝتح ٚايهُٝتح ايثجتز ١ٜملٓثجتح
ايثجُ: ٌٝ
.1

ضجٌ جتتز ٟؾتدز َٔ ٚشاز ٠ايثجتزَٛ ٠قخت فْٛ ٘ٝع ايٓػتط ( جتتز ٠ايعلٛز

ٚأدٚاح ايثجُ.)ٌٝ
.2

غٗتدَ ٠لتبكَ ١ؿدق َٔ ١إحد ٣ايػسنتح املعثُد ٠يد ٣اهلٖٞٚ ١٦ٝ
) TUVأ SGSٚأو  Cotecnaأو .(Intertek

.3

فتتٛز ٠ايػسا ٤عً ٢إٔ ته ٕٛؾتدز َٔ ٠ايػسن ١ايؿتْع.١

.4

غٗتد ٠املٓػأ َؿدق َٔ ١ايػسف ١ايثجتز َٔ ١ٜبًد ايؿٓع .

.5

ؾٛز َٔ ٠قٝد ٚنتي ١ايػسن ١ايؿتْع ١ؾتدزٚ َٔ ٠شاز ٠ايثجتزٚ ٠ايؿٓتع ١يف

املًُه ١أ ٚأؾٌ خلتة َٔ ايػسن ١ايؿتْع ١بثفٜٛض املطثٛزد بتضثرياد ٚتٛشٜع
َٓثجتتٗت بتملًُه. ١
.6

ؾٛز َٔ ٠بٛيٝؿ ١ايػخٔ.

ايعٓٝتح املطثددَ ١يألغساض ايػدؿ ١ٝأٚامللًٛب ١عٔ طسٜل
االْرتْج  ٚايربٜد :
ايلسٜك ١املثاع ١يفطح َٓثجتح ايثجُ ٌٝاملعد ٠يالضثدداّ ايػدؿ:ٞ
 .1تعا ١٦منٛذج ايفطح ايػدؿٚ ٞايثعٗد بثخٌُ املطؤٚي ١ٝعٔ اضثدداّ ٖرٙ
املٓثجتح د ٕٚإٔ ٜرتتب عً ٢ذيو أَ ٟلتيا ١يًٗ ١٦ٝايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚا.٤
 .2إزضتٍ بسٜد ايهرتٜ ْٞٚثكُٔ َسفكتح منٛذج ايفطح ايػدؿٚ ٞايثعٗد عً٢
بسٜد

اإلداز٠

ايثٓفٝر١ٜ

يطالَ١

َٓثجتح

ايثجٌُٝ

) (cosmetic@sfda.gov.saأ ٚعٔ طسٜل ايفتنظ ()0112057661
ٚطًب فطح املٓثجتح ايػدؿ.١ٝ
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ٜ .3ػرتط إٔ ال تثجتٚش نُ ١ٝايعٓٝتح امللًٛب 10 ١عاٛاح أ 8 ٚنجِ (أُٜٗت
ٜطال).

ايعٓٝتح اخلتؾ ١يػسض ايثخً ٌٝيف خمثرباح داخٌ املًُه: ١
ٜثِ فطح ايعٓٝتح اخلتؾ ١يػسض ايثخً ٌٝيف املدثرباح اخلتؾ ١بٓت ٤عً ٢خلتة َٔ
املدثرب اخلتف َٛقخت ف ٘ٝنُ ١ٝايعٓٝتح ٖٚدف ايثخً ٌٝعً ٢إٔ التثجتٚش نُ١ٝ
ايعٓٝتح يًؿٓف ايٛاحد عٔ  3عٓٝتح َعد ٠يًثخً ٌٝيًؿٓف ايٛاحد.

ايعٓٝتح اخلتؾ ١بتيدعتٚ ١ٜايثطٜٛل :
ٜلال عًٗٝت مجٝع االغرتاطتح اخلتؾ ١بتيهُٝتح ايثجتز ١ٜيف حتٍ جتتٚش ايهُ١ٝ
يًخد املطُٛح ب٘ يالضثدداّ ايػدؿٚ ، ١ٝيف حتٍ ٚجٛد أ ٟادعت٤اح طا ١ٝأَٛ ٚاد
َطثددَ ١طاٝت أٚ ٚجٛدٖت عً ٢غهٌ ؾٝدالْ ٞقد ٜطت ٤اضثدداَ٘ فثختٍ َاتغس٠
اىل جلٓ ١ايثؿٓٝف يًاج ح ٍٛخكٛعٗت يًثطج َٔ ٌٝعدَ٘ .

اإلجسا٤اح امللًٛب ١يًفطح:
أٚالً :إذا نتْج غٗتد ٠امللتبكَ ١سفكَ ١ع املٓثج:
فٝثِ فطخٗت َاتغسَ ٠ع قسٚز ٠ايثأند َٔ:
 بٝتْتح املًؿل ايثعسٜفٚ ٞجيب إٔ ٜثكُٔ اياٝتْتح ايثتي:١ٝ
)1

اضِ املٓثج ٚاالضِ أ ٚايعالَ ١ايثجتز.١ٜ

)2

اضِ ٚعٓٛإ ايٛن ٌٝا ٚاملطثٛزد يف املًُه.١

)3

قت ١ُ٥املهْٛتح ٖٞٚ :املهْٛتح اييت تػهٌ أندس َٔ  َٔ ٪ 1ايٛشٕ
ايهً ٞيًُٓثج ٚتهَ ٕٛدزج ١حطب ايرتتٝب ايثٓتشي ٞيف ايٛشٕ ٚإٔ تهٕٛ
ٚفل ايثطُ ١ٝايعتمل.))INCI( ١ٝ

)4

ٚظٝف ١املٓثج َت مل ٜهٔ ذيو ٚاقخت َٔ أضًٛة تكدمي٘.

)5

ظسٚف ايثدص.ٜٔ
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)6

زقِ ايثػػٚ ١ًٝتتزٜذ ايثؿٓٝع َٚد ٠ؾالح ١ٝاملٓثج.

)7

إزغتداح ايٛقت ١ٜأ ٚايثخرٜساح.

)8

إزغتداح االضثدداّ.

 عدّ ٚجٛد ادعت٤اح طا ١ٝعدا املٓؿٛف عًٗٝت يف تعسٜف املٓثج ايثجُ ًٞٝنُت
::ًٜٞ
أَٓ ٟثج جتُ ًٞٝحيث ٟٛعًَ ٢تد ٠أ ٚأندس َعدّ الضثدداَ٘ عً ٢األجصا ٤اخلتزجَٔ ١ٝ
جطِ اإلْطتٕ (اجلًد ،ايػعس ،األظتفس ،ايػفتٚ ٙعً ٢األجصا ٤اخلتزج َٔ ١ٝاألعكت٤
ايثٓتضً )١ٝأ ٚاألضٓتٕ ٚاألغػ ١ٝاملالٓ ١يًثجٜٛف ايفُ ٟٛألغساض ايثٓعٝف /ٚأٚ
ايثعلري /ٚأ ٚاحلُت ١ٜأ ٚإبكتؤٖت يف حتي ١جٝد ٠أ ٚيثػٝري  ٚحتط ن َعٗسٖت أ ٚيثػٝري
ٚحتط ن زا٥خ ١اجلطِ.
ٜٚػٌُ ٖرا ايثعسٜف املٓثجتح ايثتي:١ٝ
.1

ايهسميتح ٚاملطثخًاتح ٚايًٛضْٛٝتح ٚاهلالّ (اجلٌ) ٚايصٜٛح اييت

تطثددّ يًجًد (ايٝد  ٚايٛج٘  ٚاألقداّ  ...إخل).
.2

أقٓع ١ايٛج٘ (بتضثدٓتَٓ ٤ثجتح ايثكػري).

.3

أضتضتح ايؿاتغ( ١ايطٛا ٚ ٌ٥املعتج ن ٚاملطتحٝل).

.4

َطتحٝل املتنٝتج َ ،طتحٝل بعد احلُتّ  ،اياٛدزاح ايؿخ .. ١ٝإخل.

.5

ؾتب ٕٛاحلُتّ  ،ايؿتبَ ٕٛص ٌٜايسا٥خ ... ، ١إخل.

.6

ايعلٛزَ ،ت ٤ايثٛايٝج ٚايهًْٝٛت.

.7

َطثخكساح ايدؽ ٚاحلُتّ (أَالح ،زغٛاح ،شٜٛح ،جٌ  ... ،إخل).

.8

َصٜالح ايػعس.

.9

َصٜالح ايعسم َٚكتداح زا٥خ ١ايعسم.

.10

َٓثجتح ايعٓت ١ٜبتيػعس:
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َٓثجتح متٜٛج ٚفسد ٚتداٝج ايػعس .



َٓثجتح تػه ٌٝايػعس.



َٓثجتح ايثٓعٝف (ايًٛضْٛٝتح ،املطتحٝل ،ايػتَاٖٛتح).



َٓثجتح تٓع ِٝايػعس (ايًٛضْٛٝتح ،ايهسميتح ،ايصٜٛح).



َٓثجتح تص ٜن ايػعس (ايًٛضْٛٝتحٚ ،زْٝؼ ايًو ،املًُعتح).

.11

َٓثجتح احلالق( ١نسميتح  ،زغٛاح ،ايًٛضْٛٝتح  ...إخل).

.12

َٓثجتح املتنٝتج َٓٚثجتح إشاي ١املتنٝتج َٔ ايٛج٘ ٚايع.ٕٛٝ

.13

املٓثجتح املعد ٠يالضثعُتٍ يًػفت.ٙ

.14

َٓثجتح ايعٓت ١ٜبتيفِ ٚاألضٓتٕ.

.15

َٓثجتح ايعٓت ١ٜبتألظتفس َٚتنٝتجٗت.

.16

َٓثجتح ؾخ ١اجلطِ َٔ اخلتزج .

.17

َٓثجتح احلُتّ ايػُط.ٞ

.18

َٓثجتح تطُري اياػس ٠بد ٕٚمشظ.

.19

َٓثجتح تاٝٝض اجلًد.

.20

َٓثجتح َتْع ١ايثجعد.

.21

َٓثجتح َتنٝتج ايع( ٕٛٝظٌ ايع ،ٕٛٝاملطهسَ ،٠تنٝتج احلتجب،

أقالّ جفٔ ايع ن ،األٖداة ايؿٓتع ،١ٝايهسميتح ٚايهخٌ).
حٝذ جيب إٔ ال ٜػٌُ املًؿل ايثعسٜف ٞيًُٓثج أ ٟإدعت ٤طيب أ ٚعالج ٞغري َداج
ٚإال فإْ٘ ال ٜثِ فطخ٘ إال بعد تطج ً٘ٝندٚا ٤يد ٣اهل.١٦ٝ
أَدً ١يإلدعت٤اح ايلا ١ٝايػري َطُٛح بٗت:


عالج يًؿًع



عالج ايكػط ٚايطهس



عالج ايكعف اجلٓطٞ

17حمسّ ٖ1435ـ

5

أَدً٘ يإلدعت٤اح املثٛافكَ ١ع تعسٜف املٓثج ايثجُ:ًٞٝ


احملتفع ١عًْ ٢ع ١َٛايػعس



تك ١ٜٛاألظتفس



تٓع ِٝاياػس٠

ختْٝتً :إذا مل ٜهٔ ٖٓتى غٗتدَ ٠لتبك:١
فٝك ّٛاملٛظف املط ٍٛ٦عٔ ايفطح بطخب عٓٝتح َٔ ايػخٓٚ ١إزضتهلت إىل املدثرب
يثخًًٗٝت َع إؾداز فتتٛز ٠خدَ ١ايثخً َٔ ٌٝخالٍ َٛقع اهل ١٦ٝااليهرت ْٞٚعً٢
ايسابط ) (http://dsis.sfda.gov.saعً ٢حطتة ايٛن ٌٝيًثأند َٔ إٔ املٓثج ال
حيث ٟٛعً ٢أ َٔ ٟاملٛاد احملعٛز ٠أ ٚاملكٝد ٠طاكت يًُٛاؾف ١ايطعٛد ١ٜأٚاخلًٝج١ٝ
ملٓثجتح ايثجُٚ ٌٝايثأند َٔ بٝتْتح املؿٓع ٚاملًؿل ايثعسٜف ٚ ٞأَت خبؿٛف ايثعٗد
بعدّ ايثؿسف يف ايػخٓ ١إىل إٔ تؿدز ْثٝج ١ايثخً ٌٝفثثِ عٔ طسٜل اجلُتزى.
ختيدتً :يف حتٍ ٚزٚد تعُ ِٝأ ٚحترٜس ح ٍٛبعض املٓثجتح:
فٝثِ حتًًٗٝت حث ٢ي ٛنتْج َسفك ١بػٗتد ٠امللتبك.١
زابعتً :يف حتٍ الحغ َٛظف ايفطح َػهً ١يف املعتَ ١ٜٓدٌ تػري يف ايػهٌ اخلتزجٞ
أ ٚايثفثج فإْٗت ال تفطح حثٜ ٢ثِ حتًًٗٝت حث ٢ي ٛنتْج َسفك ١بػٗتد ٠امللتبك.١
ختَطت  :عٓد َالحع ١أحد األَٛز ايثتي ١ٝعً ٢املٓثجتح ايثجُ ١ًٝٝاملطثٛزد: ٠
ٚ .1جٛد إدعت ٤طيب ؾسٜح َدتٍ( عالج حلب ايػاتة  ،عالج يًؿدف) ١ٝ
ٚ .2جٛدٖت عً ٢غهٌ ؾٝدالَْ ٞدتٍ (ناطٛالح  ،حاٛة  ،قلساح)
ٚ .3جٛد َتد ٠عالج ١ٝأ ٚدٚاَ ١ٝ٥داث٘ عًُٝت َدتٍ ( SALICYLIC ،Vitamin A
) HYDROQUININE،ACID
فٝثِ ضخب عٓٝتح َٔ ايػخٓٚ ١إزضتهلت خبلتة طًب تؿٓٝف َٛج ١إىل ضعتد٠
ْت٥ب ايسٝ٥ظ ايثٓفٝر ٟيكلتع ايدٚاَ ٤سفكت بٗت قت ١ُ٥بأمست ٤ايعٓٝتح ٚؾٛز٠
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ايفتتٛزٚ ٠بٛيٝؿ ١ايػخٔ ٚبٝتٕ االضثرياد ٚغٗتد ٠املٓػأ ٚغٗتد ٠امللتبك ( ١إٕ
ٚجدح )
ٚذيو يًاج يف خكٛعٗت يًثطج َٔ ٌٝعدَ٘ أ ٚزفض دخ ٍٛاملٓثج إىل املًُه. ١
 ايعٓٝتح امللًٛب ١يًثخً 3 : ٌٝعٓٝتح َٔ نٌ ؾٓف
 ايعٓٝتح امللًٛب ١يًثؿٓٝف  2 :عٓٝث ن
ضتدضت  :عٓد ٚجٛد َػهً ١يف املٓثج تطثدع ٞايثخً:ٌٝ
ميهٔ يًٛنْ ٌٝكٌ اياكتع ١يثدصٜٗٓت َع أخر ايثعٗد بعدّ ايثؿسف يف اياكتعَٔ ١
اجلُسى حل ن ؾدٚز ْثٝج ١ايثخًٚ ٌٝإفتدت٘ بريو خلٝتً َٔ اهل.١٦ٝ
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املعًَٛتح ايٛاجب تٛافسٖت عً ٢املًؿل ايثعسٜف ٞيًُٓثج ايثجًُٞٝ

ّ

عً٢

املعًَٛتح امللًٛب١

غالف عً ٢ايػالف

املٓثج

اخلتزجٞ





2

اضِ ٚعٓٛإ َؿّٓع املٓثج.





3

اضِ ٚعٓٛإ ٚن ٌٝاملٓثج يف املًُه.١





4

قت ١ُ٥املهْٛتح

ٚاقخ ١يًُطثًٗو

5

ظسٚف ايثدصٜٔ





6

زقِ ايثػػ١ًٝ





1

7
8
9
10

اضِ املٓثج ٚايعالَ ١ايثجتز( ١ٜبتيًػ ١ايعسب ١ٝاٚ
ايعسبٚ ١ٝاإلدمًٝصَ ١ٜعتً)

تتزٜذ ؾالح ١ٝاملٓثج (بتيًػ ١ايعسب ١ٝا ٚايعسب١ٝ
ٚاإلدمًٝصَ ١ٜعتً)
إزغتداح االضثدداّ
ٚظٝف ١املٓثج َتمل ٜهٔ ٚاقح َٔ أضًٛة
تكدمي٘
حترٜساح االضثدداّ (بتيًػ ١ايعسب ١ٝا ٚايعسب١ٝ
ٚاإلدمًٝصَ ١ٜعتً)
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أض ١ً٦غت٥ع:١
عٜ ٌٖ .ػرتط تطجَٓ ٌٝثجتح ايثجُ ٌٝيد ٣اهل ١٦ٝايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚا ٤قاٌ
اضثريادٖت؟
ج .ال ٜػرتط يف ايٛقج ايسأٖ تطجَٓ ٌٝثجتح ايثجُ ٌٝقاٌ اضثريادٖتٚ ،جتز ٟايعٌُ
عً ٢بٓتْ ٤عتّ ايهرت ْٞٚإلدزاج َٓثجتح ايثجُٚ ٌٝضٝه ٕٛغسط َٔ غسٚط
االضثرياد ،نُت ضٝثِ اإلعالٕ عٓ٘ حتٍ االْثٗت َ٘ٓ ٤عًَٛ ٢قعٓت االيهرت.ْٞٚ
ع ٌٖ .تٛجد قت ١ُ٥بتيػسنتح املعثُد ٠إلؾداز غٗتداح امللتبك١؟
جْ .عِ،حتيٝت تعثُد اهل ١٦ٝايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚا ٤عً ٢عد ٠غسنتح إلؾداز غٗتد٠
امللتبك: ٖٞٚ ١
(Intertek International Limited) -1
(SGS Socirte Generale de Surveillance) -2

(TUV Rheinland) -3
(Cotecna) -4
ٚيف حتٍ مت االعثُتد عً ٢غسنتح أخس ٣ضٝثِ اإلعالٕ عٓٗت.
عَ .ت ٖ ٞاالغرتاطتح املثعًك ١بػٗتداح امللتبك١؟
جٜ .ػرتط إٔ ته ٕٛايػٗتد ٠ؾتدز َٔ ٠إحد ٣ايػسنتح املعثُد ٠يد ٣اهلٚ ١٦ٝجيب
إزفتم اؾٌ ايػٗتدٚ ،٠إ تٓـ عً ٢إٔ املٓثج َلتبل يًُٛاؾفتح ايكٝتض ١ٝايؿتدزَٔ ٠
اهل ١٦ٝايطعٛد ١ٜأٚاخلًٝج ١ٝيًُٛاؾفتح ٚاملكتٜٝظ ٚاجلٛد.٠
ع ٌٖ .ميهٔ االضثرياد بػٗتدَ ٠لتبك ١ملٛاؾفتح أخس ٣غري ايؿتدز َٔ ٠اهل١٦ٝ
ايطعٛد ١ٜيًُٛاؾفتح ٚاملكتٜٝظ ٚاجلٛد ٠؟
ج .ال ميهٔ اضثرياد َٓثجتح جتَُ ٌٝت مل تٓـ ايػٗتد ٠عًَ ٢لتبكثٗت يًُٛاؾفتح
ايكٝتض ١ٝايطعٛد ١ٜأٚاخلًٝج ١ٝملٓثجتح ايثجُ.ٌٝ
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ع .أ ٚد ايثأند َٔ َلتبك ١بٝتْتح املًؿل اخلتف بتملٓثج ملت َٖ ٛعثُد يد ٣اهل١٦ٝ
ايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚا٤؟
ج .بتإلَهتٕ ايثأند َٔ ذيو َٔ خالٍ تلاٝل َت ْؿج عً ٘ٝاملٛاؾف ١ايطعٛد ١ٜأٚ
اخلًٝج ١ٝزقِ )((GSO 1943/2009اغرتاطتح ايطالَ ١يف َطثخكساح ايثجُ)ٌٝ
فُٝت ٜثعًل باٝتْتح ًَؿل املٓثج ايثجُٚ ،ًٞٝبتإلَهتٕ احلؿ ٍٛعًٖ ٢ر ٙاملٛاؾف١
ٚغريٖت َٔ املٛاؾفتح املثعًك ١مبٓثجتح ايثجُ َٔ ٌٝخالٍ املٛقع االيهرت ْٞٚيًٗ١٦ٝ
ايطعٛد ١ٜيًُٛاؾفتح ٚاملكتٜٝظ ٚاجلٛد ٠ايطعٛد ١ٜيف ايٛقج ايسأٖ ٚيف َٛقع اهل١٦ٝ
ايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚاَ ٤طثكاالً.
ع .أزغب اضثرياد َٓثجتح ٚيهٔ يطج َثأند متتَت َٔ نْٗٛت َٓثجتح جتُ ٌٝاٚ
دٚا٤؟
ج .بتإلَهتٕ ايثأند َٔ ن ٕٛاملٓثجتح املساد اضثريادٖت َٓثجتح جتُ ٌٝبثلاٝل َت
ْؿج عً ٘ٝاملٛاؾف ١ايطعٛد ١ٜأ ٚاخلًٝج ١ٝزقِ )( (GSO1943/2009اغرتاطتح
ايطالَ ١يف َطثخكساح ايثجُ )ٌٝيف تعسٜف املٓثج ايثجُٚ ،ًٞٝايثأند َٔ عدّ
خكٛعٗت يًثطجٚ ٌٝفكتً يًدي ٌٝاالزغتد ٟيثؿٓٝف املطثخكساح ٚاملٓثجتح عًَٛ ٢قع
اهلٚ ١٦ٝبتإلَهتٕ تكد ِٜطًب تؿٓٝف يد ٣اهل ١٦ٝايعتَ ١يًػراٚ ٤ايدٚا ٤يًاج يف
إَهتْ ١ٝخكٛع املٓثجتح يًثطج( ٌٝندٚا )٤أّ ال.
ع .يد ٟخلتة تؿٓٝف َٔ ٚشاز ٠ايؿخ ١به ٕٛاملطثخكس غري ختقع يًثطج، ٌٝ
ٌٖ ميهٓين االضثرياد بٓت ٤عً ٢ذيو؟
جٜ .ثِ ايفطح مبٛجب خلتة ايثؿٓٝف ايؿتدز َٔ ٚشاز ٠ايؿخ ١ملسٚ ٠احد ٠فكط
ٚجيب عً ٢املطثٛزد عٓد ايسغا ١يف ايثأند َٔ تؿٓٝف َٓثجتت٘ تكد ِٜعٓٝتح َٓٗت إىل
اهلَ ١٦ٝع خلتة ايثؿٓٝف يًثأند َٔ خكٛع املطثخكس يًثطج َٔ ٌٝعدَ٘.
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