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الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرؤية والرسالة

ٔ
الروية
ٔ
ان تكون هيئة رائدة عامليا تستند ٕالى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة

الرسالة
حماية املجتمع من خالل تشريعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سالمة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية
ومنتجات التجميل واملبيدات واألعالف
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 ما هو التحديث في هذه النسخة رقم ()3.3؟
فيما يلي جدول ُيوضح التحديثات:
نوع التحديث

العنوان
 2.1صورة من فاتورة الشراء

تحديث شروط فاتورة الشراء.

5.2.2

إعادة صياغتها لتكون دقيقة

 6.1مالحظات هامة:

إعادة صياغتها لتكون أكثر وضوحا

 .7شروط ومتطلبات فسح العبوات
الفارغة للتعبئة أو التغليف الخاصة

إضافة

 .7شروط ومتطلبات فسح العبوات
الفارغة للتعبئة أو التغليف الخاصة

إضافة اشتراط ان يكون مصنع او معمل او
مستودع مرخص من الهيئة.

 .8شروط ومتطلبات فسح املنتجات الواردة
بكميات كبيرة ] [BULKوالواردة لغرض إعادة
التغليف أو التعبئة.

إضافة اشتراط إدراج املنتج
التجميلي في نظام االدراج eCosma
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 .1التعاريف
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 .2مقدمة
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8

 .5شروط عامة
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.6

متطلبات فسح اإلرساليات والكميات التجارية ملنتجات التجميل أو العينات الخاصة
بالدعاية والتسويق

 .7العينات الخاصة لغرض التحليل في مختبرات خاصة داخل اململكة
.8

شروط ومتطلبات فسح املنتجات الواردة بكميات كبيرة ] [BULKوالواردة لغرض إعادة
التغليف أو التعبئة
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 .9شروط ومتطلبات فسح املواد الكيميائية األولية ملصانع منتجات التجميل املحلية
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.10شروط ومتطلبات فسح العبوات الفارغة للتعبئة أو التغليف الخاصة ملنتجات التجميل
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 .1التعاريف
 املنتج التجميلي :أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر ّمعد الستخدامه على
األجزاء الخارجية من جسم اإلنسان ،وتشمل الجلد والشعر واألظافر والشفاه ،أو على
األجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية ،أو األسنان ،أو األغشية املبطنة للتجويف
الفموي؛ ألغراض التنظيف ،أو التعطير أو الحماية ،أو إلبقائها في حالة جيدة ،أو لتغيير
مظهرها وتحسينه ،أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
 اإلدراج :قيد املنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. املصنع/املعمل :املنشأة املحلية التي يصنع فيها املنتج التجميلي. املستودع :املكان املرخص من الهيئة املعد لتخزين املنتج التجميلي وتوزيعه واالتجار به. جهة تقويم املطابقة :هي الجهة التي تقوم بالتحقق من مطابقة املنتجات و/أو املنشآتو/أو املصانع الشتراطات ومتطلبات الهيئة وتشمل جهات التفتيش وجهات منح
الشهادات واملختبرات وأي جهات تقويم مطابقة أخرى تضيفها الهيئة لنشاطها
مستقبال.
 شهادة املطابقة :مصادقة طرف ثالث بالنسبة ملنتجات أو عمليات أو أنظمة أوأشخاص.

 .2مقدمة:
اس ت ت تتتنادا إل ت ت تتى نظ ت ت تتام الهيئ ت ت تتة العام ت ت تتة للغ ت ت تتذاء وال ت ت تتدواء الص ت ت تتادر ب ت ت تترقم /4693ر وت ت ت تتاريخ
 1428/01/26ومت تتا تضت تتمنته النقطت تتة ( )7مت تتن املهت تتام التنظيميت تتة املست تتندة للهيئت تتة وفقت تتا للمت تتادة
الخامست تتة واست تتتنادا إلت تتى نظت تتام منتجت تتات التجميت تتل الصت تتادر باملرست تتوم امللك ت ت رقت تتم م 49/وتت تتاريخ
1436/6/18ه ت ت والئحتت تته التنفيذي تتة الصت تتادرة م تتن مجلت تتس إدارة الهيئ تتة العامت تتة للغ تتذاء والت تتدواء
أعدت الهيئة الشروط واملتطلبات الخاصة بفسح جميع ما يرد في نطاق هذه الوثيقة.
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 .3النطاق:
جمي تتع منتج تتات التجمي تتل ،املنتج تتات ال تتواردة بكمي تتات كبي تترة  ]BULKوال تتواردة لغ تترض
إع ت تتادة التغلي ت تتف أو التعبئ ت تتة ،امل ت تتواد الكيميائي ت تتة األولي ت تتة ملص ت تتانع منتج ت تتات التجمي ت تتل املحلي ت تتة،
العبوات الفارغة للتعبئة أو التغليف الخاصة ملنتجات التجميل.

 .4الهدف:
إيضاح اشتراطات ومتطلبات فسح منتجات التجميل عبر املنافذ الجمركية.

 .5شروط عامة:
 .5.1يجببإ ردراج املنتجببات املعببدة لالسببتجداي التجببار لببد الهيئببة عبببر النظبباي اإللرورو ببر إلدراج
منتجات التجميل النظاي اإللرورو ر إلدراج منتجات التجميل (.)eCosma
 .5.2يجببإ اتلوببباي بالمتببة متطلبببات السببالمة تببي مستت ببرات التجميببل والعنايببة الةخصببية رقببم
GSO1943
 .5.3اتلو ب ببباي بتعم ب ببيم الهيئ ب ببة رق ب ببم  31110وت ب بباريخ 1439/06/23هب ب ب الخ ب بباو باتحتف ب ببا ب ب ببو
املستندات املطلوبة للفسح.
 .5.4املنتجببات املفسببوحة مب املنافببذ بالفسببح السببرنع بببدو معاينببة (بنبباء علب املخببا)ر) فإنببت تقببع
علب ب امل ببورد مس ببنولية معاين ببة املنتج ببات ال ببواردة والت ك ببد أنه ببا مطابق ببة لل ببوام واملوا ب ببفات
القياسية ووفق ملا تم ادراجت لد الهيئة.
 .5.5اتلوباي بتعميم الهيئة بجصوو املسار السرنع املنتجات املسجلة لد الهيئة.
 .5.6يج ببإ اتلو ببباي بجميب ببع م ببا ورد تب ببي مدون ببة نق ببل وتجب ب ي املنتج ببات الخا ب ببعة إلش ببراف قطب باع
العمليات ع )ريق املنافذ الجمركية واملنشورة عل موقع الهيئة اتلرورو ر.
 .5.7قاممة مكاتإ التتقق واملطابقة واملختبرات الخا ة املعينة م قبل الهيئة.
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 .5.8الشروط واملتطلبات لفسح أو التصدير املنتجات لالستجداي الةخص ي.
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 .6املتطلبات واملستندات الالزمة لفسح اإلرساليات والرميات التجارية
منتجات التجميل أو العينات الخا ة بالدعاية والتسويق:
متطلبات
 ردراج املنتج التجميلي تي نظاي اتدراج eCosma
املستندات املطلوب تقديمها للفسح:
.1

ورة م فاتورة الشراء:

يجب أن تكون فاتورة الشراء مصدقة من الغرفة التجارية ببلد الشحن كما يجب ان تحتوي
الفاتورة على البيانات التالية:
 oاسم الشركة الصانعة وجنسيتها
 oرقم الفاتورة وتاريخها
 oاسم املنتج
 oرقم التشغيلة أو رقم الدفعة أو تاريخ اإلنتاج

.2

شهادة املطابقة:

ُ
يجب أن تكون شهادة املطابقة صادرة من إحدى شركات املطابقة املعتمدة لدى الهيئة ،وتعرف شهادة
املطابقة بأنها شهادة تثبت أن املنتج املستورد باإلرسالية وبرقم الفاتورة ورقم التشغيلة املرفق في
الشهادة ،مطابق لالئحة متطلبات السالمة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم
 SFDA.CO/GSO 1943:2016حسب اخر تحديث معتمد لها قبل استيراده إلى اململكة.
وملعرفة شركات املطابقة املعتمدة لدى الهيئة ،1يمكن زيارة الصفحة التالية:
قاممة مكاتإ التتقق واملطابقة واملختبرات الخا ة املعينة م قبل الهيئة.
ولن يتم قبول أي شهادة مطابقة ليست من احدى الشركات املعتمدة املنشتورة علتى موقتع الهيئتة فتي
عمليتتة اإلبن بالفستتح ،كمتتا أنتته لتتن يتتتم قبتتول أي شتتهادة مطابقتتة فتتي حتتال عتتدم توافتتق بيانتتات الشتتحنة متتع
الشهادة املرفقة ،وال يمكن للمستورد استخدام هذه الشتهادة ألكثتر متن ارستالية وإنمتا يجتب اصتدار الشتهادة
لكل ارسالية منفصلة عن األخرى ما لم تكن بنفس رقم التشغيلة.
( )١يتم تحديث قوائم الشركات المعتمدة بشكل مستمر من خالل موقع الهيئة
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في حال كان املنتج مدرج ولم يتم ارفاق شهادة مطابقة مع الشحنة يتم سحب عينات من الشتحنة
وإرسالها إلى املختبر لتحليلها بعد أن يقوم املستورد بإصدار فاتورة خدمة التقييم والتحليل متن ختالل موقتع
الهيئة االلكترون على الرابط  HTTP://DSIS.SFDA.GOV.SAوتسديدها من خالل نظام سداد.

.3

ورة م بوليصة الةح

.4

ورة م البيا الجمركر

 .7العينات الخا ة لغرض التتليل تي مجتبرات داخل اململرة:
يتم فسح العينات الخاصة لغرض التحليل في املختبرات الخاصة املرخصة من قبل الهيئة بناء على
خطاب من املختبر الخاص موضحا فيه كمية العينات وهدف التحليل على أال تتجاوز كمية العينات
للصنف الواحد العدد املسموح به لالستخدام الشخص ي.

 .8شروط ومتطلبات فسح املنتجات الواردة برميات كبيرة ][BULK
والواردة لغرض رعادة التغليف أو التعبئة:
متطلبات:
.1

إدراج املنتج التجميلي في نظام االدراج eCosma

.2

أن يكون منتج نهائ ال يتم خلط أو إضافة معه أي مواد أخرى.

.3

أن يكون املصنع أو املعمل مرخصا من الهيئة.

املستندات املطلوب تقديمها للفسح:
.1

متطلبات فسح االرساليات والكميات التجارية ملنتجات التجميل في أوال من هذا الدليل.
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 .9شروط ومتطلبات فسح املواد الريميامية األولية ملصا ع منتجات
التجميل املحلية:
مالحظات هامة:
 استيراد وفسح السالئف الكيميائية واملذكورة في مدونة شروط ومتطلبات الفسح والتصدير
(املنشورة على موقع الهيئة االلكترون ) يكون عن طريق إدارة املستحضرات الخاضعة للرقابة
باملقر الرئيس لقطاع الدواء بمدينة الرياض.
 إبا كانت املواد الكيميائية املطلوب استيرادها تندرج تحت تصنيف املواد املراقبة من قبل
وزارة الداخلية (األمانة العامة للهيئة العليا لألمن الصناعي) ضمن قوائم املواد الكيميائية
املنشورة على موقع الهيئة اإللكترون  ،فإنه يتم تقديمها في معاملة مستقلة إلى مكتب القطاع
بمنفذ الوصول مع املتطلبات املذكورة أدناه ويرفق بها نموبج اشتراطات فسح ونقل وتخزين
املواد الكيميائية املنشور على موقع الهيئة اإللكترون مختوما من الجهة املستوردة ،ونموبج
فسح مواد كيميائية خاضعة لرقابة وزارة الداخلية (األمانة العامة للهيئة العليا لألمن
الصناعي)معبأ من الجهة املستوردة املنشورة على موقع الهيئة اإللكترون .
 إبا كانت املواد الكيميائية املطلوب استيرادها تندرج تحت ضمن تصنيف املواد الكيميائية
املدرجة بجداول اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ضمن قوائم املواد الكيميائية ،فإنه يتم
تقديمها في معاملة مستقلة مع املتطلبات املذكورة أدناه.
 يجب أن تحتوي الحاويات للمواد الكيميائية على امللصق التعريف الذي يحتوي على بيانات
املادة املنقولة وطريقة حفظها ونقلها.

املستندات املطلوب تقديمها لطلإ الفسح:
.1

خطاب موجه ملكتب القطاع بمنفذ الوصول بطلب الفسح موضحا فيه ما يلي:
 -بيانات املواد الكيميائية املستوردة.
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 الغرض من االستيراد. تحديد الجهة املستفيدة والغرض من استخدامها. التعهد بأن املواد الكيميائية لالستخدام داخل املصنع وأنها تحت مسئوليته ،وإن كانتملستودع فهي تحت مسؤوليته.
.2

مستند بيانات سالمة املادة الكيميائية )(Safety Data Sheet

.3

صورة فاتورة الشراء مصدقة من الغرفة التجارية لبلد الشحن تحتوي كامل البيانات
للمواد املطلوب فسحها مثل (اسم املادة ،رقم التشغيلة ،اسم الشركة الصانعة
وجنسيتها ،رقم الفاتورة وتاريخها).

.4

صورة شهادة منشأ مصدقة موضحا فيها رقم الفاتورة وتاريخها.

.5

صورة ترخيص املصنع أو املعمل أو املستودع من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

.6

صورة من بوليصة الشحن.

.7

صورة البيان الجمرك .
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 .10شروط ومتطلبات فسح العبوات الفارغة للتعبئة أو التغليف
الخا ة ملنتجات التجميل:
املتطلبات:
 ال يسمح بفسح العبوات التي تحمل عالمات أو أسماء تجارية ال تخص املستورد دون أن يكونهناك موافقة من املصنع )الجهة املستفيدة( .
 -مصنع او معمل او مستودع مرخص من الهيئة.

املستندات املطلوب تقديمها لطلإ الفسح:
.1

خطاب من املورد موجه ملكتب القطاع بمنفذ الوصول بطلب املوافقة على فسح
العبوات الفارغة يتضمن ما يلي:
 الغرض من استيراد العبوات الفارغة وتعهده باستخدامها لذلك الغرض. -أسماء البنود وكمياتها والشركة الصانعة.

.2

صورة من فاتورة الشراء مصدقة من الغرفة التجارية في بلد املنشأ أو بلد إصدار
الفواتير.

.3

صورة البيان الجمرك .

.4

صورة من بوليصة الشحن.

.5

صورة من ترخيص املصنع او املعمل او املستودع.
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