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 لفصل األول ا
 :مقدمة 

وتاريخ  49الصادر باملرسوم امللكي رقم م/منتجات التجميل  ولى من الالئحة التنفيذية لنظاموضعت املادة األ 

وهي املنشأة املحلية  (املصنعضمن املنشآت التي تندرج تحت تعريف ) منتجات التجميلمصانع  هـ18/06/1436

تصدير منتجات التجميل املدرجة، واستيراد املواد مصانع التجميل  ومن مهام التجميليالتي يصنع فيها املنتج 

  الخام املستخدمة في تصنيع منتجات التجميل.

 تعريف املستثمر:
فرد أو مجموعة أفراد )شركة( الراغب/الراغبة في االستثمار وإقامة مصنع في إحدى املدن الصناعية أو االقتصادية 

 سواًء كان سعودي الجنسية أو خليجي أو أجنبي. املنتج التجميليفي مجال تصنيع 
 

 الفصل الثاني

  املجــال ونـطاق التـطبيق:

لألنشطة ، منتجات التجميليسري هذا الدليل على املستثمر الذي يرغب في الحصول على ترخيص مصنع 

املستندات واملتطلبات الخاصة بالجهات ( التي تقع تحت مظلة الهيئة وذلك بعد استيفاء كافة ISICالصناعية)

 الحكومية املعنية وهي على النحو التالي:

 الهيئة العامة للغذاء والدواء. -

 وزارة التجارة واالستثمار. -

 وزارة الصناعة والثروة املعدنية. -

 الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. -

 هيئة املدن االقتصادية -

 وينبعالهيئة امللكية للجبيل  -

 الهيئة العامة لالستثمار -

 وزارة البلدية والشؤون القروية واالسكان -

 www.sfda.gov.sa ينطبق عليها هذا الدليل عن طريق املوقع االلكتروني للهيئة  التي ISICيمكن االطالع على أنشطة *

 حال تعدد الفروع أو السجل الرئيس ي.* السجل التجاري الفرعي الخاص باملركز في 

 

 

 

http://www.sfda.gov.sa/
http://www.sfda.gov.sa/
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 الثالثالفصل 

 

 منتجات التجميل.ملصانع آلية الحصول على ترخيص )جديد( 

 
لغرض الحصول على  (E-cosma)التسجيل في النظام االلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء  .1

 /https://els.sfda.gov.sa ترخيص مزاولة النشاط.

 مفتش ي الهيئة العامة للغذاء والدواء.زيارة املنشأة من قبل  .2

 في حال تمت موافقة إدارة التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء. .3
ً
 سداد املقابل املادي إلكترونيا

وال يمكن للمنشاة مزاولة النشاط  من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء الترخيصالحصول على  .4

 .GMPإال بعد الحصول على شهادة 
 .GMP املنشأة بتقديم طلب اصدار شهادةتقوم  .5

 .اجراء التفتيش امليداني .6

 .مزاولة النشاطوشهادة  GMPالحصول على شهادة  .7

 إدراج منتجات التجميل في النظام اإللكتروني. .8

 

  مصنع منتجات تجميلاملدة املتوقعة للحصول على ترخيص 

 

 

 

 

 

 

 

املقابل املالي بحيث يتم دراسة طلب املنشأة واصدار الترخيص مباشره بعد تسديد  ٫يتم الترخيص املباشر لألنشطة منخفضة الخطورة*

 بعد إصدار الترخيص"
ً
 ويمكن للمنشاة ممارسه النشاط بعد الحصول على الترخيص. على آن يتم التفتيش الحقا

 

 

 

دراسة طلب 

 املنشأة

 أيام عمل 1

القيام بعملية 

التفتيش واعداد 

 التقرير النهائي 
عمل ايام 3  

والتجهيز  إلعداد

امليداني  للتفتيش

 املشترك 
عمل يوم  

ترخيص مصنع بعد  إلصدار

عمل يوم االنتهاء من التفتيش  
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 مصانع منتجات التجميل  )جديد( طلب الحصول على ترخيصمسار إجراءات 

اجراء تفتيش ميداني وتسديد 

 الرسوم

اصدار شهادة إتمام جزئي  للبناء 

%50بنسبة   

على دراسة تقييم األثر  الحصول 

 البيئي الجزئي

 البدء بتشييد املبنى

الصناعي على الترخيصالحصول   

الحصول على  املخططات 

والتصاميم الهندسية  من املكتب 

 الهندس ي املعتمد

معاينة املوقع للحصول على موافقة 

 املستثمر

رخصة مصنع الحصول على 

  منتجات تجميل

البيئية  على املوافقةالحصول 

 وتسديد الرسوم

االستثمار  على رخصةالحصول 

والسجل التجاري وتسديد الرسوم 

 وتقديم طلب الترخيص الصناعي 

اعتماد املخططات والتصاميم 

 الهندسية
 والحصول على تصريح بناء

مكتب هندس ي 
 معتمد

مكتب بيئي 
 معتمد

1 

إدراج منتجات التجميل الخاصة 

 باملصنع في النظام
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 الرابعالفصل 

 الشروط واملستندات للحصول على الترخيص

 الشروط: 

 أن تتوفر في املدير الفني للمصنع ما يلي: .1

 .
ً
 متفرغا

ً
 أن يكون سعوديا

 األحياء الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الصيدلة، الكيمياء، أن يحمل درجة البكالوريوس في 

 .الهيئة تقبله مؤهل أو آخر تخصص أي أو) الحيوية الطبية الهندسة الحيوية، الدقيقة، الكيمياء

  الهيئة. تقبلها التصنيع ملجال املناسبة الخبرات لديه يكون  أن 

 للصيادلة( مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية(. 

 عن الجودة. .2
ً
 أن يحدد املصنع مسؤوال

 لاير(  5000سداد املقابل املالي ).3
ً
  للترخيص إلكترونيا

 تطبيق متطلبات آسس التصنيع الجيد ملصانع منتجات التجميل.

 املستندات: 

 صورة من املستندات التالية للمدير الفني للمصنع: .1

 .صورة من الهوية الوطنية للمدير الفني للمصنع 

 .صورة من شهادة املدير الفني مصدقة 

 .صورة من شهادات الخبرة موثقة 

  للصيادلة(.التسجيل املنهي )صورة من بطاقة 

 .تعهد املدير الفني للمصنع مصدقا من الغرفة التجارية 

 صورة من املستندات التالية للمدير الجودة: .2

 .صورة من الهوية الوطنية ملدير الجودة 

 .صورة من شهادة مدير الجودة مصدقة 

 .صورة من شهادات الخبرة موثقة 

  ية.تعهد مدير الجودة مصدق من الغرفة التجار 

 .ترخيص صناعي .3

 .عقد االيجار في هيئة مدن او رخصة البلدية في حال كان املصنع خارج املدن الصناعية مذكور فيه النشاط .4
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 الخامسالفصل 

 

 لية تجديد ترخيص مزاولة النشاطآ

 من تاريخ انتهاء الترخيص الساري. أشهر  6على املنشأة التقديم بطلب تجديد للترخيص قبل  -1

ـــر  -2 ـــــد عـــــبــ ـــــديــ ـــــب الـــــتـــــجــ ـــلــ ـــم طــ ـــــديــ ـــم تـــــقــ الـــــــدخـــــول عـــــلـــــى الـــــنـــــظـــــــام اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــــن خـــــالل الـــــرابـــــ  يـــــتــ

https://els.sfda.gov.sa  

 .يتم تقديم الطلب -3

 .مراجعة الطلب من قبل الهيئة  -4

 لضغ  على أيقونة )تجديد الترخيص(.بعد الدخول على تفاصيل الترخيص يتم ا  -5

ـــتراطات زيارة املنشـــــأة من قبل مفتشـــــ ي الهيئة العامة  -6 ــــنع لالشــ للغذاء والدواء للتأكد من تطبيق املصـ

 الفنية والتأكد من مطابقة املصنع للوائح الفنية واملواصفات.

. 5000سداد املقابل املالي ) -7
ً
 لاير( للترخيص إلكترونيا

 الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. -8

 

 السادسالفصل 

  والرسوممدة الترخيص 
 مدة الترخيص

 سنوات 5

 الرسوم

مصانع لاير( نظير الخدمات التي تقدمها في مجال تسجيل وترخيص وتفتيش  5000تستوفي الهيئة املقابل املالي )

 منتجات التجميل.
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 السابعالفصل 

 :املخالفات والعقوبات  

 49منتجات التجميل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ املادة الرابعة الثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام نصت

 من أحكام هذا النظام أو الئحته بواحدة أو أكثر من هـ 18/06/1436وتاريخ 
ً
على أنه" يعاقب كل من خالف أيا

 اآلتية:العقوبات 

 غرامة ال تزيد على خمسة ماليين لاير. .1

 إغالق املصنع أو املستودع إلى حين تصحيح املخالفة. .2

 .املصنع أو املستودع خيصتر  إلغاء .3

 السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات. .4

 ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب املخالفة.

وتاريخ  49منتجات التجميل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ الالئحة التنفيذية لنظامعلى  االطالعويمكن  *

 الراب  التالي: باستخداموذلك هـ مصانع منتجات التجميل 18/06/1436

https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Technical%20regulations%20and%20manuals/%ول 20ل%التجمي20منتجات%20نظام

 pdfالتنفيذية.20ائحته%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Technical%20regulations%20and%20manuals/نظام%20منتجات%20التجميل%20ولائحته%20التنفيذية.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Technical%20regulations%20and%20manuals/نظام%20منتجات%20التجميل%20ولائحته%20التنفيذية.pdf
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 الثامنالفصل 

 األسئلة الشائعة

؟ التجميليةمنشآت تراخيص املنشآت اإللكتروني للس / ملاذا يعتبر التسجيل في 
ً
 مهما

ً
 أمرا

 لعدة أسباب ةللمنشأت التجميلي تراخيص املنشآت اإللكترونييعتبر التسجيل في نظام 
ً
 مهما

ً
 :أمرا

 .التجميليةاصدار ترخيص مزاولة النشاط للمنشأة  .1

 .ومنتجاتها في اململكة العربية السعودية التجميليةبناء قاعدة بيانات لجميع املنشآت  .2

 املحلية. التجميليةتحسين طرق التواصل بين الهيئة العامة للغذاء والدواء واملنشآت  .3

ر باإلضافة إلى تسهيل عملية التواصل مع من تحديث بياناتها بشكل مستم التجميليةتمكين املنشآت  .4

 الهيئة كجهة رقابية على هذه املنشآت.

 الحصول على شهادة إدراج منتجات التجميل. .5

 ؟ تراخيص املنشآت اإللكترونيس/ من الذي يقوم بالتسجيل في نظام 

ومات فنيه شخص مسئول ومخول من ِقبل املنشأة ويكون لديه معل التجميليةيقوم بعملية تسجيل املنشأة 

 كافية إلكمال خطوات التسجيل الفنية واإلدارية.

 س/ متى يتم التقديم على رخصة مزاولة النشاط لدى الهيئة؟

يتم التقديم على ترخيص مزاولة النشاط عبر النظام االلكتروني حال استخراج الترخيص الصناعي واالنتهاء من 

 %.100تجهيز املصنع بنسبة 

 مزاولة النشاط؟س/ متى يحق للمصنع 

وتطبيق مدونة يحق للمصنع مزاولة النشاط حال حصوله على الترخيص من قبل هيئة العامة الغذاء والدواء 

ويمنع مزاولة النشاط آسس التصنيع الجيد ملصانع منتجات التجميل ومن ثم إدراج منتجات التجميل للمصنع 

 .ئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميلالال قبل ذلك وتطبيق بحق املخالف العقوبات املقررة وفق 

 ؟تجميليس/ كم هي مدة ترخيص مزاولة النشاط الصادر من هيئة الغذاء والدواء ملزاولة نشاط 

 سنوات 5

 س/ متى يجب على املستثمر القيام بطلب تجديد ترخيص مزاولة النشاط؟

 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري. 6تقوم املنشأة بطلب تجديد للترخيص قبل  
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)مصنع( هل يتم تسجيلها كمنشأة واحدة في نظام التسجيل  تجميليةس/ إذا كان لدى املستثمر أكثر من منشأة 

 والترخيص لدى الهيئة؟ 

 .ن(على حده )طلبين مستقلي تجميليةيجب على املستثمر تسجيل كل منشأة 

 س/ هل يجب القيام بتحديث امللف الخاص باملنشأة املسجلة؟ 

 نعم، يجب تحديث البيانات عند الحاجة لذلك مثل السجل التجاري او الترخيص الصناعي او بيانات االتصال

 .عن طريق النظام

 س/ ما هي عناوين االتصال التي يمكنني االتصال بها في حال احتياجي للمساعدة؟  

 او  19999مين في حال احتياجهم للمساعدة االتصال على الرقم املوحد يمكن للمتقد

 license.drug@sfda.gov.sa-Estاإلرسال للبريد اإللكتروني  

 
 

 

 بيانات التواصل

 19999 الرقم املوحد

 License.drug@sfda.gov.sa-Est   البريد اإللكتروني
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