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( 1436ـ13ـ11رقم ) صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بالموافقة على هـ 16/1/1437المنعقدة بتاريخ  الثالثة عشري جلسته ف

 المرفقة. الالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل بالصيغة
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 المادة األولى  

الموضحة أمامها، ما  المعاني –أينما وردت في هذا النظام -يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 

 لم يقتض السياق خالف ذلك:

 : نظام منتجات التجميل.النظام-1

 : الالئحة التنفيذية للنظام.الالئحة-2

 والدواء. : الهيئة العامة للغذاءالهيئة-3

 الهيئة.: مجلس إدارة المجلس-4

 : الرئيس التنفيذي للهيئة.الرئيس-5

: أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معّد الستخدامه على المنتج التجميلي-6

والشفاه، أو على  واألظافر والشعر األجزاء الخارجية من جسم اإلنسان، وتشمل الجلد

 ؛المبطنة للتجويف الفموي األغشية أو األسنان، األجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية، أو

الحماية، أو إلبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها  أو التعطير ألغراض التنظيف، أو

 وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

 قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. اإلدراج:-7

الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه  الُمدرج:-8

 لدى الهيئة.

 : المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.المصنع-9

: جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه GMP)أسس التصنيع الجيد )-10

 المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه.بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب 

: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه المستودع-11

 واالتجار به.

 : المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل.المختبر-12

ذلك  المستهلك، بما في وصوله إلى : المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتىالتداول-13

وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه  استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره

 وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.

 واق.س: اإلجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من األالسحب-14

المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من  : اإلجراء أو التدبير الذي يتخذهاالستدعاء-15

الهيئة الستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع 

 تداوله.

، ه أو مصدرهتغيير محتواه أو هويت المنتج التجميلي الذي تم عمدا  المنتج المغشوش: -16

سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون 

 مكونات.

المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه المنتج الفاسد: -17

 الجرثومي.

يهدف إلى -سواء كان مكتوبا  أو مسموعا  أو مرئيا  أو غير ذلك -أي بيان اإلعالن:-18

 الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
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شركة -19 شركة التي تقوم بتصنيع المنتج أو التعاقد مع الغير لتصنيع المنتج أو  المنتجة:ال ال

 تقوم بتسويق أو توزيع المنتج.

 .احل تداول منتجات التجميلمر أو كل أي كيان نظامي تتم فيه إحدىالمنشأة: -20

 

 

 الثانية المادة

تداولها تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى 

 واالتجار بها.

 

 الثالثة المادة

تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات 

 العاملين فيها.

 ل:-3-1

أو  للهيئة تطبيق أي تشريعات سعودية،في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية 

ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين  لوائح أو مواصفات ذات عالقة بمنتجات التجميل

 التالي: وفق التسلسل القياسية،اصدارها للوائح الفنية أو المواصفات 

 اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية. -1

المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات اللوائح الفنية أو التشريعات أو  -2

 أو اللجان المشتركة ذات العالقة.ذات العالقة أو االتفاقيات الدولية الدولية 

 التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات اإلقليمية ذات االختصاص. -3

 .ة أخرىاللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دول -4

 الرابعة المادة

لى ع التجميل، وتنشتتترهاتحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استتتتخدامها في منتجات 

 موقعها اإللكتروني.

 

 ـل:1ـ4

 في منتجات التجميل. استخدامهاتنشر الهيئة قائمة بالمواد المحظور  -1

 في منتجات التجميل. استخدامهاتنشر الهيئة قائمة بالمواد المقيد   -2

ونشرها على موقعها أو متى ما دعت الحاجة تتولى الهيئة تحديث القائمتين دوريا   -3

 اإللكتروني.
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 الخامسة المادة   

تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصتتفات القياستتية واالشتتتراطات 

 متخصصة للتحقق من ذلك.التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات 

 

 ـل:5-1

مطابقتتتتة منتجتتتتات التجميتتتتل للتتتتوائح تحقتتتتق متتتتن بشتتتتركات متخصصتتتتة لل االستتتتتعانةللهيئتتتتة  

كطتتترف ثالتتتث متتتع استتتتمرار  اعتمتتتدتهاالتتتتي  واالشتتتتراطاتالفنيتتتة والمواصتتتفات القياستتتية 

 مسؤولية الهيئة عن تلك المهام.

 

 ل: ـ5-2

متتتع  بهتتتا االستتتتعانةتضتتتع الهيئتتتة الشتتتروط الواجتتتب توافرهتتتا فتتتي الشتتتركات التتتتي يمكتتتن  

 .عدم االخالل باشتراطات الجهات الحكومية األخرى

 

 ـل: 5-3

 مهام شركات التحقق:  

التأكتتتتد متتتتن مطابقتتتتة المنتتتتتج التجميلتتتتي للتتتتوائح الفنيتتتتة والمواصتتتتفات القياستتتتية أ( 

 المعتمدة من الهيئة. واالشتراطات

 دراسة الوثائق الفنية المقدمة لغرض اإلدراج.ب( 

 ج( أي مهام تتوافق مع قدراتها ترى الهيئة إسنادها لها.

 

  ـل:5-4

 تقوم الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق للمهام الموكلة لها.

 

 السادسة المادة

ول الهيئة والحصتتال يجوز استتتيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إال بعد إدراجه لدى 

 منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها الالئحة.

 ل:-6-1

شهادة الوتكون  همتطلباتلطلب اإلدراج دراج بعد التأكد من استيفاء تصدر الهيئة شهادة اإل

 .خمس سنوات من تاريخ صدورهامدة صالحة ل

 ل:-6-2

شهادة اإلدراج قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل تكون 

 وتحسب مدة الشهادة بعد تجديدها من يوما ، نيتسعبمدة ال تقل عن  الشهادةانتهاء صالحية 

 .تاريخ انتهاء الشهادة السابقة
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 ل:-6-3

 وفي حالة الرغبة في استيراد، دون تجديدها الشهادةصالحية  انتهاءعند  يعتبر اإلدراج الغيا  

 .المنتج فيتم ادراجه من جديدأو تداول 

 ـل:4ـ6

 ،منتج في منافذ البيع والمستودعاتمدة صالحية الشهادة منع تداول ال انتهاءال يترتب على 

 صالحية المنتج. انتهاءحتى وذلك 

 ل:-6-5

 المترتبة على االدراج بعد الغاء إدراج المنتج.  والمسؤوليات ال يعفى المدرج من االلتزامات

 

 السابعة المادة

 يتقدم لطلب اإلدراج المصتتتتتنع أو الشتتتتتركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقا  

 لإلجراءات والشروط التي تحددها الالئحة.

 ل:-7-1

 والشروط التالية: لإلجراءاتدراج المنتج وفقا  إيتم  

 مرفقا  به المستندات المطلوبة لإلدراج التي تحددها الهيئة.تقديم طلب اإلدراج  (أ

واالشتتتتتتتراطتات التي تعتمتدهتتا دراجته مطتابقتا  للوائح الفنيتة إيكون المنتج المراد  أن  (ب

 .الهيئة

 

 ل:-7-2

ن م يفوض المصتتنع أو الشتتركة المنتجة من يلزم لتمثيلهم لدى الهيئة بخطاب تفويض مصتتدق

 .ليات التي تعتمدها الهيئةجهة موثوقة حسب اآل

 

 ل:-7-3

 الحاجة.  متى ما دعتالمدرج للهيئة التحقق من الممارسات التصنيعية للمصنع الخارجي للمنتج 

 

 

 الثامنة لمادةا

تبت الهيئة في طلب اإلدراج خالل خمستتة عشتتر يوما  من استتتكمال متطلباته، وتصتتدر شتتهادة 

 الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك. باإلدراج، وفي حالة
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 التاسعة المادة

 يكون الُمدرج مسؤوال  عن اآلتي:

 مأمونية المنتج التجميلي. -1

أال يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية  -2

لالستخدام وفقا  إلرشادات االستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق 

 التعريفي للمنتج.

 ل:-9-1

 في الحاالت التالية: آمنيكون المنتج التجميلي غير 

 .مادة محظورة أو مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها إذا أحتوى على -1

 على عبوة المنتج. التحذيرات الالزمة تذكر إذا لم -2

 .كامل المكونات على العبوة إذا لم تذكر -3

 نقل أو خزن بطريقة غير مناسبة.إذا  -4

 أخرى تراها الهيئة. لةحا أي -5

 

 العاشرة المادة

 يجب على الُمدرج االلتزام بما يأتي:

إبالغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه  .1

 أو عند استدعائه في أي بلد.

 االحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. .2

 إبالغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. .3

 توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. .4

 إبالغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي. .5

 ل:-10-1

 ( من5و ) (3( و )1في الفقرات ) المدرج باإلبالغ عن الحاالت المنصوص عليها التزاميكون 

 .علمه بها فور من النظام المادة العاشرة
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 المادة الحادية عشر

 يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقا  لما تحدده الالئحة.

 

 ل:-11-1

 تجميلي على البيانات التالية:يجب أن يحتوي كل منتج 

 اسم المصنع وعنوانه أو الشركة المنتجة و التجارية العالمة أو واالسم المنتج اسم

 .هاعنوانو

 .صالحية المنتج 

 معلومات وأي االستخدام عند تالحظ أن يتعين خاصة تنبيهات أي تحذيرات أو 

 المهني. لالستخدام عن المنتج خاصة تحذيرية

 تقديمه. أسلوب واضحا  من ذلك يكن لم ما استخدامهالمنتج وطريقة  وظيفة 

 قائمة مكونات المنتج 

 أحدهما.، أو التشغيلة ورقم االنتاج تاريخ 

 للمنتج الصافي الوزن أو الحجم. 

 المنشأ. بلد 

 تعليمات تخزين المنتج. 

 أي بيانات اخرى تحددها الهيئة. 

 ـل: 2ـ11

 تحدد الهيئة البيانات الالزم كتابتها باللغة العربية على المنتج.

 

 المادة الثانية عشر

جات المدرجة في ستتتتجل منتتنشتتتتر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية 

 التجميل.

 

 ـل: 1ـ 12

تنشر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات 

حديث تبإضافة المنتجات الجديدة و بصفة دورية وذلكالقائمة بمراجعة التجميل وتقوم الهيئة 

 حالة المنتجات المدرجة.
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 المادة الثالثة عشر

يجب الحصتتول على ترخيص فني للمصتتنع من الهيئة وفقا  للمتطلبات والشتتروط التي تحددها 

 الالئحة.

 

 ل:-13-1

نموذج طلب الترخيص مرفقا  به تعبئة ترخيص فني للمصنع  لحصول علىيشترط ل

 .وفقا  للدليل اإلرشادي لترخيص مصانع منتجات التجميلالمطلوبة المستندات 

 

 المادة الرابعة عشر

 يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقا  لإلجراءات اآلتية:

يقدم طلب للهيئة وفقا  للمتطلبات والشروط التي تحددها الالئحة، وتبت الهيئة في الطلب  .1

خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما  من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص.  وفي حالة 

ح وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توض الموافقة على الطلب تصدر الهيئة

 أسباب ذلك.

تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات الالزمة  .2

( للمنتج GMPمن الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع ألسس التصنيع الجيد)

 التجميلي الذي تعتمده الهيئة.

 

 ل:-14-1

 لنموذج طلب الترخيص مرفقا  به المستندات الالزمة. يقدم الطلب وفقا 

 ل:-14-2

استكمال جميع المتطلبات والشروط وتصدر قرارها بمدة ال تتجاوز تقوم الهيئة بدراسة الطلب بعد 

 ثالثين يوما .

 ل:-14-3

في حالة موافقة الهيئة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة بالموافقة المبدئية لمقدم الطلب الستكمال 

 .األخرىالموافقات الالزمة من الجهات 

 ل:-14-4

مدة وثيقة الموافقة المبدئية سنتان من تاريخ إصدارها وعلى مقدم الطلب استكمال متطلبات الجهات 

 األخرى.

 ل:-14-5

 تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بذلك وتوضح أسباب الرفض. في حال رفض الطلب
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 ل:-14-6

تقوم الهيئة بالتأكد من  األخرىبعد استكمال مقدم طلب الترخيص الموافقات الالزمة من الجهات 

للمصنع من حيث المباني والتجهيزات وتصدر  (GMP)التزام مقدم الطلب بأسس التصنيع الجيد

االنتاج  في عمليات (GMP)ع الجيدالترخيص الفني للمصنع على أن يتم التحقق من أسس التصني

 بعد حصول المصنع على الترخيص ومزاولته النشاط.

 

 المادة الخامسة عشر

 تحدده الالئحة.يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغا  كامال  وفقا  لما 

 ل:– 1 – 15

 التالية: الشروطيجب أن يعين المصنع مديرا  فنيا  قبل بدء اإلنتاج تتوفر فيه 

البكالوريوس في أحد التخصصات درجة  قل عنيال  مؤهل علميحاصال  على  (أ

التالية )صيدلي، كيميائي، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، االحياء الدقيقة، 

 الهيئة. تقبلهكيمياء حيوية، هندسة طبية حيوية( أو أي تخصص آخر أو مؤهل 

 المناسبة لمجال التصنيع تقبلها الهيئة. أن يكون لديه الخبرات  (ب

 

 المادة السادسة عشر

المصتتتتتتنع بإبالغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، وال يلتزم 

 يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له.

 

 ل:-16-1

 يلي:مما  أيفي تغيير  أي عنيلتزم المصنع بإبالغ الهيئة 

 المدير الفني للمصنع.   -1

 عنوان المصنع. -2

 خطوط اإلنتاج. -3

 اسم المصنع. -4

 المصنع. ملكية -5

 طلب الترخيص.ل التي قدمهاالبيانات  -6

 منتجات المصنع. -7
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 المادة السابعة عشر

 ال يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إال بعد إدراجه.

 

 

 لمادة الثامنة عشرا

(، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت GMPيلتزم المصتتتتتتنع بتطبيق أستتتتتتس التصتتتتتتنيع الجيد)

 لإلجراءات التي تحددها الالئحة. الحاجة، وفقا  

 

 ل:-18-1

 اتخاذ- دعت الحاجة إذا- (GMP) الجيد التأكد من تطبيق المصنع ألسس التصنيعمن أجل للهيئة 

 إجراء أو أكثر مما يلي:

 .زيارة تفتيشية للمصنع -1

 . (GMP)طلب تقارير فنية عن تطبيق المصنع ألسس التصنيع الجيد  -2

 .هعن المدير الفني للمصنع والعاملين فيطلب معلومات  -3

 .(GMP)سس التصنيع الجيد أل باالمتثالاالطالع على السجالت والمعلومات الخاصة  -4

 

 

 

 المادة التاسعة عشر

يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا  للمتطلبات والشروط التي تحددها 

 الالئحة.

 

 ل:-19-1

 ما يأتي:يشترط للحصول على ترخيص للمستودع 

 تحددها الهيئة.نموذج طلب الترخيص مرفقا  به المستندات التي  تعبئة -1

 استيفاء االشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة. -2
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 العشرون لمادةا

 مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.

 

 ل:-20-1

قبل انتهاء  هللتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلب قاباليكون الترخيص 

ي شتراطات المنصوص عليها فيوما ، على أن يستوفي اال تسعينالترخيص بمدة ال تقل عن 

وتحسب مدة الترخيص بعد  من النظام والتاسعة عشر( والرابعة عشرعشر  )الثالثةمواد ال

 لترخيص السابق.تجديده من تاريخ انتهاء ا

 

 

 العشرونو المادة الحادية         

ية  ال يجوز اإلعالن عن لدعا بل إدراجها، وتخضتتتتتتع ا ها ق ية أو الترويج ل المنتجات التجميل

 واإلعالن للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة.

 

 ل:-21-1

 ية:والشروط التال للضوابط-كانت أي وسيلة في  –أي منتج تجميلي عالن عنلدعاية واإلتخضع ا

 .واآلداب العامةأالّ يتضمن اإلعالن ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية  -1

أن يكون المنتج المراد اإلعالن عنه مدرجا  لدى الهيئة، ومطابقا  للوائح الفنية والتعاميم  -2

 الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص.

 .عنيفة أو خطيرة على مشاهد عدوانية أوأالّ يحتوي اإلعالن الموجه لألطفال  -3

 .اإلعالن موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتهافي  الواردةأن تكون المعلومات  -4

 .أالّ يحمل اإلعالن ادعاء يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة -5

يؤدي إلى تضليل  خرآأالّ يحمل اإلعالن معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل  -6

 المستهلك بما في ذلك االدعاء باحتوائه على مكونات ال تدخل في تركيبته.

مباشر أو غير مباشر في محتوى اإلعالن أو أي اسم  أالّ يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل -7

 أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية.

ية عالن مطابقة لصورته وبياناته الفعليجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في اإل -8

 المدرجة لدى الهيئة.
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 أالّ يسيء اإلعالن الى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.  -9

يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في اإلعالن، ويمكن استخدام لغات أخرى  -10

 بشرط مطابقتها للمحتوى العربي.

 

 ل:-21-2

، لهتداو تعليقأو أو حظره أو ستتتحبه أو استتتتدعائه منتج تجميلي  الهيئة إلغاء إدراجإذا قررت 

 بقرار من الهيئة يسمح بتداوله. اإلعالن عنه إالال يجوز ف

 

 العشرون المادة الثانية

مع عدم اإلخالل باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية 

والمستتتتحضتتترات الصتتتيدالنية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتي  على الخاصتتتة ونظام المنشتتت ت 

 مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها.

 

 

 العشرونو ةالثالث المادة

إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي 

 تراها مناسبة.

 

  

 العشرونالمادة الرابعة و

خاذ ات مدرج فعليهاإذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضتتتتتتر بالصتتتتتتحة أو غير 

 إجراء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية:

 إلغاء إدراجه. .1

 حظر تداوله. .2

 سحبه أو استدعاؤه. .3

 تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. .4

 

 ـل:1ـ24

 على سحب المنتج التجميلي أو استدعائه؛ فتتخذ اإلجراءات المنصوص الهيئةشتمل قرار اإذا 

 ن.يوالعشرعليها في المادة السادسة 
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 الخامسة والعشرونالمادة 

يجوز ف إذا شتتتتتّكت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفا  ألحكام هذا النظام أو الئحته،

 لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة.

 ـل:1ـ25

عليق ، فللهيئة تأو الئحته مخالفة ألحكام النظامبوجود فر لدى الهيئة ما يدعوها للشتتتتتتك اإذا تو

 التالية: اإلجراءاتمن  تداول المنتج واتخاذ إجراء أو أكثر

 .تداولها. حصر المنتجات المشتبه بها ومعرفة أماكن 1

 عند الحاجة.لتحليلها  . سحب عينات منه2

 معلومات أو مستندات حول المنتج.. طلب أي 3

 

 ـل:2ـ 25

ئة أن المنتج التجميلي  بت للهي قا   مخالفإذا ث عه وف مل م عا ظام أو الئحته فيتم الت ألحكام الن

 ألحكام المادة الثانية والثالثون من النظام.

 ـل:3ـ 25

 الالئحة.حكام النظام أو أل مخالفتهعدم في حالة ثبوت  إدراج المنتجيتم رفع تعليق 

  

 

 

 العشرونو لمادة السادسةا

إذا قررت الهيئة ستتتحب المنتج التجميلي أو استتتتدعاءه فيلتزم الُمدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم 

-والبحستتب األح-بستتحبه أو استتتدعائه خالل المدة التي تحددها الهيئة، فعليها ستتحبه وإتالفه 

 لإلجراءات التي تحددها الالئحة. حسابه وفقاعلى 

 ل:-26-1

تصدر الهيئة قرارا  بسحب أو استدعاء المنتج التجميلي توضح فيه أسباب السحب أو  -1

 االستدعاء.

 ها.الهيئة في قراردرج باستدعاء المنتج التجميلي خالل المدة التي تحددها يلتزم المُ  -2

في حال عدم التزام المدرج باالستدعاء خالل الفترة التي حددتها الهيئة تقوم الهيئة  -3

 درج.بسحب المنتج على حساب المُ 

 

اءات االجر أي منباتخاذ  بحسب األحوال –سحب المنتج أو استدعائه  بعد-تقوم الهيئة  -4

 :لتاليةا

 إلزام المدرج بإتالف المنتج على حسابه. .أ

ن كانت المخالفة في المنتج يمك إذاالسماح بتداول المنتج بعد تصحيح المخالفة  .ب

 لتصحيح تلك المخالفة.درج تحدد مدة للمُ وتصحيحها 
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حاالت لتورد للبلد الذي تم استيراده منه في االسماح بإعادة تصدير المنتج المس .ج

 التي تراها الهيئة مناسبة.

 

 ل:-26-2

 .استدعائهاو أ التي تم سحبها يلتزم المدرج بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات

 

 

 

 العشرونالمادة السابعة و

منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق  ال يجوز تداول

 تداوله.

 ـل:1ـ 27

 له،تداو تعليقأو استتتتدعائه أو ستتتحبه  حظره أو تجميلي أومنتج  إدراجإذا قررت الهيئة إلغاء 

 .ذلكبال بقرار من الهيئة يسمح إال يجوز إعادة تداوله ف

 

 العشرونالمادة الثامنة و

لمفتشتتتتي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصتتتتها وتحليلها وفق الضتتتتوابط يجوز 

 والشروط التي تحددها الالئحة.

 ل:-28-1

التحقق من مطابقة المنتجات التجميلية ألحكام النظام  من أجل –يجوز لمفتشتتتتتتي الهيئة 

لفحصتتتتتتها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو  التجميلية،المنتجات عينات من  أخذ-والئحته 

 -ة: التاليوفقا  لإلجراءات  التي توافق الهيئة على االستعانة بها المعتمدةالمختبرات 

أة المنش في والمسؤولاثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفت   -1

 وفي حالة رفض التوقيع أو وجوده في تمت واقعة الستتتحب الذي أو من ينوب عنه

 عدم التواجد يتم إثبات ذلك في المحضر.

كمية  ن تكونأعى الية الستتتتحب التي تعتمدها الهيئة ويرآل ا  يتم ستتتتحب العينات وفق -2

 وبدون مقابل.العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجها التحليل 

احالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة او المعتمدة لديها ستتواء   -3

 اقتضى االمر ذلك. إذاملكة او خارجها داخل الم

 

 

 

 

 

 

 



  16 
 

 التاسعة والعشرونالمادة 

مخالفات أحكام هذا النظام  ضتتتتتتبط-بتستتتتتتميتهم قرار من الرئيس  يصتتتتتتتدر-يتولى موظفون 

 والئحته، وتكون لهم صالحيات وسلطات الضبط الجنائي.

 

 ـل:1ـ 29

مجتمعتتتين أو منفتتتردين ـ تستتتميتهم قتتترار متتتن التتترئيس ـ ب يصتتتدر التتتذين الموظفتتتونيتتتتولى 

 والالئحة.ع من مخالفات ألحكام النظام أعمال الرقابة والتفتي  وضبط ما يق

 ـل:2ـ 29

مصتتتانع  دختتتول-التتتتي توضتتتح صتتتالحيته بالضتتتبط الجنتتتائي بطاقتتتتهإبتتتراز  بعتتتد-للمفتتتت  

لغتتترض التفتتتتي ، ولتتته االطتتتالع  وتتتتداولهابيعهتتتا متتتاكن أتجميتتتل ومستتتتودعاتها ومنتجتتتات ال

علتتتى المستتتتندات والستتتجالت واالحتفتتتاظ بنستتتخه منهتتتا إذا لتتتزم األمتتتر، كمتتتا يمكنتتته ستتتحب 

وأمتتتاكن لتجميتتتل ومستتتتودعاتها عينتتتات متتتن المنتجتتتات لتحليلهتتتا. وعلتتتى مصتتتانع منتجتتتات ا

 تمكينه من ذلك وعدم إعاقته. وتداولها بيعها

 ـل:3ـ 29

 – ألحكام النظام والالئحة المنتجات المخالفة، وله حجز اآلمنعلى المفت  حجز المنتج غير 

 وفقا  لما يلي: وذلك-بحسب األحوال 

ونتتتوع المنتتتتج وكميتتتته، ويوقتتتع  المخالفتتتة،بتتتين فيتتته نتتتوع يتحريتتتر محضتتتر ضتتتبط  .1

عليتتته متتتن قبتتتل المفتتتت  والمستتتؤول عتتتن مصتتتنع منتجتتتات التجميتتتل ومستتتتودعاتها 

يثبتتتت  التواجتتتدعتتتدم  وقيتتتع أورفتتتض الت اكن بيعهتتتا أومتتتن ينتتتوب عنتتته وفتتتي حتتالوامتت

ذلتتتتتتك فتتتتتتي المحضتتتتتتر وتستتتتتتليم المستتتتتتؤول عتتتتتتن مصتتتتتتانع منتجتتتتتتات التجميتتتتتتل 

 نسخة منه. وتداولها ومستودعاتها واماكن بيعها

خالل  بعدم التصرف في المنتج المحجوز أو من ينوب عنه المسؤول علىاخذ تعهد  .2

 فترة الحجز.

 إذا دعت الحاجة لذلك.ها للتحليسحب عينات من المنتج  .3

 

 ـل:4ـ 29

 يلي: مما أو أكثر إجراء باتخاذللمفت  التوصية 

 .غالق المصنع أو المستودعإ .1

 إتالف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع أو المستودع أو أماكن بيعها. .2

 منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك. .3

 منتجات المستوردة المخالفة.للتصدير الإعادة السماح ب .4

 توصية أخرى يراها المفت .أي  .5

 ل:-29-5

في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية في حق المخالف وفي حال عدم ثبوت 

 المخالفة يتم رفع الحجز عن المنتج.
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 الثالثون المادة

يجب على المستتتتتؤولين والعاملين في األماكن المراد تفتيشتتتتتها تمكين مفتشتتتتتي الهيئة من أداء 

 عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيالت والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.

 

 الثالثونالمادة الحادية و

يُعد مخالفا  ألحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من األفعال 

 اآلتية: 

 َخَدَع أو غ  في المنتج التجميلي. .1

ليا  مغشوشا  أو فاسدا  أو منتهي الصالحية أو مخالفا  لبياناته تداوَل منتجا  تجمي .2

 المدرجة.

استعمَل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية  .3

 له.

 أدخَل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغ . .4

عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد صنَع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض  .5

 الغ .

َم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. .6  قدَّ

استورَد أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج  .7

 التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة ألحكام هذا النظام أو الئحته.

حال دون تأدية مفتشي الهيئة ألعمال وظائفهم في التفتي  والضبط، سواء بمنعهم من  .8

دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات 

 منه.

 

 

 المادة الثانية والثالثون

 تجات التجميليةفي حالة ضتتتتتتبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام والئحته يتم التعامل مع المن

 المضبوطة على النحو اآلتي:

 التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند االقتضاء. .1

 أخذ عينات للتحليل إذا اقتضى األمر. .2

 إتالف المنتجات الفاسدة. .3

 إتالف المنتجات المغشوشة.  .4

  إتالف المنتجات غير المدرجة. .5
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 الثالثة والثالثون المادة 

عملية اإلتالف من قبل لجنة أو أكثر تشتتتتتتكل لهذا الغرض، وتحدد الالئحة كيفية تشتتتتتتكيل  تتم

 اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية اإلتالف.

 ـل: 1ـ  33

 :ليلما ي وتتم عملية اإلتالف وفقا   يفوضه،من الرئيس أو من بقرار لجان اإلتالف  تشكل

 لإلجراءات التي تعتمدها الهيئة.تالف وفقا يكون اإل -1

تالف من قبل لجنه فنية تشكلها الهيئة لهذا الغرض في كل يكون االشراف على عملية اإل -2

 .حدة، مع األخذ باالعتبار األنظمة المتبعة في مثل هذه اإلجراءاتحالة على 

تج ح فيه نوع المنتالف يوضجراءات المتخذة إلتمام عملية اإلباإل تعد اللجنة محضرا   -3

 تالف.وكميته وسبب اإل

 تالف.ع النفقات المترتبة على عملية اإليتحمل المخالف جمي -4

 

 

 الثالثونالمادة الرابعة و 

 أحكام من أيا   خالف من كل يعاقب آخر؛ نظام عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

 اآلتية: العقوبات من أكثر أو بواحدة الئحته أو النظام هذا

 لاير. ماليين خمسة على تزيد ال .غرامة1

 المخالفة. تصحيح حين إلى المستودع أو المصنع .إغالق2

 المستودع. أو المصنع ترخيص .إلغاء3

 سنوات.  خمس على تزيد ال مدة .السجن4

 المخالفة. ارتكاب تكرار عند العقوبة مضاعفة وتجوز
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 الثالثونالمادة الخامسة و

 جدوال  يتضمن تصنيفا  للمخالفات والعقوبات المقررة لها.يصدر المجلس  .1

تتولى الهيئة النظر في المخالفات اإلدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في  .2

وفقا  للضوابط واإلجراءات  –عدا عقوبة السجن  –المادة )الرابعة والثالثين( من هذا النظام 

 التي يضعها المجلس.

لفات التي تشكل جرائم وفقا  لما نصت عليه المادة )الحادية تحيل الهيئة المخا .3

والثالثون( من هذا النظام إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ للتحقيق واالدعاء فيها واتخاذ 

 اإلجراءات النظامية إلحالتها للمحكمة المختصة.

ا  لمدة ودع مؤقتأن تغلق المصنع أو المست أو المحاكمةللهيئة الحق خالل فترة التحقيق  .4

 فترة تصحيح المخالفة. انتهاءمحددة أو إلى حين 

 للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف. .5

 

  

 

 الثالثونالمادة السادسة و                                      

يشكل المجلس لجنة أو أكثر ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة على أن يكون من بينهم  -1

 نظامي على األقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. مستشار

يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خالل ثالثين يوما   -2

 من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما .

( أو صدور 2م صدور قرار من اللجنة خالل المدة المحددة في الفقرة )في حالة عد -3

به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خالل ستين يوما  من  ال يقبلقرار 

 تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.

 كاف ت أعضائها.يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان وم -4

 

 الثالثونالمادة السابعة و    

 يصدر المجلس الالئحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

 

 والثالثون الثامنة المادة                                        

 الرسمية.يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما  من تاريخ نشره في الجريدة 


