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مقدمة

:

تعتبر عملية الفسح لمنتجات التجميل من العمليات األساسية ضمن الدورة الكاملة لضمان
سالمة منتجات التجميل منذ تصنيعها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي ،حيث تهدف هذه
المتطلبات إ لى التوازن بين ضمان سالمة المنتجات وتسهيل عملية الفسح بما ال يشكل عائقا
تجاريا لوجود وتوافر هذه المنتجات في األسواق المحلية .حيث روعي في هذه المتطلبات توضيح
كثير من النقاط التي قد تشكل عائق على بعض المستوردين في تفسيرها والمشاكل التي تم
مالحظتها بشكل متكرر أثناء عمليات اإلذن بالفسح عن طريق مفتشي الهيئة في المنافذ الجمركية.
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أوالً :متطلبات فسح اإلرساليات والكميات التجارية لمنتجات التجميل
هناك سبع  7متطلبات رئيسية لفسح اإلرساليات الخاصة بمنتجات التجميل في المنافذ
الجمركية على النحو التالي:

ترخيص المستودع
(يمكن فسح الشحنات بتعهد ترخيص
مستودع خالل فترة محددة)

قيد الوكالة أو خطاب
تفويض من الشركة
الصانعة

شهادة المطابقة

بوليصة الشحن

إدراج المنتج في نظام اإلدراج
وفق خطة االدراج
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فاتورة الشراء

شهادة المنشأ

 .1ترخيص مستودع منتجات تجميل من الهيئة :
يمكن قبول ترخيص مستودعات األدوية والمستحضرات العشبية والصحية في
حال وجود ترخيص مسبق من الهيئة للمستودع بذلك ،على أن يتم إضافة نشاط تخزين
منتجات التجميل إلى الترخيص .ويمكن للمستورد التخزين لدى الغير حسب دليل
المتطلبات والشروط الخاصة بالتخزين الجيد لدى الغير.
 مالحظة :يمكن فسح الشحنة بتعهد من المستورد والحصول على ترخيص مستودع خالل فترة محددة.

 .2شهادة المطابقة:
يجب أن تكون شهادة المطابقة صادرة من إحدى شركات المطابقة المعتمدة لدى
الهيئة  ،وتعرف شهادة المطابقة بأنها شهادة تثبت أن المنتج المستورد باإلرسالية وبرقم
الفاتورة ورقم التشغيله المرفق في الشهادة تم تحليله قبل استيراده الى المملكة عن طريق
مختبرات إحدى شركات المطابقة المعتمدة لدى الهيئة طبقا الشتراطات السالمة في
المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل  GSO1943وهذه الشركات هي:
 شركة إنترتك ( ) INTERTEK
 شركة إس جي إس ( ) SGS
 شركة تي يو في ( ) TUV
 شركة كوتكنا ( ) COTECNA
ولن يتم قبول أي شهادة مطابقة ليست من احدى الشركات المعتمدة أعاله في عملية اإلذن
بالفسح ،كما لن يتم قبول أي شهادة مطابقة في حال عدم توافق بيانات الشحنة مع الشهادة
المرفقة ،وال يمكن للتاجر استخدام هذه الشهادة ألكثر من ارسالية وإنما يجب اصدار
الشهادة لكل ارسالية منفصلة عن األخرى ما لم تكن بنفس رقم التشغيله .
وفي حال عدم وجود شهادة مطابقة يتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها إلى المختبر
لتحليلها بعد أن يقوم المستورد بإصدار فاتورة خدمة التقييم والتحليل من خالل موقع
الهيئة االلكتروني على الرابط  HTTP://DSIS.SFDA.GOV.SAوتسديدها من
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خالل نظام سداد وذلك للتحقق من مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية لمنتجات
التجميل .GSO1943/2009

 .3فاتورة الشراء :
يجب أن تكون فاتورة الشراء صادرة من الشركة الصانعة ومصدقة من الغرفة
التجارية ببلد المنشأ وفي حال صدور الفاتورة من احدى الوكالء او الموزعين للشركة
الصانعة فيجب ارفاق ما يثبت بأن الموزع معتمد من الشركة الصانعة من بلد الشراء.
كما يجب ان يرد في الفاتورة البيانات التالية:
 oاسم المنتج
 oرقم التشغيله
 oتاريخ الصالحية
 oاسم الشركة الصانعة وجنسيتها

 .4شهادة المنشأ :
يجب أن تكون شهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ والذي تتم فيه
أكثر من  %01من خطوات تصنيع المنتج األساسية ،وال يشمل ذلك خطوات التعبئة
والتغليف ويجب أن يتوافق بلد الصنع المدون على علبة المنتج التجميلي المستورد مع
بلد المنشأ المذكور في شهادة المنشأ ،ويكون هناك رابط بين الفاتورة وشهادة المنشأ كذكر
رقم الفاتورة مثال بشهادة المنشأ.

 .5قيد الوكالة أو خطاب تفويض من الشركة الصانعة:
يجب ان يتم ارفاق قيد الوكالة من الشركة الصانعة صادرة من وزارة التجارة
والصناعة في المملكة او أصل خطاب من الشركة الصانعة بتفويض المستورد باستيراد
وتوزيع منتجاتها في المملكة مصدق من السفارة السعودية في بلد المنشأ.
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 .6صورة من بوليصة الشحن
ترفق صورة بوليصة الشحن مع متطلبات الفسح التجاري بعد وصول الشحنة إلى
المنفذ الجمركي.

 .7إدراج المنتجات المستوردة في نظام إدراج منتجات التجميل
( )E.COSMA

يجب ادراج منتجات التجميل في نظام ادراج منتجات التجميل اإللكتروني
) (eCosmaحسب خطة إلدراج منتجات التجميل الواردة في التعميم رقم /1430ع
وتاريخ 1341/4/43هـ والتي تنتهي بإدراج جميع منتجات التجميل المستوردة والمسوقة
محليا بنهاية عام .4111

ثانياً :العينات المستخدمة لألغراض الشخصية أو المطلوبة عن طريق البريد أو
اإلنترنت
الطريقة المتبعة لفسح منتجات التجميل لالستخدام الشخصي:
 oالكمية المسموح بها في الشحنة لالستخدام الشخصي  22عبوة على أن ال يتجاوز
وزنها  15كجم.

 oتعبئة نموذج الفسح الشخصي واستكمال المتطلبات.
 oإرسال بريد الكتروني يتضمن مرفقات نموذج الفسح الشخصي والتعهد على بريد
مكتب قطاع الدواء بمنفذ الوصول عبر الفاكس والمتوفر على موقع الهيئة على
الرابط:
http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/about/sector_departments/Importing_Clearance
/Pages/Drug-dr.aspx
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ثالثاً :العينات الخاصة لغرض التحليل في مختبرات داخل المملكة
يتم فسح العينات الخاصة لغرض التحليل في المختبرات الخاصة بناء على خطاب
من المختبر الخاص موضحا فيه كمية العينات وهدف التحليل على أن ال تتجاوز كمية
العينات للصنف الواحد العدد المسموح به لالستخدام الشخصي.

رابعاً :العينات الخاصة بالدعاية والتسويق
يطبق عليها جميع االشتراطات الخاصة باالستخدام الشخصي المذكور في ثانيا
مالم تكن بكميات تجارية فإنه يطبق عليها االشتراطات المذكورة في أوال.

خامساً :آلية التحقق من شحنات التجميل التجارية
التأكد من الملصق التعريفي للمنتج:

أ.
.1

أن يكون الملصق التعريفي مطابقا لما تم ادراجه في نظام ادراج منتجات التجميل

( )ECOSMAويتضمن المعلومات التالية على غالف المنتج الداخلي أو الغالف
الخارجي:
 oاسم المنتج والعالمة التجارية باللغة العربية أو العربية واإلنجليزية معا.
 oاسم وعنوان مص ّنع المنتج أو اسم وعنوان مستورد المنتج في المملكة باللغة
العربية او العربية واإلنجليزية معا.
 oتاريخ صالحية المنتج:
 مدة الصالحية أقل من  41شهر :يكتب تاريخ الصالحية بالشهر والعام
 مدة الصالحية أكثر من  41شهر :يجب تحديد فترة الصالحية بعد الفتح على العبوة مع
إضافة الشكل التوضيحي ،التالي موضحا عليه فترة الصالحية بعد الفتح:

يوضح هنا فترة الصالحية بعد
الفتح على سبيل المثال  6شهور

 oقائمة المكونات حسب التسمية العالمية لمكونات منتجات التجميل ()INCI
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.4

وظيفة المنتج باللغة العربية او العربية واإلنجليزية معا مالم يكن واضح من أسلوب

عرضه
.4

ظروف التخزين باللغة العربية او العربية واإلنجليزية

.3

رقم التشغيله أو تاريخ اإلنتاج.

.0

إرشادات االستخدام والوقاية والتحذيرات الالزمة.

.1

بلد الصنع (وإن تشارك أكثر من بلد في تصنيع المنتج فيسجل البلد الذي تحمل

العمليات التصنيعية األكثر تكلفة)
.7

حجم العبوة (ويستثنى من ذلك العبوات التي يقل حجمها عن  0مل/جرام ولها

اشتراطات خاصة تصدرها الهيئة).
.8

عدم وجود ادعاءات طبية أو مخالفة وأن تكون االدعاءات متوافقة مع تعريف

المنتج التجميلي في المواصفة القياسية الخليجية ( )GSO1943/2009وهو (أي
منتج تجميلي يحتوي على مادة أو أكثر معد الستخدامه على االجزاء الخارجية من
جسم االنسان ،الجلد ،الشعر ،األظافر ،الشفاه وعلى االجزاء الخارجية من االعضاء
التناسلية او االسنان واألغشية المبطنة للتجويف الفموي ألغراض التنظيف او التعطير
او الحماية او ابقاؤها في حالة جيدة او لتغيير وتحسين مظهرها او لتغيير وتحسين
رائحة الجسم).
أمثله لالدعاءات الغير مسموح بها على منتجات التجميل:
 عالج الصلع
 تخفيف الوزن
 عالج الضعف الجنسي
 عالج التصبغات والقضاء على حب الشباب
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أمثلة لالدعاءات المسموح بها على منتجات التجميل:
 المحافظة على نعومة الشعر
 تقوية األظافر
 تنعيم البشرة

ب.

يحق لموظف الهيئة المسؤول في المنفذ سحب عينات (أربع عينات) وإرسالها للتقييم
والتحليل في حال:
 oورود تعميم أو تحذير حول بعض المنتجات.
 oالحظ وجود مشكلة في المنتج وقت المعاينة مثل التغير في الشكل الخارجي او التفتت أو اختالف
صور المنتج المرفقة في طلب اإلدراج المقدم لدى الهيئة.
 oالحظ وجود ادعاءات مخالفة.
 oالفحص العشوائي على المنتجات الواردة للمملكة.
 oعدم وجود شهادة المطابقة.

مالحظة :يحق للمستورد فسح شحنته بتعهد عدم التصرف حسب االشتراطات واإلجراءات
المتبعة لدى الجمارك في حال تم سحب المنتجات للتقييم والتحليل وذلك لحين صدور نتيجة التقييم
والتحليل وافادته بذلك خطيا من الجمارك عن طريق الهيئة.

سادساً :النقل والتخزين
يجب على المستورد التأكد من نقل منتجات التجميل في وسائل نقل مناسبة تحافظ على المنتج
التجميلي من التلف وتأثير العوامل الجوية.

سابعاً :استيراد العبوات الفارغة لتعبئة منتجات التجميل
 .1ترخيص مصنع أو معمل لتعبئة منتجات التجميل.
 .4تعهد من المصنع بااللتزام بمواصفات الملصق التعريفي المستخدم للعبوات الواردة في
المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات التجميل (.)GSO1943/2009
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أسئلة شائعة
س .هل يشترط إدراج منتجات التجميل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل استيرادها؟
ج .نعم يشترط إدراج منتجات التجميل قبل استيرادها وذلك خالل الفترة اإللزامية لنوع المنتج
بناء على التعميم رقم /1430ع وتاريخ 1341/4/41هـ ويمكنكم االطالع عليه من خالل
الصفحة الرئيسية لمنتجات التجميل.
س .نود الحصول على فكرة مبسطة لنظام اإلدراج؟
هو نظام الكتروني يتم من خالله ترخيص المصانع المحلية والمستودعات وإدراج بيانات مصانع
التجميل الخارجية وإدراج المنتجات التجميلية وفسحها .في البداية يتم طلب إنشاء حساب في
النظام وذلك عبر الرابط التالي  https://ecosma.sfda.gov.saوفي حال اعتماده يتم
طلب ترخيص المصانع أو المستودعات المحلية أو إدراج بيانات المصنع الخارجي وفي حال
اعتمادها يتم بعد ذلك إدراج المنتجات وإكمال إجراءات الفسح ،كما يمكنكم االطالع على الدليل
اإلرشادي لنظام اإلدراج من خالل الصفحة الرئيسية لمنتجات التجميل علما بأنه يمكنكم االطالع
أيضا على الدليل المختصر لنظام اإلدراج المنشورة على موقع الهيئة.
س .هل يتم إدراج المنتج مع كل شحنة يتم استيرادها؟
إدراج المنتج يتم مرة واحدة ،ويمكن للمستورد االستيراد إذا أكمل متطلبات الفسح األخرى.
س .ما هي االشتراطات المتعلقة بشهادات المطابقة؟
ج .يشترط أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الشركات المعتمدة لدى الهيئة ،كما يمكنكم
التواصل مع شركات المطابقة للحصول على متطلبات اصدار شهادة المطابقة.

11

س .هل يمكن االستيراد بشهادة مطابقة لمواصفات أخرى غير الصادرة من هيئة التقييس
الخليجية؟
ج .ال يمكن استيراد منتجات تجميل ما لم تنص الشهادة على مطابقتها للمواصفات القياسية
الخليجية لمنتجات التجميل.
س .أود التأكد من مطابقة بيانات الملصق الخاص بالمنتج لما هو معتمد لدى الهيئة العامة
للغذاء والدواء؟
ج .باإلمكان التأكد من ذلك من خالل تطبيق ما نصت عليه المواصفة القياسية الخليجية لمنتجات
التجميل ) (GSO 1943/2009فيما يتعلق ببيانات ملصق المنتج التجميلي ،وباإلمكان
الحصول على هذه المواصفة وغيرها من المواصفات المتعلقة بمنتجات التجميل من خالل الموقع
االلكتروني لهيئة تقييس الخليجية.
س .أرغب استيراد منتجات ولكن لست متأكد تماما من كونها منتجات تجميل او دواء؟
ج .باإلمكان التأكد من كون المنتجات المراد استيرادها منتجات تجميل بتطبيق ما نصت عليه
المواصفة القياسية الخليجية رقم ) (GSO1943/2009في تعريف المنتج التجميلي ،والتأكد
من عدم خضوعها للتسجيل وفقا للدليل االرشادي لتصنيف المستحضرات والمنتجات على موقع
الهيئة ،كما يمكنك تقديم طلب تصنيف لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من أن المنتج يعتبر
منتج تجميلي أم ال( .وهذه الخدمة اختياريه وليست إلزامية للمستورد)
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