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مجموعـة سالمـة المـواد االستهالكيـة

اشتراطات استيراد وبيع مستحضرات التجميل
أوال .تعريف المستحضر التجميلي:
المستحضر التجميلي هو أي مستحضر يستخدم خارجيا على جسمم إلنسسماك لاشرةمر وإلشةمرر وإلظاما ر
وإلشةفاه وإلظسساك ظغرإلض تجميلية قم دوك إحمدإل أي تيييمرإلع علمى وامالج إلشجسمم أو رسيتم  ،ويسمترم
عاد شتسايمج وتر يمر أو إلإلشمة روإللمج إلشجسمم ،أو شلحمايمة وإلشمحا امة علمى ةمل إلشجسمم رةمر عمدم رلمر
إلدعاءإلع رية ش وإلك ال يستخدم شرالج أو إلشوقاية مك إلظمرإلض ،ويجب أال يحتوي علمى مموإلد صميدالسية أو
دوإللية أو موإلد ضار تؤري إلنسساك أو تةل خ رإل عسد إلسترماش أو أي ماد يمسع إلسمترماشاا حسمب مما مو
مرتمد شدي ولإلر إلشصحة.
ويةم  :مستجاع إلشرساية راشرةر إلظاا ر وإلشةفاه  /أقسرة إلشوج راستثساء مستجاع إلشتقةير إلش ري  /مستجاع
مالياج إلشوج وإلشريوك  /مستجاع إلشرساية راشةرر لاشةمامرو وإلشليموع وإلشلريمماع وإلظصمرا  /مستجماع إلشمد
وإلشحمام لاشصاروك وإلشرغوإلع وإلشج  /مليالع إلشررق ومضادإلع رإللحة إلشررق  /مستجاع إلشحالقة  /مراجيك
إلظسساك  /مليالع إلشةرر إلشليميالية وإلش ريرية  /إلشر ور وإلشللوسيا وإلشمسادي إلشمر ر  /إلشحساء.
ثانيا .الوثائق المطلوبة لطلب ترخيص استيراد مستحضرات التجميل:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7

صور مك ةااد تسجي إلشمؤسسة ي إدإلر إلشسج إلشتجاري ) (C.Rمريسا ً ياا إلشسةا اع إلشمسموح راا.
تررلمة إلسممتمار لممب تممرخي إلسممتيرإلد مستحضممرإلع إلشتجميم موقرممة مممك مقممدم إلش لممب أو إلشمخممو عسم
(إلستمار /تجمي ).
مممم (جمممدو /تجميممم ) إلشخممما رقالممممة مستحضمممرإلع إلشتجميممم إلشم لممموب إلسمممتيرإلد ا ر راعمممة أسمممماء
إلشمستحضرإلع وإلشرياساع إلشم لورة شاا.
ةااد تثرع ممارسة إلشةرلة إلشصاسرة ش رق إلشتصسيع إلشجيد ) (Good Manufacture Practiceصادر ممك
جاة مسلوشة ي رلد إلشمسةأ موقرة ومختومة رسميا وموثقة مك إلشسفار إلشرحريسية ي تلك إلشرلد.
ةااد حرية ريع ) (Free Sale Certificateأو ةااد تصسيج أو ةااد تدإلو أو ةااد صحية تةتم على
أسمماء إلشمستحضمرإلع إلشممرإلد إلسمتيرإلد ا راشتفصممي ممع ملوساتاما ولمرشك علممى إلسمم إلشةمرلة إلشمستجمة تفيممد
وتثرع رأك إلشمستحضرإلع تراع رحرية ي رلد إلشمسةأ رسفس إلالسم وإلشموإلصفاع ردوك أضرإلر صحية على
أك تلوك صادر مك جاة مسلوشة ي رلد إلشمسةأ موقرة ومختوممة رسمميا وموثقمة ممك إلشسمفار إلشرحريسيمة
ي تلك إلشرلد.
ةمااد ترميك ملوسمماع إلشمستحضمر ) (List of Ingredientsممع ترليممل إلشمموإلد إلشدإلخلمة ممي إلشترليرمة راشسسممرة
( International
إلشملوية مع رياك إلشموإلد إلشفراشة وغير إلشفراشة راستخدإلم إلشتسمية إلشدوشية شملوساع إلشتجمي
 )Nomenclature of Cosmetic Ingredients= INCIموقرة ومختومة مك إلشةرلة إلشصماسرة ممع رلمر
وايفة ل ماد ) (functionو ) (CAS Numberشلموإلد إلشملوسة ).(Coloring Agent Index number
ةمممااد تحليممم إلشفيليمممالي وإلشليميمممالي وإلشميلروريوشممموجي ) (Certificate of Analysisشلمممموإلد إلظوشيمممة
وشلمستحضممر إلشساممالي مممك مخترممر مرتمممد موقرممة و مختومممة تثرممع سقمماو إلشمستحضممر وخلمموه مممك إلشممموإلد
إلشضار لاشرساصر إلشثقيلة ) (Heavy Metalsومك إلشملوثاع إلشميلروريوشوجية (جرثومية و رية).
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 .8ي حاشة إلحتوإلء إلشمستحضر على ماد أو موإلد راشة ) (Active Constituentsيجب تقديم مرلوماع ووثمالق
موقرة ومختومة مك إلشةرلة إلشصاسرة تريك وتثرع إلآلتي:
(أ) راشية إلشمستحضر حسب إلالدعاءإلع إلشمرلور ش ).(Proof of the Effect / Efficacy
(ب) سمالمة إلسمتخدإلم إلشمستحضمر علممى صمحة إلنسسماك ) ،(Safety Assessmentممع رلممر سرمر عمك سمممية
إلشملوساع ).(General Toxicological Profile of the Ingredients
(ع) إلآلثمممار إلشجاسريمممة أو إلآلثمممار إلشييمممر مرغممموب ياممما شلمستحضمممر علمممى إلنسسممماك ستيجمممة إلالسمممتخدإلم
).(Undesirable Effects
( ) درإلسة ثراع يليالية أو ليميالية أو ةمللية شلمستحضمر حسمب مخ م درإلسمة إلشثرماع إلشمرتممد ممك
إلشمصسع ).(Stability Study
(ج) مد صالحية إلشمستحضر واروج إلشتخليك مع تحديد سوعية إلشررو ) .(Period of Validity
(ح) رق تحلي إلشمستحضر حسب ما ورد ي ةااد إلشتحلي ).(Method of Analysis
 .9مي حاشمة إلحتموإلء إلشترليرمة علمى مموإلد ممك أصم حيموإلسي مثم :
وغير مما ت لممب وثممالق وةمماادإلع مممك إلشةممرلة إلشصمماسرة أو إلشجاممة إلشرسمممية إلشمسمملوشة عممك رشممك موقرممة
ومختومة تريك:
(أ) سوع إلشحيوإلك إلشري تم أخر إلشماد مس .
(ب) مسةأه (مك أي رلد).
(ع) تؤلد خلو ره إلشماد مك مرض جسوك إلشرقر .Bovine Spongiform Encephalopathy
Keratin, Elastin, Collagen, Protein

 .11ي حاشة إلحتوإلء إلشترليرة على موإلد عةرية أو مستخلصاع سراتاع ي لب تقديم مرإلجع علمية تؤلد سالمة
إلستخدإلماا ومدى راشيتاا.
.11تدويك إلشرياساع إلنيضاحية إلظساسية راشلية إلشرررية و/أو إلالسجليلية على إلشيمالج إلشخمارجي و/أو إلشمدإلخلي
أو إلشسةر إلشدإلخليمة شلمستحضمر أو تلموك م روعمة ومر قمة ممع إلشررمو مي حاشمة إلشررموإلع إلشصميير ترميك
إلآلتي:
(أ) أسم إلشمستحضر وأسم إلشةرلة إلشمصسرة وعسوإلساا ورلد إلشمسةأ.
(ب) جميع ملوساع إلشمستحضر إلشتي يليد ترليل ا على  %1ترتيرا تسالشيا حسب إلشولك وإلشتي أق مك
 %1رأي ترتيب ورشمك راسمتخدإلم إلشتسممية إلشدوشيمة شمستحضمرإلع إلشتجميم ) ،(INCIوإلشمموإلد إلشملوسمة
تأتي ررد رقية إلشملوساع ورأي ترتيب وتترع ي رشك ) .(Coloring Indexوأما يما يترلق رمستحضرإلع
إلشتجمي إلشتي يتم تسويقاا ررد درجاع شلوك إلشوإلحد يملك رلر جميع إلشملوساع مسروقة رإةمار ()-/+
أو عرار (يملك أك تحتوي) ،وراشسسرة شلر ور وإلشترليراع إلشر رية يملك رلر ا وتحديد ا راشللماع
) (Perfume, Flavor, Aroma, Smellلملوك وإلحد إال إرإل إلحتوع على ملوساع يجب إلشتصريج راا.
(ع) وايفة إلشمستحضر وإلشيرض مك إلستخدإلم على أك ال يرلر علي أي إلدعاء عالجي.
( ) ريقة إلالسترما وإلشمحارير إك وجدع.
(ج) رقم إلشتةييلة وتوإلريخ إلشصسع وإلالستااء.
(ح) رلر مد صالحية إلشمستحضر ررد تج إلشررو ).(Period after opening
(خ) حجم إلشررو مع رلر اروج و ريقة إلشتخليك.
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ثالثا .إرشادات عامة لجميع مستوردي المستحضرات التجميلية:
 .1يجب أخر إلشموإل قة إلشمسرقة مك قسمم صمحة إلشريلمة رمإدإلر إلشصمحة إلشراممة علمى أي مستحضمر تجميلمي يمرإلد
إلستيرإلده.
 .2يجب تو ير مخلك مساسب ي حاشة إلالستيرإلد.
 .3يتم إع اء تصاريج إلستيرإلد مستحضرإلع إلشتجمي مك إدإلر إلشصحة إلشرامة ررد درإلسة إلشوثالق وإلشةاادإلع
إلشمقدمة مك قر صاحب إلش لب وم ارقتاا شلموإلصفاع وإلالةترإل اع إلشمرتمد شدي إلشولإلر أو رما ورد ي
(European Directive 76/768
إلشموإلصفاع إلظورورية أو إلظمريلية إلشرسمية شمستحضرإلع إلشتجمي :
EEC and all it's Amendment ), (FDA Cosmetics Act Safety Regulations) and (Cosmetic, Toiletries,
)and Fragrances Association - CTFA

سمارقة شلمستحضمر مي إلشحماالع

 .4يتم حار إلستيرإلد أو مسع تدإلو أو سحب مك إلظسوإلق أو إشياء تمرإلخي
إلشتاشية:
(أ) إرإل ثرع سمية أحد ملوسات حسب إلشمرلوماع إلشوإلرد مك ولاالع و يلاع عاشمية.
(ب) وجود عوإلرض جاسرية خ ير الستخدإلم رساء على رالغاع رسمية مك مستخدمي .
(ع) إرإل ثرع إلحتوإلل على ملوساع دوإللية أو ضار أو موإلد مخدر أو ممسوعة عاشميا.
( ) وجود إلدعاءإلع رية أو عالجية علمى إلشيمالج إلشخمارجي أو إلشمدإلخلي أو إلشسةمر إلشدإلخليمة أو إلشمسةمورإلع
إلشتسويقية.
(ج) إرإل تم تسويق رإدعاءإلع خا لة شتضلي إلشجماور ).(Misleading Claims
(ح) إرإل تم إلستيرإلده رصور غير قاسوسية ومك غير تصريج مسرق.
(خ) إرإل تم ترخيص رساء على مرلوماع غير صحيحة.
(د) وجود ملصقاع أو رياساع مخاشفة شآلدإلب إلشرامة وتترارض مع أحلام إلشقوإلسيك إلشرامة إلشمرمو راا رممللة
إلشرحريك.
(ر) إرإل لاك غير م ارق شالةترإل اع وإلشموإلصفاع إلشمرتمد شدي ولإلر إلشصحة.
 .5تحمممتفا إلندإلر رحقاممما مممي إلشم اشرمممة رتحليممم أي مستحضمممر إك رأع رشمممك ضمممروريا شلتألمممد ممممك جودتممم
وصالحيت وعلى حساب صاحب إلش لب.
 .6يجب أخر إلشموإل قة إلشمسرقة مك إلشجااع إلشمختصة شسةر إعالك عك أي مستحضر تجميلمي روسمال إلنعمالم
إلشمختلفة (إلشمقروء  ،إلشمسموعة ،إلشمرلية) وإلستةار إلظ رإلج إلشمرسية إلظخرى رارإل إلشخصو .
 .7أي مستحضممر يممتم إج مرإلء تيييممر ممي ترليرت م يرترممر مستحضممر جديممد يس رممق علي م جميممع إلالةممترإل اع
إلشمرلور شترخي مستحضرإلع إلشتجمي .
 .8شلموافيك إلشمخوشيك مك إلندإلر حق إلشتفتي على مستحضرإلع إلشتجميم إلشمسمتورد أو إلشمصمسرة محليما أو
إلشمرروضة شلريع أو إلشمخلوسة وأخر عيساع عةموإللية مساما شللةمج علياما وضمر إلشمخاشفماع إلشتمي ترتلمب
ضد إلالةترإل اع وإلشقرإلرإلع إلشمرتمد شدي إلشولإلر .
 .9يتم إع اء إلنرك راشفسج إلشجمرلي شلمستحضرإلع إلشمستورد شالسترما إلشةخصي حسب سوع إلشمستحضمر
وحجم  ،وررد موإل قة إلندإلر على محتويماع إلشر اقمة إلنعالميمة ممك حيم إلشليمة وإلشملوسماع وإلالدعماءإلع
ويتم تحديد إلشلمية إلشمسموح راا وأك ال تليد عك عةمريك علرمة ورشمك مي حضمور صماحب إلش مرد أو ممك
يسوب عس مع تقديم ما يثرع ةخصيت وأخر إقرإلر مك صاحب إلشرضاعة رردم عرضاا شلريع.
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