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 مقدمة .1
 

 من رؤية اململكة 
ً
والتي ركزت على دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة واألسر املنتجة  2030انطالقا

 ملسؤولية الهيئة حسب نظام منتجات التجميل 
ً
وجعلت من ضمن أهدافها دعم االسر املنتجة، ونظرا

 من الهيئة على ضمان س
ً
المة عن تنظيم منتجات التجميل في اململكة العربية السعودية وحرصا

املنتجات ومطابقتها الشتراطات ومتطلبات السالمة، ورفع مستوى الوعي واملأمونية لألسر املنتجة 

 إدراجمن قبل األسر املنتجة، تم إعداد دليل تنظيم إجراءات بتحضيرها وتحديد املنتجات التي يسمح 

 منتجات التجميل لألسر املنتجة.
 

 

 

 

 

 



 

 8 من 3 صفحة

 

 التعريفات .2
 

 العامة للغذاء والدواء.الهيئة الهيئة:      2.1

أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معّد الستخدامه على األجزاء الخارجية : املنتج التجميلي     2.2

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

ويف الفموي؛ ألغراض التنظيف، أو التعطير أو التناسلية، أو األسنان، أو األغشية املبطنة للتج

 الحماية، أو إلبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.

 قيد املنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.: اإلدراج     2.3

لدى بنك التنمية االجتماعية والتي تتكون من فرد أو أكثر، هي األسر املسجلة : األسر املنتجة     2.4

 من النشاطات الواردة في الدليل 
ً
وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القرابة وتمارس فيه أو خارجه أيا

 اإلجرائي لبنك التنمية االجتماعية.

 هي الجهة املختصة عن تسجيل األسر املنتجة.: بنك التنمية     2.5

ون هذه كاملنتجة املسجلة وت لألسر هي شهادة يصدرها بنك التنمية : تسجيل االسر املنتجةشهادة      2.6

 زاولة النشاط املذكور في التسجيلالشهادة بمثابة ترخيص بم

 الشروط العامة .3
 

 التالية:التجميلية يسمح بتحضير املنتجات    3.1
 

 الوصف نوع املنتجات

منتجات العناية بالجلد )الوجه 

 والجسم(

صابون، زيوت، مقشر جسم )باستثناء املقشرات 

 الكيميائية(، زيوت عطرية

 شامبو، زيوت، أقنعة )كالحناء والسدر.. إلخ(  منتجات العناية بالشعر 
 

 راهم واملساحيق.ملمنتجات تجميلية بخالف ما ذكر أعاله ومن ذلك الكريمات وا حضير يمنع ت   3.2

 يمنع تحضير أي منتج تجميلي يحتوي على املواد التالية:    3.3
 

 مواد كيميائية أو مواد قابلة لالشتعال 3.3.1

 .مواد دوائية أو عالجية 3.3.2

بية من خالل الرابط ولالطالع على األعشاب الط أعشاب لها تأثير طبي أو مجهولة املصدر. 3.3.3

 )ُيضاف الرابط(التالي: 
 

يجب أال يحتوي املنتج التجميلي على ادعاءات طبية لعالج حاالت مرضية، أو ادعاءات لها تأثير على    3.4

 وظائف الجسم الفسيولوجية.  

 أن تكون االسرة املنتجة مسجلة ببنك التنمية االجتماعية وحاصلة على شهادة تسجيل.   3.5



 

 8 من 4 صفحة

 

 
 

 :اشتراطات مكان التصنيع .4
 

 فقط.االقتصار على ممارسة النشاط املسجل ببنك التنمية   4.1

املقر املحدد، وإبراز بطاقة التسجيل ببنك التنمية في مكان واضح  النشاط داخلااللتزام بممارسة   4.2

 داخل املقر، 

 بذاته. حضير أن يكون مكان الت  4.3
ً
 مستقال

اءات ألجهزة الحرارة والرطوبة أثناء التحضير فير أجهزة قياس للحرارة والرطوبة، وتوفير سجل للقر تو   4.4

 والتخزين بشكل يومي. 

 يف.والجدران واألسقف ناعمة وسهلة التنظ حضير يجب أن تكون أرضيات مكان الت  4.5

 .كافية ومالئمة لطبيعة األعمال التي ستتم باملعمل ةوالتهويأن تكون اإلضاءة   4.6

 .لالشتعالعدم استخدام املواد القابلة   4.7

 .توفير مورد ماء وتصريف املياه واملخلفات بطريقة صحية  4.8

يجب اتخاذ اإلجراءات الفعالة لتجنب أي تلوث من املحيط الخارجي ومنع دخول الحشرات   4.9

 .والطيور والقوارض

تصميم  أن تكون املواد واألدوات املستخدمة في التجهيز والنقل والتعبئة )في عمليات الخلط( ذات  4.10

 .مناسب ومصنعة من مواد غير قابلة للتآكل وتراكم املواد

 .املحافظة على صيانة وتنظيف أرضيات املعمل والجدران واألسقف بشكل دوري  4.11

 .يجب تعريف الحاويات املستخدمة في الخلط والتعبئة وذكر تاريخ صالحية املواد بشكل واضح  4.12

الصالحية أو التالفة بطرق أمنة ومناسبة مع توثيق عملية اإلتالف واالحتفاظ إتالف املواد منتهية   4.13

 .بسجالت اإلتالف ملدة ال تقل عن سنة من تاريخ اإلتالف

 .حضيرمكان التيمنع األكل والشرب والتدخين داخل   4.14

لى فترات وصيانة األسطح ذات االتصال املباشر بمنتجات التجميل بشكل دوري وعتنظيف أن يتم   4.15

 .مناسبة

املواد واألدوات املستخدمة في التجهيز والنقل والتعبئة )في عمليات الخلط( بشكل  تنظيفيجب   4.16

 .دوري وعلى فترات مالئمة

تساخ بالغبار أو أي مخزنة بطريقة نحافظ عليها من اإل أن تكون األدوات النظيفة واملعقمة  4.17

 .ملوثات أخرى 

األسطح واآلالت ذات االتصال املباشر بمنتجات التجميل بطريقة تمنع تلوثها أن يتم تغطية   4.18

 بالغبار أو أي ملوثات أخرى.

يجب االحتفاظ بسجل التحضير حيث يتضمن تاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية والكمية   4.19

 املصنعة من املنتج النهائي لكل تشغيلة. 
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 :اشتراطات املنتج التجميلي .5

 
  املسموح بتصنيعها من قبل االسر املنتجة.أن يكون املنتج التجميلي من املنتجات   5.1

5.2   
ً
اال يسبب املنتج التجميلي أي ضرر بصحة املستخدم تحت الظروف العادية لالستخدام وفقا

 .إلرشادات االستخدام والتخلص منه املوضحة في بيانات امللصق التعريفي للمنتج

ويمكنكم االطالع ييدها، التجميلي مواد محظورة أو مقيدة مخالفة لشروط تق اال يحتوي املنتج  5.3

 )ُيضاف الرابط(من خالل الرابط التالي: على املواد املقيدة واملحظورة املنشورة على موقع الهيئة 

 .إدراج املنتج التجميلي بنظام إدراج منتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء  5.4

 للوائح الفنية واالشتراطات التي تعتمدها   5.5
ً
 الهيئة.أن يكون املنتج املدرج مطابقا

 

 

 :اشتراطات امللصق التعريفي .6
 

 يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على البيانات التالية:  6.1

 إن وجدت.التجارية  والعالمةسم املنتج ا   6.1.1

 .صالحية املنتج   6.1.2

تنبيهات خاصة يتعين أن تالحظ عند االستخدام وأي معلومات تحذيرية أي تحذيرات أو    6.1.3

 .خاصة عن املنتج

 من أسلوب تقديمه.   6.1.4
ً
 وظيفة املنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحا

 قائمة مكونات املنتج   6.1.5

 تاريخ االنتاج ورقم التشغيلية، أو أحدهما.   6.1.6

 الصافي للمنتج.الحجم أو الوزن    6.1.7

 تعليمات تخزين املنتج.   6.1.8

 .رقم التسجيل ببنك التنمية  6.1.9

 

 :اشتراطات العاملين .7
 

 .يجب أن يكون لدى العاملين في املعمل التعليم والتدريب والخبرة املالئمة ألداء العمل املناط بهم  7.1

املنتجات التجميلية أو اآلالت املستخدمة في يجب أن يرتدي العاملين ممن لهم عالقة مباشرة بخلط   7.2

 .القفازات، وغطاء الرأس( البالطو،ذلك املالبس املناسبة مثل )

 استبعاد العاملين املصابين بأمراض أو جروح.   7.3
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 األسر املنتجة:واجبات ومسؤوليات   .8

 

 49ورد بالالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ االلتزام بما  8.1

 ويستثنى من ذلك املواد الخاصة بترخيص املنشأة.  .هـ 18/6/1436وتاريخ 

املسؤولية الكاملة عن منتجات التجميل املصنعة وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تجاه   8.2

 .الغير

 .التجميليمأمونية املنتج  8.3

 .تسويقهتج النهائي لدى الهيئة قبل بإدراج املن تلتزم األسرة املنتجة  8.4

 تحديث إدراج املنتج أو إدراج منتج جديد عند التعديل على املنتج.يجب   8.5

يجب تعريف الحاويات املستخدمة في الخلط والتعبئة وذكر تاريخ صالحية املواد بشكل   8.6

 .واضح

والتعاون  الجهات املشرفة وتسهيل عملها وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلوماتالتعاون مع   8.7

 .خالل الزيارات التفتيشية والرقابية التفقدية ملكان التصنيع

 تلتزم األسر املنتجة بتوثيق بيع املنتجات بما يشمل اسم املنتج والكميات وبيانات التواصل.  8.8

 .على املنتج التجميلي ابالغ الهيئة عن أي تعديل يتم  8.9

 .ابالغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي  8.10

 .ابالغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه املنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه  8.11

االلتزام وعدم مخالفة احكام الشريعة اإلسالمية وكافة األنظمة والقوانين املطبقة في اململكة   8.12

 .العربية السعودية

 االلتزام بتنظيف األدوات واألسطح بكل تشغيله. 1308 
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 الدعاية اإلعالن:اشتراطات  .9
 

االلتزام بضوابط الدعاية واإلعالن للمنتج التجميلي بعدم ذكر أي خواص تتجاوز األغراض   9.1

 التجميلية كاملساعدة في العالج أو أي ادعاءات طبية أو صحية. 

 أحكام الشريعة اإلسالمية واآلداب العامة.  فأال يتضمن اإلعالن ما يخال   9.2

 للوائح الفنية والتعاميم    9.3
ً
 لدى الهيئة، ومطابقا

ً
أن يكون املنتج املواد اإلعالن عنه مدرجا

 الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص. 

 هد عدوانية أو عنيفة أو خطيرة. أال يحتوي اإلعالن املوجه لألطفال على مشا  9.4

 أن تكون املعلومات الواردة في اإلعالن موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.   9.5

 أال يحمل اإلعالن ادعاء يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة.   9.6

أال يحمل اإلعالن معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل   9.7

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

أال يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى اإلعالن أو أي اسم أو   9.8

 داخلية أو خارجية.  شعار لجهة رقابية أخرى 

يجب أن تكون صورة وبيانات املنتج املستخدمة في اإلعالن مطابقة لصورته وبياناته الفعلية   9.9

 املدرجة لدى الهيئة. 

 أال يس يء اإلعالن إلى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.  9.10

ى ويمكن استخدام لغات أخر يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة املستخدمة في اإلعالن،  9.11

 بشرط مطابقتها للمحتوى العربي.

 

 

 

 :إلدراجمدة ا  .10

 

 خمس سنوات.
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 :العقوبات واملخالفات  .11

 

سر والرفع لبنك األ  نذار يتم إحكام الواردة بالدليل ألول مرة عند مخالفة أي من الشروط واأل   11.1

 .عملالتنمية لتصحيح املخالفة خالل عشر أيام 

و من يفوض عنها للنظر في شطب أعلى اللجنة الدائمة عند تكرار املخالفة يتم عرضها   11.2

 .التسجيل ببنك التنمية

للهيئة صالحية إلغاء إدراج املنتج التجميلي في حال ثبت للهيئة أن املنتج التجميلي مخالف   11.3

 ألحكام الالئحة.  والئحتهألحكام النظام 
ً
 فيتم التعامل معه وفقا

للهيئة صالحية إلغاء إدراج املنتج التجميلي في حال ثبت عدم مأمونيته أو تسبب في ضرر   11.4

 املستهلك. 

 أو عدم تجديد شهادة التسجيل ببنك التنمية االجتماعية يتم لغاء التسجيلإفي حال تم   11.5

 .منتجات التجميلدراج إدراج املنتج بنظام إلغاء إ
 

 

 


