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وط فسح منتجات التجميل والمواد األولية  شر
ي تصنيعها

 
الداخلة ف
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 تاري    خ اإلصدار 2015يونيو  17
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وط فسح منتجات التجميل  والمواد األولية شر

ي تصنيعها
 
 الداخلة ف

 

 

 3.5النسخة رقم 

 

 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 قطاع العمليات

 

 19999 لالستفسارات

احات  Drug.Comments@sfda.gov.sa للمالحظات واالقتر

 

 

 والدواءالرجاء زيارة موقع الهيئة العامة للغذاء 

https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations?tags=47 

 للحصول عىل مزيد من المعلومات

 

mailto:Drug.Comments@sfda.gov.sa
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations?tags=47
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 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

 الرؤية والرسالة

  

 
 
 الرؤية
 

  رائدة هيئة تكون أن
 
 العامة الصحة وحماية لتعزيز علمية أسس إىل تستند عالميا

 
 

 الرسالة
 

يعات خالل من المجتمع حماية الطبية  واألجهزة والدواء الغذاء سالمة لضمان فعالة رقابية ومنظومة تشر
 واألعالف والمبيدات التجميل ومنتجات
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 توثيق المستند: 
 
 

 النسخة التاري    خ الناشر  مالحظات

 نهائية
لسالمة اإلدارة التنفيذية 

 منتجات التجميل
 1 2015يونيو  17

 تحديث
اإلدارة التنفيذية لسالمة 

 منتجات التجميل
اير  1  2 2017فتر

 تحديث
اإلدارة التنفيذية لسالمة 

 منتجات التجميل
 2.1 2017نوفمتر  5

 تحديث

 

 إدارة الفسح ودعم المنافذ

 )قطاع العمليات(
 3 2019أبريل  29

 تحديث
 المنافذإدارة الفسح ودعم 

 )قطاع العمليات(
 3.1 2019سبتمتر  12

 تحديث

 

 إدارة الفسح ودعم المنافذ

 )قطاع العمليات(
 3.2 2019نوفمتر  27

 تحديث
 إدارة الفسح ودعم المنافذ

 )قطاع العمليات(
 3.3 2020أغسطس  30

 تحديث
 إدارة الفسح ودعم المنافذ

 )قطاع العمليات(
 3.4 2021يونيو  22

 تحديث

 )الصفحة التالية توضح البنود(

 إدارة الفسح ودعم المنافذ

 )قطاع العمليات(
 3.5 2022مارس  8
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 ( ي هذه النسخة رقم
 
 (؟3.5ما هو التحديث ف

 يوضح التحديثات: فيما يىلي جدول 
 

 نوع التحديث العنوان

 تغيير المسىم
 المتطلبات والمستندات الالزمة لفسح منتجات التجميل عير المنافذ الجمركية  من 
ي تصنيعها  اىل

 
وط فسح منتجات التجميل والمواد األولية الداخلة ف  . شر

وط عامة  شر

  إضافة: 
 لمكتب القطاع بمنفذ الوصول عن طريق خدمة  - 6.3

 
ونيا يجب تقديم طلب الفسح إلكتر

ي منصة غد, وكذلك 
 
 تقديم الطلب عتر منصة فسح )تبادل(. فسح ف

  حذف: 
ام بتعميم الهيئة رقم  ـه الخاص باالحتفاظ بأصول 23/06/1439وتاري    خ  31110االلتر 
 المستندات المطلوبة للفسح. 

 
  إضافة: 

 سنوات.  5يجب االحتفاظ بأصول مستندات الفسح لمدة ال تقل عن 

ام بتعميم الهيئة بخصوص المسار حذف    الشي    ع المنتجات المسجلة لدى الهيئة. : االلتر 

المتطلبات والمستندات الالزمة 
لفسح اإلرساليات والكميات التجارية 

لعينات لمنتجات التجميل أو ا
 الخاصة بالدعاية والتسويق

  حذف: 
ترفق الطلبات أعاله مع الطلب المقدم عتر منصة فسح )تبادل( ليتم إحالتها للهيئة إلكمال 

 الالزمة للفسح. اإلجراءات 
 

  إضافة: 
ونية إلكمال اإلجراءات   مع الطلب المقدم عتر المنصات االلكتر

 
ونيا ترفق المستندات أعاله الكتر

 الالزمة للفسح. 

  حذف: 
كات المعتمدة المنشورة عىل موقع  ولن يتم قبول أي شهادة مطابقة ليست من احدى الشر

ي حال عدم توافق  الهيئة
 
ي عملية اإلذن بالفسح، كما أنه لن يتم قبول أي شهادة مطابقة ف

 
ف

بيانات الشحنة مع الشهادة المرفقة، وال يمكن للمستورد استخدام هذه الشهادة ألكتر من 
ارسالية وإنما يجب اصدار الشهادة لكل ارسالية منفصلة عن األخرى ما لم تكن بنفس رقم 

 . التشغيلة
 

 إضافة: 
ونية لفسح منتجات ولن يتم قبول أي شهادة مطابقة صادرة من خارج منصة  فسح االلكتر

 . التجميل

المتطلبات والمستندات الالزمة 
لفسح اإلرساليات الخاصة بعينات 

 الدعاية والتسويق

 إضافة: 
 المتطلبات والمستندات الالزمة لها. 

http://faseh.sfda.gov.sa/
http://faseh.sfda.gov.sa/
http://faseh.sfda.gov.sa/
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 الفهرس

 

 7 التعاريف

 7 اإلسناد

 7 المراجع

 8 النطاق

 8 الهدف

وط  8 عامة شر

 9 التجميل لمنتجات التجارية والكميات اإلرساليات فسحوالمستندات الالزمة ل متطلباتال

 10 المتطلبات والمستندات الالزمة لفسح اإلرساليات الخاصة بعينات الدعاية والتسويق

ات خاصة داخل المملكة التحليل لغرض الخاصة العينات ي مختير
 
 11   ف

وط ة بكميات المنتجات فسح ومتطلبات شر  التغليف أو إعادة لغرض والواردة [BULK] كبير

 التعبئة
11 

وط  12 المحلية التجميل منتجات لمصانع األولية الكيميائية المواد فسح ومتطلبات شر

وط  15 التجميل لمنتجات الخاصة التغليف أو للتعبئة الفارغة العبوات فسح ومتطلبات شر
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 : التعاريف .1

 الستخدامه عىل األجزاء الخارجية المنتج التجميلي  -
ّ
: أي منتج تجميىلي يحتوي عىل ماده أو أكتر معد

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

األغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ ألغراض التنظيف، أو التعطتر أو الحماية،  أو األسنان، التناسلية، أو

ي حالة جيدة، أو لتغيتر مظهرها وتحسينه، أو لتغيتر رائحة الجسم وتحسينه. 
 
 أو إلبقائها ف

ي اإلدراج -
 
 سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. : قيد المنتج التجميىلي ف

. المصنع/المعمل - ي يصنع فيها المنتج التجميىلي
 : المنشأة المحلية التر

 : المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميىلي وتوزيعه واالتجار به. المستودع -

ي تقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات و/ : جهة تقويم المطابقة -
أو المنشآت و/أو المصانع هي الجهة التر

ات وأي جهات  اطات ومتطلبات الهيئة وتشمل جهات التفتيش وجهات منح الشهادات والمختتر
الشتر

 . تقويم مطابقة أخرى تضيفها الهيئة لنشاطها مستقبال 

 . مصادقة طرف ثالث بالنسبة لمنتجات أو عمليات أو أنظمة أو أشخاصشهادة المطابقة:  -

 

 : االسناد  .2

 إىل نظ  ام الهيئ  ة الع  ام  ة للغ  ذاء وال  دواء الص                  ادر برقم 
 
وم  ا  26/01/1428ر وت  اري    خ / 4693اس                تن  ادا

 إىل نظام 7تض         منته النقطة )
 
 للمادة الخامس         ة واس         تنادا

 
( من المهام التنظيمية المس         ندة للهيئة وفقا

لتنفي ذية ـه والئحت ه ا18/6/1436وت اري    خ  49منتج ات التجمي ل الص                 ادر ب المرس                وم المل ي رقم م/ 

و أعدت الهيئة الص            ادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء  والمتطلبات الخاص            ة  الش            ر

ي نطاق هذه الوثيقة. 
 
 بفسح جميع ما يرد ف

 

 المراجع:  .3

 الالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل 

 اد المواد الكيميائية  الالئحة التنفيذية لنظام استتر
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 النطاق:  .4

ة  جميع منتج  ات  [ والواردة لغرض إع  ادة التغليف أو BULKالتجمي  ل، المنتج  ات الواردة بكمي  ات كبتر

التعبئ  ة، المواد الكيمي  ائي  ة األولي  ة لمص                  انع منتج  ات التجمي  ل المحلي  ة، العبوات الف  ارغ  ة للتعبئ  ة أو 

 التغليف الخاصة لمنتجات التجميل. 

 

 :الهدف .5

اطات ومتطلبات فسح منتجات التجميل عتر 
 المنافذ الجمركية.  إيضاح اشتر

 

وط عامة:  .6  شر

ي إلدراج منتجات يجب إدراج المنتجات المعدة لالستخدام التجاري لدى الهيئة عتر  .6.1
ون  النظام اإللكتر

 . (eCosmaالتجميل )

ات التجميل والعناية الشخصية" رقم  .6.2 ي مستحض 
 
ام بالئحة متطلبات السالمة ف يجب االلتر 

SFDA.CO/GSO 1943  الهيئة. والتعاميم الصادرة من  حسب اخر تحديث لها 

 لمكتب القطاع بمنفذ الوصول عن طريق .6.3
 
ونيا ي منصة  يجب تقديم طلب الفسح إلكتر

 
خدمة فسح ف

 , وكذلك تقديم الطلب عتر منصة فسح )تبادل(. غد

 سنوات.  5ظ بأصول مستندات الفسح لمدة ال تقل عن يجب االحتفا .6.4

المنتجات المفسوحة من المنافذ بالفسح الشي    ع بدون معاينة )بناء عىل المخاطر( فإنه تقع عىل  .6.5

 المورد مسؤولية معاينة المنتجات الواردة والتأكد أنها مطابقة للوائح والمواصفات القياسية ووفق لما

 تم ادراجه لدى الهيئة. 

ي  .6.6
 
ام بجميع ما ورد ف اف قطاع الدواء عن طريق  االلتر  مدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة إلشر

.  المنافذ الجمركية ي
ون   والمنشورة عىل موقع الهيئة االلكتر

ات الخاصة المعينة من قبل الهيئة.  .6.7  قائمة مكاتب التحقق والمطابقة والمختتر

و    .6.8  . الفسح أو التصدير لألفراد بغرض االستخدام الشخصي  ومتطلباتشر

https://ecosma.sfda.gov.sa/
https://ecosma.sfda.gov.sa/
https://ecosma.sfda.gov.sa/
https://faseh-auth.sfda.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DFaseh_App_Admin%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ffaseh-backoffice.sfda.gov.sa%252Fen%252Fauth%252Fsignin-callback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520offline_access%2520Faseh%26state%3D1cd624af70194ed1bd165ec274462ae1%26code_challenge%3DMJ-hId7SSb_YVrEeQFSDQGhL4E83sCEZZ2ZuY6sjVt0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://faseh-auth.sfda.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DFaseh_App_Admin%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ffaseh-backoffice.sfda.gov.sa%252Fen%252Fauth%252Fsignin-callback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520offline_access%2520Faseh%26state%3D1cd624af70194ed1bd165ec274462ae1%26code_challenge%3DMJ-hId7SSb_YVrEeQFSDQGhL4E83sCEZZ2ZuY6sjVt0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://faseh-auth.sfda.gov.sa/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DFaseh_App_Admin%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ffaseh-backoffice.sfda.gov.sa%252Fen%252Fauth%252Fsignin-callback%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520email%2520offline_access%2520Faseh%26state%3D1cd624af70194ed1bd165ec274462ae1%26code_challenge%3DMJ-hId7SSb_YVrEeQFSDQGhL4E83sCEZZ2ZuY6sjVt0%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-06/D-SupervisionCustomsPorts.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2021-06/D-SupervisionCustomsPorts.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-03/Laboratories-Offices.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-03/Laboratories-Offices.pdf
https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations?keys=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A&regulation_type=All&date%5Bmin%5D=&date%5Bmax%5D=&tags=2
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  : منتجات التجميللليات والكميات التجارية المتطلبات والمستندات الالزمة لفسح اإلرسا .7

 متطلبات

  ي نظام االدراج
 
 . eCosmaإدراج المنتج التجميىلي ف

 

 

 المستندات المطلوب تقديمها للفسح: 

اء:   .1  صورة من فاتورة الشر

اء مصدقة من الغرفة التجارية ببلد الشحن كمايجب أن تكون فاتورة  الفاتورة تحتوي  يجب ان الشر

 عىل البيانات التالية: 

o كة الصانعة وجنسيتها  اسم الشر

o رقم الفاتورة وتاريخها 

o اسم المنتج 

o  أو رقم الدفعة أو تاري    خ اإلنتاج التشغيلةرقم 

 

 شهادة المطابقة:  .2

عرّ يجب أن تكون شهادة المطابقة صادرة من إحدى 
ُ
كات المطابقة المعتمدة لدى الهيئة، وت ف شر

 التشغيلةشهادة المطابقة بأنها شهادة تثبت أن المنتج المستورد باإلرسالية وبرقم الفاتورة ورقم 

ات التجميل والعناية الشخصية  ي مستحض 
 
ي الشهادة، مطابق لالئحة متطلبات السالمة ف

 
المرفق ف

قبل والتعاميم الصادرة من الهيئة عتمد لها حسب اخر تحديث م SFDA.CO/GSO 1943رقم 

اده إىل المملكة.   استتر
 

كات المطابقة المعتمدة لدى الهيئة ي يتم تحديثها بشكل مستمر  ولمعرفة شر
عىل موقع الهيئة  والتر

ي 
ون   ، يمكن زيارة الصفحة التالية: اإللكتر

 

ات الخاصة المعينة من قبل الهيئة.   قائمة مكاتب التحقق والمطابقة والمختتر

 

ونيولن يتم قبول أي شهادة مطابقة صادرة من خارج منصة    . ة لفسح منتجات التجميلفسح االلكتر

https://ecosma.sfda.gov.sa/home.aspx?enc=9Zo/OcjXLUTAdEFdDlLN8A==
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-03/Laboratories-Offices.pdf
https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-03/Laboratories-Offices.pdf
http://faseh.sfda.gov.sa/
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ي 
 
ج مدرج ولم يتم ارفاق شهادة مطابقة مع الشحنة يتم سحب عينات من اإلرسالية حال كان المنتف

ات الخاصة المعينة من قبل الهيئة بموجب الئحة تعيير  جهات تقويم  المستوردة واحالتها إىل المختتر

اطات الهيئة. عىل ان  ات الخاصة، لغرض تحليلها والتأكد من مطابقتها الشتر المطابقة والمختتر

وسوف يتم فسح الشحنة بتعهد عدم التضف  العينات،مستورد تكاليف تحليل وفحص يتحمل ال

 ظهور نتيجة التحليل.  حتر 

 صورة من بوليصة الشحن .3

ونية إلكمال  .4  مع الطلب المقدم عير المنصات االلكير
ً
ونيا ترفق المستندات أعاله الكير

 اإلجراءات الالزمة للفسح. 

 
 : الخاصة بعينات الدعاية والتسويق اإلرسالياتالمتطلبات والمستندات الالزمة لفسح  .8

 متطلبات: 

ي نظام االدراج  -
 
 . eCosmaإدراج المنتج التجميىلي ف

 عبوات من كل بند.  5الكمية المسموح بفسحها  -

 المستندات المطلوب تقديمها للفسح: 

ولن يتم  خطاب من المستورد يوضح ان العينات خاصة بالدعاية واالعالن داخل المنشأة .1

 بيعها او االتجار بها. 

اء:  .2  صورة من فاتورة الشر

اء مصدقة من الغرفة التجارية ببلد الشحن كما الفاتورة تحتوي  يجب ان يجب أن تكون فاتورة الشر

 عىل البيانات التالية: 

o كة الصانعة وجنس  . يتها اسم الشر

o  رقم الفاتورة وتاريخها . 

o اسم المنتج . 

o  أو رقم الدفعة أو تاري    خ اإلنتاج التشغيلةرقم . 

 

 صورة من بوليصة الشحن .3

ونية إلكمال  .4  مع الطلب المقدم عير المنصات االلكير
ً
ونيا ترفق المستندات أعاله الكير

  اإلجراءات الالزمة للفسح. 

https://ecosma.sfda.gov.sa/home.aspx?enc=9Zo/OcjXLUTAdEFdDlLN8A==
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ات .9 ي مختير
 
 : داخل المملكة خاصة العينات الخاصة لغرض التحليل ف

ات الخاص     ة المرخص     ة من قبل الهيئة بناء عىل  ي المختتر
 
يتم فس     ح العينات الخاص     ة لغرض التحليل ف

 فيه كمية العينات وهدف التحليل عىل أال تتجاوز كمية العينات 
 
خطاب من المختتر الخاص موض               حا

 . للصنف الواحد العدد المسموح به لالستخدام الشخصي 

 

ة  .10 وط ومتطلب    ات فس             ح المنتج    ات بكمي    ات كبير والواردة لغرض إع    ادة  ]BULK[شر

 التغليف أو التعبئة: 

 متطلبات: 

ي نظام االدراج  .1
 
 . eCosmaإدراج المنتج التجميىلي ف

ي ال يتم خلط أو  .2
 إضافة معه أي مواد أخرى.  أن يكون منتج نهان 

 أن يكون المصنع أو المعمل مرخصا من الهيئة.  .3

 

 المستندات المطلوب تقديمها للفسح: 

ي النقطة رقمتطلبات فسح االرساليات والكميات التجارية لمنتجات التجميل 
 
من هذا  6م مذكورة ف

 الدليل. 

 

 

 

 

 

https://ecosma.sfda.gov.sa/home.aspx?enc=9Zo/OcjXLUTAdEFdDlLN8A==
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وط ومتطلبات فسح المواد الكيميائية األولية لمصانع  .11  منتجات التجميل المحلية: شر

 مالحظات هامة: 

  ي تستخدم لألغراض الصحية أو
اد وفسح المواد الكيميائية التر قطاع العمليات مسؤول عن استتر

اف الهيئة ي تخضع إلشر
ات أو المنتجات التر ي تركيب المستحض 

 
 فقط.  تدخل ف

  يكون فسح المواد الكيميائية للمصانع الدوائية والتجميلية والصيدليات والمعامل المرخص لها

 من الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الصحية. 

  اد المواد الكيميائية ي الالئحة التنفيذية لنظام استتر
 
اد وفسح السالئف الكيميائية المشار لها ف استتر

ثة يكون عن طريق إدارة األدوية المخدرة بالمقر الرئيس لقطاع الدواء من القائمة الثانية والثال

 بمدينة الرياض. 

  ي الذي يحتوي عىل بيانات
يجب أن تحتوي الحاويات للمواد الكيميائية عىل الملصق التعريف 

 المادة المنقولة وطريقة حفظها ونقلها. 

  من الالئحة لتنفيذية لنظام  (10و 8و 2و 1يمكن الحصول عىل النماذج المذكورة أدناه )رقم

ي موقع الهيئة )صفحة األنظمة واللوائح(. 
 
اد المواد الكيميائية والمنشورة ف  استتر

 

ي تركيب المتفجرات )القائمة األوىل(
 
ي تدخل ف

 أوال: فسح المواد الكيميائية الخطرة التر

  :إجراءات الحصول عل إذن الفسح 

اد  .1 مواد كيميائية التقدم إىل وزارة الداخلية  يجب عىل المستورد الذي حصل عىل إذن استتر

اخيص األمنية المركزية( بخطاب يتضمن  –)األمانة العامة للهيئة العليا لألمن الصناعي  وحدة التر

ة أيام عمل قبل  ي مدة ال تقل عن عشر
 
طلب الحصول عىل إذن فسح لكل شحنة مستوردة ف

 تاري    خ الوصول الفعىلي للشحنة. 

اخيص األمنية  –ألمانة العامة للهيئة العليا لألمن الصناعي تقوم وزارة الداخلية )ا .2 وحدة التر

المركزية( بإنهاء إجراءات طلب الحصول عىل إذن الفسح وإصداره واعتماده وإرسال أصل إذن 

 الفسح إىل الجمارك. 
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  :المستندات المطلوب تقديمها لألمن الصناعي للحصول عل إذن الفسح 

 لوزارة الداخلية )األمانة العامة خطاب يتضمن طلب الحصول عل 
ً
إذن فسح مواد كيميائية موجها

: -للهيئة العليا لألمن الصناعي   بما يلي
ً
اخيص األمنية المركزية( مشفوعا  وحدة الير

 ( بعد تعبئة كافة حقوله. 10نموذج طلب إذن فسح مواد كيميائية نموذج رقم ) .1

اد الصادر من االمن الصناعي سا .2  ري الصالحية. صورة من إذن االستتر

كة الصانعة والمصدرة  .3 اء تتضمن رقم الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشر صورة واضحة لفاتورة الشر

واالسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتير  العربية 

ية.   واإلنجلتر 

ي بلد المنشأ. صورة واضحة لشهادة المنشأ موقعة ومختومة ومصدقة من السلطة ا
 
 لمعنية ف

ة السالمة للمواد الكيميائية المستوردة ) .4 ية مختومة بختم MSDSصورة واضحة لنشر ( باللغة اإلنجلتر 

جمة.  جمة للغة العربية من مكتب معتمد للتر  المستورد ومتر

 

اد وذلك مالحظة:  ي حال الموافقة عل الطلب بالتوصية عل إعطاء إذن االستير
 
تقوم الهيئة ف

اد والفسح من قبلهم.   بمخاطبة األمن الصناعي بوازرة الداخلية بالتوصية ويتم إصدار إذن االستير

 

 ثانيا: فسح المواد الكيميائية غير المقيدة أو غير المحظورة )القائمة التاسعة(

  المطلوب تقديمها للحصول عل إذن الفسح: اإلجراءات 

اد مواد كيميائية التقدم إىل مكتب قطاع العمليات  يجب عىل المستورد الذي حصل عىل إذن استتر

ي مدة ال تقل 
 
بمنفذ الوصول بخطاب يتضمن طلب الحصول عىل إذن فسح لكل شحنة مستوردة ف

ة أيام عمل قبل تاري    خ الوصول الفعىلي للشحنة. 
 عن عشر
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 لمستندات المطلوب تقديمها للحصول عل إذن الفسح: ا 

 :  بما يلي
ً
 خطاب موجه لمكتب الهيئة بمنفذ الوصول بطلب الفسح مشفوعا

 ( بعد تعبئة كافة حقوله. 10نموذج طلب إذن فسح مواد كيميائية نموذج رقم ) .1

اد ساري الصالحية.  .2  صورة من إذن االستتر

اء تتضمن رقم  .3 كة الصانعة صورة واضحة لفاتورة الشر الفاتورة وتاريخها واسم وعنوان الشر

والمصدرة واالسم العلمي والتجاري للمواد الكيميائية وكميتها، بخط واضح ومقروء باللغتير  

ية.   العربية واإلنجلتر 

ي بلد المنشأ.  .4
 
 صورة واضحة لشهادة المنشأ موقعة ومختومة ومصدقة من السلطة المعنية ف

ة السالمة لل .5 ية مختومة MSDSمواد الكيميائية المستوردة )صورة واضحة لنشر ( باللغة اإلنجلتر 

جمة.  جمة للغة العربية من مكتب معتمد للتر  بختم المستورد ومتر

 إلكمالليتم إحالتها للهيئة  )تبادل(ترفق الطلبات أعاله مع الطلب المقدم عتر منصة فسح  .6

 . اإلجراءات الالزمة للفسح

 

  وط والمالحظات ام بما ورد فيها. يجب مراجعة الشر  العامة الموجودة بهذه المدونة وااللير 
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وط .12  لمنتجات التجميل:  الخاصة التغليف أو للتعبئة الفارغة العبوات فسح ومتطلبات شر

 

 :المتطلبات

ي  العبوات بفسح يسمح ال -
يكون  أن دون المستورد تخص ال تجارية أسماء أو عالمات تحمل التر

 . ) المستفيدة الجهة (المصنع من هناك موافقة

 مصنع او معمل او مستودع مرخص من الهيئة.  -

 

 :المستندات المطلوب تقديمها لطلب الفسح

خطاب من المورد موجه لمكتب القطاع بمنفذ الوصول بطلب الموافقة عىل فسح العبوات  .1

 :الفارغة يتضمن ما يىلي 

اد العبوات الفارغة وتعهده باستخدامها لذلك  -  .الغرضالغرض من استتر

كة الصانعة.  -  أسماء البنود وكمياتها والشر

ي بلد المنشأ أو بلد إصدار الفواتتر  صورة من .2
 
اء مصدقة من الغرفة التجارية ف  .فاتورة الشر

 .صورة من بوليصة الشحن .3

 صورة من ترخيص المصنع او المعمل او المستودع.  .4

إحالتها للهيئة إلكمال  ترفق الطلبات أعاله مع الطلب المقدم عتر منصة فسح )تبادل( ليتم .5

 اإلجراءات الالزمة للفسح. 

 

 


