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إدراج ملفات مستحضرات التجميل الدليل التنظيمي الخاص بـ  

 

 مقدمة:

 

 إجراءات التقدم لالدراج: 

صتتدار ر تت  اإلدراج إمن خلل المنصة اإللكترونية الخاصة بهيئة الدواء المصرية ويتتت     تتقدم الشركة بملف اإلدراج كاملا  -1

ا بعد المراجعة المسبقة لمتطلبات اإلدراج خلل أ  Fastلمسارالسريع )يام عمل لأ 3العادي و مساريام عمل للأ 10وتوماتيكيا

track)  أن يكتتون إدراج المستر تتر صتتال  لمتتدة عشتترة   من تاريخ استيفاء متطلبات اإلدراج وسداد الرسوم المقررة على

  .سنوات من تاريخ صدوره

يكون اإلدراج  ابل للتجديد وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه في خلل السنة األخيتترة متتن صتتلدية اإلدراجب وترستتب متتدة  -2

اإلدراجب وتتبع ذات اإلجراءات بشرط أال يكون  د طرأ أى تغير فى مكونتتات أو  انتهاء صلديةاإلدراج الجديدة من تاريخ  

 بيانات المنتج.  

 ه من جديد.إدراجستيراد أو تداول المنتج فيت  إيعتبر اإلدراج الغي عند انتهاء صلديته دون تجديدهب وفي دالة الرغبة في   -3

ا   الشتتركةجهتتا يتوجتتب علتتى  المنتجات التى ت  إدرا  بياناتفى دال إجراء أى متغير على   -4 لقائمتتة  ترتتديت تلتتب البيانتتات طبقتتا

 .(8المرافقه )ملرق المتغيرات  

 مستحضرات التجميل المصنعة محليا بغرض التصدير فقط 

ا بغرض التصدير فقط  التقدم إلدراج ملفات  فى دالة    يكون اإلدراج اختياريا وفي دالمستر رات التجميل المصنعة مرليا

 اإلدراج: رغبة الشركة في 

ا للمتطلبات المشار إليها  يت  تقدي  طلب اإلدراج من خلل المنصة اإللكترونية لهيئة الدواء المصريةب على أن يت  اإلدراج وفقا

ا بعد المراجعة المسبقة لمتطلبات اإلدراج خلل  أيام عمل من تاريخ استتتيفاء  3بالبند السابق ويت  منرها ر   إدراج أوتوماتيكيا

إلدراج وسداد الرسوم المقررة على أن يكون إدراج المستر ر صال  لمدة عشرة سنوات من تتتاريخ صتتدوره وال متطلبات ا

 يسم  للمستر ر بالتداول المرلي إال بعد إلغاء إدراجه ث  إدراجه كمستر ر مرلي جديد.

 
 متطلبات االدراج:

التتدواء المصتترية   التتتابع لودتتدة نلتت  المعلومتتات الدوائيتتة بهيئتتةإنشاء دساب على سجل الشركات اإللكترونتتى    الشركةعلى  

Electronic Company Profile   المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. س اوالرصول على 

ويتقتتدم   صتتة بمستر تترات التجميتتلبخالفنية الخاصة بالهيئتتة الللقواعد واألدلة التنليمية وايت  إدراج ملف اإلدراج المطابق  

 عن مستر رات التجميل وفقا لإلجراءات والشروط االتية:الشركةلطلب اإلدراج 

 

المصنع األجنبي أو المرلى الذى سيت  تصنيع المنتج فيتته لمتترة وادتتدة متتن ختتلل المنصتتة اإللكترونيتتة لتتدى  يئتتة  يت  إدراج .1

ايتتام  3ه ختتلل الرصتتول علتتى موافقتتة إدراجتت و Manufacturing listعن طريق إدراج  ائمة المصنعين الدواء المصرية 

 .عمل

ا به المعلومات التالية:من خلل المنصة اإللكترونية لدى  ي تقدي  طلب اإلدراج .2  ئة الدواء المصرية موضرا

 س  التجاري للمنتج.اال .أ

وتفتتويا الشتتركة مالكتتة المستر تتر   بلسهولة التواصل والوصول إلى أى معلومتتات تختتم المنتتتج  الشركةاس  وعنوان   .ب

 باإلدراج دال إختلف المدرج عن الُمصنع.

% w/w% or w/vبيان تركيب المنتج باالس  العلمتتي للمتتواد الداخلتتة فتتى التركيبتتة مرتتدد فيتته الكميتتات والنستتبة المئويتتة  .ت

 ووظيفة كل مادة.

ا لقانون انشاء   ذا الدليل يخم القواعد واإلجراءات التنليمية إلدراج ملفات مستر رات التجميلب لدى  يئة الدواء المصرية طبقا

 2019 لسنة 151الهيئة الصادر بالقانون ر   
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 .الخاصة بالمنتج ماكيت العبوة .ث

ا  مسترقات آخرىوأي  الرسوم ومقابل الخدمات يصال سدادإ .ج  للقانون والقواعد الخاصة بهيئة الدواء المصرية(. )وفقا

 الصلدية الخاصة بالمستر ر.فترة  .ح

المسئولة وموثقة من   .خ المستوردة مختومة من جهة اإلعتماد  التجميل  المنشأ في دالة مستر رات  بلد  التداول فى  شهادة 

المنشأ وموض  بها أن في دولة مرجعية ويت  تقديمها فقط في المستر ر يتداول بررية    السفارة أوالقنصلية المصرية ببلد 

: في دالة ان تكون الشركة االم او المصنع من دولة  .) في دالة االدتكام لمرجعية التداول  دالة االدتكام إلى مرجعية التداول

دولة مرجعية في  المستر ر  تداول  يت   ولكن  الى    غير مرجعية  االدتكام  يت   الرالة  التداول عن طريق  في  ذه  مرجعية 

طبقا لمقر الشركة األم مالكة المستر ر أوالدولة المصنعة أوالمتداول بها مستر ر التداول    مرجعية  وتردد  شهادة التداول(.

  التجميل

  .د

من   .ذ باإلدراج  فى  الشركة  تفويا  للوكيل  بالخارج  المستر ر  العربيةصادبة  مصر  جهة   جمهورية  من  مختوم  يكون 

 اإلعتماد وموثق من السفارة أو القنصلية المصرية ببلد النشأ )في دالة المستر رات المستوردة(.  

و ملدق التخزين  أعقد التصنيع في دالة المستر رات المصنعة لدى الغير موض  به مكان التخزين )مخزن المصنع   .ر

بالمصنع( ا   بالخاصة  من  ا  مرخصا يكون  أن  أو ب  لهيئةعلى  السفارة  من  وتوثيقه  المسئولة  اإلعتماد  جهة  من  العقد  خت   يت  

 القنصلية المصرية فى دالة التعا د للتصنيع بترخيم من الخارج. 

العبوة الخارجية إلثبات فاعلية المادة المستخدمة فى  .ز مرجع علمى أو دراسات علمية فى دالة اإلدعاءات المذكورة على 

 الغرض المستخدم له.  

س  ونفس الغرض  بنفس اال  نتجتر ر كمنتج وادد ولو تعددت ألوانه وراوئره وأدجامهب وذلب في داله وجود الميدرج المس .3

ا فأو الرائرة فقط  ألكن تختلف فيما بينها في اللون  فقط   نها تدرج في طلب وادد وترمل ر   إدراج وادد ويت  إو كليهما معا

 بالماكيت مع اختلف ما يتعلق باللون والرائرة. إدراج ماكيت وادد فقط مع التزام الشركة 

ا أو و عبارة عن عدة منتجات متماثلة   (Kit) في دالة طق  المنتجات .4 في عبوة خارجية واددة ويجوز أن   و مختلفة تباع معا

على  للرصول   Kit تال  إدراجمنفصل ث  التقدم بطلب    إدراجكل مستر ر بر      إدراجتباع منفردةب في  ذه الرالة يسم  ب

 .فى دالة الطلب  مجمع إدراجر   

ا أب الذي يرتوى على مواد صابغة أو منتجات  Hair dye (Kit)   صبغ الشعرفي دالة طق    .5 في طق     خرى مختلفة تباع معا

 Black , Brown) ربعةترت كل مجموعة لون من المجاميع األ (Shades) تدرج كل درجات األلوان  Kit منتجات وادد

, Red , )Yellow     كل مستر ر داخل الت    إدراجوادد للمجموعة بدرجاتها ويت     إدراجبرKit      منفصل ث    إدراجبر

 فى دالة الطلب. مجمع إدراجللرصول على ر    Kit تال إدراجالتقدم بطلب 

األ .6 المجاميع  من  لون  مجموعة  كل  يدرج  المنفرد  الصبغة  مستر ر  عن  )أما  (   Black, Brown, Red,  Yellowربعة 

 بر   إدراج وادد للمجموعة بدرجاتها. 

الت  .7 الدعاية يدرج   Private Labelأما عن مستر رات  أو شركات  الهايبر ماركت  أو  الفنادق  لرساب سلسل  المصنعة   :

مدة  خلل  متلدقة  فترات  على  اإلدراج  ملف  فى  الخاص  الماكيت  بإضافة  الشركة  التزام  مع  وادد  كمنتج  المستر ر 

 .المستر رصلدية 

 

 إجراء المتغيرات على المستحضرات المدرجة او المسجلة: 

 

 البيانات االيضاحية لماكيت العبوة الخاصة بالمنتج: 

الخاص بمستر رات التجميل على المعلومات أدناه بخط واض  ومقتتروء وبطريقتتة تصتتعب  يجب أن يشتمل ماكيت العبوة

 زالتها:إ

 .ن وجدت(إ) اسم المنتج واسم العالمة التجارية .أ

 لهيئة الدواء المصريةب على أن يت  لكترونيةيت  تقدي  طلب إلدراج المتغير المطلوب إجراءه على المستر ر من خلل المنصة اإل

 3للمسار العادي و  أيام عمل 10تسجيل مستر رات التجميل خلل العامة لدارة اإلتقيي  جميع الطلبات المقدمة والبت فيها من  بل 

 (.8)ملرق ر   بقائمة المتغيرات تزام بما ورد لويجب اال (Fast Track)أيام عمل للمسار السريع 
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في دالة المستر رات المرلية والمصنعة لدى الغير والمصنعة لدى الغير بتتترخيم متتن الختتارجب والمصــن   الشركةاسم   .ب

 .الشركةيت  كتابة اس   في دالة المستر رات المستوردة

 .بلد المنشأ للمنتج .ت

 )الباركود(. رقم اإلدراج أو ما يدل عليه .ث

يجب التعبير عن كمية المنتج في العبوة باستخدام الوددات الدولية للوزن   كمية المنتج في العبوة والمحدد فى وقت التعبئة: .ج

 .  UI standards)أو الرج  )

جرامب والمنتجات المصممة للستخدام لمتترة 15  أو  مل  15يستثنى من ذلب الراالت التالية: المنتجات المرتوية على أ ل من 

 والعينات المجانية. واددة

 دترازية على الماكيت ويجب مراعاة ما يلي:االستخدام وبيانات الترذير والمعلومات اإليجب التعبير بوضوح عن شروط  .ح

( من الملرتتق الثالتتت إلتتى iطباعة شروط االستخدام والترذيرات الخاصة بمجموعة من المكونات المدرجة في القائمة ) (أ

على ملصق العبوة األولية أو العبوة الثانوية أو منشور أو مرفق أو بطا ة مرفقتتةب   الدليل التنليمي الماثلالسادس من  

ا  تقدي  أي معلومات أخرى تعتبر ضتترورية للستتتخدام المتتن للمنتتتج أو التتتخلم منتته   باإلضافة إلى ذلبب يجب أي ا

ا أن تكون باللغة العربية أ)على  ا للمستر رات المصنعة مرليا  (.ساسا

ا المتطلبات أي تنطبق  ذه   ( ب على المنتجات المخصصة للستخدام المهنيب فتتي تصتتفيف الشتتعر بشتتكل ختتاصب وينبغتتي   ا

النلر بعناية في كيفية استخدام المنتج وما إذا كانتتت  نتتاا زيتتادة فتتي المختتاطرة بستتبب التعتترض المطتتول أو ظتتروف 

 االستخدام غير المعتادة.

معلومتتات علتتى ماكيتتت العبتتوة للمنتتتجب فيجتتب ذكتتر المعلومتتات فتتي إذا كان من المستريل ألسباب عملية طباعة  تتذه ال ( ت

–( 3منشور أو مرفق أو بطا ة مرفقةب كما يجب اإلشارة إلى ذلب إما بمعلومات مختصتترة أو عتتن طريتتق رمتتز ر تت  )

 ب والذي يجب أن يلهر على العبوة األولية أو العبوة الثانوية.7راجع الملرق ر   

يجب طباعة غرض المنتج التجميلي بوضوح على العبتتوة األوليتتة أو العبتتوة الثانويتتةب إال   :غرض المنتج، طريقة االستخدام .خ

ا  ا وكان غرضها واض إذا كان من الممكن تعريفها تلقائيا ا للمستر تترات أن تكتتون باللغتتة العربيتتة أمن عرضها )على  را ساستتا

ا المصنعة مرلي  (.ا

:  يجب أن يستتبق القائمتتة مصتتطل  لثانوية أو من خالل النشرة المرفقةتطب  قائمة المكونات على العبوة األولية أو العبوة ا .د

فتتي مستر تتر  ويجب كتابة أسماء المكونات باللغتتة اإلنجليزيتتة )المكتتون  تتو أى متتادة أو متتزيج يستتتخدم عمتتداا  "المكونات"

 التجميل أثناء عملية التصنيع( ومع عدم األخذ فى االعتبار العناصر التالية:

 المواد الخام المستخدمة.شوائب في  (أ

 المواد التقنية الفرعية المستخدمة في إعداد مستر رات التجميل  ولكن غير موجودة في المنتج النهائي. ( ب

العطور   ( ت إلى  ويشار  العطرية  والتركيبات  للعطور  كنا ل  أو  كمذيبات  للغاية  ضرورية  بكميات  المستخدمة  المواد 

بمصطل  الخام  ومواد ا  العطرية  وجود   والتركيبات  إلى  اإلشارة  يجب  ذلبب  على  علوة  "رائرة"ب  أو  "عطر" 

مذيبات العطور والتركيبات العطرية ال يت  كتابتها مع المكونات فيما عدا مسببات  (  الموادب التي يشار إليها "غيره"

لب في  ائمة  بالدليل التنليمي إلدراج ملفات مستر رات التجمي  )الرساسية منها فقط وفقا لقواعد االتراد االوروبي

 المكونات باإلضافة إلى مصطلرات عطرأو رائرة. 

توضع  ائمة المكونات بترتيب تنازلي لوزن المكونات في و ت إضافتها إلى مستر تتر التجميتتل ويمكتتن إدراج المكونتتات 

بختتلف األلتتوان ٪ب كما يتتت  ستترد األلتتوان   1٪ في أي ترتيب بعد تلب الموجودة بتركيزات تزيد عن    1بتركيزات أ ل من  

بالنسبة للمنتجات التجميلية التزيينيتتة التتتي يتتت  تستتويقها   بالتى تهدف إلى تلوين الشعر في أي ترتيب بعد المكونات األخرى

 )فهرس األلوان(. CI" ويجب استخدام مصطلرات -بعدة ألوانب بشرط إضافة الكلمات " د ترتوي" أو إضافة الرمز "+/

الخاص بهب كما  و موضتت  فتتي تستتميات المكونتتات الشتتائعة   INCIيجب ترديد المكون باسمه الشائع و و اس  الت   •

 للتراد األوروبي.

في دالة تعذر طباعة  ذه المعلومات على ماكيت العبوة للمنتج التجميلى ألسباب عمليةب يجب ذكر المعلومتتات فتتي  •

 بطا ة مرفقة. 

ب والتتذي يجتتب أن 7المرلق ر      راجع-(3لومات مختصرة أو عن طريق رمز ر   )يجب اإلشارة إلى ذلب إما بمع •

 يلهر على العبوة األولية أو العبوة الثانوية.



 

 

4 
 

  

   تنظيميدليل 

 إدراج ملفات مستحضرات التجميل بـالدليل التنظيمي الخاص 
 

2024 

 

 ذلب. النم على خلفددى اللغتين العربية و/أو اإلنجليزية ما ل  يت  إتكون المتطلبات السابق ذكر ا ب •

والمنتجتتات المصتتممة للستتتخدام ا  جتت 15و أمتتل  15ل متتن  أفي دالة العينات المجانية والمنتجات صغيرة الرج   •

او تطبتتع علتتى  ينبغي توفير المعلومات على شكل مطوية أو شريط الصق أو بطا تتة مرفقتتة متتع المنتتتج  لمرة واددة

 ليستدل عليهما المستهلب. العبوة الثانوية او العبوة المجمعة

 .التركيب المدرج نالمكونات على العبوة تكون مطابقة لبيا •

 :شروط التخزين والتحذيرات .ذ

ا لقواعد االتراد االوروبي. ا لبيان التركيب الخاص بكل مستر ر وفقا  تردد طبقا

 

 اشتراطات عامة:

ال يسم  للشركة بإجراء متغير أثناء إعادة اإلدراجب وعلى الشركة التأكد متتن إجتتراء كافتتة المتغيتترات  بتتل التقتتدم إلعتتادة  -1

 إدراج المستر ر.

 .للغرض من االستخدام وبيان التركيب مع متابعة دليل االدعاءات على مو ع الهيئة ةتكون االدعاءات مناسبن أمراعاة  -2

 non-biodegredable الميكروبيتتدات الغيتتر  ابلتتة للترلتتل عدم الموافقة على تسجيل المستر تترات التتتي ترتتتوي علتتى -3

Microbeads. 

ا في دالة وجود مواد في بيان التركيب لها اشتراطات خ -4 د ار خطاب توضيري بهتتذه إللتوجهات االوروبية يت   اصة وفقا

 .االشتراطات  

 .في دال اختلف المكونات على العبوة عن بيان التركيب المدرج يجب تقدي  خطاب يوض  سبب  ذا االختلف -5

متتع استت  المستر تتر (   Group) المجموعتتةيجتتب كتابتتة استت  Hair dye Kit  دالة التقدم بمجموعة صبغ الشتتعر  في -6

 .Short &Long Nameبطريق االس  المختصر واالس  الكامل 

 الملحقات: 

( :قائمة توضيحية بمستحضرات التجميل :1الملحق رقم)  

 

ا او مستتتوردة( فتتي جمهوريتتة مصتتر العربيتتة إال بعتتد  مستر رات التجميل التي ال يجوز تداولها أو إستيراد ا )مصنعة مرليتتا

   اعدة البيانات اإللكترونية لدى  يئة الدواء المصرية.إدراجها في 

من  تترار رئتتيس  (2 ذه القائمة ليست دصريةب وبالتالي ينبغي تطبيق تعريف مستر ر التجميل المنصوص عليه في المادة )

بهتتذه  درجتتةمبالنستتبة للمنتجتتات األختترى غيتتر ال  الهيئة بشأن القواعد التنليميتتة لعمليتتة إدراج وتتتداول مستر تترات التجميتتل

 القائمة.

 الكريمات والمسترلبات واللوسيونات والهلم )الجل( والزيوت التي تستخدم للجلد )اليد والوجه واأل دامب إلخ( •

 أ نعة الوجه )باستثناء منتجات التقشير الكيميائي التي تزيد نسبة المواد الفعالة عن الردود المسموح بها(  •

 والمعاجين والمساديق( أساسات الصبغة )السوائل  •

 مساديق المكياجب مساديق بعد الرمامب البودرات الصريةب إلخ  •

 )أملحب رغواتب زيوتب إلخ( النلافة الشخصيةمستر رات  •

 مزيلت شعر الجس  •

 مزيلت العرق وم ادات رائرة العرق •

 :منتجات العناية بشعر الرأس •

o  الرأس؛صبغات شعر الرأس ومواد إزالة صبغات شعر 

o منتجات تمويج شعر الرأس؛ 

o منتجات فرد وتثبيت شعر الرأس؛ 

o منتجات تشكيل شعر الرأس؛ 

o  منتجات التنليف )اللوسيوناتب المساديقب جميع انواع الشامبو ات بما فيها الشامبو ضد القشرة(؛ 

o منتجات تقوية وإنعاش شعر الرأس؛ 

o  منتجات تزيين شعر الرأس. 
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 . الخ( العيون )ظلل العيونب الماسكاراب وأ لم الرواجب والجفون ب كري  الرموشبكرل العينمستر رات  تجميل  •

 منتجات الرل ة )كريماتب رغواتب اللوسيوناتب إلخ( •

  من الوجه والعيون مستر رات التجميلومنتجات إزالة   تجميلمنتجات ال •

 المنتجات المعدة للستعمال الخارجي على الشفاة •

 ناية بالف  واألسنان وتبييا األسنان منتجات الع •

 وتجميلهامنتجات العناية باألظافر  •

 منتجات نلافة المناطق الرساسة الخارجية  •

 الشمسية من منتجات الرما •

 تسمير البشرة بدون شمس الرمام الشمسي /منتجات  •

 منتجات تفتي  الجلد والبشرة •

 بالسنالمنتجات الم ادة للتجاعيد وعلمات التقدم  •
 

ل( قائمة بالمواد المحظور استعمالها في مستحضرات التجمي2الملحق رقم)  

يرلر استخدام في مستر رات التجميل المكونات والمواد المدرجة في المرفق الثاني من اللئرة المذكورة في النلام االوروبي  

 ب وترديثاتها. No. 1223/2009 (EC)لمستر رات التجميل 

( قائمة بالمواد التي ال يسمح باستعمالها في مستحضرات التجميل إال باحترام القيود المبينة أدناه3رقم)الملحق   

االوروبي   ال تستخدم النلام  في  المذكورة  اللئرة  الثالت من  المرفق  في  المدرجة  المكونات والمواد  التجميل  في مستر رات 

ا No. 1223/2009 (EC)لمستر رات التجميل   للقيود المذكورة. ب إال وفقا

  
( قائمة بالمواد الملونة المسموح باستعمالها في مستحضرات التجميل4الملحق رقم)  

يُسمح باستخدام في مستحضرات التجميل الملونات المدرجة في المرفق الرابع من الالئحة المذكورة في النظام االوروبي لمستحضرات  

 ، وتحديثاتها No. 1223/2009 (EC) التجميل

( قائمة بالمواد الحافظة المسموح باستعمالها في مستحضرات التجميل5الملحق رقم)  

في مستر رات التجميل المواد الرافلة المدرجة في المرفق الخامس من اللئرة المذكورة في النلام االوروبي   يُسم  باستخدام

 وترديثاتها.  بNo. 1223/2009 (EC)لمستر رات التجميل 

  ( قائمة بمرشحات األشعة فوق البنفسجية المسموح باستعمالها في مستحضرات التجميل6الملحق رقم)

الواردة في المرفق السادس من اللئرة المذكورة في  في مستر رات التجميل المرشرات لألشعة فوق البنفسجية  يُسم  باستخدام

 ب وترديثاتها No. 1223/2009 (EC)النلام االوروبي لمستر رات التجميل 

   الرموز المستخدمة للعبوات الداخلية/الخارجية -( 7الملحق رقم)

 .( أ رب تاريخ يرتمل فيه تو ف خصائم المنتج1الرمز)

 

 بعد فتره ( مدة صلدية المنتج 2الرمز)
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 .( تريل إلى معلومات مرفقة أو مثبتة على المنتج3الرمز)

 

 

  ( :المتغيرات:8الملحق رقم)

 التحليل 
Do & Tell 

 )يمكن للشركة التقدم بطلب التغيير بقسم المتغيرات بعد اجراء التغير نفسه على المستحضر( 

 1 يكون الرج  معد لبيع لجمهور ان  اضافة/دذف االدجام على  ال يستدعي إعادة الترليل 

 ال يستدعي إعادة الترليل 
اضافة / دذف عبوة كارتون لمستر ر أو أكثر مع االلتزام بالبيانات المسجلة على اددى العبوتين  

 و كل ماأالداخلية او الخارجية  

2 

 3     فقط upgradingاضافة /دذف العبوات مع االلتزام بجميع البيانات المسجلة فى دالة  ال يستدعي إعادة الترليل 

 4 سنوات  5مد الصالحية بحد أقصى خفض /  الترليل ال يستدعي إعادة 

 

ell & DoT 

والحصول على   )تلتزم الشركة بالتقدم بطلب التغيير بقسم المتغيرات قبل اجراء التغير نفسه على المستحضر

 (موافقة الهيئة

 1 تغيير بيان تركيب  يستدعي إعادة الترليل 

 2 تغيير شكل صيدلي يستدعي إعادة الترليل 

 يستدعي إعادة الترليل 
فقط فى دالة تغيير   downgradingإضافة /دذف العبوات مع االلتزام بجميع البيانات المسجلة فى دالة 

material 

3 

 4 او العكس   لى مرلي بترخيم من الخارجإتغيير دالة المستر ر من مستورد  يستدعي إعادة الترليل 

 5 إضافة بلد منشأ يستدعي إعادة الترليل 

 6 نقل التصنيع  يستدعي إعادة الترليل 

 7 ضافة مكان تصنيعإ يستدعي إعادة الترليل 

 ترليل تفتيش 
ال ألوان والروائ  والنكهاتبعلى ان تكون المواد الم افة مسموح بها فى االتراد االوروبى وضافة األإ

 و ادعاء بخلف الغرض المسجلأيكون لها استخدام تجميلى 

8 

 9 س  تغيير اال إعادة الترليل ال يستدعي 

 10 ضافة نشرة إ ال يستدعي إعادة الترليل 

 11 تغيير غرض االستخدام ال يستدعي إعادة الترليل 

 12 / تغيير سمة تجارية applicantتغيير  ال يستدعي إعادة الترليل 

 13 مستر ر (ل) فيما عدا العروض الترويجية ل تعديل الماكيت ال يستدعي إعادة الترليل 

 14 مكان تصنيع  دذف ال يستدعي إعادة الترليل 

  15 دذف بلد منشأ ال يستدعي إعادة الترليل 

 16 نقل الملكية  ال يستدعي إعادة الترليل 

 17 ( لرساب سلسل الفنادق أو الهايبر ماركت   Private Labelإضافة ماكيت ) ال يستدعي إعادة الترليل 
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( :المراجع التكميلية 9الملحق رقم)  

1. (EC) No. 1223/2009 النلام االوروبي لمستر رات التجميل. 

2.  ISO 22716الجيدة  الصناعة ممارسات أدلة–الجيد  التصنيع ممارسات - التجميل مستر رات 
 

 

واالجراءات المتبعة خالفات ( :الم10لحق رقم)  

 

 المقترحة الجراء المتبعا المخالفة  

 و (hold)تعليق إدراج المستر ر يت   تقدي  اوراق بتوثيقات غير صريرة   1

يت   اشهر( 6خلل المدة الرددة ) فى دالة عدم االلتزام

واتخاذ االجراءات  (block) إلغاء ادراج المستر ر

 اللزمة 

عدم االبلغ عن اى متغير طرأ على المستر ر دون   2

 ادراج التغيير على مو ع الهيئة 

 في دالة    (hold)تعليق إدراج المستر ر

TELL&DO 

  

تعمد اخفاء اى مستند يؤثر على الموافقة على ادراج   3

 المستر ر / المتغير  

  (hold)تعليق إدراج المستر ر 

يت   اشهر( 6خلل المدة الرددة ) فى دالة عدم االلتزام

 (bolck)إلغاء ادراج المستر ر

عدم االستجابة ألى  رار أو منشور مستردث نتيجة الى   4

 مستجد طرأ بعد االدراج  

 . (hold)ق إدراج المستر ر تعلي

او  اشهر( 6خلل المدة الرددة )فى دالة عدم االلتزام و

يت  إلغاء ادراج االستيفاء بشكل خطأ  

 واتخاذ االجراءات اللزمة  bolck))المستر ر

)الذي دصل على ر   ادراج  flagفي دالة مستر ر ال  5

بموافقة مشروطة( اذا ل  يت  االستيفاء في المدة 

 أ ( او ت  االسيفاء بشكل خاط ينالمرددة)و ي شهر

 (hold) تعليق إدراج المستر ر يت  

)الذي ت  تعليق ر   ادراجه(  holdفي دالة مستر ر ال  6

او ت     اشهر( 6اذا ل  يت  االستيفاء في المدة المرددة )

 أ االسيفاء بشكل خاط

 (bolck)إلغاء ادراج المستر ريت  

 

 


