
Version No. 1.0   19 Jan 2015 |                                                                                                                                                    0341ربٌع األول  82  0.1نسخة رقم  
 

1 

 

 

 

منتجات التجميلإلدراج دليل استخذام البوابة اإللكترونية   

Cosmetic Products Notification System (eCosma) User Guide 
 

 

 

قطاع الدواء  – التجمٌل اإلدارة التنفٌذٌة لسالمة منتجات  

 0341 ربٌع األول 82 بتارٌخ 0.1نسخة رقم 

 

 



 Cosmetic Products Notification System (eCosma) User Guide                                                         دلٌل استخدام البوابة االلكترونٌة إلدراج منتجات التجمٌل   

 

Version No. 1.0   19 Jan 2015 |                                                                                                                                                    0341ربٌع األول  82  0.1نسخة رقم  
 

2 

 

 Table of Contents                                                                                                                                                                                    فهرس المحتوٌات

Content Page/المحتوى الصفحة 

Introduction 3 مقدمة 

Key terms/ System Requirements 3 متطلبات النظام/مصطلحات 

1. Create New Account 6 1. إنشاء حساب جدٌد 

2. New Manufacture Initial Approval 10 2. طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات التجمٌل 

3. New Manufacture License Request 12 3. طلب ترخٌص مصنع منتجات التجمٌل 

4. New Warehouse Initial Approval 14 4. طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

5. New Warehouse License 16 5. طلب ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

6. Update New Manufacture Initial Approval 18 6.  موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات التجمٌلطلب تحدٌث 

7. Update Manufacture License Request 20 7. طلب تحدٌث ترخٌص مصنع منتجات التجمٌل 

8. Update Manufacture Location 22 8. طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مصنع منتجات التجمٌل 

9. Update Manufacture Ownership 24 9.  منتجات التجمٌلطلب تحدٌث بٌانات ملكٌة مصنع 

10. Update Warehouse Initial Agreement 26 11. طلب تحدٌث طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

11. Update Warehouse License 28 11. طلب تحدٌث ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

12. Update Warehouse Location 30 12. طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مستودع منتجات التجمٌل 

13. Update Warehouse Ownership 32 13. مستودع منتجات التجمٌل نقل/طلب تحدٌث بٌانات ملكٌة 

14. Product Naming Procedure 34 14. آلٌة كتابة اسم منتج 

15. Ingredient Naming Procedure 36 15. المكون إضافة آلٌة                                                                              

16. Product Pictures Specification                                                         37 16. للمنتج صور إضافة اشتراطات 

17. Add Simple Product 38 17. طلب إدراج منتج تجمٌلً بسٌط 

18. Add Simple Product with Variance 40 18.  تجمٌلً بسٌط متنوعطلب إدراج منتج 

19. Add Composite Product 42 19. طلب إدراج منتج مركب 

20. Add Kit Product 44 21. طلب إدراج طقم منتجات 

21. New Foreign Manufacture Notification 46 21. طلب إدراج مصنع خارجً لمنتجات التجمٌل 

22. Clearance 48 22. فسح منتجات التجمٌل 

23. GMP Certificate Request 50 23. طلب شهادة أسس التصنٌع الجٌد لمنتجات التجمٌل 

 



 Cosmetic Products Notification System (eCosma) User Guide                                                         دلٌل استخدام البوابة االلكترونٌة إلدراج منتجات التجمٌل   

 

Version No. 1.0   19 Jan 2015 |                                                                                                                                                    0341ربٌع األول  82  0.1نسخة رقم  
 

3 

 

 :مقدمة 

راض المنصوص علٌها، وٌمٌزها عن األدوٌة تتسم منتجات التجمٌل عالمٌا بسالمة تأثٌرها على مستخدمٌها فً حال تقٌدت باالشتراطات المحلٌة والعالمٌة الخاصة وعند استخدامها لألغ       

واستخدامات كثٌرة، فمنها ما ٌستخدم لدواعً التنظٌف أو التعطٌر أو الحماٌة أو تحسٌن  ألغراضن الناس وٌنتشر اقتناء منتجات التجمٌل بٌ. خلوها من التأثٌرات الطبٌة واالدعاءات العالجٌة

ونظراً لالتساع الكبٌر فً عملٌات تصنٌع واستٌراد منتجات . المظهر وٌختلف موضع استخدامها على الجسم على حسب ادعاءها، فمنها ما ٌوضع على الجلد أو الشعر أو األظافر أو الشفاه

دأبت الهٌئة على إصدار وتحدٌث التشرٌعات  سوٌقها، فقد أخذت الهٌئة العامة للغذاء والدواء على عاتقها تنظٌم تصنٌع واستٌراد واستخدام منتجات التجمٌل فً المملكة، ونتٌجة لذلكالتجمٌل وت

ئل التً تبنتها الهٌئة فً تنظٌم منتجات التجمٌل هً إطالق نظام الكترونً خاص ومن إحدى الوسا. النظامٌة والمواصفات الفنٌة التً تساعد فً ضمان سالمة ومأمونٌة منتجات التجمٌل

 (.eCosma)بإدراج منتجات التجمٌل 

والمعلومات الالزمة عن وٌرتكز مفهومه على استقبال البٌانات . إلى تنظٌم استٌراد وتداول و تسوٌق منتجات التجمٌل فً المملكة (eCosma)نظام إدراج منتجات التجمٌل  وٌهدف       

إلى عدة مهام من استقبال طلبات الفسوحات لمنتجات التجمٌل فً المنافذ  eCosmaطة بنظام اإلدراج وتتقسم المهام المنا. افقات الخاصةمنتجات التجمٌل ومن ثم إصدار التراخٌص والمو

كما ٌتٌح نظام اإلدراج . ارجٌة وانتهاًء بإدراج المنتجات التجمٌلٌة المصنعة محلٌاً أو مستوردة من الخارجمروراً بطلبات تراخٌص المصانع والمستودعات المحلٌة أو إدراج المصانع الخ

 .للمصانع المحلٌة حال توافقت مع االشتراطات الخاصة بجودة المصانع المحلٌة والتً تصدرها الهٌئة( GMP)فرصة الحصول على شهادة أسس التصنٌع الجٌد 

 مصطلحات 

 السعودٌة الهٌئة العامة للغذاء والدواء: الهٌئة. 

 ًمن لشفاه وعلى األجزاء الخارجٌة أي منتج ٌحتوي على مادة أو أكثر معد الستخدامه على األجزاء الخارجٌة من جسم اإلنسان وتشمل الجلد، الشعر، األظافر، ا: المنتج التجمٌل

وي ألغراض التنظٌف أو التعطٌر أو الحماٌة أو إبقاؤها فً حالة جٌدة أو لتغٌٌر وتحسٌن مظهرها أو لتغٌٌر وتحسٌن األعضاء التناسلٌة أو اإلنسان واألغشٌة المبطنة للتجوٌف الفم

 .رائحة الفم

 المنشأة التً ٌتم فٌها تصنٌع المنتج التجمٌلً: المصنع. 

 وبنفس الجودة وحسب المعاٌٌر المناسبة التً تناسب الغرض من استخدامههو جزء من تأكٌد الجودة وأن المنتج التجمٌلً ٌتم إنتاجه بطرٌقة سلٌمة : أسس التصنٌع الجٌد. 

 المكان المرخص من الهٌئة لتخزٌن وتوزٌع واالتجار بالمنتج التجمٌلً بالجملة: المستودع. 

 

 متطلبات النظام 

 :eCosma  األدوات التالٌة تعتبر مثالٌة لالتصال بنظام

 اتصال انترنت. 

 مع خاصٌة جافاسكرٌبت والكوكٌز مفعلتان 8أو موزٌال  7إكسبلورر  انترنتكروم او  ح قوقلمتصف. 

  0183شاشة كومبٌوتر بدقة X 712 بكسل على األقل. 
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 Introduction: 

Cosmetic products are widely known for their safety once it is used for their purpose and if adhered to the international and local regulations 

and guidelines. They are easily distinguished from medicines as they lack any medical effects or claims. Cosmetic products are spread among the 

people for many uses and purposes, for example, some cosmetics are used for cleansing, perfuming, protection or modification. And their site of 

application may vary based on their claims, for example, some of them used on skin, hair, nails or lips. And since the expansion in cosmetic 

products manufacturing , importation and marketing, Saudi Food and Drug Authority (SFDA) takes the responsibility of regulating cosmetic 

products manufacturing, importation and marketing. Furthermore, SFDA has started publishing guidelines to ensure cosmetic products’ safety. 

In consequence, SFDA established an electronic system (eCosma) to regulate cosmetic products relevant processes. 

          The cosmetic Products Notification System (eCosma) is mainly responsible for the configuration of implementation of the regulations over 

cosmetic manufacturing, importation and marketing processes. It receives the required information and then, if they are compatible with the 

relevant guidelines, it issues the license and notification certificates. The eCosma system is divided to many sections, including: clearance, 

domestic manufacture licensing, warehouse licensing and product notification, beside issuing GMP certificate for the local manufactures. 

 Key terms 

 SFDA: Saudi Food and Drug Authority. 

 Cosmetic product: Any substance or mixtures intended to be placed in contact with the various external parts of human body 

(epidermis, hair system, nails, lips, and external genital organs) or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a 

view exclusively or mainly to clean them, perfume them, change their appearance and/or correct body odors and/or protect them or 

keep them in good condition. 

 Manufacture: The facility where the cosmetic product is manufactured. 

 GMP: Is part of a quality system covering the manufacture and testing of cosmetic products. GMPs are guidelines that outline 

the aspects of production and testing that can impact the quality of a product.  

 Warehouse: The licensed place where the cosmetic product is stored and distributed. 
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 System requirements 

The following items are optimal to connect to the system (eCosma): 

 An internet connection. 

 Google Chrome, Microsoft Internet Explorer or Mozilla Firefox 2 (with JavaScript and cookies enabled). 

 A computer screen resolution of at least 1024 X 768 pixels. 
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                                                                              Create New Accountإنشاء حساب جدٌد               

 :الخدمات المتاحة

 .طلب فسح منتجات التجمٌل .0
 .طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات التجمٌل .8
 .طلب ترخٌص مصنع منتجات التجمٌل .4
 .التجمٌلطلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مستودع منتجات  .3
 .طلب ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل .5
طلب تحدٌث طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات  .1

 .التجمٌل
 .طلب تحدٌث ترخٌص مصنع منتجات التجمٌل .7
 .طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مصنع منتجات التجمٌل .2
 .طلب تحدٌث بٌانات ملكٌة مصنع منتجات التجمٌل .9

مستودع منتجات  طلب تحدٌث طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص .01
 .التجمٌل

 .طلب تحدٌث ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل .00
 .طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مستودع منتجات التجمٌل .08
 .طلب تحدٌث بٌانات ملكٌة مستودع منتجات التجمٌل .04
 .طلب إدراج منتج تجمٌلً بسٌط .03
 .طلب إدراج منتج تجمٌلً مفرد متنوع .05
 .طلب إدراج منتج مركب .01
 تطلب إدراج طقم منتجا .07
 .طلب إدراج مصنع خارجً لمنتجات التجمٌل .02
 .طلب شهادة أسس التصنٌع الجٌد لمنتجات التجمٌل .09

Available services: 
1. Clearance. 
2. New manufacture initial approval. 
3. New manufacture license request. 
4. New warehouse initial approval. 
5. New warehouse license. 
6. Update new manufacture initial approval. 
7. Update MGF  license request. 
8. Update manufacture location. 
9. Update manufacture ownership. 
10. Update warehouse initial agreement. 
11. Update warehouse license. 
12. Update warehouse location. 
13. Update warehouse ownership. 
14. Add simple product. 
15. Add simple product with variants. 
16. Add composite product. 
17. Add kit product. 
18. External manufacture notification. 
19. GMP certificate. 

 

 :المستندات الالزم تحضٌرها إلنشاء حساب جدٌد

 .الشركة/صورة من السجل التجاري الرئٌسً للمؤسسة -0
 .صورة من الهوٌة الوطنٌة لصاحب المنشأة -8
 .صورة من الترخٌص الصناعً -4
صورة من الهوٌة الوطنٌة أو اإلقامة للمسئول عن متابعة  -3

 .الطلب لدى الهٌئة
صورة من الوكالة الشرعٌة أو تفوٌض مصدق من الغرفة  -5

Required documents to create new account: 
1. Copy of main commercial record. 
2. Copy of establishment owner national ID. 
3. Copy of the manufacturing license. 
4. Copy of national/Iqama ID for the authorized 

person. 

1 1 
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 .Copy of authorization Letter .5 .التجارٌة للمسئول عن متابعة الطلب لدى الهٌئة  

 :طرٌقة استخدام النظام
إلتمام طلب إنشاء مستخدم جدٌد فً نظام إدراج لمنتجات التجمٌل 

(eCosma)،  ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق المستندات

 .الالزمة
ألي استفسار ٌرجى التواصل مع اإلدارة التنفٌذٌة لسالمة منتجات 

 :التجمٌل على البرٌد االلكترونً لإلدارة

cosmetic@sfda.gov.sa 

How to use the system:  
To create a new account through eCosma system, 
please fill the mandatory fields and attach the 
required documents. 
For any inquiries, please contact the cosmetics 
safety department via e-mail at: 

cosmetic@sfda.gov.sa 
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` 

  

Click on the 
following link: 

www.ecosma.sfda.g
ov.sa 

 

  Click on:  

Create New Account 

To start the 

notification process. 

If you are registered 

then enter your User 

Name and Password 

then click on Login 

If already registered 

and forgot your 

details, or in case 

you face any 

problem, please click 

on: Can’t Access My 

Account 

 

 
1 

 :انقر على العنوان التالً

www.ecosma.sfda.g

ov.sa 

 

  :انقر على كلمة

 إنشاء حساب جدٌد

 .لبدء تسجٌل حساب جدٌد

فً حال كنت مسجل مسبقاً 

ادخل بٌانات التسجٌل ثم 

 دخولانقر على كلمة 

فً حال كنت مسجل مسبقاً 

ونسٌت كلمة السر أو تواجه 

مشكلة فً التسجٌل، فضال 

 :أنقر على كلمة

ال أستطٌع الدخول إلى 

 حسابً

 

 
1 

Create New Account                                                                                                  إنشاء حساب جدٌد 

 أنقر هنا إلنشاء حساب جدٌد

Click here to create new 

account 

http://www.ecosma.sfda.gov.sa/
http://www.ecosma.sfda.gov.sa/
http://www.ecosma.sfda.gov.sa/
http://www.ecosma.sfda.gov.sa/
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 Create New Account                                                                                                  إنشاء حساب جدٌد 

Fill in the 

required fields with 

the appropriate 

information: 

1- Login 

information. 

2- Owner 

information. 

3- General 

Investment 

Authority 

Information. 

4- Company 

Address. 

5- Authorized 

person 

information. 

Click on “Next” after 

each completed 

section, then click on 

“Register Account” 

when all required 

details are 

completed. 

 

 
قم بإكمال البٌانات  1

الالزمة على النحو 

 :التالً

دخول بٌانات  -1

 .النظام

بٌانات مالك  -2

 .المنشأة

ترخٌص هٌئة  -3

 .االستثمار

 .عنوان الشركة -4

بٌانات الشخص  -5

المفوض ووسائل 

 .االتصال به

بعد إكمال بٌانات كل صفحة 

" التالً"انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة التً 

تلٌها، وعند االنتهاء من 

بٌانات الشخص المفوض 

 انقر على أٌقونة

 ".تسجٌل حساب" 

 

 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5  

أكمل الحقول المطلوبة ثم أضغط على 

"Next" 

Fill in the required fields 

then click on “Next” 

1.4 



 Cosmetic Products Notification System (eCosma) User Guide                                                         دلٌل استخدام البوابة االلكترونٌة إلدراج منتجات التجمٌل   

 

Version No. 1.0   19 Jan 2015 |                                                                                                                                                    0341ربٌع األول  82  0.1نسخة رقم  
 

10 

 

 

               New Manufacture Initial Approval منتجات تجمٌلطلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع         

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب موافقة مبدئٌة  لالطالع

المستندات اإلرشادٌة مراجعة لترخٌص مصنع منتجات تجمٌل ٌرجى 
 .على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for new manufacture initial approval, 
please review the licensing guidance on the SFDA 
website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها

 .الترخٌص الصناعً من الجهة المختصة فً المملكة -0
 .خرٌطة الموقع -8

The required documents: 
1- Manufacturing license in KSA. 
2- Location map. 

  :طرٌقة استخدام النظام
منتجات التجمٌل من  إلتمام طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع

، ٌرجى إكمال البٌانات (eCosma)خالل نظام اإلدراج االلكترونً 

المبدئٌة المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة علماً أن إصدار الموافقة 
 .ٌستغرق ثالثٌن ٌوم عمل

How to use the system: 
To complete new manufacture initial approval 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents. 
SFDA takes 30 working days to review a completed 
order. 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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قم بإكمال البٌانات  

الالزمة على النحو 

 :التالً

 .بٌانات المالك -1

عنوان  -2

 .الشركة/المنشأة

 .موقع المصنع -3

 .أنشطة المصنع -4

 .خطوط اإلنتاج -5

بٌانات الشخص  -6

المفوض ووسائل 

 .االتصال به

 .المستندات -7

بعد كل صفحة انقر على 

لالنتقال إلى " التالً"أٌقونة 

الصفحة التً تلٌها، وعند 

إكمال جمٌع البٌانات انقر 

  ".عرض"على أٌقونة 

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 
2 

Fill in the 

required fields with 

the appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Establishment/c

ompany 

address. 

3- Manufacture 

location. 

4- Manufacture 

activities. 

5- Production 

lines. 

6- Contact person 

information. 

7- Commitments 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
2 New Manufacture initial Approval                                       طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات تجمٌل 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

هذه المعلومات مسترجعه من بٌانات أدخلتها مسبقا، لتعدٌلها 
 اذهب إلى بٌانات المالك فً الحساب

These are retrieved information, to change it, 
go to the owner information in the account  

أكمل الحقول المطلوبة ثم أضغط على 

"التالً"  

Fill the required fields then click 

on “Next” 

 

2.7 
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                                         New Manufacture License Request طلب ترخٌص مصنع منتجات تجمٌل          

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب ترخٌص مصنع  لالطالع

منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على الموقع 
 .االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for new manufacture license, please look 
at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .رخصة الدفاع المدنً -0
 .الهوٌة الوطنٌة للمدٌر الفنً للمصنع -8
 . الهوٌة الوطنً أو اإلقامة لمسئول الجودة النوعٌة للمصنع -4

Required documents: 
1- Civil defense license. 
2- National ID for the technical manager. 
3- National ID/Iqama for the person responsible for 

quality control. 
  :طرٌقة استخدام النظام

من خالل نظام اإلدراج إلتمام طلب ترخٌص مصنع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق (eCosma) االلكترونً

المستندات الالزمة علماً أن إصدار الترخٌص ٌستغرق ثالثٌن ٌوم عمل 
 .فً حال اكتمال المستندات وتحقق الشروط

How to use the system: 
To complete new manufacture license request through 
eCosma system, please fill the mandatory fields and 
attach the required documents. SFDA takes 30 working 
days to review a completed order. 

 

3 3 
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قم بإكمال البٌانات  

 :الالزمة على النحو التالً

 .بٌانات المصنع -1

 .موقع المصنع -2

 .أنشطة المصنع -3

 .خطوط اإلنتاج -4

 .بٌانات المالك -5

عنوان  -6

 .الشركة/المنشأة

 .بٌانات المدٌر الفنً -7

بٌانات مسئول الجودة  -8

 .النوعٌة

العنوان الرسمً  -9

الستقبال الخطابات 

والتعامٌم الصادرة  

 .من الهٌئة

معلومات جهة  -11

 .االتصال

 .المستندات -11

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد من 

 ".إرسال"صحتها، انقر على 

 

 
3 

Fill in the required 

fields with the appropriate 

information: 

1- Manufacture info. 

2- Manufacture location. 

3- Manufacture activities. 

4- Production lines. 

5- Owner information. 

6- Individual 

Establishment address. 

7- Technical manager 

information. 

8- Responsible person for 

quality control. 

9- Official address for 

receiving official letters 

and memos from SFDA 

10- Contact person 

information. 

11- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then click 

on “Review” to double check 

that all the required details 

are completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 

 
3 

New Manufacture License Request                                                  طلب ترخٌص مصنع منتجات تجمٌل 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5

 3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 
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                            New Warehouse Initial Approval طلب موافقة مبدئٌة لمستودع منتجات تجمٌل          

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب موافقة مبدئٌة  لالطالع

لمستودع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة 
 .على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for new warehouse initial approval, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .خرٌطة الموقع -0

Required documents: 
1- Location map. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل إلتمام طلب موافقة مبدئٌة لمستودع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات (eCosma) نظام اإلدراج االلكترونً

المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة علماً أن إصدار الموافقة 
المبدئٌة ٌستغرق أربعة عشر ٌوم عمل فً حال اكتمال المستندات 

 .وتحقق الشروط

How to use the system: 
To complete new warehouse initial approval request 
through eCosma system, please fill the mandatory fields 
and attach the required documents. SFDA takes 14 
working days to review a completed order. 

 

  

4 4 
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قم بإكمال البٌانات  

 :الالزمة على النحو التالً

 .بٌانات المالك -1

عنوان  -2

 .الشركة/المنشأة

 .موقع المستودع -3

 .أنشطة المستودع -4

بٌانات الشخص  -5

 .المفوض بالتواصل

 .المستندات -6

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 
4 

Fill in the required 

fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Individual 

Establishment 

address. 

3- Warehouse 

location. 

4- Warehouse 

activities. 

5- Contact person 

information. 

6- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
4 New Warehouse Initial Approval                                                   طلب موافقة مبدئٌة لمستودع منتجات تجمٌل 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
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                                                    New Warehouse Licenseطلب ترخٌص مستودع منتجات تجمٌل           

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب ترخٌص مستودع  لالطالع

منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على الموقع 
 .االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for new warehouse license, please look 
at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .رخصة الدفاع المدنً -0
 .رخصة البلدٌة -8
لمسئول عهدة األدوٌة المخدرة فً حال احتوى لالهوٌة الوطنٌة  -4

 .المستودع علٌها
شهادة التسجٌل لمسئول عهدة األدوٌة المخدرة فً حال احتوى  -3

 .المستودع علٌها
 .الوطنٌة للمدٌر الفنً للمستودعالهوٌة  -5

Required documents: 
1- Civil defense license. 
2- Municipal license. 
3- National ID for person responsible for narcotics 

or controlled drugs. 
4- Registration certificate for person responsible for 

narcotics or controlled drugs. 
5- National ID for the technical manager. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل نظام اإلدراج مستودع منتجات التجمٌل ترخٌص إلتمام طلب 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق (eCosma) االلكترونً

 .المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete new warehouse license request through 
eCosma system, please fill the mandatory fields and 
attach the required documents. 

 

  

5 5 
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قم بإكمال البٌانات  

 :الالزمة على النحو التالً

 .بٌانات المستودع -1

 .موقع المستودع -2

  .معلومات المالك -3

 المؤسسة عنوان -4

 .الفردٌة

  نشاط و مواد المستودع -5

 .ساعات العمل -6

 خاص) المقٌدة الوكاالت -7

 (بالوكالء

 .التوزٌع طرٌقة -8

 .الفنً المدٌر معلومات -9

 الرسمً العنوان . -11

 .االتصال جهة معلومات -11

 .المستندات -12

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

انقر على أٌقونة البٌانات 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد من 

 ".إرسال"صحتها، انقر على 

 

 
5 

 Fill in the required 

fields with the appropriate 

information: 

1- Warehouse info. 

2- Warehouse location. 

3- Owner information. 

4- Individual 

Establishment 

address. 

5- Warehouse activities 

and items. 

6- Working hours. 

7- Registered 

agencies(for agents 

only). 

8- Method of 

distribution. 

9- Technical manager 

information. 

10- Official Address. 

11- Contact person 

information. 

12- Commitments. 

Click on “Next” after each completed 

section, then click on “Review” to 

double check that all the required 

details are completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 

 
5 New Warehouse License                                                                       طلب ترخٌص مستودع منتجات تجمٌل 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

5.11 

5.12 
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 Update Manufacture Initial approvalمصنع منتجات التجمٌل    ترخٌص طلب تحدٌث موافقة مبدئٌة ل        

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث موافقة  لالطالع

مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات 
 .اإلرشادٌة على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update manufacture initial 
approval, please look at the licensing guidance on 
the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها

 .الترخٌص الصناعً من الجهة المختصة فً المملكة -4
 .خرٌطة الموقع -3

The required documents: 
3- Manufacturing license in KSA. 
4- Location map. 

  :طرٌقة استخدام النظام
تحدٌث موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات التجمٌل  إلتمام طلب

، ٌرجى إكمال (eCosma) من خالل نظام اإلدراج االلكترونً

البٌانات المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة علماً أن إصدار الموافقة 
 .المبدئٌة ٌستغرق ثالثٌن ٌوم عمل

How to use the system: 
To complete the update of manufacture initial 
approval request through eCosma system, please 
fill the mandatory fields and attach the required 
documents. SFDA takes 30 working days to review 
a completed order. 

 

  

6 6 
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قم بإكمال البٌانات  

 :الالزمة على النحو التالً

 .بٌانات المالك -1

المؤسسة عنوان  -2

 .الفردٌة

 .موقع المصنع -3

 .أنشطة المصنع -4

 .خطوط اإلنتاج -5

بٌانات الشخص  -6

 .المفوض بالتواصل

 المستندات -7

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 6 
 Fill in the required 

fields with the 

appropriate information: 

1- Owner 

information. 

2- Individual 

Establishment 

address. 

3- Manufacture 

location. 

4- Manufacture 

activities. 

5- Production lines. 

6- Contact person 

information. 

7- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
6 Update Manufacture Initial Approval                           تحدٌث طلب موافقة مبدئٌة لترخٌص مصنع منتجات التجمٌل 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 
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                                    Update Manufacture License Requestترخٌص مصنع منتجات التجمٌل تحدٌث           

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث ترخٌص  لالطالع

مصنع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على 
 .الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory requirements 
for update a new manufacture license request, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .رخصة الدفاع المدنً -3
 .الهوٌة الوطنٌة للمدٌر الفنً للمصنع -5
 . الهوٌة الوطنً أو اإلقامة لمسئول الجودة النوعٌة للمصنع -1

Required documents: 
4- Civil defense license. 
5- National ID for the technical manager. 
6- National ID or Iqama for the person responsible for 

quality control. 
  :طرٌقة استخدام النظام

من خالل نظام نع منتجات التجمٌل إلتمام طلب تحدٌث ترخٌص مص

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق (eCosma) اإلدراج االلكترونً

المستندات الالزمة علماً أن إصدار الترخٌص ٌستغرق ثالثٌن ٌوم عمل 
 .فً حال اكتمال المستندات وتحقق الشروط

How to use the system: 
To complete the update of new manufacture license 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents. 
SFDA takes 30 working days to review a completed order. 

 

  

7 7 
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قم بإكمال البٌانات  

 :الالزمة على النحو التالً

 .المصنعبٌانات  -1

 .موقع المصنع -2

 .المصنع أنشطة -3

 .خطوط اإلنتاج -4

 .بٌانات المالك -5

المؤسسة عنوان  -6

 .الفردي

 .بٌانات المدٌر الفنً -7

بٌانات مسئول  -8

 .الجودة النوعٌة

العنوان الرسمً  -9

الستقبال الخطابات 

والتعامٌم الصادرة  

 .من الهٌئة

بٌانات جهة  -11

 .االتصال

 .المستندات -11

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

الصفحة لالنتقال إلى " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 
7 

 Fill in the required 

fields with the 

appropriate information: 

1- Manufacture 

information. 

2- Manufacture location. 

3- Manufacture 

activities. 

4- Production lines. 

5- Owner information. 

6-  Individual 

Establishment 

address. 

7- Technical manager 

information. 

8- Responsible person 

for quality control 

9- Official Address for 

Receiving Official 

Letters and Memos 

from the SFDA. 

10- Contact Person 

information. 

11- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then click on 

“Review” to double check that 

all the required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
7 Update Manufacture License Request                                                    تحدٌث ترخٌص مصنع  منتجات التجمٌل

 منتجات التجمٌل

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 
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                         Update Manufacture Locationتحدٌث وتغٌٌر موقع مصنع منتجات التجمٌل                

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث وتغٌٌر  لالطالع

موقع مصنع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة 
 .على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update manufacture location, 
please look at the licensing guidance on the SFDA 
website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
ٌقوم النظام بعرض المستندات المرفقة سابقاً وٌتوجب علٌك 

 . مراجعتها والتأكد من صحتها وصالحٌتها

Required documents: 
Previous attached documents will be displayed and 
you have to review them and their validity. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل إلتمام طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مصنع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات (eCosma) نظام اإلدراج االلكترونً

 .المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete the update of manufacture location 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents.  

 

  

8 8 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .المصنعبٌانات  -1

 .موقع المصنع -2

 .أنشطة المصنع -3

 .خطوط اإلنتاج -4

 .بٌانات المالك -5

 المؤسسة عنوان -6

 . الفردٌة

 .بٌانات المدٌر الفنً -7

 المسؤول الشخص -8

 .الجودة مراقبة عن

 المعتمد العنوان -9

 الخطابات   الستقبال

 الصادرة التعامٌم و

 الهٌئة من

 جهة معلومات -11

 .االتصال

 .المستندات -11

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 
لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

تلٌها، وعند إكمال جمٌع التً 
البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 
من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 8 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate information: 

1- Manufacture 

information. 

2- Manufacture location. 

3- Manufacture 

activities. 

4- Production lines. 

5- Owner information. 

6- Individual 

establishment 

address. 

7- Technical manager. 

8- Responsible person 

for quality control. 

9- Official address for 

receiving official 

letters and memos 

from SFDA. 

10- Contact person 

information. 

11- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then click on 

“Review” to double check that 

all the required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 8 Update Manufacture Location                                                          التجمٌل     تحدٌث وتغٌٌر موقع مصنع منتجات

التجمٌل   

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

8.11 
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                     Update Manufacture Ownershipبٌانات ملكٌة مصنع منتجات التجمٌل تحدٌث                  

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث بٌانات  لالطالع

مالك مصنع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة 
 .على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update manufacture owner, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
ٌقوم النظام بعرض المستندات المرفقة سابقاً وٌتوجب علٌك 

 . مراجعتها والتأكد من صحتها وصالحٌتها

Required documents: 
Previous attached documents will be displayed and you 
have to review them and their validity. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل إلتمام طلب تحدٌث بٌانات مالك مصنع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات (eCosma) نظام اإلدراج االلكترونً

 .المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete the update of manufacture owner request 
through eCosma system, please fill the mandatory 
fields and attach the required documents.  

 

 

 

 

 

  

9 9 
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قم بإكمال البٌانات 

 :الالزمة على النحو التالً

 .المصنعبٌانات  -1

 .موقع المصنع -2

بٌانات مالك المصنع  -3

 .السابق

بٌانات مالك المصنع  -4

 .الجدٌد

 .أنشطة المصنع -5

 .خطوط اإلنتاج -6

الشخص  بٌانات -7

 .المفوض بالتواصل

 المستندات -8

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 9 
Fill in the required 

fields with the 

appropriate information: 

1- Manufacture 

information. 

2- Manufacture 

location. 

3- Previous owner 

information. 

4- New owner 

information. 

5- Manufacture 

activities. 

6- Production lines. 

7- Contact person 

information. 

8- Commitments 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 9 Update Manufacture Ownership                                                            ملكٌة مصنع منتجات التجمٌلتحدٌث بٌانات  

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 
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     Update Warehouse Initial Agreement     مستودع منتجات التجمٌللمبدئٌة  طلب موافقة تحدٌث                

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث موافقة مبدئٌة  لالطالع

لمستودع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على 
 .الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory requirements 
for the update of warehouse initial approval, please look 
at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .خرٌطة الموقع -0

Required documents: 
1- Location map. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل إلتمام طلب تحدٌث موافقة مبدئٌة لمستودع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة (eCosma) االلكترونًنظام اإلدراج 

وإرفاق المستندات الالزمة علماً أن إصدار الموافقة المبدئٌة ٌستغرق 
 .أربعة عشر ٌوم عمل فً حال اكتمال المستندات وتحقق الشروط

How to use the system: 
To complete the update of warehouse initial approval 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents. 
SFDA takes 14 working days to review a completed order. 

 

  

10 10 
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قم بإكمال البٌانات 

 :الالزمة على النحو التالً

 .المالكبٌانات  -1

عنوان المؤسسة  -2

  الفردٌة

 .موقع المستودع -3

 .أنشطة المستودع -4

معلومات جهة  -5

  االتصال

 .المستندات -6

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 10 

Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Individual 

establishment 

address. 

3- Warehouse 

location. 

4- Warehouse 

activities. 

5- Contact person 

information. 

6- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 10 
Update Warehouse Initial Agreement                                تحدٌث اتفاقٌة مبدئٌة لترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 
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                                        Update Warehouse Licenseترخٌص مستودع منتجات التجمٌل  حدٌثت               

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تجدٌد ترخٌص مستودع  لالطالع

منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على الموقع 
 .االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update warehouse license, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
 .رخصة الدفاع المدنً -0
 .رخصة البلدٌة -8
الهوٌة الوطنٌة لمسئول عهدة األدوٌة المخدرة فً حال احتوى  -4

 .المستودع علٌها
شهادة التسجٌل لمسئول عهدة األدوٌة المخدرة فً حال احتوى  -3

 .المستودع علٌها
 .الهوٌة الوطنٌة للمدٌر الفنً للمستودع -5

Required documents: 
1- Civil defense license. 
2- Municipal license. 
3- National ID for person responsible for narcotics or 

controlled drugs. 
4- Registration certificate for person responsible for 

narcotics or controlled drugs. 
5- National ID for the technical manager. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل نظام إلتمام طلب تجدٌد ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق (eCosma) اإلدراج االلكترونً

 .المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete the update of warehouse license 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents. 

 

  

11 11 
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قم بإكمال البٌانات 

 :الالزمة على النحو التالً

 .بٌانات المستودع -1

 .موقع المستودع -2

 .أنشطة المستودع -3

عنوان المؤسسة  -4

 .الفردٌة

 .بٌانات المالك -5

 .نشاطات المستودع  -6

 .ساعات العمل -7

الوكاالت  -8

 (.للوكالء فقط)المقٌدة

 .وسائل التوزٌع -9

 .بٌانات المدٌر التقنً -11

 .العنوان الرسمً -11

 .بٌانات جهة االتصال -12

 المستندات -13

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة التً " التالً"

تلٌها، وعند إكمال جمٌع البٌانات انقر 

  ".عرض"على أٌقونة 

بعد مراجعة البٌانات والتأكد من 

 ".إرسال"صحتها، انقر على 

 

 11 
Fill in the required 

fields with the appropriate 

information: 

1- Warehouse 

information. 

2- Warehouse location. 

3- Owner information. 

4- Individual 

establishment 

address. 

5- Warehouse activities 

and items. 

6- Working hours. 

7- Registered Agencies 

(for Agents Only)  

8- Method of 

distribution. 

9- Technical manager 

information. 

10- Official address.  

11- Contact person 

information. 

12- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then click on 

“Review” to double check that 

all the required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 

 11 Update Warehouse License                                                                         تجدٌد ترخٌص مستودع منتجات التجمٌل 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.11 

11.12 
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                                Update Warehouse Locationأو نقل موقع مستودع منتجات التجمٌل تحدٌث             

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث وتغٌٌر موقع  لالطالع

مستودع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات اإلرشادٌة على الموقع 
 .االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update warehouse location, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
ٌقوم النظام بعرض المستندات المرفقة سابقاً وٌتوجب علٌك مراجعتها 

 . والتأكد من صحتها وصالحٌتها

Required documents: 
Previous attached documents will be displayed and 
you have to review them and their validity. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من خالل نظام إلتمام طلب تحدٌث وتغٌٌر موقع مستودع منتجات التجمٌل 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق (eCosma) اإلدراج االلكترونً

 .المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete the update of warehouse location 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required documents.  

 

  

12 12 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .بٌانات المالك -1

عنوان المؤسسة  -2

 الفردي

 .موقع المستودع -3

 .أنشطة المستودع -4

معلومات جهة  -5

 .االتصال

 .المستندات -6

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد من 

 ".إرسال"صحتها، انقر على 

 

 12 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate information: 

1- Owner Info. 

2- Individual 

establishment 

address. 

3- Warehouse 

location. 

4- Warehouse 

activities. 

5- Contact person 

information. 

6- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then click 

on “Review” to double check 

that all the required details 

are completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 

 12 Update Warehouse Location                                                                 تحدٌث أو نقل مستودع منتجات التجمٌل 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 



 Cosmetic Products Notification System (eCosma) User Guide                                                         دلٌل استخدام البوابة االلكترونٌة إلدراج منتجات التجمٌل   

 

Version No. 1.0   19 Jan 2015 |                                                                                                                                                    0341ربٌع األول  82  0.1نسخة رقم  
 

32 

 

                Update Warehouse Ownershipملكٌة مستودع منتجات التجمٌلتحدٌث أو نقل                

 : المتطلبات النظامٌة
على االشتراطات النظامٌة الخاصة بطلب تحدٌث بٌانات  لالطالع

ملكٌة مستودع منتجات تجمٌل ٌرجى العودة إلى المستندات 
 .اإلرشادٌة على الموقع االلكترونً للهٌئة

Regulatory requirements: 
For more information about the regulatory 
requirements for update manufacture owner, please 
look at the licensing guidance on the SFDA website. 

 :المستندات الالزم تحضٌرها
ٌقوم النظام بعرض المستندات المرفقة سابقاً وٌتوجب علٌك 

 . من صحتها وصالحٌتهامراجعتها والتأكد 

Required documents: 
Previous attached documents will be displayed and 
you have to review them and their validity. 

  :طرٌقة استخدام النظام
من إلتمام طلب تحدٌث بٌانات ملكٌة مستودع منتجات التجمٌل 

ٌرجى إكمال ، (eCosma) خالل نظام اإلدراج االلكترونً

 .البٌانات المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة

How to use the system: 
To complete the update of warehouse owner 
request through eCosma system, please fill the 
mandatory fields and attach the required 
documents.  

 

  

13 13 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .المستودعبٌانات  -1

 .موقع المستودع -2

بٌانات مالك  -3

 .المستودع السابق

بٌانات مالك  -4

 .المستودع الجدٌد

 .المستودعأنشطة  -5

الشخص  بٌانات -6

 .المفوض بالتواصل

 .المستندات -7

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 13 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Warehouse 

information. 

2- Warehouse 

location. 

3- Previous owner 

information. 

4- New owner 

information. 

5- Warehouse 

activities. 

6- Contact person 

information. 

7- Commitments. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 13 Update Warehouse Ownership                                                          تحدٌث أو نقل ملكٌة مستودع منتجات التجمٌل 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 
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                                                                    Product Naming Procedure آلٌة كتابة اسم المنتج             

 :المنتج اسم كتابة آلٌة

 

ٌعتبر اسم المنتج من العناصر األساسٌة فً إدراج منتجات التجمٌل حٌث 

لذا فان كتابة اسم المنتج . ٌستخدم كمدلول على المنتج وتمٌٌزه عن غٌره

على ذلك . الهوٌة الكاملة للمنتج ٌجب أن تتم بطرٌقه مالئمة ومفصلة تعكس

اسم العالمة التجارٌة، وصنف المنتج : فان اسم المنتج ٌجب أن ٌحتوي على

، واسم المنتج المحدد، وأي اسم آخر ممكن (كما هو مذكور على العبوة)

 .إضافته مثل الوظٌفة أو اللون أو الرائحة ونحوه

Product Naming Procedure : 

                                                                 

Product name is one of the main elements to identify 

the product, and it makes it very important to be 

written in a proper way when listing the product. This 

name should cover brand or trade name, product 

category as written on the label, the specific name, 

any other description as function or color or flavor 

and so.  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 14 
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 :مثال على كتابة اسم المنتج

أي + اسم المنتج المحدد + صنف المنتج + العالمة التجارٌة : 0منتج 
 إضافة

 العالمة، شامبو، االسم المحدد، بالٌاسمٌن للشعر المتقصف          
للبشرة )العالمة، كرٌم، االسم المحدد، مرطب للعناٌة الفائقة بالجلد : 8منتج 

 (الحساسة
 

Example on how to write the product name: 
Product1: Brand/Trade Name + Product Category + 
Product Specific Name + Other 
  Brand, Shampoo, Specific Name, Jasmine 
flavor for brittle hair 
Product2: Brand, Cream, Specific Name, Intensive 
moisturizer cream for the sensitive skin 
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 Ingredient Naming Procedure                                                                            :نالمكو إضافة آلٌة              
 

 :المكون إضافة آلٌة 
من النقاط األساسٌة فً إدراج المنتجات، هً إضافة جمٌع المكونات الفعالة 

. وغٌر الفعالة فً المنتج بتراكٌزها الحقٌقٌة باإلضافة إلى وظٌفة كل مكون

وإلضافة المكونات، ٌتطلب على المدرج أن ٌقوم بكتابة اسم المكون بناء 

ٌث تظهر المادة ، حINCIعلى التسمٌة العالمٌة لمكونات منتجات التجمٌل 

وتنقسم المكونات إلى . تلقائٌا عند الكتابة ومن ثم اختٌارها من القائمة

بأي نسبة،   مسموحة وممنوعه ومقٌده، حٌث ٌتم إضافة المواد المسموحة

أما فً حال كان المكون مقٌد، . وال ٌتم قبول إضافة المواد الممنوعة كلٌاً 

سب المحددة الستخدام المكون على القٌود والن االطالعفٌجب على المدرج 

متطلبات السالمة فً مستحضرات "فً منتجات التجمٌل بناء على مواصفة 

 .والتقٌد بما نصت علٌه GSO 1943/2009منتجات التجمٌل  

وفً حال إضافة مادة جدٌدة غٌر موجودة فً قاعدة البٌانات، فضال 

البرٌد  التواصل مع اإلدارة التنفٌذٌة لسالمة منتجات التجمٌل على

، علماً بأنه من الممكن كتابة cosmetic@sfda.gov.sa: االلكترونً

 ,INCI, INN: المكونات على ملصق المنتج بأحد التسمٌات المسموحة وهً

ISO. 

Ingredient Name Procedure: 
It is fundamental in cosmetic products notification to 

list all the active and inactive ingredients in the 

product with their real percentages and roles. To add 

an ingredient, notification user has to write the 

ingredient name according to INCI nomenclature. 

Once the name is written, the ingredient will show in 

drop-down list, then the ingredient has to be chosen. 

Ingredients are classified in eCosma database to 

allowed, banned and restricted ingredients. Allowed 

ingredients can be added with any percentage, while 

banned ingredients cannot be add at all. Restricted 

ingredients are subjected to their restrictions and 

allowed percentage, the user need to review the 

restrictions according to “Cosmetic Products Safety 

Requirements GSO 1943/2009”. 

In case a new ingredient is not available in eCosma 

database, kindly contact the Cosmetic Products 

Safety Executive directorate via e-mail at: 

cosmetic@sfda.gov.sa 

 

 

15 15 

mailto:cosmetic@sfda.gov.sa
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                                                           :Product Pictures Specification :للمنتج صور إضافة اشتراطات              

 :اشتراطات إضافة صور للمنتج

ٌشترط لقبول طلب إدراج منتج تجمٌلً، تقدٌم صور واضحة للمنتج من 
وٌجب أن تشمل الصور . جمٌع الجهات تبرز هوٌته بشكل واضح ومقروء

. ملصق المنتج الداخلً والخارجً إضافة إلى النشرات الداخلٌة إن وجدت

أو  JPG, JPEG, TIFF: وباإلمكان تقدٌم الصور بإحدى الصٌغ التالٌة

PNG. 

 
 

Product Pictures Specification: 
In order to accept a product notification request, applicant 
has to attach clear and full pictures of the product. These 
pictures should include: the outer and inner label, and any 
brochure if included. Pictures are acceptable in one of the 
following formats: JPG, JPEG, TIFF or PNG. 
 

 
 

16 16 
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                                                                                     Add Simple Productبسٌط  إدراج منتج تجمٌلً              

 :الشروط
 معد   أكثر او ماده على ٌحتوي منتج أي" انه على التجمٌلً المنتج ٌعرف

 الشعر، الجلد،) اإلنسان جسم من الخارجٌة األجزاء على الستخدامه
 أو(  التناسلٌة األعضاء من الخارجٌة األجزاء وعلى الشفاه األظافر،
 أو التنظٌف ألغراض الفموي للتجوٌف المبطنة األغشٌة و األسنان
 مظهرها تحسٌن و لتغٌٌر أو جٌدة حالة فً إبقاؤها أو  الحماٌة أو التعطٌر

 ،"الجسم رائحة وتحسٌن لتغٌٌر أو

Conditions: 
A cosmetic product is defined as “Any substance or mixtures 
intended to be placed in contact with the various external 
parts of human body (epidermis, hair system, nails, lips, and 
external genital organs) or with the teeth and the mucous 
membranes of the oral cavity with a view exclusively or 
mainly to clean them, perfume them, change their 
appearance and/or correct body odors and/or protect them 
or keep them in good condition”.   

 :الطلب إلتمام الالزمة الوثائق
 لتعرٌفًا الملصق تبٌن الجهات جمٌع من للمنتج واضحة صور -0

: التالٌة الصٌغ بأحد. وجودها حال فً المرفقة والنشرات له

JPG،JPEG, TIFF، أو PNG. 
 الطلب متابعة عن للمسئول اإلقامة أو الوطنٌة الهوٌة من صورة -8

 الهٌئة لدى

Required documents: 
1- Clear pictures for the whole product and its label. 

Beside brochures if contained, in one of the following 
formats: JPG, JPEG, TIFF or PNG. 

2- A copy of contact person’s national ID or Iqama. 

 :طرٌقة استخدام النظام
 وإرفاق المطلوبة البٌانات إكمال ٌرجى مفرد، تجمٌلً منتج إدراج لطلب

 خمسة خالل اإلدراج طلب فً تبت الهٌئة أن علماً  الالزمة، المستندات
 .اإلدراج متطلبات استكمال بعد عمل ٌوم عشر

How to use the system:  
To notify a simple product, please fill the required fields with 
appropriate information and attach the relevant documents. 
Consider that the request will take 15 working days for SFDA 
to review. 

 :الزمنٌة المدة
  دقائق لتقدٌم الطلب 05 – 01تحتاج إلى. 

  ٌوم من  05تستغرق مراجعة الطلب واتخاذ القرار فٌه من قبل الهٌئة
 .تارٌخ اكتمال الطلب

 

Duration: 

 You need 10-15 minutes to submit the request.  

 It takes 15 days, from submitting a complete request, 
for SFDA to review the request and give a decision. 

 

17 17 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .بٌانات المالك -1

 .بٌانات المنتج -2

 .مكونات المنتج -3

 .معلومات أخرى -4

 .بٌانات االتصال -5

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 17 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Product 

information. 

3- Product 

ingredients. 

4- Other 

information. 

5- Contact 

information. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
17 Add Simple Product                                                                                                            إدراج منتج تجمٌلً بسٌط 

17.1 

17.2 

17.3 

17.4 

17.5 
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                                                 Add simple product with variance           متنوع بسٌط  إدراج منتج تجمٌلً              
                                 

 :الشروط
 معد   أكثر او ماده على ٌحتوي منتج أي" انه على التجمٌلً المنتج ٌعرف

 الشعر، الجلد،) اإلنسان جسم من الخارجٌة األجزاء على الستخدامه
 أو(  التناسلٌة األعضاء من الخارجٌة األجزاء وعلى الشفاه األظافر،
 أو التنظٌف ألغراض الفموي للتجوٌف المبطنة األغشٌة و األسنان
 مظهرها تحسٌن و لتغٌٌر أو جٌدة حالة فً إبقاؤها أو  الحماٌة أو التعطٌر

 ،"الجسم رائحة وتحسٌن لتغٌٌر أو

Conditions: 
A cosmetic product is defined as “Any substance or mixtures 
intended to be placed in contact with the various external 
parts of human body (epidermis, hair system, nails, lips, and 
external genital organs) or with the teeth and the mucous 
membranes of the oral cavity with a view exclusively or 
mainly to clean them, perfume them, change their 
appearance and/or correct body odors and/or protect them 
or keep them in good condition”.   

 :الطلب إلتمام الالزمة الوثائق
 التعرٌفً الملصق تبٌن الجهات جمٌع من للمنتج واضحة صور -4

: التالٌة الصٌغ بأحد. وجودها حال فً المرفقة والنشرات له

JPG،JPEG, TIFF، أو PNG. 
 الطلب متابعة عن للمسئول اإلقامة أو الوطنٌة الهوٌة من صورة -3

 الهٌئة لدى

Required documents: 
3- Clear pictures for the whole product and its label. 

Beside brochures if contained. 
4- A copy of contact person’s national ID or Iqama. 

 :طرٌقة استخدام النظام
 المطلوبة البٌانات إكمال ٌرجى ،متنوع  مفرد تجمٌلً منتج إدراج لطلب

 خالل اإلدراج طلب فً تبت الهٌئة أن علماً  الالزمة، المستندات وإرفاق
 .اإلدراج متطلبات استكمال بعد عمل ٌوم عشر خمسة

How to use the system:  
To notify a simple product with variants, please fill the 
required fields with appropriate information and attach the 
relevant documents. Consider that the request will take 15 
working days for SFDA to review. 

 :ةالزمنٌ المدة
  دقائق لتقدٌم الطلب 05 – 01تحتاج إلى. 

  ٌوم من  05تستغرق مراجعة الطلب واتخاذ القرار فٌه من قبل الهٌئة
 .تارٌخ اكتمال الطلب

 

Duration: 

 You need 10-15 minutes to submit the request.  

 It takes 15 days, from submitting a complete request, 
for SFDA to review the request and give a decision. 

18 18 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .بٌانات المالك -1

 .بٌانات المنتج -2

 .بٌانات االتصال -3

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

لى أٌقونة البٌانات انقر ع

  ".عرض"

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 18 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Product 

information. 

3- Contact 

information. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 18 Add simple product with variance                                                                                    إدراج منتج تجمٌلً بسٌط متنوع

                    

18.1 

18.2 

18.3 
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                                                                                     Add Composite Product             منتج مركب إدراج               

 :الشروط
 معد   أكثر او ماده على ٌحتوي منتج أي" انه على التجمٌلً المنتج ٌعرف

 الشعر، الجلد،) اإلنسان جسم من الخارجٌة األجزاء على الستخدامه
 أو(  التناسلٌة األعضاء من الخارجٌة األجزاء وعلى الشفاه األظافر،
 أو التنظٌف ألغراض الفموي للتجوٌف المبطنة األغشٌة و األسنان
 مظهرها تحسٌن و لتغٌٌر أو جٌدة حالة فً إبقاؤها أو  الحماٌة أو التعطٌر

 ،"الجسم رائحة وتحسٌن لتغٌٌر أو

Conditions: 
A cosmetic product is defined as “Any substance or mixtures 
intended to be placed in contact with the various external 
parts of human body (epidermis, hair system, nails, lips, and 
external genital organs) or with the teeth and the mucous 
membranes of the oral cavity with a view exclusively or 
mainly to clean them, perfume them, change their 
appearance and/or correct body odors and/or protect them 
or keep them in good condition”.   

 :الطلب إلتمام الالزمة الوثائق

 التعرٌفً الملصق تبٌن الجهات جمٌع من للمنتج واضحة صور -0
: التالٌة الصٌغ بأحد. وجودها حال فً المرفقة والنشرات له

JPG،JPEG, TIFF، أو PNG. 
 الطلب متابعة عن للمسئول اإلقامة أو الوطنٌة الهوٌة من صورة -8

 .الهٌئة لدى

Required documents: 
1- Clear pictures for the whole product and its label. 

Beside brochures if contained. 
2- A copy of contact person’s national ID or Iqama. 

 

 :االستخدام كٌفٌة
 وإرفاق المطلوبة البٌانات إكمال ٌرجى ،طقم منتجات إدراج لطلب

 خمسة خالل اإلدراج طلب فً تبت الهٌئة أن علماً  الالزمة، المستندات
 .اإلدراج متطلبات استكمال بعد عمل ٌوم عشر

How to use the system:  
To notify a composite product, please fill the required fields 
with appropriate information and attach the relevant 
documents. Consider that the request will take 15 working 
days for SFDA to review. 

 :الزمنٌة المدة

 الطلب لتقدٌم دقائق 05 – 01 إلى تحتاج. 

 05 الهٌئة قبل من فٌه القرار واتخاذ الطلب مراجعة تستغرق 
 .الطلب اكتمال تارٌخ من ٌوم

Duration: 

 You need 10-15 minutes to submit the request.  

 It takes 15 days, from submitting a complete request, 
for SFDA to review the request and give a decision. 

 

19 19

 
 18 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

:التالً  

 .بٌانات المالك -1

 .بٌانات المنتج -2

 .بٌانات االتصال -3

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

مراجعة البٌانات والتأكد  بعد

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 19 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Product 

information. 

3- Contact 

information. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
19

 
 18 

Add Composite Product                                                                                                             إدراج منتج مركب 

19.1 

19.2 

19.3 
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                                                                                               Add Kit Product           إدراج طقم منتجات                 

 :الشروط
 معد   أكثر او ماده على ٌحتوي منتج أي" انه على التجمٌلً المنتج ٌعرف

 الشعر، الجلد،) اإلنسان مجس من الخارجٌة األجزاء على الستخدامه
 أو(  التناسلٌة األعضاء من الخارجٌة األجزاء وعلى الشفاه األظافر،
 أو التنظٌف ألغراض الفموي للتجوٌف المبطنة األغشٌة و األسنان
 مظهرها تحسٌن و لتغٌٌر أو جٌدة حالة فً إبقاؤها أو  الحماٌة أو التعطٌر

 ،"الجسم رائحة وتحسٌن لتغٌٌر أو

Conditions: 
A cosmetic product is defined as “Any substance or mixtures 
intended to be placed in contact with the various external 
parts of human body (epidermis, hair system, nails, lips, and 
external genital organs) or with the teeth and the mucous 
membranes of the oral cavity with a view exclusively or 
mainly to clean them, perfume them, change their 
appearance and/or correct body odors and/or protect them 
or keep them in good condition”.   

 :الطلب إلتمام الالزمة الوثائق

 لتعرٌفًا الملصق تبٌن الجهات جمٌع من للمنتج واضحة صور -4
: التالٌة الصٌغ بأحد. وجودها حال فً المرفقة والنشرات له

JPG،JPEG, TIFF، أو PNG. 
 الطلب متابعة عن للمسئول اإلقامة أو الوطنٌة الهوٌة من صورة -3

 .الهٌئة لدى

Required documents: 
3- Clear pictures for the whole product and its label. 

Beside brochures if contained. 
4- A copy of contact person’s national ID or Iqama. 

 

 :االستخدام كٌفٌة
 وإرفاق المطلوبة البٌانات إكمال ٌرجى ،طقم منتجات إدراج لطلب

 خمسة خالل اإلدراج طلب فً تبت الهٌئة أن علماً  الالزمة، المستندات
 .اإلدراج متطلبات استكمال بعد عمل ٌوم عشر

How to use the system:  
To notify a kit product, please fill the required fields with 
appropriate information and attach the relevant documents. 
Consider that the request will take 15 working days for SFDA 
to review. 

 :الزمنٌة المدة

 الطلب لتقدٌم دقائق 05 – 01 إلى تحتاج. 

 05 الهٌئة قبل من فٌه القرار واتخاذ الطلب مراجعة تستغرق 
 .الطلب اكتمال تارٌخ من ٌوم

Duration: 

 You need 10-15 minutes to submit the request.  

 It takes 15 days, from submitting a complete request, 
for SFDA to review the request and give a decision. 

 

 

20 20

 
 18 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

:التالً  

 .بٌانات المالك -1

 .بٌانات المنتج -2

 .بٌانات االتصال -3

بعد كل صفحة انقر على أٌقونة 

لالنتقال إلى الصفحة " التالً"

التً تلٌها، وعند إكمال جمٌع 

البٌانات انقر على أٌقونة 

  ".عرض"

مراجعة البٌانات والتأكد  بعد

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 20 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Owner 

information. 

2- Product 

information. 

3- Contact 

information. 

Click on “Next” after each 

completed section, then 

click on “Review” to 

double check that all the 

required details are 

completed. Then click on 

“Submit”. 

 

 
20

 
 18 

Add Kit  Product                                                                                                                         إدراج طقم منتجات 

20.1 

20.2 

20.3 
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                          New Foreign Manufacture Notification           إدراج مصنع خارجً لمنتجات التجمٌل                     
          
 : الشروط
 المصنع بٌانات إدراج ٌتم أن المستوردة التجمٌل منتجات إلدراج ٌشترط

 .المنتج إدراج قبل منها ٌستورد التً وفروعه الخارجً

Conditions: 
To import cosmetic products, it is essential that the 
external manufacture information is listed and updated in 
eCosma. 

 : الطلب إلتمام الالزمة الوثائق

 .السعودٌة العربٌة المملكة داخل التسوٌق تفوٌض خطاب -0
 .المنشأ بلد فً الجٌد التصنٌع شهادة -8
 .المنشأ بلد فً المصنع ترخٌص -4
 .الهٌئة مع بالتواصل  المسئول الشخص تفوٌض -3

Attach Document Requirement: 
1. Authorization letter for marketing in KSA. 
2. GMP certificate in the country of origin. 
3. License certificate in the country of origin. 
4. Authorization letter for contact person. 

 : االستخدام كٌفٌة
 البٌانات إكمال ٌرجى التجمٌل، لمنتجات خارجً مصنع إدراج لطلب

 إلدراج االلكترونٌة البوابة خالل من الالزمة المستندات وإرفاق المطلوبة

 (.eCosma) التجمٌل منتجات

How to use the system: 
To list an external manufacture, please fill the required 
fields with appropriate information and attach the 
relevant documents. 

 :الزمنٌة المدة
 .الطلب لتقدٌم قائقد 01-5 تحتاج

 من ٌوم 05 الهٌئة قبل من فٌه القرار واتخاذ الطلب مراجعة تستغرق
 .الطلب اكتمال تارٌخ

Duration: 
You need 5-10 minutes to submit the request. 
It takes 15 days, from submitting a complete request, for 
SFDA to review the request and give a decision. 

21 21 
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قم بإكمال 

البٌانات الالزمة على النحو 

 :التالً

 .بٌانات المصنع -1

 .عنوان المصنع -2

 .بٌانات االتصال -3

 خطوط اإلنتاج -4

بعد كل صفحة انقر على 

لالنتقال إلى " التالً" أٌقونة

الصفحة التً تلٌها، وعند 

إكمال جمٌع البٌانات انقر 

  ".عرض"على أٌقونة 

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 
21 

Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Manufacture 

information. 

2- Manufacture 

address. 

3- Contact 

information. 

4- Production 

lines. 

Click on “Next” after 

each completed 

section, then click on 

“Review” to double 

check that all the 

required details are 

completed. Then click 

on “Submit”. 

 

 
21 New Foreign  Manufacture Notification                                                            إدراج مصنع خارجً لمنتجات التجمٌل

 التجمٌل

21.1 

21.2 

21.3 

21.4 
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 Clearance                                                                             فسح منتجات التجمٌل                                                  

 :المتطلبات النظامٌة

تشترط الهٌئة العامة للغذاء والدواء ممثلة فً اإلدارة التنفٌذٌة لسالمة منتجات  
التجمٌل بقطاع الدواء على مستوردي منتجات التجمٌل التقدم بطلب فسح المنتج من 

على أن ٌستوفً ( e-cosma)إلدراج منتجات التجمٌل خالل النظام االلكترونً 

 .الطلب جمٌع الشروط النظامٌة المنصوص علٌها من قبل الهٌئة

Regulatory requirements: 
It is required by SFDA for any cosmetic products importer to 
complete the electronic clearance form with appropriate 
information and documents. 

فً حال كان استٌراد منتجات التجمٌل بكمٌات تجارٌة : المستندات الالزم تحضٌرها
 :فٌتطلب توفٌر المستندات التالٌة

تجارة ) السجل التجاري من وزارة التجارة موضحا فٌه نوع النشاط  .1
 (العطور وأدوات التجمٌل

إحدى الشركات شهادة مطابقة مصدقة من جهة معتمدة من بلد المصدر من  .2
 .المعتمدة لدى الهٌئة

 .فاتورة الشراء على أن تكون صادرة من الشركة الصانعة .3
 .شهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارٌة من بلد الصنع .4
صورة من قٌد وكالة الشركة الصانعة الصادرة من وزارة التجارة  .5

والصناعة فً المملكة أو أصل خطاب من الشركة الصانعة بتفوٌض 
 .تورد باستٌراد وتوزٌع مستحضراتها بالمملكةالمس

 .صورة من بولٌصة الشحن .6
ولمعرفة اشتراطات استٌراد منتجات التجمٌل لمختلف أغراضها ٌرجى اإلطالع 

" المتطلبات والمستندات لفسح منتجات التجمٌل فً المنافذ الجمركٌة"على مستند 
 .المتاح على موقع اإلدارة االلكترونً

Documents required for importing cosmetic products in 
commercial quantities: 
 
1. The main commercial record with the related activity 

included. 
2. Authorized certificate of conformity. 
3. Payment bill from the manufacturing company. 
4. Authorized certificate of provenance. 
5. Authorization letter for the importer. 
6. Shipping bill. 

 

For more information about clearance requirements, please 
look at “Requirements and documents for clearing cosmetic 
products from custom ports” PDF file on SFDA website. 

 : طرٌقة استخدام النظام
طلب استٌراد منتجات التجمٌل من خالل النظام االلكترونً إلدراج منتجات إلتمام 

، ٌرجى إكمال البٌانات المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة (eCosma)التجمٌل 

 .استٌراده قبل التقدم بطلب الفسح مرادعلماً بأنه ٌجب إدراج المنتج التجمٌلً ال
التنفٌذٌة لسالمة منتجات التجمٌل على ألي استفسار ٌرجى التواصل مع اإلدارة 

 :البرٌد االلكترونً لإلدارة

cosmetic@sfda.gov.sa 

How to use the system:  
To complete clearance request through eCosma system, please 
fill in the mandatory fields and attach the required documents. 
For any inquiries, please contact the cosmetics safety department 
via e-mail at: 

cosmetic@sfda.gov.sa 

 

22 222 
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قم بإكمال  

البٌانات الالزمة على 

 :النحو التالً

 .بٌانات االستٌراد -1

مستندات  -2

 .االستٌراد

 .المنتجات -3

بعد كل صفحة انقر على 

لالنتقال إلى " التالً"أٌقونة 

الصفحة التً تلٌها، وعند 

إكمال جمٌع البٌانات انقر 

  ".عرض"على أٌقونة 

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 
22

2 
Fill in the 

required fields with 

the appropriate 

information: 

1- Information 

import 

statement. 

2- Import 

statement 

supporting 

documents. 

3- Products. 

Click on “Next” after 

each completed 

section, then click on 

“Preview” to double 

check that all the 

required details are 

completed. Then 

click on “Submit”. 

 

 
22 Clearance                                                                                                              فسح منتجات التجمٌل

      

22.3 

22.2 

22.1 
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                                                              GMP Certificate شهادة األسس الجٌدة لتصنٌع منتجات التجمٌل             

 : الشروط
 التصنٌع بأسس االلتزام التجمٌل لمنتجات المحلٌة المصانع على الهٌئة تشترط
 المنتج وان الجودة تأكٌد جزء أنها على الجٌد التصنٌع أسس وتعرف الجٌد،

 المناسبة المعاٌٌر وحسب الجودة وبنفس سلٌمة بطرٌقة إنتاجه ٌتم التجمٌلً
 .استخدامه من الغرض تناسب التً

Conditions: 
It is essential and required that all the local manufactures 
for cosmetic products have a GMP certificate. This 
certificate is a quality insurance that the cosmetic 
product is manufactured safely and according to the 
relevant quality criteria. 

 :الطلب إلتمام الالزمة الوثائق
صورة من الهوٌة الوطنٌة أو اإلقامة للشخص المسئول عن متابعة الطلب 

 .لدى الهٌئة

Attach Document Requirement: 
Copy of national ID or Iqama for the contact person. 

  :طرٌقة استخدام النظام
 ٌرجى التجمٌل، لمنتجات محلً لمصنع الجٌد التصنٌع أسس شهادة لطلب
 البوابة خالل من الالزمة المستندات وإرفاق المطلوبة البٌانات إكمال

 (.eCosma) التجمٌل منتجات إلدراج االلكترونٌة

How to use the system: 
To request a GMP certificate, please fill the required 
fields with appropriate information and attach the 
relevant documents. 

 :الزمنٌة المدة

 .الطلب لتقدٌم دقائق 5 – 4 تحتاج
Duration: 

You need 3-5minutes to submit the request. 

 

  

23 23 
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قم بإكمال  

النحو البٌانات الالزمة على 

 :التالً

 .بٌانات المصنع -1

 .بٌانات االتصال -2

 .خطوط اإلنتاج -3

بعد كل صفحة انقر على 

لالنتقال إلى " التالً"أٌقونة 

الصفحة التً تلٌها، وعند 

إكمال جمٌع البٌانات انقر 

  ".عرض"على أٌقونة 

بعد مراجعة البٌانات والتأكد 

من صحتها، انقر على 

 ".إرسال"

 

 23 
Fill in the 

required fields with the 

appropriate 

information: 

1- Manufacture 

information. 

2- Contact 

information. 

3- Product Lines. 

Click on “Next” after 

each completed 

section, then click on 

“Review” to double 

check that all the 

required details are 

completed. Then click 

on “Submit”. 

 

 23 GMP Certificate                                                                                    شهادة األسس الجٌدة لتصنٌع منتجات التجمٌل 

23.1 

23.2 

23.3 


