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جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها

اخملالفةم
قيمة الغرامة بالريال

مالحظات
املستودعاملُصّنع احمللي

مخالفات الترخيص1

1/1
ممارسة النشاط دون احلصول على ترخيص فني 

للمصنع من الهيئة.

50,000/ لكل شكل وحجم 

لنفس املنتج التجميلي 

مت تصنيعه )بحد أعلى       

مليون ريال(

---

 

2/1
ممارسة املستودع النشاط دون احلصول على 

ترخيص من الهيئة.
---

10,000/ لكل شكل وحجم 

لنفس املنتج التجميلي مت 

تخزينه أو تداوله )بحد أعلى 

مائة ألف ريال(

30002000ممارسة املنشأة النشاط بترخيص منتٍه.3/1

4/1

عدم التزام املنشأة بتقدمي طلب جتديد الترخيص 

املمنوح لها قبل انتهاء صالحية الترخيص مبدة 

تسعني يوماً على األقل.

1000500

5/1
تقدمي بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض 

احلصول على الترخيص.
30,00015,000

6/1

عدم التزام املصنع بتطبيق أسس التصنيع اجلّيد 

باستثناء ما مت تخصيص مخالفة خاصة له 

باجلدول.

---10,000/ لكل مخالفة

7/1

عدم التزام املستودع بتطبيق أسس ممارسة 

التوزيع والتخزين اجليدة باستثناء ما مت تخصيص 

مخالفة خاصة له باجلدول.

---
1000/ لكل مخالفة اشتراط 

للمدونة

10,000---عدم وجود خريطة حرارية باملستودع.8/1

9/1
عدم توزيع مقاييس احلرارة باملستودع بشكل 

مناسب وفق اخلريطة احلرارية.
--- 3000

تشغيل املصنع في غير ما رخص له.10/1
30.000/ لكل منتج أو 

مستحضر مت تصنيعه
---

10.000---استخدام ترخيص املستودع في غير ما رخص له.11/1

12/1

عدم االلتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة 

باستثناء ما مت تخصيص مخالفة خاصة له 

باجلدول.

1000/ لكل مخالفة اشتراط

---30.000بدء اإلنتاج باملصنع قبل تعيني مدير فني سعودي.13/1

14/1
عدم إبالغ الهيئة عن تغيير املدير الفني للمصنع 

خالل خمسة أيام عمل.
10.000---

----20.000عدم تفرغ املدير الفني للمصنع تفرغاً كامالً.15/1

16/1

عدم إبالغ الهيئة عن أي تغيير في املنشأة 

أو املعلومات التي مت تقدميها للحصول على 

الترخيص.

10.000

17/1
فتح املنشأة املغلقة من الهيئة أو نزع ملصق 

اإلغالق دون احلصول على موافقة الهيئة.
50.000

18/1

مخالفة أي من أحكام نظام منتجات التجميل أو 

الئحته التنفيذية واملتعلقة مبخالفات الترخيص 

ولم يتم تخصيص مخالفة خاصة له باجلدول.

1000
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جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها .. تتمة 

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مالحظات
املُصّنع احمللياملدرج/ املستورد 

املستودع 
املوزع

منفذ البيع

       مخالفات التداول     2

تداول منتج جتميلي غير مدرج.1/2
3000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج 

التجميلي )بحد أعلى 150,000 ريال(

1000/ لكل 
شكل وحجم 
لنفس املُنتج 

التجميلي 
)بحد أعلى 
50,000 ريال(

200/ لكل شكل 
وحجم لنفس 

املُنتج التجميلي 
)بحد أعلى 
10,000 ريال(

2/2
تداول منتج جتميلي يحتوي على مادة 

محظورة.
25,000/ لكل مادة محظورة في املُنتج 

التجميلي
------

3/2
تداول منتج جتميلي يحتوي على مادة 

مقيدة مخالفة لشروط تقييدها.
15,000/ لكل مادة مقيدة مخالفة 

لشروط تقييدها في املُنتج التجميلي
------

4/2

عدم االلتزام بكتابة البيانات املطلوبة 
على العبوة حسب اشتراطات 

امللصق التعريفي باستثناء ما مت 
تخصيص مخالفة خاصة له باجلدول.

1000/ لكل مخالفة عدم التزام 
باشتراطات امللصق التعريفي

------

5/2

احتواء امللصق التعريفي للمنتج 
التجميلي على ادعاءات مخالفة 

للوائح الفنية واالشتراطات 
واملواصفات واملتطلبات الصادرة من 

الهيئة.

5000

6/2
تداول منتج جتميلي ال يحتوي على 
التحذيرات الالزمة على عبوة املنتج.

2000

7/2
تداول منتج جتميلي غير آمن بسبب 
نقله أو تخزينه بطريقة غير مناسبة.

30.000 10,0005000

8/2
عدم توثيق بيع املنتج التجميلي 

باجلملة.
5000---

9/2
تداول منتج جتميلي صدر له قرار 

سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه أو 
حظره أو استدعائه أو تعليق تداوله.

25,00010,0002000

10/2
تداول منتج جتميلي مغشوش مت 

تغيير محتواه أو هويته.
50.000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 
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جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها .. تتمة

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مالحظات
املُصّنع احمللياملدرج/ املستورد 

املستودع 
املوزع

منفذ البيع

11/2
تداول منتج جتميلي مغشوش مت 

تغيير مصدره.
20,000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 

12/2

تداول منتج جتميلي فاسد يحتوي 
على بكتريا أو فطريات جتاوزت احلد 

املسموح أو تغّيرت صفاته الفيزيائية 
أو الكيميائية.

15,000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي

13/2
استيراد أو تصنيع أو بيع أو عرض أو 

طباعة عبوات أو أغلفة ملُنتج جتميلي 
معنّي بقصد الغش.

30.000

14/2
تداول منتج جتميلي منتهي 

الصالحية.
3000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي  

15/2

اإلعالن أو الترويج عن ُمنتج جتميلي 
مخالف ألي من ضوابط وشروط 

الدعاية واإلعالن عن منتجات 
التجميل التي حتددها الهيئة، 

باستثناء ما مت تخصيص مخالفة 
خاصة له باجلدول.

10.000/ لكل مخالفة عدم التزام بأي من شروط أو ضوابط الدعاية واإلعالن

يتم إيقاع العقوبة على املنشأة 
املتسّببة باإلعالن فقط باإلضافة 
إلى مخالفة عدم اإلدراج في حال 

عدم إدراج املُنتج التجميلي.

16/2
استعمال معلومات غير صحيحة 
للترويج للُمنتج التجميلي سواًء 

عليه أو في الدعاية له.
20.000

يتم إيقاع العقوبة على املنشأة 
التي تثبت عليها اخملالفة باإلضافة 
إلى مخالفة عدم اإلدراج في حال 

عدم إدراج املُنتج التجميلي.

17/2

اإلعالن عن ُمنتج جتميلي قررت 
الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره أو 

سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله 
قبل احلصول على قرار من الهيئة 

يسمح له بتداوله.

20.000

18/2

تقدمي إلى الهيئة  معلومات أو 
مستندات غير صحيحة بغرض 

استيراد أو فسح املنتج التجميلي 
باستثناء ما مت تخصيص مخالفة 

خاصة له باجلدول.

30,000

19/2
تقدمي شهادة مطابقة من جهة غير 

معتمدة لدى الهيئة.
5000---------

20/2

عدم متكني أو إعاقة مفتشي الهيئة 
من أداء عملهم أو عدم تقدمي جميع 

التسهيالت واملعلومات والوثائق 
والعينات املطلوبة.

30.00015,000

21/2

عدم القيام بإتالف املنتجات 
التجميلية وفقاً إلجراءات اإلتالف 

املعتمدة باستثناء ما مت تخصيص  
مخالفة خاصة له باجلدول.

2000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 

22/2

إتالف املُنتج التجميلي املضبوط أو 
املتعهد عليه بعدم التصرف أو الذي 
صدر له قرار سحب أو استدعاء دون 

حضور ممثل من الهيئة لإلشراف على 
عملية اإلتالف ودون التزام املنشأة 

بإجراءات اإلتالف املعتمدة.

10,000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 
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جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها .. تتمة

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مالحظات
املُصّنع احمللياملدرج/ املستورد 

املستودع 
املوزع

منفذ البيع

23/2

إتالف املُنتج التجميلي املضبوط أو 
املتعهد عليه بعدم التصرف أو الذي 
صدر له قرار سحب أو استدعاء دون 

حضور ممثل من الهيئة لإلشراف 
على عملية اإلتالف مع التزام املنشأة 

بإجراءات اإلتالف.

500/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 

24/2

إعادة تداول املُنتج التجميلي 
املضبوط أو املتعهد عليه بعدم 
التصرف قبل إنهاء إجراءات فك 

التحريز.

5000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي 

25/2

عدم التزام املنشأة ببيع أو شراء 
املُنتج التجميلي من وإلى جهات 

مرخص لها ملزاولة النشاط أو عدم 
تقدميها ما يثبت مصدر املُنتج.

3000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي

26/2

مخالفة أي من أحكام نظام منتجات 
التجميل أو الئحته التنفيذية 

واملتعلقة مبخالفات التداول ولم 
يتم تخصيص مخالفة خاصة لها 

باجلدول.

 5000 3000200

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مالحظات

املدرج/ املستورد أو املُصنع احمللي

مخالفات اإلدراج3

1/3
عدم التزام املدرج بتقدمي ملف معلومات املُنتج 

التجميلي عند طلبه من الهيئة.
15,000

2/3

ملف معلومات املُنتج التجميلي املقدم للهيئة 

ال يحتوي على كامل املعلومات املطلوبة للُمنتج 

التجميلي.

 5000

3/3
عدم التزام املدرج باستدعاء املُنتج التجميلي خالل املدة 

التي حتددها الهيئة.
10.000

4/3

عدم قيام املدرج بتقدمي بيان يحتوي على كميات وبيانات 

املنتجات التجميلية التي مت سحبها أو استدعاؤها خالل 

املدة احملددة من الهيئة.

 15,000

5/3
عدم إبالغ املدرج الهيئة عن أي تعديل يتم على املُنتج 

التجميلي.
3000

6/3

عدم إبالغ املدرج الهيئة فوراً في حال حدوث ضرر سببه 

املُنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند 

استدعائه في أي بلد.

 30,000
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جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام منتجات التجميل والعقوبات المقررة لها .. تتمة

اخملالفةم

قيمة الغرامة بالريال

مالحظات

املدرج/ املستورد أو املُصنع احمللي

7/3
عدم إبالغ املدرج الهيئة فوراً عن أي إساءة استخدام 

للُمنتج التجميلي.
10,000

8/3

عدم التزام املدرج بكتابة البيانات الالزم كتابتها باللغة 

العربية على عبوة و/أو امللصق التعريفي للُمنتج 

التجميلي.

10,000

9/3

عدم التزام املدرج بالتقدم بطلب جتديد إدراج املُنتج 

التجميلي املمنوح له قبل انتهاء صالحيته مبدة تسعني 

يوماً على األقل.

100/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي

10/3

عدم التزام املدرج بأي التزامات ومسؤوليات أخرى مترتبة 

على اإلدراج بعد إلغاء إدراج املُنتج التجميلي ولم يتم 

تخصيص مخالفة خاصة لها باجلدول.

3000

11/3

عدم التزام املدرج بأي التزام آخر  عند إدراج املُنتج 

التجميلي بحسب اللوائح الفنية واالشتراطات 

والتعاميم التي تعتمدها الهيئة باستثناء ما مت 

تخصيص مخالفة خاصة له باجلدول.

3000

12/3

عدم حصول املدرج على تفويض من املصنع أو الشركة 

املنتجة لتمثيلهم لدى الهيئة حسب اآللية التي 

تعتمدها الهيئة.

1000/ لكل شكل وحجم لنفس املُنتج التجميلي

13/3
إدراج ُمنتج أو مستحضر ليس ُمنتجاً جتميلياً في سجل 

منتجات التجميل بالهيئة.
10,000/ لكل ُمنتج أو مستحضر  ليس جتميلياً

14/3
إدراج ُمنتج جتميلي في سجل منتجات التجميل 

بالهيئة يحتوي على مواد محظورة.
5000

باإلضافة إلى مخالفة 

املنتج في حال تداوله وفق 

اخملالفة في فقرة رقم 2/2 من 

مخالفات التداول. 

15/3

إدراج ُمنتج جتميلي في سجل منتجات التجميل 

بالهيئة يحتوي على مواد مقيدة مخالفة لشروط 

تقييدها.

3000

باإلضافة إلى مخالفة 

املنتج في حال تداوله وفق 

اخملالفة في فقرة رقم 3/2 من 

مخالفات التداول.

16/3
إدراج ُمنتج جتميلي في سجل منتجات التجميل 

بالهيئة يحتوي على ادعاءات مخالفة.
2000

باإلضافة إلى مخالفة املنتج 

في حال تداوله وفق اخملالفة 

املناسبة مبخالفات التداول.

17/3

مخالفة أي من أحكام نظام منتجات التجميل أو 

الئحته التنفيذية واملتعلقة مبخالفات اإلدراج ولم يتم 

تخصيص مخالفة خاصة لها باجلدول.

5000

* مالحظات عامة:
1-	يجوز	للهيئة	بح�سب	ما	تراه	منا�سباً،	اإغالق	امل�سنع	املحلي	اأو	امل�ستودع	حلني	ت�سحيح	املخالفة.

2-	يجوز	للهيئة	بح�سب	ما	تراه،	اإلغاء	ترخي�س	امل�سنع	املحلي	اأو	امل�ستودع.




