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دليل  
  تنظيمي

التنظيمي مستحضرات    الدليل  عن  الجمركي  الطبي  واإلفراج  لإلستيراد  المنظمة  واإلجراءات  للقواعد 
 التجميل وخاماتها ومستلزمات التعبئة  

 

للقواعد واإلجراءات المنظمة لإلستیراد واإلفراج الطبي الجمركي عن مستحضرات التجمیل  الدلیل التنظیمي 
 وخاماتھا ومستلزمات التعبئة 

 

 تعریفات ھامة 
 الموافقة االستيرادية : 

، تصلـح  - للفاتورة الواحدة-ومستلزمات التعيئة  موافقــة علــى اإلستيراد تصــدر لمســتحضرات التجميل وخاماتها  
 للشـحن الكلـي وتكـون صالحيتهـا عـام مـن تاريـخ صدورهـا. 

 : المحرز الجمركي الطبي اإلفراج
ــتلزمات التعبئة للبالد تمهيدا لإلفراج   ــرات التجميل وخامتها ومسـ ــتحضـ ــماح بدخول مسـ ــدُر للسـ إفراج محرز يصـ

 واإلجراءات المنظمة لهذا الشأنالنهائي عنها من خالل مفتشي االدارة المركزية للعمليات وفقا للقواعد  
 

 :النهائي الجمركي الطبي اإلفراج
ــدُر   ــتلزمـات التعبئـة على أن يتم الفحص إفراج نهـائي يصــ ــرات التجميـل المرجعيـة وخـامتهـا ومسـ ــتحضـ لمسـ

 والمطابقة من خالل ممثلي هيئة الدواء المصرية بالمنافذ الجمركية المختلفة

 من مورد خارجي:  (Raw material) مادة خام مستوردة
الم 1 الشركة  أو  المصنع  الخارج من قبل  التي تستورد من  الخام  المادة  الخاص . هي  التركيب  لبيان  طبقا  ستوردة 

 .بمستحضر التجميل وهي خاضعة لإلستيراد ولإلفراج من قبل هيئة الدواء المصرية

. هي المادة الخام التي تستورد من الخارج من قبل مستوردي الخامات المقيدين بسجل مستوردي الخامات وهي  2
 المصرية. خاضعة لإلستيراد ولإلفراج من قبل هيئة الدواء 

 من مورد خارجي بغرض التصدير:   (Raw material) مادة خام مستوردة
هي المادة الخام التي تستورد من الخارج من قبل المصنع أو الشركة المستوردة بغرض تصدير مستحضر تجميل  

اج من قبل هيئة غير مدرج وال يتم تداوله بالسوق المحلي وتخضع المادة الخام المستوردة لقواعد اإلستيراد واإلفر
 الدواء المصرية.

هى المادة الخام التي تشترى من قبل المصنع من مورد داخلي ;من مورد داخلي: (Raw material) مادة خام
 .طبقًا لبيان التركيب الخاص بمستحضر التجميل

بمستحضر مادة خام محلية الصنع يتم توريدها للمصنع طبقًا لبيان التركيب الخاص  ;مادة خام محلية الصنع: 
 .التجميل

هى المنتجات التى تستورد من الخارج كامل الصنع ويتم تغليفهم فقط داخل جمهورية    (Bulk):  مستورد بلك
 .مصر العربية

 الھدف
أو إفراجًا نهائيًا  التعبئة واإلفراج عنها إفراجًا محرزًا  التجميل وخاماتها ومستلزمات  السماح باستيراد مستحضرات 

في حدود الغرض المستورد من أجله   الشركة على المنصة اإللكترونية الخاصة بهيئة الدواء المصريةطبقًا لطلب  
 طبقا للرخصة الممنوحة وطبقا لحاالت االفراج النهائي الواردة بالدليل. 

 االجراءات
 المنصة اإللكترونية الخاصة بهيئة الدواء المصريةيتم ادخال بيانات الشحنه الوارده علي 

 راءات المتبعة الصدار موافقة إستيرادية لمستحضرات التجميل وخاماتها ومستلزمات التعبئة :اإلج -أ

 أوال : موافقة إستيرادية لمستحضرات التجميل تامة الصنع : 
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لشركات ووكالء مستحضرات التجميل   -  للفاتورة الواحدة صالحة للشحن الكلي-يتم إصدار الموافقة اإلستيرادية  
 الحاصلين علي قيد سجل مستوردين التجميل بهيئة الدواء المصرية وذلك بعد استيفاء المتطلبات اآلتية: 

 الفاتورة  -1
 صورة من قيد سجل مستوردين تجميل بهيئة الدواء المصرية.  -2

 ثانيا  : موافقة إستيرادية لخامات التجميل ومستلزمات التعبئة : 

لخامات التجميل ومستلزمات التعبئة  - للفاتورة الواحدة صالحة للشحن الكلي-يتم إصدار الموافقة االستيرادية 
التجميل   يتم إصدار موافقة استيرادية لخامات  التجميل كما  المحلية اصحاب مستحضرات  والمصانع  للشركات 

ت الحاصلين علي قيد سجل  مستوردي خامات  التجميل  المتطلبات لمستوردي خامات  جميل وذلك بعد استيفاء 
 اآلتية: 

 الفاتورة  -1
 صورة من قيد سجل مستوردين خامات تجميل بهيئة الدواء المصرية في حالة مستوردي خامات التجميل.  -2
3- Material Safety Data Sheet 
صحية  -4 اشتراطات  تطلب  التي  الخامات  حالة  في  و  الخام  المادة  بمصدر  يفيد  الخارجي  المصنع  من  خطاب 

 يتم استيفاء الشهادات الالزمة عند االفراج المحرز  عينهم
الخارجي   -5 المصنع  من  األلوان  تركيب  بيان  تقديم  يتم  والتجهيز  الخلط  سابقة  الخامات  أو  األلوان  حالة  في 

 ومطابقتها ببيان التركيب المعتمد. 
الم  -6 من  تعهد  تقديم  يتم  للتصدير،  تجميل  مستحضرات  بتصنيع  الخاصة  الخامات  حالة  الوارد في  بأن  صنع 

 بالفاتورة إلنتاج مستحضر للتصدير فقط وال يتم تداوله في السوق المحلي. 

 اإلجراءات المتبعة لإلفراج عن مستحضرات التجميل وخاماتها ومستلزمات التعبئة : -ب

إال في حالة   -يتم إصدار خطاب اإلفراج الطبي الجمركي المحرز عن الرسائل الواردة  خالل يوم عمل واحد  
 وذلك بعد استيفاء المتطلبات اآلتية:    -طلب الشركة االفراج النهائي طبقا للحاالت المذكورة بهذا الدليل  

 فاتورة تجارية ومطابقتها بالموافقة اإلستيرادية.  -
 البوليصة الخاصة بالشحن  -
  Packing listبيان تعبئة  -
 .يتم تقديم شهادة بلد المنشأ وشهادات التحليلفي حالة االستيراد من المنطقة الحرة  -
 في حالة الخامات التي تطلب اشتراطات صحية معينه يتم استيفاء الشهادات الالزمة. -
 يتم االلتزام بكافة االشتراطات الواردة بالموافقة االستيرادية.  -
وفاتورة   - المحرز  الجمركي  الطبي  اإلفراج  الشركة خطاب  المصرية يتم تسليم  الدواء  معتمدة من هيئة 

فض   يتم  اال  على  الجمارك  من  الشحنة  المحرزعن  لإلفراج   وذلك  الجمهورية  شعار  بخاتم  ومختومة 
 مشمول الرسالة الواردة  اال من خالل مفتشى االدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية. 

عن   -لحصول على موافقة استيرادية مسبقة  دون اشتراط ا  –يتم منح خطاب اإلفراج الطبي الجمركي   -
 الرسائل الواردة من العينات من مستحضرات التجميل تامة الصنع أو خامات التجميل. 

 في حالة اإلفراج النهائي:   •
 تقوم الشركات بإحضار بيان بالتشغيالت الواردة، مع شهادات التحليل الالزمة.  -

 
 :لمستحضرات التجميل تامة الصنعفي حالة استيراد المنشأت السياحية  
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السماح   • ويتم   ، التجميل  مستوردين  سجل  بقيد  بالهيئة  المقيدة   الشركات  احدى  طريق  عن  االفراج  يتم 
الشركات   احدى  لتفويض  االفراج  تاريخ  من  أشهر  ستة  مهلة  منحها  مع  المنشأة  طريق  عن  باالستيراد 

 المقيدة بالهيئة لالستيراد.
 

حالة طلب الشركة االفراج النھائي عن  الشحنات الواردة إرشادات عامة في   
دء   - ــهر من ـب ل بعـد ثالث أشـ اء مطـار القـاهرة الجوي ثم التفعـي ة أولى من خالل ميـن دء التطبيق كمرحـل يتم ـب

ــكندرية   ميناء  –ميناء الدخيلة    –مطار برج العرب  –تفعيل المرحلة األولى بالمنافذ الجمركية التالية (ميناء االس
ــعيد   -ميناء دمياط  –بر  أكتو  6 ــرق التفريعة   –ميناء بورسـ ميناء بدر   –ميناء بورتوفيق   -ميناء األدبية   -ميناء شـ

ــخـنة    –الـجاف   ــى علم    –ميـناء السـ ـــفاـجا    –مطـار مرسـ مطـار    –مطـار برنيس    –منـفذ ـحدرـبة البري    –ميـناء سـ
 مطار بورسعيد). –ميناء السويس   –ميناء الغردقة  –الغردقة  

 باإلفراج النهائي عن المستحضرات المستوردة تامة الصنع للشحنات الواردة من دول مرجعية فقط.يسمح   -
الشـحنات الواردة والتي تحتوي على مسـتحضـرات تجميل فقط بدون بضـائع أخرى  يسـمح باإلفراج النهائي عن  -

 ج النهائي.ال تخضع الختصاص هيئة الدواء المصرية وذلك لضمان سرعة الفحص واتمام عملية االفرا
ت   - ب والمـاكـي ان التركـي ة بفحص ومطـابقـة بـي ة، يختص ممثلي الهيـئ افـذ الجمركـي المـن ل اإلفراج النهـائي ـب قـب

ــتوردة ورقم اإلدراج على العبوات طبقا لألدلة التنظيمية   ــركة المسـ ــم الشـ ــالحية و اسـ المعتمد وتواريخ الصـ
 رقابة الدوائية.الصادرة من اإلدارة المركزية للعمليات، واإلدارة المركزية لل

للحاالت التي ال تســتدعي    (Tell & Do)عن أول شــحنة مســتوردة أو شــحنة بها متغير يســمح باإلفراج النهائي   -
إجراء تحليل وذلك طبقا للحاالت المذكورة بالدليل التنظيمي إلدراج مســتحضــرات التجميل الصــادر عن االدارة  

 تستدعى التحليل يتم اإلفراج محرزًا.  المركزية للمستحضرات الصيدلية ، وفي الحاالت التي
في حالة المســتحضــرات المســتوردة تامة الصــنع، يُســمح للشــركات بعمل معالجة الســتكمال بيانات داخل   -

 الدائرة الجمركية أو يتم اإلفراج عنها محرزًا في حال عدم استيفاء البيانات المطلوب مطابقاتها.  

 


	يتم ادخال بيانات الشحنه الوارده علي المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة الدواء المصرية
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