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AQSIQ -  General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine 
main supervisory scope is the import and export 
inspection of cosmetics (through local CIQ) 

SAIC - The State Administration Office for 
Industry and Commerce,  manages 
cosmetic advertising, cosmetics trade 
mark registration and commercial 
activities 



סיווגם  , הגדרת מוצרי קוסמטיקה בסין. 1
 ובדיקת חומרי הגלם שבם

 :הגדרה

 

על פי התקנה בדבר פיקוח היגייני על  

ההגדרה  , (1989)מוצרי קוסמטיקה 

המשפטית של מוצר קוסמטיקה בסין היא  

-מוצר כימי תעשייתי לשימוש יום: "כדלקמן

המיועד להשמה על חלקים שונים של , יומי

ציפורניים  , שיער, כגון עור)גוף האדם 

רסס או , באמצעות מריחה( ושפתיים

מניעת  , למטרות כמו ניקוי, שיטות דומות

איפור הפנים וייפוי  , טיפוח העור, ריחות

  ."המראה

cosmetic product as industrially 
produced chemical product subject to 
daily use, which are intended to be 
placed in contact with any 
external parts of human body (skin, hair 
system, nails, lips and oral cavity) by 
spreading, rubbing, 
spraying, sprinkling etc., with the 
purpose of cleansing, correcting body 
odors, protecting, 
maintain function or changing their 
appearance. 



 הרישיון הנדרש סוגי מוצרים הקטגוריה

 מוצרי קוסמטיקה לשימוש כללי
Non-Special Use Cosmetics 

 

 השיערטיפוח  
טיפוח העור  
בישום  
טיפוח הציפורניים  
איפור 

 רגילה אישורתעודת 
 

Recorded 
Certificate of 

Imported General-
Use Cosmetics 

 

 מוצרי קוסמטיקה לשימוש מיוחד

Special Use Cosmetics 

 

 לשיקום השיערמוצרים  
צבעי שיער  
חומרים לסלסול השיער  
מסירי שיער  
מוצרים מחטבים  
הגדל החזה  
דיאודורנטים  
הסרת נמשים  
 השמשהגנה מקרינת 

הלבנה" מוצרי" 
מוצרי טיפול באקנה 

 
 אישור מינהלי

Hygiene  Permit of 
Imported Special-

Use Cosmetic 



 מינוי סוכן אחראי וסוכן רישום. 2
Step 1: Assign a Responsible Agent in 

China 

 שותפים בתהליך הרישום



אין צורך ברישום  )חברה ישראלית •

 (ישות מקומית

המוצר חייב להיות ארוז בצורה מלאה  •

 בישראל טרם היצוא

 "שבעתיים"יש לבדוק את המפיץ •

אינטרנט  /עיתונות/רישומים/לבדוק דיווחים•

 בנוגע למפיץ האופציונאלי

 ניתן להיעזר בנספחות המסחרית•

יש לדאוג לכמה שפחות תלות  •

 במפיץ



.  קיימים אלפי סוכני רישום בסין ולחלקם התמחויות שונות ומגוונות•

ישנם סוכני רישום אשר מומחים ברישום מוצרי קוסמטיקה אך לא  

וישנם כאלו המומחים ברישום מוצרים ( ולהיפך)מוצרי ציוד רפואי 

 (ולהיפך)מיוחדים אך לא ברישום מוצרים לא מיוחדים 

 

חלקם גם יכולים לשמש כמפיץ או למצוא בעבורך מפיצים  •

פוטנציאלים וחלקם מעדיפים לקבל תשלום בעבור שירות הרישום  

 בלבד

 

חשוב לבדוק בצורה מקיפה את סוכן הרישום ולבדוק כמה שיותר  •

 המלצות קודמות

 

אין דרישות מיוחדות מסוכן הרישום ובלבד שמדובר בישות עסקית  •

 רשומה כדין בסין  
 



 :להלן מספר קריטריונים מומלצים לבחירת סוכן רישום מהימן
  

מומלץ לבדוק את  . וודא כי הסוכן רשום במינהל התעשייה והמסחר1.

אישור קוד הארגון ואישור הרישום במס של סוכן  , רישיון העסק

 הרישום  

מומלץ לבדוק האם רשום באתר האינטרנט של מינהל  , בנוסף2.

  .התעשייה והמסחר
 בדוק יכולות כמו הון רשום ורמת אשראי3.

בדוק את משרדי הסוכן ואת מספר העובדים  , במידת האפשר4.

 שהוא מעסיק

 .מומלץ לבקש מהסוכן דוגמאות לטיפול מוצלח בתיקים והמלצות5.

בדוק את המוניטין של סוכן הרישום דרך האינטרנט במידת  6.

 האפשר

אשר  , CFDAמטעם ה , בקש לקבל את תעודת ההסמכה של הסוכן7.

 מסמיך אותו לרשום מוצרים קוסמטיים כחוק

 

 הנספחות המסחרית תשמח לסייע בכל האמור מעלה8.



הסוכן האחראי להפצת המוצר בסין הינו  •

הדמות האחראית בפני רשויות החוק והיא  

תהיה הכתובת הראשונה אליה יפנו נציגי 

בכל שאילתה שהיא או צורכי    CFDAה 

 .  בקורת
 

לתקנות בדבר הגשת   23על פי סעיף •

בקשות רישוי וניהול רישיונות קוסמטיקה  

לא יינתן רישיון הפצת המוצר  , (2010)

סוכן אחראי לרישום  'ללא הצגת כתב מינוי 

 .  להפצת המוצר בסין', בסין

 מכתב הסמכה

 

   Xהגורם הממנה , אנחנו"

המבקש לרשום מוצר קוסמטי  

  Yממנה את חברה , בסין

לשמש כישות האחראית  

לתהליכי הרישום בסין וליבוא  

 "המוצרים בסין

 

 :ולראייה באנו על החתום

 

 (יצרן) 1מספר 

 (סוכן רישום) 1מספר 

 

 



 :עצות
 

 לנות והכרת התהליךסב – CFDAיש להיות מוכנים לתהליך אל מול ה1.

 על הדופק יד –ניהול צמוד של סוכן הרישום 2.

 !  להשאיר את תעודת הרישום בידי היצרן בלבד3.

 (במידה ויש)מומלץ כי הסוכן האחראי יהיה משרדי החברה הישראלית בסין 4.

מומלץ להשתמש בסוכן רישום עצמאי  , במידה והחברה עובדת רק כיצואנית5.

 .  אשר נבחר על ידכם ולא על ידי היצרן ולהשתמש בו כסוכן רישום



 :תזכורת
  

 "יש לדאוג לכמה שפחות תלות במפיץ"



 :בדיקת התאמה לדרישות. 3

 התוית, תאור המוצר, חומרי הגלם 

Check the compliance of formula, 
label and claim 



 בדיקת חומרי הגלם

 

יש לבדוק את כל חומרי הגלם הקיימים   •

 במוצר

 
•INCI  -  15,649רשימה בינלאומית של  

 חומרי גלם מוכרים בעולם

ויש  CFDAי ה"הרשימה תורגמה לסינית ע

 להשתמש בשמות הסינים שלהם לחומרים

 
•IECIC  -רשימת חומרי גלם מאושרים בסין  ,

 אין צורך באישור ספציפי לכל חומר

 

אם אחד מחומרי הגלם לא מופיע יש לבצע  •

 לחומר הגלם הספציפי CFDAתהליך 

 

 



 התוויה

Label your product according to 
China rules 



 תיוג המוצר על פי החוק הסיני
• Product name – the Chinese product name generated according to the Cosmetic Naming 

Rule 

• Address of producer – the name and address of the oversea manufacture 

• Country of origin – the country of origin must be indicated on the Chinese label 

• Approval ID number– the ID number on the approval acknowledgement, such as ‘国妆备进
字J20130000’, representing the product type, approved date and sequence number 

• List of ingredients– all the ingredients with concentration over 1.0% must be identified with 
Chinese INCI name 

• Date of production and durability–combination of production date and period after 
manufacturing (such as 6 months), or the batch number and date of minimum durability 
(such as 2013‐12‐31) 

• Particular precautions for use– warning and condition of use for products containing 
restricted substance (eg. Dichloromethane, which should be indicated, while the max 
concentration is less than 0.5%) or special cosmetics (eg. hair dye) 

• Storage condition and use instruction– should be provided if necessary for safety assurance 

• Other– the local distributor or wholesaler can be identified as well 

 



:  תיאורים כ

  "היפואלרגני"

"  טבעי 100%"

יעוררו את הוועדה  

  CFDAשל ה

יש להתאים את  

התיאורים לרגולציה  

 הסינית

אין לטעון לסגולות  

רפואיות או 

טיפוליות שאינן  

 מוכחות  

אין לטעון להשפעות של  

 -מוצר שאינן מתממשות 

כדאי להתמקד במטרה  

 הפשוטה ביותר

יש לוודא שיש  

כל : בתווית

החומרים  

המחויבים להיות  

הצהרת  , בתווית

, אזהרה לפי הצורך

תרגום איכותי  

 לסינית

 תווית ושם

לעתים קרובות  

חוסר דיוק בנוגע 

לתווית גורמת  

להשמדת סחורה  

בנמל על ידי  

 CIQה

 : שתי אפשרויות

אריזה מותאמת  1.

לשוק הסינית בעלת  

 .תווית בסינית

מדבקה בסינית  2.

הממוקמת על גבי 

 המוצר

 Claim -טענות ותיאורים 



 בדיקות מעבדה. 4

Arrange Product Testing 



 :בדיקת מעבדה מוסמכת
 

חובה להגיש דוחות בדיקה מטעם , לצורך הרישום - אישור מעבדה מקומית

,  חובה לבדוק את דוגמאות המוצר בסין. בסין CFDA-מעבדות שהוסמכו על ידי ה

אולם ניתן לקבל פטור מבדיקות חוזרות של . ל"גם אם כבר נבדקו והוערכו בחו
   .ל"בחו PA-ו SPFמוצרי קוסמטיקה להגנה מקרינת השמש שעברו בדיקות 

  
מעבדות   CFDA  21-הסמיך ה, 2012בדצמבר  1-מ - מוצרים רגילים ומיוחדים

מעבדות לביצוע בדיקות בטיחות לשימוש   6לבצע בדיקות בטיחות והגהות ועוד 

בדיקות  , כימיות-בדיקות הבטיחות והגהות כוללות בדיקות פיזיקליות. אנושי

שהן חובה במוצרי קוסמטיקה רגילים , מיקרוביולוגיות ובדיקות טוקסיקולוגיות

במוצרי קוסמטיקה מיוחדים  , בנוסף(. חודשים 2-4משך הבדיקה הוא בדרך כלל )

כאשר מוצר קוסמטיקה מכיל חומרים  . בדיקות בטיחות לשימוש אנושי הן חובה

שיש בהם פוטנציאל של  ( מזהמים או תוספים)כמו למשל רכיבים , שיש בהם סיכון

אזי תחול חובה לבצע , נזק לבריאות האדם כתוצאה מחומרי גלם או תהליך הייצור

 .  בדיקות נוספות



 ח"ניסויים בבע

מחייב   CFDAכיום ה
,  ניסויים בבעלי חיים

למרות שמתחילים  
 לראות שינוי מגמה

ישנם מתחים בין  
השווקים בעקבות  
הדרישה לניסויים  

 על בעלי חיים

ייתכן וזה יוביל  
לשינוי גם במוצרים  

אך מוקדם  , מיובאים
 לדעת

אין חובת ניסויים  
(  סיני)לייצור מקומי 

 במוצרים רגילים



 הכנת המסמכים להגשה. 5

Prepare the pre‐market application 
dossier 







CFS (Certificate of Free Sale) 

הרגולציה הסינית החדשה מחייבת כי מסמך  : אישור מכירה בישראל•
CFS (פריסייל) יוכיח גם אישור מכירת קוסמטיקה בארץ המקור . 

מאחר ומשרד הבריאות בישראל לא יכול לשנות את המסמך  •

אנו עובדים  , (שאינו מציין הוכחת מכירה בישראל)המונפק הקיים 
 .  על פתרון חלופי בעזרת איגוד לשכות המסחר

,  מלי לוי)יש לפנות ללשכת המסחר , לטובת הנפקת אישור מכירה•

( מנהלת אגף קרנה אטא ואישורי מסמכים בסחר חוץ
MaliL@chamber.org.il www.chamber.org.il 

 

mailto:MaliL@chamber.org.il
http://www.chamber.org.il/


 הגשת המסמכים   .7

Submit the application dossier for 
review 



 (מרכז אישורים)בדיקה מינהלית 
 

מרכז האישורים יבדוק את החומרים  , לאחר הגשת תיק המוצר

 .שהוגשו ויחליט אם ניתן לקבל את הבקשה לצורך המשך ההערכה
ימי עבודה הודעה על קבלת   5המרכז יעביר למגיש הבקשה בתוך 

הודעה על דחיית התיק או הודעה בדבר , התיק לצורך הערכה

 .הצורך במסמכים נוספים

שימוש  
 רגיל

מתן אישור  
 קבלה

שימוש  
 מיוחד

בדיקת 
TCM 

מתן אישור  
 קבלה



https://cdn.chemlinked.com/img/kb/large/4_General_Registration_Procedures_of_Cosmetic_Products.png


דרישה לקבלת מידע או 
 מסמכים נוספים

 אישור מלא

כולה לנבוע מטענה י –דחייה 
להצהרות שקר או בעיה 

 בטיחותית

אישור המלווה בדרישה  
 להשלמות סמנטיות

תוצאות  
אפשריות של  

 הוועדה



8 .Pre‐market approval   



All the imported cosmetic products are subject to the pre‐market evaluation carried 
out by the CFDA. Acknowledgement of approval marks the first successful step for 
exporting. The following information will be present on the approval document, 

 ID number– indicating the product type, special or ordinary, approval year and 
sequence 

number 

 Product and producer name– both the Chinese and original name 

 Product type – indicate the type of special cosmetics, such as anti‐spot cosmetics 

 Country of origin– country name and producer address 

 Responsible agent– the name and address of RA 

 Approval date– marks the starting point of 4‐year valid period of approval 
acknowledgement and refresh application should be submitted in 4 months prior to 
the expired date 

 תעודת הרישום



Registration Duration 

 

 

 

 

 

 

Product Testing Time  Whole Cycle  

Imported non-special use 40-60 days 6 months 

Special use 80 days 12 months 

special use cosmetics for hair growth, 
slimming, breast beauty or sun 
protection (need efficacy additional test) 

150 days Dependable 

 CFDA Evaluation Panel 

Stage: Acceptance 
Technical 
evalutation 

Approval 
 

Working Days 5 90 20 



 הערכת עלויות  
 

 

 

 

 

 

 

תשלומים על אישורים נוטריוניים ודמי , דמי תרגום, עלות הרישום כוללת דמי בדיקה•

 ייעוץ

   CFDA-החיוב בגין דמי בדיקה מתבצע על ידי המעבדות שהוסמכו על ידי ה•

 טיפול/אינו גובה דמי ניהול CFDA-ה•

עלויות הרישום של מוצרי קוסמטיקה לשימוש מיוחד גבוהות בהרבה מאשר אלה של  •

שכן במוצרים אלה חובה לבצע בדיקות בטיחות לשימוש אנושי , מוצרים לשימוש כללי

 בנוסף לבדיקות הבטיחות והאיכות הרגילות



 תהליך ייבוא  .9
First Time Import and CIQ Inspection 

 ניתן להתחיל לייצא לסין CFDAלאחר קבלת תעודת רישום מה•

המפיץ או השותף המייבא בסין יצטרך לקבל אישור ייבוא •
תווית  , רשימת חומרי גלם, עודת רישוםת –י הגשת "ע CIQמה

 מתורגמת

,  ויוודאו שהתוויות נכונות, יבדקו כל משלוח שמגיע לסין CIQ-ה•
 שהתעודה קיימת  

 רק עם אישור זה ניתן להתקדם מול המכס בסין•



Regulation Guides 

Coming 
Soon… 

 
E-Commerce 

in China 
 Guide 

 



Contact Us 

Phone: +86-10-85320664 

Fax:      +86-10-85320612 

E-mails: Beijing@israeltrade.gov.il  

Website: www.israel-trade.net/china/  

 
www.economy.gov.il/erm  

mailto:Beijing@israeltrade.gov.il
http://www.israel-trade.net/china/
http://www.israel-trade.net/china/
http://www.israel-trade.net/china/
http://www.economy.gov.il/erm


 !תודה רבה
谢谢 


