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إتعريفات

 قروءأي بيان سواًء كان مالدعاية و اإلعالن 
ً
 أو ا

ً
 أو مرئيا

ً
أو غير ذلك يهدف إلى الترويج للمستحضر أو بيعه  مسموعا

 أو تسويقه بأسلوب مباشر أو غير مباشر.  

 

إمقدمة

 رضـــــالغ

 . والعشبية واإلعالن للمستحضرات الصيدالنيةدعاية الالغرض من هذا الدليل هو توضيح متطلبات 

إنطاق التطبيق

 تنطبق الشروط واملتطلبات الواردة في هذا الدليل على التالي: 

 . املستحضرات الصيدالنية 

 .املستحضرات العشبية والصحية 

 

 معلومات أساسية

 هذا الدليل  والدواءالهيئة العامة للغذاء أصدرت 
ً
 إلى التالي :استنادا

( وتاريخ 6من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ املادة الخامسة .1

"وضع الضوابط بهـ ، وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من املهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة 25/1/1428

فحص املنتجات الغذائية والدوائية، واملواد الخام التي تدخل في صناعتيهما،  واإلجراءات التي تنظم عمليات

واألجهزة الطبية، وكل ماله عالقة بمجال عمل الهيئة، واإلعالن عن هذه املنتجات واستيرادها وتصديرها، 

بهذه  وتسجيل األدوية، وأعمال الرقابة والتفتيش على األسواق واملحالت التجارية واملستودعات الخاصة

 املنتجات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة".

املادة الحادية والثالثون من نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية الصادر باملرسوم امللكي رقم  .2

 . هـ22/8/1441وتاريخ ( 108)م/

املعتمدة نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية الالئحة التنفيذية لاملادة الحادية والثالثون من  .3

 . هـ 22/3/1442تاريخ ب( 1442  - 26 - 1) بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 
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إ

إأحكام عامة
 ال تجوز الدعاية أو اإلعالن عن مستحضر إال بعد تسجيله أو إدراجه في الهيئة. .1

 الدعاية واإلعالن على ادعاءات غير معتمدة من الهيئة.يجب أال تحتوي مواد  .2

 يجب أن يتوافق مضمون الدعاية أو اإلعالن مع اآلتي: .3

 ( نشرة معلومات املريضPatient Information Leaflet [PIL]املعتمدة من الهيئة ) أو 

 ( ملخص خواص املستحضر(Summary of Product Characteristics [SPC]  أومن الهيئة  املعتمد 

 أو من الهيئة العبوة الخارجية املعتمدة 

 امللصق الخارجي املعتمد من الهيئة. 

 أن يحتوي اإلعالن على:يجب  .4

 .االسم التجاري 

 .اسم املواد الفعالة 

 يجب االلتزام بعادات وقيم املجتمع وعدم مخالفة الذوق العام في محتوى مادة الدعاية واإلعالن. .5

 أو اإلعالن خادشه للحياء العام. يجب أال تكون الدعاية .6

 يجب أال تتضمن الدعاية أو اإلعالن أي عبارة تنتقص أو تمس باملستحضرات األخرى. .7

 يجب أال تحتوي الدعاية أو اإلعالن على عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير املقبول. .8

عاية و اإلعالن أو أي اسم أو شعار أال يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى  الد .9

 لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية.

للحصول على موافقة الهيئة مع  ال يلزم لعمل الدعاية واإلعالن املوجهة للممارسين الصحيين تقديم طلب .10

ين ة االلتزام بمسؤوليات املنشأة الراغبة في الدعاية واإلعالن للمستحضرات املوجهة للممارسين الصحير و ضر 

 .الواردة في هذا الدليل
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 مسؤوليات مقدم الطلب

 عن اآلتي:عالن املوجهة للمستهلكين مقدم طلب الدعاية واإل يكون 
ً
 وملزما

ً
 مسؤوال

  في نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية والئحته التنفيذية االلتزام بما ورد. 

 واملتطلبات الواردة في هذا الدليلألحكام العامة والشروط االلتزام با. 

  الحكومية األخرى الجهات  عنااللتزام بجميع األنظمة واللوائح ذات العالقة التي تصدر. 

  الهيئة.من النهائية املوافقة   اإلعالن إال بعد الحصول علىالدعاية و عدم البدء في 

  صدار إوهي سنة هجرية من تاريخ املحددة عدم استخدام مواد الدعاية أو اإلعالن بعد انتهاء الفترة

 املوافقة.

  صيغة اإلعالنية الفي املوافقة تدوين رقم 
ً
 دون زيادة نصية أو إشارة.  على أن يكون الرقم ظاهرا

  باإلعالن. ةالخاصاملوافقة صدار  إأو حذف أو تعديل أي معلومات بعد عدم إضافة 

  جديد من الهيئة على أي تعديل في صيغة املادة الدعائية و اإلعالنية .طلب موافقة التقديم على 

  إيقاف الدعاية أو اإلعالن عند ظهور معلومات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن استخدام

 املستحضر أو عدم فاعليته، أو عندما تطلب الهيئة منها إيقاف الدعاية أو اإلعالن مع بيان األسباب.

 املقابل املالي بعد تقديم الطلب باسترداد عدم املطالبة. 

  االلتزام بكافة الضوابط و الشروط واملتطلبات واألنظمة واللوائح والتعاميم ذات العالقة التي تصدر أو

 تنشر على موقع الهيئة.

 .تتحمل املنشأة التبعات الناتجة عن أي معلومات أو ادعاءات غير صحيحة في املادة الدعائية واإلعالنية 

 أن تكون البيانات في النموذج والتعهد وغيرها املقدمة للهيئة صحيحة. 

 

 

 

 

 

إ

إ



 

 16 من 6 صفحة

 

لمستحضرات املوجهة ل الراغبة في الدعاية والعالناملنشأة مسؤوليات 

 للممارسين الصحيين 

 ةمسؤولاملنشأة  املوجهة للممارسين الصحيين تكون  للمستحضرات الصيدالنية والعشبية الدعاية واإلعالنعند 

 اآلتي:عن 

  في نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية والئحته التنفيذية االلتزام بما ورد. 

 ألحكام العامة والشروط واملتطلبات الواردة في هذا الدليلااللتزام با. 

  املدونة السعودية ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات الصيدالنية والعشبية في  اململكةبااللتزام 

 العربية السعودية. .

  االلتزام بجميع األنظمة واللوائح ذات العالقة التي تصدر عن الجهات الحكومية األخرى. 

  إيقاف الدعاية أو اإلعالن عند ظهور معلومات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن استخدام

 إلعالن مع بيان األسباب.املستحضر أو عدم فاعليته، أو عندما تطلب الهيئة منها إيقاف الدعاية أو ا

 والتعاميم ذات العالقة التي تصدر أو  ت واألنظمة واللوائح االلتزام بكافة الضوابط و الشروط واملتطلبا

 تنشر على موقع الهيئة.

  عن أي معلومات أو ادعاءات غير صحيحة في املادة الدعائية  ةأي تبعات قانونية ناتجتتحمل املنشأة

 واإلعالنية.
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 :
ا
إين:للمستهلك املوافقة على الدعاية والعالن املوجهةأوال

 تنطبق التعليمات واملعلومات املوجودة في هذا الفصل على التالي: 1 نطاق التطبيق

 .املستحضرات الصيدالنية غير الوصفية 

 .املستحضرات العشبية والصحية غير الوصفية 

 : اإلعالن على العبارات التحذيرية التاليةيجب أن تحتوي الدعاية أو  2 الشروط واملتطلبات

  لهذه املستحضرات عدد من األعراض الجانبية، وللتعرف على هذه األعراض يرجى

 استشارة الطبيب أو الصيدلي وقراءة نشرة الدواء.

  عراض جانبية لألدوية الرجاء التواصل مع الهيئة العامة للغذاء أفي حال وجود أي

 . 19999الرقم املوحد  والدواء لإلبالغ عنها على

وفي حال كان اإلعالن مسموع يلتزم مقدم الطلب بذكر العبارات التحذيرية أعاله خالل 

 .العبارات أعاله بشكل مّسرع وواضحاإلعالن، وال مانع أن تكون 

في حال الحصول على موافقة على الدعاية واإلعالن، تكون صالحية املوافقة )سنة هجرية  3

تاريخ صدور املوافقة النهائية، وفي حال رغبة املنشأة بتمديد املوافقة ألكثر من واحدة( من 

( سنوات، يمكن تقديم طلب تمديد مع تسديد املقابل املالي 5سنة وبحد أقص ى عدد )

 .للسنوات كاملة وارفاق اثبات املوافقة السابقة

 املوجهة للمستهلكين أو اإلعالن ال يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على مواد أو تصميم الدعاية 4

 املوافقةدون الرجوع إلى الهيئة ، ومخالفة ذلك تؤدي إلى إلغاء التي تمت املوافقة عليها  و 

 وتوقيع العقوبة الالزمة.

الشركة املنتجة أو  يابة عنن في حالة تقديم طلب الدعاية أو اإلعالن من قبل طرف ثالث 5

 ما يلي:املعلنة عن املستحضر يجب تقديم 

 من الشركة املعلنة بتفويض الطرف املتقدم للدعاية أو اإلعالن مصادق  تفويض

 عليه من الغرفة التجارية.

  في حال كون الطرف الثالث شركة دعاية وإعالن يجب أن تكون شركة الدعاية

 واإلعالن مرخصة من وزارة اإلعالم أو الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.

تعديل على صيغة الدعاية أو بالجديد في حالة الرغبة موافقة يجب التقديم على طلب  6

 املوافقة علىاملرخصة من قبل الهيئة أو في حالة طلب تجديد  املوجهة للمستهلكين و  اإلعالن

 الدعاية أو اإلعالن.
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ة دعاية في حال الرغبة بعمل دعاية وإعالن موجهة للمستهلكين ألكثر من مستحضر في صيغ 7

 الهيئة.وإعالن واحدة فإنه يجب استيفاء املقابل املالي لكل مستحضر يحمل رقم تسجيل في 

وجهة امل تقديم الفيديو أو نص السيناريو كنسخة من املادة الدعائية واإلعالنيةأن يتم  8

الهيئة للمستهلكين لإلعالن املرئي ، وأن يتم تقديم الفيديو بصيغته النهائية في حال طلبت 

 ذلك.

دعاية أو إعالن موجهة  املوافقة علىتعبئة كامل الفقرات في نموذج الطلب  مقدمة على املنشأة 9

 غير وصفي.أو صحي للمستهلكين ملستحضر صيدالني أو عشبي 

 ةدعاية أو إعالن  موجه املوافقة علىعبئة كامل الفقرات في  تعهد تمقدمة الطلب  على املنشأة 10

 غير وصفي .أو صحي ملستحضر صيدالني أو عشبي  للمستلكين

بما تراه الهيئة من إضافة أو حذف أو تعديل على الدعاية االلتزام مقدمة الطلب  على املنشأة 11

 أو اإلعالن بخط واضح يسهل قراءته.

مقدمة الطلب  ملنشأةفي حال صدور خطاب )طلب التعديالت( من قبل الهيئة فإنه على ا 12

  االنتهاء
ً
 من تاريخ خطاب طلب التعديالت.من التعديالت خالل تسعون يوما

أال تحتوي الدعاية أو اإلعالن على معلومات تؤدي إلى التغرير باملستهلك أو إعطاء معلومات  13

 مضللة.

 إضافة عبارات توعوية إلى اإلعالن مثل:أن يتم  14

  وضع العبارة )ال يغني هذا املستحضر عن املصادر الطبيعية للفيتامينات( عند

 .الفيتاميناتاإلعالن عن 

  وضع العبارة )املكمالت الغذائية ليست بديلة عن الغذاء املتوازن ونمط الحياة

 .املكمالت الغذائيةالصحي( عند اإلعالن عن 

  ساعة يرجى استشارة الطبيب(  48وضع العبارة )إذا استمرت األعراض أكثر من

 (.Pain Killerمستحضرات مكافحة األلم )عند اإلعالن عن 

( موجود في  (Fontأكبر خط   ثحذيرات والعبارات التوعوية عن ثلأال يقل حجم نص الت 15

 اإلعالن. 
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أو ويمكن إضافة اللغة اإلنجليزية  املستخدمة في اإلعالن،أن تكون اللغة العربية هي اللغة  16

 دفع الرسوم املالية للغات األخرى. يستلزم، وال بشرط مطابقتها للمحتوى العربيغيرها 

من خالل  تفي حال كانعلى املادة الدعائية و اإلعالنية من الهيئة املوافقة أن يتم أخذ  17

العربية  داخل اململكة و مقر ذاعية التي تملك مكتب أقنوات التلفزيونية أو املحطات اإل ال

 .و موجهة للجمهور في اململكة السعودية

 .عالن على مقارنات مع مستحضرات الشركات األخرى أال تحتوي مادة الدعاية واإل  18

شروط ومتطلبات 

 خاصة للدعاية و 

في مواقع  اإلعالن

الشبكة العنكبوتية 

 منصاتو  )اإلنترنت(

 التواصل االجتماعي

 .أعالهأال يتعارض اإلعالن مع الشروط واملتطلبات واألحكام العامة لإلعالنات الواردة  19

األفراد )مشاهير  من خالل  نشر دة الدعائية و اإلعالنية التي تعلى املااملوافقة أخذ  أن يتم 20

 التواصل االجتماعي. على منصات التواصل االجتماعي( نصاتم

 )اإلنترنت( الشبكة العنكبونية واقعمفي  و اإلعالنية أعلى املادة الدعائية  املوافقةأخذ أن يتم  21

لوكانت هذه  حتىاململكة  داخلموجهة للجمهور منصات التواصل االجتماعي والتي تكون و أ

 تبث من خارج اململكة. املواقع أو املنصات

 على موقع الشبكة 22
ً
 .العنكبوتية )اإلنترنت( نفسه أن يكون اإلعالن متوفرا

أال يقوم املوقع بربط املستخدم بروابط أو مواقع أخرى تحتوي على معلومات إضافية أو  23

.املوافقة عليها من الهيئة إعالنات أخرى مالم يتم 
ً
 مسبقا

 ال يجوز تقديم معلومات خاصة باملمارسين الصحيين ضمن املواقع املخصصة للمستهلكين. 24

التواصل االجتماعي( على  نصاتالن من قبل األفراد )مشاهير مفي حال نشر الدعاية واإلع 25

التواصل االجتماعي فإنه يجب إخطار الهيئة قبل نشر الدعاية أو اإلعالن بمدة ال نصات م

 ساعة من توقيت نشر الدعاية أو اإلعالن وذلك عبر البريد اإللكتروني 12عن  تقل

AD.L@sfda.gov.sa،التواصل  منصةملعلن في أن يتم تزويد الهيئة باسم وحساب ا على

 تاريخ نشر الدعاية واإلعالن. وتحديد االجتماعي

التواصل  نصاتاإلعالن على مالدعاية و عدم تفعيل خاصية التفاعل مع الجمهور في حال نشر  26 

 ، ومن ذلك استخدام خاصية الوسم )#(.االجتماعي 

mailto:AD.L@sfda.gov.sa،على
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التواصل االجتماعي على إعالنات أخرى إضافية مالم يتم أخذ  نصاتال يحتوي اإلعالن في مأ 27 

 من الهيئة  املوافقة عليها
ً
 .مسبقا

العقد بين املنشأة 

مشاهير ) واملعلن من

 ( التواصل االجتماعي

في حال اإلعالن من خالل األفراد، فإنه يجب إبرام عقد بين املنشأة واملعلن من األفراد  28

عبر منصات التواصل االجتماعي  واالحتفاظ بنسخة من العقد )مشاهير التواصل االجتماعي( 

تقديم طلب املوافقة املرفقة عند  صورة من العقد ضمن املستنداتمع كل طرف ، مع إرفاق 

 :بنود العقد مايليعلى أن تتضمن 

 محتوى املادة الدعائية واإلعالنية. .1

  الفترة الزمنية لعرض املادة الدعائية واإلعالنية. .2

 مدة صالحية العقد. .3

 .املتوقع تاريخ نشر املادة الدعائية واإلعالنية .4

 التواصل االجتماعي لنشر املادة الدعائية واإلعالنية. منصةتحديد  .5

 سنة 21 أعلى منن يكون عمر املعلن أ. 

 املرئي واملسموع عالمالتابع للهيئة العامة لإل  (موثوق )ترخيص  نسخة من ن يتم ارفاقأ 

 املعلن. للفرد

آلية التقديم 

 واملستندات املطلوبة 

: يتم اعداد الطلب متضمنا ما يلي: 29
ً
 أوال

o  رسمي يحمل شعار الشركة وباللغة العربية ومختوم من الشركة  غطيةتخطاب

 .موجه للهيئة

o   دعاية أو إعالن موجهة للمستهلكين ملستحضر صيدالني أو  املوافقة علىنموذج

 ( (1غير وصفي .)انظر امللحق  أو صحيعشبي 

o  دعاية أو إعالن  موجهة للمستلكين ملستحضر صيدالني أو  املوافقة علىتعهد

 ( (2غير وصفي) انظر امللحق ) أو صحي عشبي

o نسخة من املادة الدعائية واإلعالنية ، أو  من املادة الدعائية واإلعالنية نسخة 

لإلعالن الحاصل على موافقة  و تمديد املوافقةفي حال طلب تجديد أ املوافق عليها

 .نهائية

o ( نشرة معلومات املريض PIL( و ملخص خواص املستحضر )SPC )-إن وجدت- 

 .املعتمدة من الهيئة

o  املعتمدة من الهيئة صورة العبوة الخارجية وامللصق الخارجي للمستحضر. 

o وإرفاق  من خالل نظام سداد املقابل املالي لخدمات الهيئة   تسديد املقابل املالي ،

 السداد. فواتير /نسخة من فاتورة

o  )إن وجدت-تفويض الجهة املنتجة للجهة املعلنة )الطرف الثاني-. 
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

  يضاف مسبقة  لإلعالن الحاصل على موافقة نهائية طلب تمديد املوافقةفي حال

 للمستندات املوضحة أعاله مايلي:

o  من خطاب املوافقة النهائية لإلعالن املراد تمديده.نسخة 

: يتم تقديم الطلب بعد اعداده من خالل الطرق التالية:
ً
 ثانيا

o  تقديم الطلب عن طريق توريده إلى قسم ترخيص الدعاية واإلعالن بقطاع العمليات

املذكورة أعاله، باإلضافة إلى إرفاق قرص مدمج على أن يتم طباعة كافة املتطلبات 

(CD.يحتوي على كافة املتطلبات املذكورة أعاله ) 

o في ملف   ارسال الطلبPDF  لكتروني:على البريد اإلواحد 

Communications.Adm@sfda.gov.sa ،لى مع وضع املرفقات كمرفق واحد ع

ويكون خطاب التغطية الرسمي في الصفحة األولى من امللف،  PDFملف  صيغة 

 حيث يتم الرد على العميل برقم القيد للطلب.

 بأن املدة الالزمة 
َ
 عمل.  يوم 15هي  للرد على الطلبعلما

  الواحدة.لاير لكل مستحضر يحمل رقم تسجيل أو ادراج في الصيغة اإلعالنية  14000 30 املقابل املالي 

mailto:Communications.Adm@sfda.gov.sa
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: الدعاية والعالن املوجهة للممارسين الصحيين
ا
إ:ثانيا

نطاق 

 التطبيق

 تنطبق التعليمات واملعلومات املوجودة في هذا الفصل على التالي: 1

 .املستحضرات الصيدالنية الوصفية 

 الوصفية والصحية املستحضرات العشبية. 

  .املستحضرات الصيدالنية غير الوصفية 

  العشبية والصحية غير الوصفية. املستحضرات 

الشروط 

 واملتطلبات

في الهيئة ، ويجوز للهيئة  أو ادراجه تجوز الدعاية أو اإلعالن عن مستحضر إال بعد تسجيله ال  2

املبتكرة غير املسجلة للتعريف بها في املؤتمرات والندوات املخصصة  ستحضراتاستثناء بعض امل

 للممارسين الصحيين فقط.

 ملدة ثالث سنوات.املوجهة للممارسين الصحيين بجميع املواد الدعائية واإلعالنية أن يتم االحتفاظ  3

واملؤتمرات والندوات والنشرات  املجالت فياملسجلة،  الدعاية أو اإلعالن عن املستحضرات تقتصر  4

 للممارسين الصحيين. املخصصة العلمية

، بحيث (Fairly Balanced)أن تكون املعلومات الواردة في اإلعالن أو الدعاية متوازنة وعادلة  5

ويمكن اختصار هذه مستحضر، تتضمن مأمونية، وفعالية، وموانع االستخدام واآلثار الجانبية لل

ملخص  في املادة الدعائية واإلعالنية يؤدي إلى( Barcode) اضافة أن يتماملعلومات شريطة 

يتم توجيه املمارس الصحي على ضرورة االطالع على وأن  ( املعتمد من الهيئةSPCخصائص املنتج )

 .( املعتمد من الهيئةSPCملخص خصائص املنتج )

 باللغة   6
ً
اإلنجليزية فقط عندما يكون الغرض منها أن تكون املادة الدعائية و اإلعالنية مكتوبة

 مخاطبة املمارسين الصحيين.

 بما ال أن  7
ً
يقتصر استخدام الدعاية أواإلعالن في املواقع وللفئات التي تم تحديدها مسبقا

 يتعارض مع األنظمة.

 الصيدالنيةااللتزام بمواد وأحكام املدونة السعودية ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات  8 

 اململكة العربية السعودية. في  والعشبية
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إ

إ

 :
ا
إاملالحقثالثا

" املجاالتاإللكتروني وذلك من خالل الضغط على خيار  "من موقع الهيئة  يمكنكم الحصول على النموذج والتعهد

إومن ثم الضغط على خيار "دواء" ومن ثم خيار "النماذج".

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 
 

 

 

إ

إ

التواصل مع الهيئة  يرجىفي حال وجود مالحظات على املواد املقدمة )إضافة الجملة التالية: يجب  9 

يقل حجم نص الجملة عن ثلث أكبر  أال  ، على (19999العامة للغذاء والدواء على الرقم املوحد: 

 .املقدمة للممارس الصحي الدعائية واإلعالنية املادةخط موجود في 
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ملستحضر صيدالني أو عشبي  وجهة للمستهلكينم عالنإدعاية أو  املوافقة على( نموذج 1امللحلق رقم ) .1

إ أو صحي غير وصفي
 معلومات المستحضر

 .Click here to enter text االسم العلمي:
 .Click here to enter text االسم التجاري:

 .Click here to enter text الشكل الصيدالني:
  غري وصفي صحي غري وصفي عشيب  ( OTC) وصفي غري صيدالين  الفئة:

 .Click here to enter text تسجيل/إدراج المستحضر: رقم
 .Click here to enter text المسوقة:/اسم الشركة المصنعة

 .Click here to enter text وكيل المستحضر:
  الدعاية أو اإلعالن

         (فيديو أو كتابة متحركةمرئي )             )صويت( مسموع     (ثابتة و/أو صورة ثابتةكتابة مقروء )  نوع اإلعالن 
    

في الشبكة العنكبوتية  الوسائط المراد اإلعالن بها
 :التواصل االجتماعي أو منصات

 

 يوتيوب    فيسبوك                      تويرت                                      سناب شات
                      انستقرام         حمركات البحث                         موقع إلكرتوين 
  حدد(:أخرى( Click here to enter text. 

 اسم و حساب المعلن
 نصاتميف  يف حال مت نشر اإلعالن من قبل األفراد)

 (التواصل االجتماعي

Click here to enter text. 

   طفل     أنثى         ذكر  الفئة المستهدفة:
 .Click here to enter text مدة الدعاية أو اإلعالن:

 .Click here to enter text :)اختياري(الجهة المنفذة 
 تصنيف الطلب

 تصنيف الطلب:
 

 الذي مل يسبق له احلصول على موافقة()لإلعالن   جديد طلب     
 لإلعالن احلاصل على موافقة هنائية منتهية الصالحية(  املوافقة جتديد( 
 لإلعالن احلاصل على موافقة هنائية سارية الصالحية( املوافقة متديد(.... 

 .Click here to enter text: السابق الدعاية أو اإلعالن املوافقة علىرقم   .Click here to enter text إذا سبق اإلعالن عنه فكم عدد اإلعالنات السابقة :
 مرتجم    مدبلج   حمليا   منتج  هل اإلعالن

 معلومات مقدم الطلب
 .Click here to enter text اسم الشخص المفوض:

 .Click here to enter text جهة العمل:
 .Click here to enter text )حدد(:أخرى   التنظيمية الشؤون مدير  مدير املكتب العلمي   الوظيفة:

 .Click here to enter text الجوال:     
 .Click here to enter text البريد اإللكتروني:

قيود أو قضايا قيد النظر باملحاكم أو الجهات أقر بأن البيانات املتضمنة في هذا الطلب واملرفقات صحيحة وفعلية وأنه ال توجد أي 

 الرسمية بحق كل من وما يتعلق بالعالن أشخاصا ومؤسسات ومستحضرات.

إالختم الرسمي

 

 

 .Click here to enter text     الجهة الطالبة

 .Click here to enter text  ولؤ اسم الشخص املس

 التوقيع
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أو  لكين ملستحضر صيدالني أو عشبيهللمست ةموجه  دعاية أو إعالن املوافقة على( تعهد 2امللحلق رقم ) .2

 غير وصفي صحي

 

إاملحترمونإ                                           إإ       إالسادة / الهيئة العامة للغذاء والدواء

إالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد:

                                  

 مواد الدعاية و اإلعالن: علىاملوافقة  طلبباإلشارة إلى الطلب املرفق واملتضمن 

 .Click here to enter text التجاري: ستحضر اسم امل

 .Click here to enter text إنتاج شركة:

 .Click here to enter text تسويق شركة:

 

 نتعهد بما يلي:عليه فإننا 

 من قبل الهيئة عدم استخدام مواد الدعاية أو اإلعالن بعد انتهاء الفترة املحددة. 

  املوافقةبعد أخذ عدم إضافة أو حذف أي معلومات. 

  الدعاية واإلعالنعلى املوافقة تدوين رقم. 

 ونظام الهيئة والئحته التنفيذية  والعشبية االلتزام بما ورد في نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية

 والئحته التنفيذية. 

 .عدم املطالبة باسترداد املقابل املالي بعد تقديم الطلب 

 

                          

 الختم الرسمي

 

 

 .Click here to enter text الجهة الطالبة

 .Click here to enter text لؤو اسم الشخص املس

 التوقيع

 
 

 

 

 

  



 

 16 من 16 صفحة

 

 قائمة التعديالت على النسخة السابقة( 3رقم ) مللحقا .3
 

 

 

 
 

 

 

وتاريخ  رقم

 النسخة السابقة
 وصف التعديل

 5النسخة رقم 

 م26/3/2017

 الدعاية واإلعالن املوجهة للممارسين الصحيين. إضافة نطاق التطبيق و شروط ومتطلبات 

 االجتماعي(التواصل مشاهير  ) األفرادمن قبل في حال اإلعالن  اتتراطإضافة اش. 

  للمستهلكين. عالن املوجهةالدعاية واإل  تطلباتمشروط و تحديث 

  "إضافة بند "تعريفات. 

 ."إضافة بند "معلومات أساسية 

 " مسؤوليات مقدم الطلب إضافة بند." 

 " مسؤوليات املنشأة الراغبة في الدعاية واإلعالن للمستحضرات املوجهة  إضافة بند

 "للممارسين الصحيين 

  نترنت( شروط ومتطلبات خاصة للدعاية و اإلعالن في مواقع الشبكة العنكبوتية )اإل إضافة

 .التواصل االجتماعي نصاتوم

 . "تحديث في بند "أحكام عامة" و "الضوابط العامة 

 ."تعديل في بند "نطاق التطبيق 

 .اتاحة ارسال الطلب عن طريق البريد اإللكتروني 

 " أو إعالن موجهة للمستهلكين ملستحضر صيدالني أو نموذج املوافقة على دعاية  تحديث

 ".عشبي أو صحي غير وصفي

 " تعهد املوافقة على دعاية أو إعالن  موجهة للمستهلكين ملستحضر صيدالني أو  تحديث

 " .عشبي أو صحي غير وصفي


