
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2النسخة   

 

 

 اترخي الإصدار 11/2011

 

 

 

 

  محالت ضوابط
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محالت التوعية ابلأمراض والتثقيف الصحي ضوابط  

  

 قطاع ادلواء

 الهيئة العامة للغذاء وادلواء

 

 املوقع للحصول عىل مزيد من املعلومات الرجاء زايرة 
www.sfda.gov.sa 

 
 

 لالس تفسارات 

dept@sfda.gov.sa-Drug 

 

 والاقرتاحاتلمالحظات ل

Drug.Comments@sfda.gov.sa  

 

 

 

http://www.sfda.gov.sa/
mailto:Drug.Comments@sfda.gov.sa
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 قطاع الدواء
 الرؤية والرسالة

 
Vision 

To be the leading regional Drug Regulatory Authority for pharmaceuticals and cosmetic products, 
with professional excellence and services that contribute to the protection and advancement of 

public health in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 الرؤية
نية دم خدماته مبهيل، ويقلتجملرقابة على األدوية ومستحضرات اأن يكون قطاع الدواء رائداً إقليمياً يف ا

 متميزة تسهم يف محاية وتعزيز الصحة يف اململكة العربية السعودية.

 

Mission 

Protecting public health by ensuring safety, quality, efficacy and accessibility of human, veterinary 
drugs and biological products, and safety of cosmetics, through administration of a national 

regulatory system which is consistent with international best practice.  Through our mission, we 
also provide accurate and scientific-based information to the public and healthcare professionals. 

 الرسالة
حليوية ة واملنتجات االبيطريية و محاية الصحة العامة من خالل ضمان أمان وجودة وفعالية وتوفر األدوية البشر 
ات تقدمي املعلومو لدولية ات اوسالمة مواد التجميل عرب تطبيق نظام وطين للرقابة متوافق مع أفضل املمارس

 .لصحينيالدوائية املبنية على أسس علمية للعامة واملهنيني ا
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 توثيق املستند:
 

 النسخة التاريخ الناشر مالحظات
 1 11/2011 اإلدارة التنفيذية للرتاخيص -

 2 4/2015 اإلدارة التنفيذية للرتاخيص حتديث
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 :مقدمة

 ن وقت ألخر عنمألمراض اعض حول ب ياجة اجملتمع للتوعية والتثقيف الصححل نظرًا

اء بدعم وتفعيل والدو ة للغذاءة العامهليئور ادوانطالقًا من  ،ا والوقاية منهاعالجهكيفية 

وعوية صحيحة تقديم معلومات ة على تهليئا وحرصًا من التثقيفية، برنامج التوعية الصحية

 .إعداد هذه الضوابط اهليئة رأتفقد ومتوازنة 

  :هدف الضوابط

صحية احلاالت البعض وألمراض ول اح ةيومالت التوعاحل تنظيمتهدف هذه الضوابط إىل 

ىل من نظام  املادة األويفلواردة ا) ةيناملنشآت الصيدال اليت متوهلاوالتثقيف الصحي 

تصة باهليئة ل اإلدارة املخمن قب رجمهولواملوجهة ل ،(املنشآت و املستحضرات الصيدلية

 العامة للغذاء والدواء.        

  :املبادئ العامة حلمالت التوعية

 عامضليل الرأي اليتم ت ث اليحبة، دقيقصحيحة و : أن تكون املعلوماتدقةال .1

التعليمية عن ولصحية ات اعلومن تتضمن عرضا للمأو، مبعلومات غري صحيحة

 .يةواحلاالت الصح كيفية التعامل مع األمراض

اريخ شكل واضح عن تنوه وبأن يو ثةاملعلومات حدي تكون : أنحداثة املعلومات .2

 .ملعلوماتنشر تلك ا

وذلك من خالل رجوعها إىل املراجع  موثقة علميًاأن تكون املعلومات  :التوثيق .3

 .ا من املصادر العلمية املعتربةالطبية أو غريه
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 ،ةاضحة يف النشروددة و ية حملعلمااملصادر واملراجع كون ت: أن املصدر حتديد .4

نص حمتوى الًا عن ومميز ضحًاوا ويف حالة االقتباس أن يكون النص املقتبس

  .اسالعام، كما جيب أن يشار إىل مصدر االقتب

 سهممبا ي، لتوعويةالنشرة اوضوع ملة تغطية اخلصائص الرئيسي أن يتم: الشمولية .5

 .جمهوررفع مستوى الثقافة الصحية لليف 

 مع ،تضخيم بواقعية ودونض املرار انتش ول اآلثار املرتتبة على نق توضح: أن التوازن .6

 نة.توازبطريقة م ية املختلفةالعالجيارات اخل عرض

سهلة القراءة و ،سليمةو حةاضو: أن تكون اللغة املستخدمة قراءةسهولة ال .7

 .سبملناا والتنسيقالفين يدعمها التصميم  للجمهور،

 بواتهاأشكال عأو  ويةية لألدتجاراء الاألمسمجيع  من أن ختلو  :الدعاية واإلعالن .8

 . و رموزدالالت أمنتجات أخرى هلا  أو أي

 :شروط محالت التوعية

 .ميةسالأال تتعارض احلملة مع تعاليم الشريعة اإل .1

 .جملتمعقاليد ات وتداأو عا أال حتتوي على ما خيدش احلياء العام .2

 .املستهدفة يف احلملةحتديد فئات اجملتمع  .3

 عمجيالتشخيص،  ،الوقايةسبل ) أن حتتوي على رسائل تتعلق بالصحة العامة: .4

 .(عالجيةاخليارات ال

 .نيةيدالاألمساء التجارية للمستحضرات الصعدم ذكر  .5
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 آخر. يار عالجيخجي على عال يارخبأفضلية  تصرحيًا أو تلميحًاعدم اإلشارة  .6

 .لذاتيالتشخيص والعالج ااحلملة على ال تشجع أن  .7

لدى أفراد لع خلوف واهلا سببيد الذي ق الرتويععن التضخيم أو  الكليالبعد  .8

 اجملتمع .

 .املختص لصحيارس املماوإستشارة تأكيد على ضرورة مراجعة الـ .9

ستحضرات ة التسويق للمت ممارسقياخالااللتزام مبا ورد يف املدونة السعودية أل .10

 الصيدالنية . 

 التحلمبا صةاخلا االنرتنت مواقع واحكام ضوابط

 التوعوية:

 مباشر. وى بشكلحملتان جيب أن يكون اسم النطاق واضحًا ومعربًا ع .1

 .لسعوديةية اعربن يكون النطاق مسجاًل يف اململكة الأجيب  .2

وقع يف تقديم ال يعتمد امل فسه وأنقع نون تكون املادة العلمية متوفرة يف املجيب أ .3

 .خارجية ساسية على روابطاملعلومة األ

ت توي على معلوماحتاخرى  واقعو مأروابط بأن ال يقوم املوقع بربط املستخدم  .4

 .ذاء و الدواءامة للغالع يئةاهلمن  وافقةاملإضافية إال بعد احلصول على 

 ضح.ل واشكأن يتم إضافة آخر تاريخ لتحديث الصفحات ب .5
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عديل أو بل إجراء أي تلدواء قء واذاجيب احلصول على موافقة اهليئة العامة للغ .6

 للموقع. أو تغيري حتديث

 ذلك. ستدعيتستجدات م هورظلة كل املوقع يف حاحيق للهيئة إيقاف جزء أو  .7

 عقولة.ازنة وممتو يقهعن املوقع االلكرتوني بطر الرتويجأن يتم  .8

مالئية اإل مة من األخطاءحة وسليواض عوقأن تكون اللغة العربية املستخدمة يف امل .9

 والنحوية.

 وقع بأي شكل منيف امل حينيلصال جيوز تقديم معلومات موجهة للممارسني ا .10

 . األشكال

ض اجلانبية الغ عن األعراباء لإلالدوء ورابط لنماذج اهليئة العامة للغذاجيب وضع  .11

 ضمن املوقع. 

من اص باهليئة ضسموم اخلوال يةدوعناوين االتصال مبركز معلومات األإضافة  .12

 املوقع.
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لة محمنها تضتن أ جيباحلد األدنى للمعلومات اليت 

  :يةالتوع

 .مبسطة ريقةبط اخماطرهاحلالة و عيةنومسببات املرض أو ذكر  .1

 ر.بشكل ميس ناسبةامل عالجت الراوخيا الوقائية والتشخيصيةعلومات تقديم امل .2

ية ي أعراض جانبأ دو)يف حالة وج : ومثال ذلك:للمرضى املوجهه نصائحال تقديم .3

 نها(.ئية لإلبالغ عة الدواالمالسلألدوية االتصال باملركز الوطين للتيقظ و

ع إليه معتربة للرجو رمصادكر ب ذجي: من املعلومات ملتوفرة لالستزادةاالليات ا .4

 (.الدواءولعامة للغذاء هليئة ا ايف مومثال ذلك: )مركز معلومات األدوية والسمو

 ة:مللصالحية ترخيص احل املدة الزمنية

 مستجدات ظهورو أ، ن ذلكقل مأة مد اجلهة املتقدمةما مل تطلب  سنتان هجريتان

 ة.حلملا عادة النظر يف املعلومات الواردة يفتستوجب إ

 : أحكام عامة

ا ثبت ماألمراض متى  عية منالتووحي حيق للهيئة إلغاء ترخيص محلة الثقيف الص .1

 ة . ئحهلا خمالفة اجلهة احلاصلة عليه هلذه الال

 .كان إيقاف احلملة مؤقتًا ألي سببحيق للهيئة  .2

   . الالزمة يقاع العقوبةلفات إلملخااان حيق للهيئة إحالة اجلهة املخالفة إىل جل .3

ملة خالل فرتة سريان حيق للهيئة مباشرة اإلشراف والرقابة على احملتوى العام للح .4

    الرتخيص.
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 :آلية طلب املوافقة

 صحيض والتثقيف الاألمراب وعيةت ةحبملتعبة منوذج طلب املوافقة على القيام  .1

 .(1)مرفق

 (.2رفق منوذج التعهد )م وختم تعبئة .2

  ءادي خلدمات قطاع الدواتسديد املقابل امل .3

 .لبل للتعديقمي قامج رمد إرفاق حمتوى احلملة املقرتح على شكل قرص .4

 

 امللحقات:

 . الصحي قيفوالتث مراضباأل وعيةالت محلة على املوافقة طلب استمارة منوذج .1

 .التعهد .2
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 صحي  ثقيف الالتض وباألمرا (  استمارة طلب محلة التوعية 1منوذج رقم ) 

 بياانت محلة التوعية ابألمراض والتثقيف الصحي
  :عنوان احلملة

  :موضوع احلملة
 اجنليزي □عريب                        □ :لغة احلملة

  :اسم املنشأة املمولة للحملة
  الوكيل:

ن عاجلهات املنفذة )يف حال اختالفها 
 الشركة املمولة أو الوكيل(:

 

 لة التوعويةاحلم
 احلملة التوعويةطبيعة  

   )ال ميكن حتديد أكثر من ثالث خيارات(
 مرئي         □  مسموع   □   مقروء   □
 لوحات إعالنية □  بريد إلكرتوين □  رسائل جوال  □
    ..........................................أخرى:   □

  الفئة املستهدفة:
  :احلملةمدة 

 لطلبتصنيف ا
 تصنيف الطلب:

 
  احلملةتعديل صيغة  □  جتديد الطلب     □  طلب جديد     □
 ..........................................أخرى: □ 

 …………: توعويةاحلملة الرقم طلب املوافقة على ……………السابقة : احلمالتفكم عدد  كان االختيار جتديد الطلبإذا  
 معلومات مقدم الطلب

  لشخص املفوض:اسم ا
  جهة العمل:

 مدير الشؤون التنظيمية □            مدير املكتب العلمي  □ الوظيفة:
  اجلوال:     

  الربيد اإللكرتوين:
 ضااي قيد النظرقيود أو قأي  نه ال توجدأو  ةقر أبن البياانت املتضمنة يف هذا الطلب واملرفقات صحيحة وفعليأ

 .اتستحضر ية حبق كل من وما يتعلق ابإلعالن أشخاصا ومؤسسات ومابحملاكم أو اجلهات الرمس
 الـجـــهـــــــة الطـــــــالـبـــة 

 اسم الشخص املسئول                       اخلتم الرمسي
 التـــــوقـــــــــيــــــــــــــــــــــــع
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 (: التعهد2مرفق رقم )

     

 اهليئة العامة للغذاء والدواء

 م عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:السال

                                  

 :وائيو التثقيف الدأتوعوية لة الاحلمباإلشارة إىل الطلب املرفق واملتضمن طلب 

 :احلملةاسم  

 :الشركة أو اجلهة املمولة

 عليه فإننا نتعهد مبا يلي:

  ريخ املوافقة من تا هجريتان سنتاني ة وهددبعد انتهاء الفرتة احمل احلملةعدم استخدام

 النهائية.

  نهائية ة الفقخذ املواأعدم إضافة أو حذف أي معلومات بعد. 

 احلملةرقم قرار موافقة اهليئة على  إضافة. 

 يئة العامة للغذاء ية و نظام اهللصيدالنات اضرااللتزام مبا ورد يف نظام املنشآت واملستح

 والدواء والئحته التنفيذية. 

 اقبل نشره احلملةاهليئة بنسخة من  تزويد. 

  لطلب.يم اقدتبعد  املاليعدم املطالبة باسرتداد املقابل 

                          

  ـةبــالـالـجـــهـــــــة الطـــــــ

 اسم الشخص املسئول                      الرمسي  اخلتم

 ــــعـــــــــــــالتـــــوقـــــــــيـــــــ

 


