
 م4102لسنة (  3)رقم تعليمات 
 بشأن تنظيم اإلعالم الدوائي 

 

 
 وزير الصحة 

 منه،( 17/3)م وتعديالته، وال سيما المادة 3002استنادًا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 
 م،2004لسنة ( 30)ون الصحة العامة رقم وعلى قان

، وال م32/73/3002بتدددددداري  نظددددددام م اولددددددة م نددددددة الصدددددديدلة قددددددرار مولدددددد  الددددددو را  ب علددددددىبعددددددد اال ددددددال  و 
 منه،( 703)و  (87)سيما المادتين 

 وبناً  على مقتضيات المصلحة العامة،
 وعلى الصالحيات المخولة لنا،

 
 :أصدرنا التعليمات اآلتية

 
 (1)مادة 

صصددددة ل ددددا ادنددددا ، مددددا لددددم تدددددل القرينددددة يكددددون للكلمددددات والعبددددارات الددددواردة  ددددي يددددخ  التعليمددددات المعدددداني المخ
 :خالف خلكعلى 
 .و ارة الصحةالفلس ينية :الوزارة
 .و ير الصحة :الوزير
 .وكيل و ارة الصحة :الوكيل
 .م نة الصيدلة :المهنة
 .اإلدارة العامة للصيدلة :اإلدارة

شدددددركات المنتودددددة اي نشدددددا  او موموعدددددة مدددددن األنشدددد ة تنفدددددخيا او ت  ي دددددا او تتبنايدددددا ال :اإلعالالالالالدو الالالالالالدوا  
او المسدددددوقة للمستحضدددددرات الصددددديدالنية والعشدددددبية و تعمدددددل علدددددى تدددددروي  منتوات دددددا  لدددددى مقددددددمي الخددددددمات 

 .الصحية
الصدددديادلة الددددخين يقومددددون ب يددددارة مقدددددمي الخدددددمات الصددددحية او الصدددديدليات او  :منالالالالدوإلو اإلعالالالالدو الالالالالدوا  

الم عدددددددددن المستحضدددددددددرات المستشدددددددددفيات او ايدددددددددة مرا دددددددددو رعايدددددددددة صدددددددددحية اخدددددددددر  ب ددددددددددف التدددددددددروي  واإلعددددددددد
 .الصيدالنية والعشبية



الشدددددخر المدددددرخر والمودددددا  لممارسدددددة الم ندددددة مدددددن نقابدددددة الصددددديادلة وو ارة الصدددددحة والمسدددددول :الن الصالالالالاليد
 .  لد  نقابة الصيادلة

كددددل مددددادة او موموعددددة مددددواد تسددددتعمل  ددددي تشددددخير ومعالوددددة امددددرا  اإلنسددددان :المستحضالالالالر الصالالالاليدالن 
، او توصدددددف بددددد ن ل دددددا يدددددخ  الصدددددفات، وتددددد  ر علدددددى بنيدددددة من دددددا الوقايدددددةاو شدددددفاو ا او تخفيدددددف  الم دددددا او 

 .الوسم او اي من وظاوفه
وتحضددددددددر علدددددددى شددددددددكل   بدددددددي اسددددددددتخدامالتدددددددي ل دددددددا النباتدددددددات او األعشددددددددا   :المستحضالالالالالالالرات الع الالالالالالالالإلية 

 .صيدالنيمستحضر 
األ بدددددددا  البشدددددددريين او ا بدددددددا  األسدددددددنان او الصددددددديادلة او الممرضدددددددين او  :مقالالالالالالالدمو اللالالالالالالالدمات الصالالالالالالالحية

بشدددددرا  او توريددددددد او  دارة او تو يددددد  المستحضددددددرات  اعضدددددا  الم ددددددن ال بيدددددة المسدددددداندة او اي شدددددخر يقددددددوم
 .ا نا  ممارسة م نته الصيدالنية
 ريددددو اإلرسددددال  وسدددداول اإلعددددالن المرويددددة او المسددددموعة او المقددددرو ة او اإلعددددالن عددددن:واإلعالالالالدو التالالالالروي 

 .بالبريد المباشر او عن  ريو ت ويد العينات ال بية الموانية او ال دايا او الفعاليات والضيا ة
شررر تملك مررردل أرررة مرلصميحرررمل ررر  الحسررررلترررصلكأررر   ل ت أةس ررر   ل ت ررر     مل:مالالالالق حالالالو التسالالالويو

 .ب  جبلك ت  لصيلكف حضل نل تش تمل ت ا عملصيل ت كةبل تعم يل ت   الهايلك زحع

 
 

 (2)مادة                                                      
االرتقا  ودعم وتقوية الرعاية الصحية من خالل اتبا  المدن   العلمدي  دي اإلعدالم الى   دف اإلعالم الدواويي

للحددع علددى وصددف او ت ويددد او شددرا  او اسددتعمال المستحضددرات الصدديدالنية والعشددبية وبمددا ال يتعددار  مدد  
 .التشريعاتخات العالقة

 
 (3)مادة 

 :اآلتي إلعالم الدواوييشتر  لممارسةا
 .اإلعالم عنه مسواًل لد  الو ارة ان يكون المستحضر المراد .7
تلقدددددى التددددددري  العلمدددددي الكدددددا ي الدددددخي يمكنددددده ، و مدددددرخر دليصددددديالتدددددروي  واإلعدددددالم الددددددواوي ان يمدددددار  .3

 .من  ع ا  المعلومات العلمية الدقيقة والتقنية عن اي مستحضر يقوم بالدعاية له



ح وتت دددددابو مددددد  مدددددا يدددددو وارد ان تكدددددون المعلومدددددات الدددددواردة  دددددي وسددددديلة اإلعدددددالم مكتوبدددددة بشدددددكل واضددددد. 2
 . ي ملخر مواصفات الدوا  الواردة  ي ملفات التسويل

 .ان يكون لد  الشركة الصانعة او الوكيل مكت  علمي او مندو   عالم دواوي. 4
 
 (4)مادة 

 :إلعالم الدواويا صي ة  ي التالي يشتر  تو ر .7
علمددددددددي  ق عيددددددددًا لوصددددددددف المستحضددددددددر بدددددددددون خكددددددددر مرودددددددد (  مددددددددن)ان ال تسددددددددتخدم كلمددددددددة  .ا 

 .مو و
لوصددددددف مستحضددددددر كددددددان قددددددد تددددددم التددددددروي  لدددددده ألك ددددددر مددددددن ( وديددددددد)ان ال تسددددددتخدم كلمددددددة  .  

 .سنة
 . ال يوو  التصريح ب ن مستحضرًا ما لي  له اعراضًا وانبية او خ يرة او تسب  اإلدمان. 3
 يودددد   عددددالم الددددو ارة  ددددي حالددددة  وددددرا  اي ت ييددددر او تعددددديل علددددى وسدددديلة اإلعددددالم واخددددخ الموا قددددة علددددى. 2

 .اإلورا يخا 
 

 (5)مادة 
 : ي اآلتي وساول اإلعالم الدواويتتم ل 

وسدددددداول مقددددددرو ة يددددددخكر  ي ددددددا الدراسددددددات والمراودددددد  ال بيددددددة والدراسددددددات المقارنددددددة ومكددددددان نشددددددوو ا ويددددددي . 7
 :كاآلتي
 .النشرات ال بية المختلفة .ا 
 .الموالت ال بية والكتيبات .  
 .الكت  والمراو  ال بية .ج 
 .اإلعالنات الودارية .د 
 .والموالت الصحف .ه 
 .الرساول القصيرة .و 



 :الوساول المروية والمسموعة. 3
 .اإلخاعة .ا 
 .التلف يون .  
 (.اإلنترنت)شبكة المعلومات اإللكترونية  .ج 
 .الكمبيوتر واألقرار المض و ة ووساول التخ ين الخاروي .د 
 .المحاضرات والندوات ال بية .ه 
ل ددددددم  مددددددا بشددددددكل  ددددددوري او عنددددددد  لوعددددددل المنددددددت  مدددددد لوفالمقدمددددددة ل  بددددددا   العينددددددات ال بيددددددة الموانيددددددة. 2

 :ويشتر   ي ا ال ل 
م بوعددددددة بالل ددددددة العربيددددددة او ( ليسددددددت للبيدددددد  عينددددددة  بيددددددة موانيددددددة )ان تحمددددددل كددددددل عينددددددة عبددددددارة  .ا 

الوعددددددا  الددددددداخلي وعلددددددى وو ددددددين مددددددن ال ددددددالف الخدددددداروي،  هاإلنولي يددددددة او الفرنسددددددية علددددددى لصدددددداق
 .نظام م اولة م نة الصيدلة من( ا / 23)المادة  ألحكامو قا 

 .ان تحتوي العينة الموانية على النشرة الداخلية للعلبة .  
 .الصيدالني ان تكون سعت ا اقل من سعةالعبوة المسولة للمستحضر .ج 
 :ال دايا.4

يوددددو  تقددددديم يدددددايا خات عالقددددة مباشددددرة بم نددددة ال دددد  او الصدددديدلة وتعددددود لفاودددددة المرضددددى بشددددكل  .ا 
والدددددددوريات العلميددددددة وال بيددددددة والوسدددددداول التعليميددددددة واألقددددددالم ود دددددداتر تدددددددوين رويسددددددي، م ددددددل الكتدددددد   

 .المالحظات واألشيا  المشاب ة
يمندددد  ت ويددددد او عددددر  تقددددديم ال دددددايا او المبددددالي النقديددددة او الفواوددددد العينيددددة  لددددى مقدددددمي الخدددددمات  .  

الصدددددددحية كحدددددددا   للقيدددددددام بأع دددددددا  الوصدددددددفات ال بيدددددددة او صدددددددرف او بيددددددد  او  ع دددددددا  مستحضدددددددر 
 .صيدالني او عشبي

 اسدددددم المنددددت  الددددددواوي واالسدددددم العلمددددديو يودددد  ان تكدددددون ال ددددددايا محتويددددة  قددددد  علدددددى شددددعار الشدددددركة  .ج 
 .العالمة التوارية، و او االسم العالمي غير االمتالكي

 .ال يوو  تقديم يدايا مقصود من ا الفاودة الشخصية لمقدمي الخدمات الصحية او غيريم .د 
 .ال بية والعلمية للمرضى والمست لكين  يوو  تو ي  الكتيبات والنشرات .ه 



 (6)مادة 
نظددددام مراقبدددددة ومحاسدددددبة مناسدددد   يمدددددا يتعلدددددو بالعيندددددات  مالددددك حدددددو التسدددددويويودددد  ان يكدددددون لكدددددل  .7

 .قوم بتو يع ايالموانية التي 
عيندددات مدددن المنتودددات الدواويدددة التدددي تحتدددوي علدددى  األ بدددا  ت ويدددد مالدددك حدددو التسدددويويمنددد  علدددى  .3

العقدددددددداقير المددددددددواد المخدددددددددرة والمدددددددد  رات العقليددددددددة ومستحضددددددددرات المخدددددددددرات المدروددددددددة  ددددددددي وددددددددداول 
 . والتي يتم تعديل ا سنوياً ، وية المراقبة الصادرة من الو ارةالخ رة واألد

 
 (7)مادة 

 :اآلتياإلعالنات ال بيةيشتر   ي 
واالختصددددددارات  ددددددي اإلعالنددددددات بالت ددددددابو والصدددددددو والوضددددددو  والدقددددددة ان تمتددددددا  العبددددددارات  .7

 .م  الحقاوو والدراسات العلمية
ان تخلدددددو اإلعالندددددات مدددددن اي تلميحدددددات بددددد ن الددددددوا  او اي مدددددن مكوناتددددده الفعالدددددة ل دددددا تميددددد   .3

 .بوودة او خاصية، ما لم ت بت بدراسات علمية مو قة ومحايدة
 . سلو  تضليلي مبالي  يه او محرفان ال تكون المعلومات المنشورة مقدمة ب .2

 
 (8)مادة 

 :اآلتيالنشرات ال بيةيشتر   ي 
 :ةاآلتي العناصر ان تحتوي النشرة ال بية ل دوية التي تحتاج وصفة  بية على. 7  

 .اسم المادة الفعالة .ا 
 .االسم التواري .  
 .الشكل الصيدالني .ج 
 .العناصر التي يمكن ان تسب  المضاعفات الوانبية .د 
 . االمخصصة ل الورعة الدواويةالمختلفة و  العالجدواعي  .ه 
 .المضاعفات الوانبية .و 
 .المحاخير وعدم االستعمال .  



 .التفاعالت الرويسية للعالج .  
 .اسم الشركة وعنوان ا والوكيل .  
 .المراو  ال بية ودساتير األدوية .ي 

 :اآلتيةالعناصر  على( OTC)ان تحتوي النشرة ال بية ل دوية التي ال تحتاج وصفة  بية . 3
 .المادة الفعالة .ا 
 .االسم التواري .  
 .الشكل الصيدالني .ج 
 .دواعي االستعمال .د 
 .الورعة الدواوية لكل دا  عالوي .ه 
 .المحاخير وموان  االستعمال .و 
 .اسم الشركة وعنوان ا والوكيل .  

 
 (9)مادة 

الدددددددعوة  لددددددى محاضددددددرات او ندددددددوات  بيددددددة بقصددددددد  مالددددددك حددددددو التسددددددويواو الصددددددانعة لشددددددركات ليوددددددو  . 7
المحاضددددددددددددرات او الندددددددددددددوات متخصصددددددددددددون مددددددددددددن العلمددددددددددددا  خوي  بشددددددددددددر  ان يلقددددددددددددياإلعددددددددددددالم الدددددددددددددواوي، 
 .االختصار والخبرة

مددددددن مقدددددددمي الخدددددددمات الصددددددحية تقددددددديم ال دددددددايا الرم يددددددة للحضددددددور  الراعيددددددةالصددددددانعة يوددددددو  للشددددددركة . 3
 .ت اعلى نفق

 
 

 (11)مادة 
 :و قا للشرو  اآلتية  والضيا ةالفعاليات تنظم  .7

ان تكددددددون منظمددددددة ب سددددددلو  يدددددد دي  لدددددددى  يصددددددال المعلومددددددات العلميددددددة القيمددددددة والت قيفيدددددددة  .ا 
 .المحد ة



ان تكددددددون الضدددددديا ة محددددددددة بالسددددددفر والمواصددددددالت والووبددددددات واإلقامددددددة ورسددددددوم التسددددددويل  .  
 .األصلية  ق 

 . ق  ان يتم تقديم الضيا ة  لى األشخار المشاركين بالفعاليات .ج 
ال يودددددو  ألي شدددددركة تنظددددديم او رعايدددددة ايدددددة  عاليدددددة خدددددارج  لسددددد ين  ال  خا كدددددان معظدددددم المددددددعوين مدددددن  .3

 .الخارج
 

 (11)مادة 
 يتلقايددددددا تقدددددداريراو  عددددددن ايددددددة معلومددددددات مالددددددك حددددددو التسددددددويو بددددددال   مندددددددو  اإلعددددددالم الدددددددواوي علددددددى. 7

 .التي تنتو ا الشركة الصيدالنية لمستحضراتل األعرا  الوانبيةبخصور 
لمستحضدددددر لدواويدددددة اليقظدددددة تخدددددر ال معلومدددددات بددددد ياإلدارة  بدددددال   مالدددددك حدددددو التسدددددويو علدددددى يتووددددد . 2

ظ دددددرت مخدددددا ر او مضددددداعفات وانبيدددددة او اي  واودددددد ناتودددددة عدددددن اسدددددتعمال   خا التسدددددويو،بعدددددد  الصددددديدالني
 .نماخج خاصة بخلكبموو  ولم يتم خكريا  ي النشرات ال بية  صيدالنيالمستحضر ال
 

 (12)مادة 
 :االلت ام باآلتي اإلعالم الدواوي مندو  على
 .االلت ام بقواعد واس  و دا  اإلعالم والتروي  الدواوي. 7  
 .عدم تقديم اي معلومات م لو ة بقصد  يادة المبيعات او الت  ير على مستحضر منا  . 3  
 . املخر عن خصاور المستحضرات التي يتم التروي  لبالخدمات الصحية  ومقدمت ويد  .2  
 
 
 
 

 (13)مادة 



يكددددددددون مسدددددددد واًل عددددددددن  مددددددددرخرتفددددددددوي  صدددددددديدالني  مالددددددددك حددددددددو التسددددددددويويودددددددد  علددددددددى كددددددددل شددددددددركة او 
عددددددن المخالفددددددات التددددددي يقددددددوم ب ددددددا  مددددددل المسدددددد ولية القانونيددددددةيتح، و النشددددددا ات الترويويددددددة واإلعددددددالم الدددددددواوي

 .مندوبي اإلعالم الدواوي
 
 (14)مادة 

مالدددددك حدددددو التددددد ام الشدددددركة او  للرقابدددددةعلى مدددددد لديددددده عام اإلدارة تكليدددددف صددددديادلة مدددددن العددددداملين مددددددير ل. 7
 يخ  التعليمات الواردة  ي حكام باألالتسويق

ب يدددددة و ددددداوو  المدددددراقبين كا دددددة التسددددد يالت الال مدددددة وت ويدددددد تقدددددديم مالدددددك حدددددو التسدددددويواو علدددددى الشدددددركة . 3
 .او معلومات ال مة ألدا  م مت م

 
 (15)مادة 

الصديدالنية  اإلعدالم الددواوي للمستحضدراتو التدروي   دتح مكتد  علمدي ب ددف  او وكال يداللشركة الصدانعة. 7
 .المسولة  ي دولة  لس ينالعاودة ل ا و 

 .يتم الترخير بفتح مكات  علمية للشركات الصانعة او وكالو ا من قبل الو ارة . 3
 
 (16)مادة 

عددددددن  الدددددددعاوي او الصددددددوت او الصددددددورة المسددددددتعملة  ددددددي اإلعددددددالنعلددددددى الددددددنر يشددددددتر  موا قددددددة اإلدارة . 7

 .من يخ  التعليمات ( 8/3)و قا ألحكام المادة مستحضر صيدالني اوعشبي 

علدددددى  لددددد  اإلعدددددالن او التعدددددديل عليددددده خدددددالل مددددددة اقصدددددايا اسدددددبوعين مدددددن تددددداري   لردتلتددددد م الدددددو ارة بدددددا. 3

 .تقديمه

 . الموا قة على اإلعالن لمدة سنة ويراعى التوديد بتقديم  ل  قبيل انت ا  المدةتمنح اإلدارة . 2

 .الشرو  الواردة  ي يخ  التعليمات يخالفللو ارة وقف اي  عالن يحو , 4
 



 (17)مادة 
 :اآلتي مووه للوم ور مباشرة مستحضر صيدالني او عشبي عن لدعاية واإلعالن يشتر  ل .7

 .األدوية التي ال تحتاج  لى وصفة  بيةان يقتصر اإلعالن على  .ا 
 .مسواًل لد  الو ارةالصيدالني  ان يكون المستحضر  .  
 .الصيدالنيم  النشرة الداخلية المعتمدة للمستحضر  نان ال يتعار  مضمون اإلعال .ج 
 دددددي اإلعالندددددات بالت دددددابو مددددد  الحقددددداوو العلميدددددة، وعدددددر   اتان تمتدددددا  العبدددددارات واالختصدددددار  .د 

 .يس ل   م ا من الوم ور يخ  المعلومات ب ريقه
 ".ضرورة استشارة ال بي "ان يخكر  ي اإلعالن  .ه 

و يقتصدددددر  ،ال يودددددو  اإلعدددددالن عدددددن المستحضدددددرات الصددددديدالنية التدددددي تت لددددد  وصدددددفة  بيدددددة للوم دددددور .3
 .اإلعالن عن ا  ي الموالت والم تمرات والندوات والنشرات العلمية ولمقدمي الخدمات الصحية

بدددد ك ر مددددن شددددكل صدددديدالني بشددددر  ان يحتددددوي علددددى نفدددد  صدددديدالني اإلعددددالن عددددن مستحضددددر  يمكددددن .2
 .المادة الفعالة ودواعي االستعمال ال بي

 
 (18)مادة 

 :اآلتيعلى مووه للوم ور مباشرة يحظراحتوا اإلعالن عن مستحضر صيدالني او عشبي 

 .ما يساعد المتلقي على التشخير الخاتي للمر  .7
 .للمتلقي ووود  واود للمستحضر غير مووودة اصالً على معلومات م لو ة ومضللة توحي  .3
 .ما يقارن يخا المستحضر بمستحضر  خر .2
 .على الفاظ منا ية ل خالو والتقاليد العامة .4

 
 
 
 (19)مادة 

 .يل ى كل ما يتعار  م  احكام يخ  التعليمات



 

 (21)مادة 

علددددى وميدددد  الو ددددات المختصددددة كا ددددة، كددددل  يمددددا يخصدددده، تنفيددددخ احكددددام يددددخ  التعليمددددات، ويعمددددل ب ددددا مددددن 
 . ي الوريدة الرسمية نشرياتاري  
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جواد عواد . د  
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