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 6 من 1 صفحة

 

 

 

 

 الفصل األول 

 النطاق
 

طبق مبيدات  منتجاتو  األعالف ومنتجات الغذائية واملنتجات السلع إعالنات جميع على الدليل هذا      ي 

ا املنتجةآفات الصحة العامة   اإلعالمية الوسائل جميع في عنها اإلعالن يتم التي ،املستوردة أو        محلي 

العربية السعودية من خارج  تستهدف املستهلك في اململكةتي وال السعودية العربية اململكة داخل

 .الترويجية اإلعالنات ا     أيض   ذلك ويشمل ،اململكة
  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 وسائل الدعاية أو اإلعالن  

 

:
 
 أوال
 
   الدعاية أو العالن وسائل    

 

 التلفزيون. .1

 الصحف. .2

 املجالت. .3

 الراديو. .4

 املطويات. .5

 ات.اللوحات اإلعالنية في الطرق .6

 رسائل الجوال.  .7

 جميع قنوات التواصل االجتماعي. .8

 وسائل النقل بجميع أنواعها. .9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 من 2 صفحة

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 اإلعالن الدعاية أو املوافقة املباشرة على 
 

: الشروط واملتطلبات 
 
                   أوال
 
    

ء إدراجه في الهيئة العامة للغذا و أتجوز الدعاية أو اإلعالن عن أي منتج إال بعد تسجيله ال  .1

 .والدواء

 للحياء العام. خادشة اإلعالن تكون الدعاية أو  يجب أال  .2

 بشكل مباشر أو غير مباشر.األخرى نتجات باملعبارة تمس  اإلعالن أي و أتتضمن الدعاية  أال يجب  .3

 ا.                    ودقيقة ومثبتة علمي  صحيحة  اإلعالن بالدعاية أو أن تكون املعلومات املتضمنة يجب  .4

 اإلعالن على عبارات تحتمل التفسير أو التأويل غير املقبول.تحتوي الدعاية أو  أال يجب   .5

 .من الهيئةغير معتمدة تغذوية أو صحية  ادعاءاتعلى  اإلعالن الدعاية أو حتوي ال تأيجب   .6

املنتج على باحتواء  االدعاء يتمعبارات مضللة للمستهلك، وأال  اإلعالن الدعاية أو حمل ت يجب أال  .7

 به. ةو خلوه من مكونات موجودأ مكونات ال تدخل في تركيبته

، الصورة الفعلية للمنتج في السوق  اإلعالن الدعاية أو أن تكون صورة املنتج املستخدمة في  يجب .8

 قمبيدات آفات الصحة العامة يجب أن تكون صورة امللصق الواردة في اإلعالن صورة امللص أما

 لدى الهيئة. املعتمدة للمنتج

 عنها. اإلعالن الدعاية أو نتجات غير املسموح يكون املنتج من امل أال يجب  .9

و غير أيماءات سواء كانت بشكل مباشر إو أيحاءات إأي على  اإلعالن الدعاية أو حمل تال يجب أ .10

 ساس ي.األ  اعن هدفه الدعايةمباشر تخرج 

 املوجه لألطفال على مشاهد ذات ممارسات خاطئة. اإلعالن الدعاية أو حتوي ت أال يجب  .11

 ،ةيعلى مشاهد أو ممارسات مهنية متخصصة أو غير حقيق اإلعالن الدعاية أو ء في حالة احتوا .12

ها بواسطة أشخاص ؤ بأن هذه املشاهد تم أدا اإلعالن الدعاية أو  فإنه يجب التنبيه خالل

 تقليدها. وينبغي عدم ،محترفين

 عالن.اإل  و أية تلتزم الجهة املعلنة بتحديد الفئة املستهدفة للدعا .13

علنة بإيقاف الدعاية أو اإلعالن عند ظهور أي مستجدات جديدة ترى الهيئة تلتزم الجهة امل .14

 أهمية إيقافه، على أن يتم ذلك بعد إخطار الجهة املعلنة بأسباب اإليقاف.

 

 



 

 6 من 3 صفحة

 

 

 

 

املوافق  اإلعالن الدعاية أو يجب التقديم على طلب جديد في حالة الرغبة للتعديل على صيغة  .15

 .اإلعالن الدعاية أو  املوافقة علىتجديد حالة  فيأو من قبل الهيئة  عليها

املوافقة تبدأ من تاريخ إصدار  ،واحدة هجرية ه سنةومحتوا اإلعالن للدعاية أو الترخيص  مدة .16

 .املباشرة

 .اإلعالن الدعاية أو تلتزم الجهة املعلنة بوضع رقم املوافقة على  .17

 
 

ا  : إجراءات املوافقة املباشرة:      ثاني 
 

والتأكد من مطابقته لألنظمة واللوائح الخاصة بذلك  ،عالنهااسة إبدر  تقوم الجهة املعلنة .1

 والشروط واملتطلبات الواردة في هذا الدليل.

اتقديم الطلب  .2 قرار القانوني بالتزامها بعدم تعبئة النماذج واإلعلى موقع الهيئة بعد            إلكتروني 

شروط واملتطلبات الواردة مخالفة اإلعالن لألنظمة واللوائح واملواصفات والتعاميم الخاصة وال

 في هذا الدليل.

 تسديد املقابل املالي. .3
 

 

 

 الرابعالفصل 

 حكام عامةأ
 .موافقة الهيئة بعد للمنتج إال عالنإ دعاية أو و بث أي أيجوز للجهة املعلنة/املعلن نشر  ال  .1

علنة عن منتجاتها تعت .2
 
                    اإلخطارات واملكاتبات واإلنذارات التي توجهها الهيئة للجهة امل
 
 حةبر صحي                                                        

جهتثارها القانونية إذا ونافذة آل  على العنوان املبين في السجل التجاري أو في نموذج الطلب      و 

 املقدم أو في قاعدة بيانات الهيئة.

د القواع اإلعالن الدعاية أو ه في حال مخالفة إلغائأو  اإلعالن الدعاية أو للهيئة الحق في إيقاف  .3

 .شتراطات الواردة في هذا الدليلواال 

 اإلعالن الدعاية أو األضرار القانونية الناتجة عن مخالفة  عن املسؤولة الجهة هي الجهة املعلنة .4

 الهيئة. عن الصادرة واللوائح والقوانين واألنظمة لألدلة

يجب الحصول على املوافقات الالزمة من الجهات األخرى ذات العالقة فيما ال يدخل ضمن  .5

 اختصاص الهيئة.

 الهيئة. هخاضعة للتعديل والتحديث حسب ما ترا االشتراطاتهذه  .6



 

 6 من 4 صفحة

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 العقوبات 
 

 خرى ذات العالقة. ة واألنظمة األ بالهيئ املعتمدة والجزاءات العقوبات الئحة حسب مالية غرامة .1

 .املعلنة الجهة حساب على ويكون  اإلعالن الدعاية أو  إزالة/إيقاف .2

 ينفي (كة في مواقع التواصل االجتماعي إن وجدوعلى حساب الشر ) رسمية صحيفة في اإلعالن .3

 .املعلنة الجهة حساب على اإلعالن الدعاية أو  في ورد ما

 .ةاملخالف اإلعالن الدعاية أو  تصحيح يتم حتى املنتج تسجيل إيقاف .4
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس الفصل 

 املقابل املالي 

 
 نوع العالن املقابل املالي / ريال

اإلعالن في مل رقم تسجيل يحريال لكل منتج  250

 الواحد

 جميع أنواع الوسائل

 )مقروء،مسموع،مرئي(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 من 5 صفحة

 

 

 

 

 ألسئلة الشائعةا                                       
 دة الالزمة الستخراج الترخيص؟املما  -1

 .يلكتروندر بشكل مباشر عن طريق النظام اإلالترخيص يص

 عالن؟اإل  و أدعاية لواجبة إلصدار ترخيص الالرسوم ا ما -2

 الرجاء االطالع على الفصل السادس.

 صدار ترخيص دعاية وإعالن ملوقع الشركة على االنترنت؟هل يجب إ -3

 ملنتجاته.أو  صدار ترخيص دعاية ملوقع الشركة بشرط عدم الترويج لهال يجب إ

ص الطريقة الصحيحة لترخير التواصل االجتماعي للدعاية ما في حال االستعانة بمشاهي -4

 ؟أو اإلعالن الدعاية

 رشادي مع تحديد برنامج التواصل االجتماعي.الضوابط املذكورة في الدليل اإل  وفق

 عالم؟هل يوجد تعارض مع وزارة اإل  -5

 ارة اإلعالم.مع األنظمة لدى وز ال يوجد تعارض 

 هل يجب تحديد الفئة املستهدفة؟ -6

 .يترونلكع الخيارات العمرية في النظام اإلنعم يجب مع وجود جمي

هل عند قيام شركة بصنع مواد إعالمية مع مستقلين هواة ونشر املحتوى في مواقع التواصل  -7

 لى ترخيص؟هل يحتاج إ ،االجتماعي

 نعم يجب الحصول على ترخيص.

 و لإلعالن؟هل الترخيص يكون للمنتج أ -8

 .بغض النظر عن حجمه أو نوعهالواحد  الترخيص للمنتجسيكون 

م " أهل هي "علمية، ترويجية تثقيفية ،عالناإل  و أفي وسائل الدعاية باملطويات  ما املقصود -9

 ؟رجميع ما ذك

 .رجميع ما ذك

اهل تعتبر وصفات الطبخ، أو املعلومات العامة  -10 عالن في املحتوى اإل  و أمن الدعاية       جزء 

 لكتروني؟اإل

يص الحصول على ترخ و عدة منتجات عندها يجبمعين أنتج في حال كان الغرض الترويج مل

 عالن.أواإل دعاية لل

ما املقصود  ،"يجب أن يكون هناك مصدر علمي للمعلومة املذكورة هذكرتم من الشروط " أن -11

 أم ال بأس بوجود مصدر عالمي؟ا                               وهل يتوجب أن يكون املصدر محلي   ،بها

 .املعلومة إلثبات        معتبر ا العلمي ن يكون املصدر يجب أ

 



 

 6 من 6 صفحة

 

 

 

 

، في حال املوافقة إصدار تاريخ من تبدأ واحدة هجرية سنة اإلعالن و  أ للدعايةمدة الترخيص  -12

اكان لدى الشركة الرغبة في االستفادة  بعد نهاية الترخيص هل  نفسه اإلعالن من       مجدد 

 لى تجديد الترخيص أم يكتفى بالترخيص السابق؟إتحتاج 

 يجب الحصول على تجديد للترخيص في حال انتهاء املدة النظامية لإلعالن. ،نعم

عالنات إفة و عالن في التلفزيون أو الصحااإل  و أضع رقم املوافقة على الدعاية و  هل يجب -13

 الطرق ووسائل التواصل االجتماعي؟

 و إشارة.أ دون زيادة نصية املصدر من النظام يجب وضع رقم الترخيص ،نعم

 ناإلعال  أو الدعاية مخالفة عن الناتجة القانونية األضرار عن املسؤولة الجهة هي املعلنة " الجهة -14

ن" .الهيئة عن الصادرة واللوائح والقوانين واألنظمة لألدلة كة املقصود هنا بالجهة املعلنة شر     م 

 االعالن أم الشركة مالكة املنتج؟ و أالدعاية 

 هي الشركة املالكة للمنتج. ةالجهة املسؤول     

 املقصود بالنطاق الجغرافي املذكور بالدليل؟ ما -15

اعالن يكون و أي نشاط للدعاية واإل ه  للسوق السعودي.       موجه 

 اإلعالن له؟املسموح  غير ماهو املنتج  -16

 م.ل بدائل حليب األ مايمنع النظام عن اإلعالن عنه مث

قصدهل  -17 بأنه يجب ذكر العبارة التنبيهية " هذه املشاهد تم أداؤها بواسطة أشخاص       ي 

 .اإلعالن آخر  وينبغي عدم تقليدهم" فيمحترفين 

 ر ذلك.يجب ذك ،نعم     

  الحاالت التي يمكن للهيئة العامة للغذاء والدواء وقف اإلعالن بعد املوافقة عليه؟ ومن  ما -18

 سوف يتحمل تكاليف ذلك؟

 تحمل ذلك الشركة مالكة املنتج.، وتفي حال مخالفة األنظمة والقوانين      

 و روتانا من ضمن النطاق؟MBCهل القنوات مثل مجموعة  -19

 .كذلك أي قناة لها مكتب في السعوديةطاق و ننعم من ضمن ال 

 هل اختالف االحجام واالشكال يتطلب دفع رسوم لها؟ -20

في من منتج  أكثر نعم يتم دفع الرسوم لكل منتج يحتوي على رقم تسجيل وال مانع من عرض 

 .عالن واحد بعد دفع الرسوم لكل منتجإ

في  هدة أجزاء لالستفادة منلى عاإلعالني املقدم وتجزئته إ و هل يمكن االستفادة من الفيدي -21

 إعالنات أخرى؟

 عالن مختلف الوسيلة.تقديم طلب جديد لكل إيجب       

 


