
 

 19 من 1 صفحة

 

 
 

 المدونة السعودية 

 والعشبية ألخالقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدالنية

 في المملكة العربية السعودية

 

 3النسخة رقم   

م07/08/2022  تاريخ التحديث 
م07/09/2022 التطبيقتاريخ    

 

 

 
  



 

 19 من 2 صفحة

 

 

 )المدونة السعودية ألخالقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدالنية
 في المملكة العربية السعودية(والعشبية 

 

العملياتقطاع   

 اهليئة العامة للغذاء والدواء
 

 للحصول على مزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع 

www.sfda.gov.sa 

 

 لالستفسارات 

AD.L@sfda.gov.sa 

 

 

 

http://www.sfda.gov.sa/
mailto:AD.L@sfda.gov.sa


 

 19 من 3 صفحة

 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء

 الرؤية والرسالة

 

Vision 

To be a leading international science-based regulator to protect and promote 
public health. 

 الرؤية

رائدة عاملياً تستند إىل أسس علمية لتعزيز ومحاية الصحة العامة. يئةاهلأن تكون   

 

Mission 

Protecting the community through regulations and effective controls to 
ensure the safety of food, drugs, medical devices, cosmetics, pesticides and 

feed. 

 الرسالة

نتجات التجميل تشريعات ومنظومة رقابية فّعالة لضمان سالمة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية وممحاية اجملتمع من خالل 
.فواملبيدات واألعال  
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 مقدمة
يف اململكة العربية  والعشبية املستحضرات الصيدالنيةتسويق  أخالقي ملمارسةو  نظاميتعد هذه املدونة ميثاق 

شركات ومصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية يف هذا اجملال ومجيع  السعودية وجيب أن تلتزم به مجيع
الصحي من املمارسني الصحيني كأطباء وصيادلة وغريهم سواء كان ذلك يف القطاع العام  العاملني يف القطاع

 .أو اخلاص

 

 هداف األ
 تنظيم املمارسة التسويقية مبا يتماشى مع أخالقيات مهنيت الطب والصيدلة. .1

ليتم  والعشبية املمارسني الصحيني مبعلومات صحيحة وموثقة حول املستحضرات الصيدالنية تزويد .2
 .اختاذ قرارات سليمة خبصوص استخداماهتا

 الصيدالنية.للتنافس الشريف بني املنشآت  إجياد بيئة صحية مناسبة .3

شركات ومصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية باملمارسني الصحيني من التطوير وتنظيم عالقة  .4
مبا يعود بالنفع على والعشبية املستحضرات الصيدالنية  خالل تقدمي املعلومات الصحيحة واملوثوقة عن

 .املريض
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 مبادئ عامة
الصيدالنية والعشبية مسؤولية إمداد املمارسني الصحيني تقع على عاتق شركات ومصانع املستحضرات  -1

اليت يصفوهنا  والعشبية ومتوازنة، وغري منحازة عن املستحضرات الصيدالنية مبعلومات صحيحة وحديثة
 والعشبية. يف عملية تطوير هذه املستحضرات الصيدالنية ويصرفوهنا واليت تستمدها من خرباهتا وجتربتها

انع املستحضرات الصيدالنية والعشبية املسؤولية املشرتكة مع املمارسني الصحيني تتحمل شركات ومص -2
 .بشأن إمداد املرضى بنفس املعلومات

يعتربان ضروريان لعملية فهم واستيعاب االستعمال املناسب  التعليم املستمر وتوفري املعلومات -3
 .املوصوفةوالعشبية للمستحضرات الصيدالنية 

 .قياسها واملمارسات التسويقية جيب أن تتم وفقاً لضوابط ومعايري واضحة ميكنمجيع األنشطة  -4
يتعني أن تصمم املعلومات واإلعالنات الدعائية للمستحضر حبيث تساعد املمارسني الصحيني لتقدمي  -5

كما يتعني على شركات  خدمة صحية أفضل وأن تتطابق مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة،
صانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية عمل قواعد داخلية وخارجية للتأكيد على مطابقة تلك وم

 .مومات واإلعالنات للمبادئ واألحكااملعل
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 ووضع بطاقة المعلومات المعتمدة التسجيل للمستحضر (1) المادة
 .اهليئة العامة للغذاء والدواءقبل تسجيله لدى ألي مستحضر صيدالين أو عشيب  جيوز التسويقال  1-1

عدم اإلخالل باألنظمة واللوائح والتعليمات املتعلقة بضوابط اإلعالنات حيث تكون مجيع اإلعالنات  1-2
املادة العاشرة واملادة احلادية والثالثون من نظام  وفقأو عشيب واملواد التسويقية ألي مستحضر صيدالين 

اهليئة العامة للغذاء  وتعاميم ماتولوائح وتعلي لعشبية والئحته التنفيذيةاملنشآت واملستحضرات الصيدالنية وا
 ء.والدوا

 الدعاية ومحتوياتهـا (2المادة )
 دعاءاتجيب أن تتطابق مع اال و العشيبأ للمستحضر الصيدالين واإلعالنية املواد الدعائية مجيع2-1

 .املعتمدة من اهليئة العامة للغذاء والدواء واليت مبوجبها مت تسجيل املستحضر

الصيدالنية  للمستحضرات املوجهة للممارسني الصحيني والدعايات حتتوي اإلعالناتجيب أن 2-2
 :على املعلومات التاليةوالعشبية 

 .اسم املستحضر التجاري-أ
 .االسم العلمي -ب
 .التسويق للمستحضر أو الوكيل املسؤول عن تسويق املستحضراجلهة مالكة حق  اسم وعنوان  -ج
 .املرجع العلمي املعترب للمعلومات العلمية  املنشورة باإلعالن -د
االستعماالت املعتمدة من اهليئة مع اجلرعة وطريقة االستعمال، واالحتياطات وموانع االستعمال  -هـ

( يف Barcodeمات شريطة أن يتم إضافة )وكذلك األعراض اجلانبية، وميكن اختصار هذه املعلو 
وأن يتم توجيه  ،( املعتمد من اهليئةSPCاملادة الدعائية واإلعالنية يؤدي إىل ملخص خصائص املنتج )

 .( املعتمد من اهليئةSPCاملمارس الصحي على ضرورة االطالع على ملخص خصائص املنتج )
شركات املستحضرات هي عبارة عن مواد غري نقدية مقدمة من قبل  املواد التذكارية غري الدعائية 2-3

لغرض تروجيي ، كتقدمي األقالم واملفكرات وغريها ، وال يلزم  الصيدالنية والعشبية واملمارسني الصحيني 
 تقدمي طلب للحصول على موافقة اهليئة. املواد التذكارية غري الدعائيةلعمل  
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 :غري الدعائيةاملواد التذكارية شروط  2-4
 .أن يكون الدواء مسجال يف اهليئة العامة للغذاء والدواء-أ

 .أن ختلو من االدعاءات الطبية -ب
 .أن يقتصر توزيعها على املمارسني الصحيني  -ج
 .أال تكون قابلة للتحويل إىل نقد مثل )القسائم الشرائية( -د

 :املواد التذكارية غري الدعائيةضوابط  2-5
 .باالسم العلمي أو التجاري االكتفاء -أ

 .( لاير100أال تتجاوز القيمة الفعلية مائة )  -ب
 .أن تكون ذات طابع مكتيب أو لالستخدام املهين  -ج
 .جيوز طباعة شعار الشركة على تلك املواد -د
 أن يتم توزيعها بشكل معقول. -هـ

اليت تقوم  املواد التذكارية غري الدعائيةإىل تنسيق توزيع  املواد التذكارية غري الدعائيةهتدف ضوابط  2-6
ومن يف حكمها بتوزيعها على املمارسني الصحيني ومؤسسات املستحضرات الصيدالنية والعشبية شركات 

 الرعاية الصحية.
 عند الطلب.املواد التذكارية غري الدعائية بسحب املستحضرات الصيدالنية والعشبية شركات تلتزم  2-7
لضوابط  كافة املسؤولية عند حدوث أي خمالفة  املستحضرات الصيدالنية والعشبيةشركات تتحمل  2-8

 .املواد التذكارية غري الدعائيةوشروط 

التذكارية غري الدعائية ملستحضر صيدالين أو عشيب فإنه جيب أن تشمل على عند تقدمي املواد  2-9
 شركة على تلك املواد.االسم التجاري أو االسم العلمي للمستحضر وجيوز طباعة شعار ال

أحكام الشريعة اإلسالمية  أو العشيب للمستحضر الصيدالين اإلعالنعند الدعاية و  ىيراع 2-10
 واألعراف االجتماعية واألخالقية والثقافية للمجتمع. واألنظمة واللوائح املرعية

أو نتائج أو  انطباعاً غري صحيح أو مضلل لطبيعة تنشر الدراسات أو تقدم بطريقة ال ترتك 2-11
 مع ضرورة االلتزام بأنظمة اهليئة العامة للغذاء والدواء. الدراسة جمال أو تطبيق أو خالصة أو أمهية هذه



 

 19 من 9 صفحة

 

متشاهبة جيب أن تقدم تلك املقارنة بشكل إحصائي يفيد  عند مقارنة مستحضرات أو بدائل 2-12
تدعم بشكل علمي ومتوازن  املقارنات جيب أن يف التطبيق الطيب بشكل واضح، كما أن مجيع هذه

   متناسق. وبدليل طيب

 ال جيوز املقارنة بني املستحضرات دون وجود دراسات سريرية معتمدة. 2-13

ال جيوز املقارنة بني املستحضرات احليوية ومتماثالهتا احليوية املرخصة بطريقة مضللة والرتويج  2-14
  .ليس هلا تأثري عالجي باالختالفات الطفيفة يف املكونات الغري نشطة واليت

تعرض بطريقة ميكن أن تؤدي إىل  أو الدراسة على احليوانات جيب أال وجود دراسة خمربية 2-15
 .البحثية وتطبيقها على اإلنسان انطباع غري صحيح أو مضلل عن إمكانية ربط هذه النتائج

عند عرض أو اقتباس معلومة من مصدر طيب جيب عدم تشويه أو حتريف أي معىن عما قصده  2-16 
 الباحث أو املرجع.

جيب على املعلن توضيح املراجع العلمية الداعمة لتلك املعلومات عند الطلب مما يتيح للمستقبل  2-17
 .تقييم تلك املعلومات

خمتلفة جيب أن تكون مبنية على أوجه  يةأو عشب أي مقارنة بني مستحضرات صيدالنية إن 2-18
املستحضر  العالقة باملستحضر، وال جيوز أن تكون الدعاية واملقارنة مضللة أو تقلل من شأن املقارنة ذات

 .اآلخر

جيب  أو العشيب عندما يطلب أحد املمارسني الصحيني معلومات عن املستحضر الصيدالين 19 -2
 طلبها.يوماً من تاريخ  30جاوز ت يف مدة ال تتتقدمي تلك املعلوما

جيوز أن تستخدم الربامج الدعائية والتسويقية يف التقليل من أمهية املنتجات األخرى، كما ال  ال 2-20
 ينبغي أن ختفي تلك الربامج دعاية غري مباشرة ملنتج آخر.

 مبوضوعيةجيب أن يكون الرتويج بالتشجيع على االستخدام املعتدل للمستحضرات وتقدميها  2-21
متيز أو جودة أو خاصية معينة  له ما ودون املبالغة يف إبراز خصائصها، وال جيوز اإلحياء بأن مستحضر

 .إال إذا كان باإلمكان إثبات ذلك
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 ال جيوز بأي شكل من األشكال التشكيك بفعالية أو جودة مستحضرات مسجلة يف اململكة 2-22 
 .اخلصوص العربية السعودية أو تقدمي معلومات هبذا

 التصريح بأن مستحضراً ما ليس له أعراض جانبية أو خماطر سامة أو أخطار إدمان أو ال جيوز 2-23
 .غريه إال إذا كانت املعلومات موثقة ومبنية على حقائق علمية

ما ينطبق للمستهلكني يف الوسائل اإللكرتونية املوجهة  ينطبق على املادة الدعائية واإلعالنية 2-24 
)املادة الدعائية  احلصر: غري اإللكرتونية على سبيل املثال اليف الوسائل على املادة الدعائية واإلعالنية 

املادة الدعائية  اإللكرتونية،التطبيقات يف لكرتونية، املادة الدعائية واإلعالنية املواقع اإليف واإلعالنية 
داخل  مسجلاملوقع االلكرتوين أو التطبيق االلكرتوين وحنوه  ن( سواء كااإللكرتونية األلعابيف واإلعالنية 

 .أو خارج نطاق اململكة

ما  للممارسني الصحينييف الوسائل اإللكرتونية املوجهة  ينطبق على املادة الدعائية واإلعالنية 2-25
غري اإللكرتونية على سبيل املثال ال احلصر : )املادة يف الوسائل ينطبق على املادة الدعائية واإلعالنية 

 التطبيقات االلكرتونية( سواء كانيف املواقع االلكرتونية، املادة الدعائية واإلعالنية يف الدعائية واإلعالنية 
 .داخل أو خارج نطاق اململكة مسجلاملوقع االلكرتوين أو التطبيق االلكرتوين وحنوه 

و مادية بأي شكل من األشكال للممارسني الصحيني حلثهم أمبالغ مالية أن تقدم  الجيوز  26- 2
 .على وصف أو صرف الدواء

ملقدمي الرعاية الصحية بشكل رمزي، وحبد أقصى ملا املواد التذكارية غري الدعائية ميكن تقدمي  2-27
مرتبطة باجملال الطيب أو هلا  (لاير يف السنة بشرط أن تكون500( لاير على أن ال تتجاوز ) 100قيمته )

 عملهم. داللة طبية ميكن االستفادة منها يف
للمستحضر االسم التجاري أو االسم العلمي املواد التذكارية غري الدعائية جيب أن حتمل هذه  2-28

 .تروجيه املراد

لتأثيث مساعدة  ميكن تقدمي منح للمستشفيات احلكومية أو اخلاصة وليس لألفراد يف شكل 2-29
  وفق ماهو منصوص عليه يف األنظمة والقرارات املنظمة لذلك. قسم أو شراء جهاز

أو معلومات، أو هياكل تشرحيية أو مواد تعليمية أخرى  ميكن تقدمي كتب، أو مراجع علمية، 2-30 
 .كان هلا هدف تعليمي حبت، حبيث تكون بقيمة معتدلة مثيلة ملقدمي الرعاية الصحية إذا
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طبيًا من قبل الشخص املسؤول داخل املنشأة واإلعالنية جيب أن تعتمد مجيع املواد الدعائية  2-31
 .األمر والذي جيب أن يكون مؤهاًل علمياً وطبياً هلذا

والدواء عن املعلومات املثبتة حول املضاعفات  اهليئة العامة للغذاء جيب أن يتم إخطار 32– 2 
 .أو العشيب  باملستحضر الصيدالين املتوقعة واملرتبطةواألعراض اجلانبية اخلطرية وغري 

 

 مباشرة ( االتصال بالمستهلك3)المادة 
على شركات ومصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية واملمارسني الصحيني مسؤولية مشرتكة  3-1

 (2املادة ) لتقدمي معلومات صحيحة ومتوازنة وغري مضللة ومتوافقة مع املعايري التسويقية الواردة يف
 وماتصدره اهليئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة من أنظمة واشرتاطات.

تساهم الشركات ومصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية باإلضافة إىل املمارسني الصحيني يف  3-2
تلتزم بأعلى معايري  توعية املستهلك وتزويده باملعلومات املتعلقة باألدوية واألمراض وما يتعلق هبا ، على أن

الدقة والتوازن واإلنصاف مع مراعاة القواعد املذكورة يف هذه املدونة وما تصدره اهليئة العامة للغذاء والدواء 
 .ووزارة الصحة من أنظمة واشرتاطات

 جيب فصل املعلومات اليت تقدم للمستهلك عن املعلومات اليت تقدم للممارسني الصحيني. 3-3

 استخدام االقتباسات في الترويج (4المادة )
تراعى األمانة العلمية عند االقتباس من املطبوعات الطبية والعلمية، أو من االتصاالت الشخصية  4-1

املرتبطة باملطبوعات الطبية، ويف حال تكييف أو تعديل املعلومة يلزم اإلشارة إىل أن االقتباس قد مت تكييفه 
 االقتباس بدقة.   مصادرأو تعديله كما يلزم اإلشارة إىل 

الشخصية املرتبطة  يلزم مراعاة أن االقتباسات من املطبوعات الطبية أو من االتصاالت 4-2
باملطبوعات الطبية لن يتم تغيريها أو حتريفها بأي طريقة من الطرق عن املعىن املقصود من قبل املؤلف 

ارض مع أنظمة ة مبا ال يتعلدراسا أو الكاتب أو الباحث السريري أو اهلدف األساسي للعمل أو
 .خرىاجلهات احلكومية األ
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 ياالتصــال البريد (5) المادة

كل بشاملرافق الصحية إىل جيب أن يكون حجم ومعدل تكرار املطبوعات اليت ترسل بالربيد  5-1
 .معقول

أو موانع جيب إبالغ املمارسني الصحيني عند احلاجة إلرسال معلومات تتعلق باحتياطات معينة،  5-2
 .استعمال جديدة، أو أعراض جانبية جيب إبالغهم عنها

 

  العينات (6)المادة 
 من املمكن إعطاء املمارسني الصحيني من أطباء وصيادلة العينات اجملانية للمستحضرات الصيدالنية 6-1

املادة الثالثة عشرة وبنودها  اعليهللضوابط اليت نصت  وذلك وفقاً  باملستحضر املعدة للتعريف والعشبية
  .والئحته التنفيذية الالئحية من نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية

 .يلزم أن حتمل العينة اجملانية عبارة )عينة جمانية( على أن حتتوي على النشرة الداخلية للمستحضر 2 -6

بتطبيق نظام ملراقبة وحماسبة توزيع العينات  تلتزم شركات ومصانع املستحضرات الصيدالنية والعشبية 6-3
   .لديها عاملني يف جمال الدعاية والتعريف باملستحضرات الصيدالنية والعشبيةللاجملانية 

 التالية:والعشبية ال جيوز تقدمي عينات من املستحضرات الصيدالنية  6-4

 للرقابة. منع توزيع أو تداول العينات اجملانية لألدوية املخدرة أو اخلاضعة 

 .أي منتجات دوائية أخرى متنع اهليئة العامة للغذاء والدواء توزيعها 
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 والندوات والتعليم الصحي المستمر المؤتمرات( 7)المادة 
 

واملخصصة  املهنية واليت يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل شركة ما والندوات العلمية أو املؤمتراتمجيع  7-1
يلزم أن توجه للوصول إىل الغاية الرئيسية من الفعالية وأن تلتزم بالتعليمات والقواعد  ،ارسني الصحينيمللم

 ما يلي: الفعاليات املرعية يف هذا الشأن، كما جيب أن تراعي تلك

 أن تكون مدة الفعالية متناسبة مع املواضيع املطلوب طرحها. 

 علمية أو تثقيفية أن تقدم بأسلوب يؤدي إىل إيصال املعلومات وإىل إضافة قيمة. 

 لرتويج األنشطة والنقاشات املوضوعية  أن تكون مكرسة بشكل رئيسي من ناحية الوقت واجلهد
   .والتثقيفية

 اليت سيتم تقدميها أن تسهم يف تعزيز معلومات احلاضرين حول املواضيع. 

ووجبات وإقامة تقتصر الضيافة )سواء كانت دولية أو حملية( على املصاريف السفرية من تذاكر  7-2
الل تقدمي ورسوم التسجيل األصلية وتكلفة التنقل، على أن يتم التعويض عن تلك املصاريف من خ

 .اإليصاالت املثبتة هلا

 دون مرافقيهم.يف املؤمترات و الندوات العلمية أو املهنية تقتصر الضيافة على األشخاص املشاركني  7-3
ىل املمارسني الصحيني املشاركني معقولة املستوى وحمددة مجيع أشكال الضيافة املقدمة إ تكون 7-4

بالغاية الرئيسية، وال جيوز أن تتجاوز الضيافة املقدمة للممارسني الصحيني ما هم على استعداد  حصرياً 
  .ألنفسهم لدفعه

كات رعاية فعاليات ترفيهية )رياضية أو تسلية(، وجيب على الشر  الربنامج العلميال جيوز أن يتضمن  7-5
 .الرتفيهية تفادي استخدام أماكن مشهورة بتسهيالهتا

كما مت استخدامها يف « معقول»مبعىن كلمة  جيب على الشركات االمتثال إىل التوجيه الذي يتعلق 7-6
 بأية مواثيق مرعية. ( وكما هو منصوص عليه أو مرتبط7املادة )
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 ( المستشارون8)المادة 
األدوية تعويضاً  الذين يقومون بتقدمي خدمات استشارية لشركات يتم تعويض املمارسني الصحيني 8-1

املستحقة كجزء من تقدمي تلك  معقواًل عن تلك اخلدمات لتغطية مصاريف السفر واإلقامة واملصاريف
اخلدمات، ويستثىن من ذلك االستشارة البسيطة أو االستشارة حول الرتتيبات حيث ال جيوز استخدامها 

ومصاريفهم، وتعترب الرتتيبات  ارسني الصحيني مقابل وقتهم أو سفرهم وإقامتهملتربير تعويض املم
 االستشارية مقبولة بشرط مراعاة التايل: 

 

خلدمات املستشارين قبل طلب تلك اخلدمات والدخول يف الرتتيبات مع  حتديد نطاق احلاجة -أ
ودة، وأن يكون لدى املقص املستشارين احملتملني، وأن يكون اختيار املستشارين مرتبطًا بالغاية

 عن اختيار املستشارين اخلربة الالزمة لتقييمهم. لنيؤو األشخاص املس

وجود اتفاقية خطية حتدد طبيعة اخلدمات املطلوب تقدميها من املستشار، وبيان أساس التعويض  -ب
 .هلذه اخلدمات

 لتحقيق الغاية املرجوة.التعاقد معهم يف حدود املعقول  املزمع  أن يكون عدد املستشارين  -ج

 حتتفظ الشركة املتعاقدة بالسجالت املتعلقة باخلدمات.-د

وأن تستخدم املعلومات املقدمة ، تقوم الشركة باالستخدام املناسب للخدمات املقدمة من املستشارين-هـ
 من املستشارين استخدام مناسب وأن يكون اإلعالن عنها بشكل مناسب.

ضر أي فعاليات اجتماعية أو ترفيهية أخرى يكون الرتكيز على -و  .اخلدمات االستشارية فقط، وحتح

تقوم الشركة برفع املعلومات اخلاصة بالدعم املايل املقدم للمستشارين وتقدمي اإليصاالت املثبتة هلا  -ز
 .باملوقع اخلاص الذي حتدده اهليئة العامة للغذاء والدواء
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 ر( المحاض9)المادة 
 

اختيار احملاضر على أساس مؤهالته العلمية وخرباته العملية، وأن تقوم الشركة بالتقييم  عمليةأن تتم  9-1
 .احملاضرة املوضوعي للقيمة ومدى مالئمة املعلومات املقدمة للمستهدفني من

حبيث تشتمل على  جيب أن تركز احملاضرات املقدمة على الربامج التعليمية وأن تتصف بالتوازن، 9-2
 .علمية وطبية وكذلك صيدالنيةمعلومات 

باإلفصاح عن عالقتها باحملاضر، وعن رعايتها املباشرة أو غري املباشرة لألنشطة  تلتزم شركات األدوية 9-3
 .التعليمية العلمية أو

جيوز التعويض عن بعض املصروفات مثل مصاريف سفر احملاضر، على أن تكون املصروفات يف  9-4
 فيها. حدود املعقول وغري مبالغ 

على شركات األدوية التعاون مع أكثر من ممارس صحي يف تقدمي احملاضرات وعدم الرتكيز على  9-5
 .ممارس صحي واحد
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 والعشبية ( العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدالنية10المادة )

 باملستحضرات الصيدالنية تضمن كل شركة أدوية بأن يكون العاملني يف جمال الدعاية والتعريف 1 -10
مبا يف ذلك األشخاص املتعاقد معهم عن طريق عقود، ممن يقومون بزيارة املمارسني الصحيني أو  والعشبية

 الصيدليات أو املستشفيات أو مرافق رعاية صحية أخرى متعلقة برتويج املستحضرات الدوائية: 

صيديل سعودي متفرغ مرخص له مبزاولة باملستحضرات  الدعاية و التعريفجمال العامل يف  أن يكون-أ
 املهنة.

 مطلعني بشكل جيد على متطلبات املواثيق ذات الصلة ومجيع األنظمة واللوائح املرعية.-ب

 مدربون بشكل مالئم.-ج

لديهم املعرفة العلمية الكافية اليت متكنهم من تقدمي معلومات كاملة ودقيقة حول املستحضرات اليت -د
 ن برتوجيها.يقومو 

يلتزم العاملني يف جمال الدعاية والتعريف باملستحضرات بتوفري ملخص عن خصائص املستحضر  10-2
الذي يروجون له لألشخاص الذين يقومون بزيارهتم، أو أن يقدموا هلم هذا امللخص أو العشيب الصيدالين 

 بطريقة مناسبة.

إشعار مركز التيقظ الدوائي يف شركاهتم  املستحضراتجيب على العاملني يف جمال الدعاية والتعريف ب 10-3
فوراً عن أي معلومات تصلهم تتعلق باستخدام مستحضرات الشركة الدوائية وعلى األخص التقارير حول 

 األعراض اجلانبية.

على العاملني يف جمال الدعاية والتعريف باملستحضرات اختيار الوقت املناسب واملدة املناسبة لزيارة  10-4
 ملمارسني الصحيني أو الصيدليات أو املستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية األخرى.ا
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ال جيوز للعاملني يف جمال الدعاية والتعريف باملستحضرات استخدام أساليب غري مقبولة للوصول إىل  10-5
ويتعني على مقابلة املمارسني الصحيني أو الصيدليات أو املستشفيات أو مرافق الرعاية الصحية األخرى، 

العاملني يف جمال الدعاية والتعريف باملستحضرات التعريف بأنفسهم والشركة اليت ميثلوهنا وتقدمي ما يثبت 
 ذلك.

على أن تقدم هذه يلتزم املكتب العلمي مبسؤولية تقدمي املعلومات املتعلقة مبستحضرات الشركة 10-6
عن اعتماد أي مواد تروجيية قبل نشرها أو توزيعها،  املكتب العلمي مسؤوالً  ويكون صيديلاملعلومات من قبل 

واعتماد الشكل النهائي للمادة التسويقية والتحقق من مراعاهتا ملتطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات 
العالقة كما يقع على عاتقه التحقق من أن املادة التسويقية تتفق مع ملخص خصائص املنتج وأهنا متثيل 

 حقائق املتعلقة بالدواء.عادل وصادق لل

على كل شركة تعيني موظف رئيسي واحد على األقل يكون مسؤوالً عن اإلشراف على الشركة  10-7
 والشركات التابعة هلا للتأكد من الوفاء مبعايري املواثيق املرعية.

 ( اإلفصاح 11المادة )
لية مشرتكة يف إبالغ اهليئة العامة للغذاء والدواء بكل ؤو الشركات واملمارسني الصحيني مس على 11-1

 ما يلي:على سبيل املثال ذلك من ، و اهليئة هوفقاً ملا حتددتفاصيل الدعم املايل الذي مت تقدمية 

 .رسوم االستشارات .1
 .رسوم احملاضرات .2
 واملؤمترات والندوات العلمية. رسوم الدورات التدريبية .3
 .الرعاية الصحية حلضور فعالية تعليميةتوفري الرعاية ألخصائي  .4
 .منح األحباث واملنح التعليمية )املقيدة وغري املقيدة( .5
 .رعاية الندوات واملؤمترات .6
 .الضيافة .7
 توفري املواد العلمية )مثل الكتب أو األدوات(. .8
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دعم مايل  الشركات إخطار املمارس الصحي بوجوب اإلفصاح للهيئة العامة للغذاء والدواء عن أي على 11-2

 يتلقاه من الشركة وعلى الشركات تقدمي ما يثبت ذلك عند طلبه.

 ( أحكام تطبيق المدونة 12المادة )
 بآلية حمددة ةالصيدالنية والعشبيتلتزم الشركات واملؤسسات العاملة يف جمال تسويق املستحضرات  12-1

 وواضحة ملراقبة اإلخالل هبذه األخالقيات.
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 :قائمة التعديالت على النسخة السابقة
 

 

رقم وتاريخ 
 النسخة السابقة

 وصف التعديل

 2النسخة رقم 

 م1/8/2018

 ."تعديل يف "العنوان 
 تعديل يف "املقدمة." 
 تعديل يف "األهداف." 
 " ( التسجيل للمستحضر ووضع بطاقة املعلومات املعتمدة1املادة ) إضافة وتعديل يف." 
 " ( الدعاية وحمتوياهتا2املادة ) إضافة وتعديل يف." 
 " ( االتصال باملستهلك مباشرة3املادة ) إضافة  يف." 
 " ( استخدام االقتباسات يف الرتويج4املادة ) إضافة  يف." 
 " ( االتصــال الربيدي5املادة ) تعديل يف". 
 " ( العينات6املادة ) إضافة وتعديل يف." 
 ( اللقاءات والندوات والتعليم الصحي املستمر 7املادة )"  مسمى تعديل". 
 ( 7املادة ) " عديل يفت." 
 " ( املستشارون8املادة ) تعديل يف ." 
 " ( احملاضر9املادة ) إضافة يف." 
 ( مندويب املبيعات والتسويق10" املادة ) مسمى تعديل " 
 " ( اإلفصاح11 املادة )  إضافة يف." 
 " ( أحكام تطبيق املدونة12املادة ) تعديل يف" 


