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 الدلیل التنظیمي للمواد الدعائیة لمستحضرات التجمیل
 

   مقدمة

ھذا الدلیل یخص القواعد واإلجراءات التنظیمیة للمواد الدعائیة لمستحضرات التجمیل، المعتمدة من قبل ھیئة الدواء المصریة طبقاً  
 .2019لسنة  151لقانون إنشاء الھیئة الصادر بالقانون رقم 

 

 ضوابط الدعایة لمستحضرات التجمیل 

 .یحظر استخدام اسم أو شعار الھیئة بشكل مباشر أو غیر مباشر دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة 1-

 :االلتزام بالضوابط التالیة في كافة المواد الدعائیة -2

 .مطابقتھا للمحتوى العربيأن تكون اللغة العربیة ھي اللغة المستخدمة، ویمكن استخدام لغات أخرى بشرط  •
استخدام لغة سھلة الفھم قابلة لالستیعاب بسھولة وتجنب المصطلحات الطبیة المعقدة غیر المالئمة للجمھور المخاطب   •

 .وفق معیار الشخص متوسط الحرص واالنتباه
 .ةأن تكون صورة وبیانات المنتج المستخدمة مطابقة لصورتھ وبیاناتھ الفعلیة المدرجة لدى الھیئ •
 .االلتزام باالدعاءات المسموحة وعدم التطرق الدعاءات عالجیة تتعدى نطاق إدراجھ كمستحضر تجمیل •
یجب أن تكون موثقة وصحیحة وغیر   (testimonials) في حالة وجود شھادات وتوصیات من مستخدمي المستحضر •

 .مضللة وتشرح الحاالت النموذجیة فقط 
 

 :ي المواد الدعائیةیجب أن تكون المعلومات الواردة ف -3

 .قابلة لإلثبات •
 .دقیقة •
  بدون مبالغة أو تغریر أو تھویل في النتائج والفوائد  •
 .واضحة المعني •
 ال تؤدي الى تضلیل وال تأخذ من األبحاث نتائج مقتطعة ال تكشف عن الحقائق •

 

 :یجوز تضمین المواد الدعائیة التالي .4

جھة بشرط أن تكون ھذه الجھة تمارس نشاطا یتعلق بالصحة شریطة أن تقدم  اإلشارة لوجود اتفاق / عقد رعایة من أي  •
 .الشركة المعلنة اتفاق / عقد الرعایة

اإلشارة لمصادقة مختصي الرعایة الصحیة بصفاتھم المھنیة أو مصادقة من أي جھة صحیة معتمدة بالدولة، شریطة أن   •
  .تقدم الشركة المعلنة موافقة رسمیة خطیة على المصادقة

عن محتوى المادة  في حالة التعاقد مع الشخصیات ذات التأثیر العام لإلعالن عن مستحضر تكون الشركة المعلنة مسئولة •
  اإلعالنیة بالضوابط المذكورة بھذا الدلیل دون ابتذال أو ارتجال

 

 :یحظر التالي في كافة المواد الدعائیة .5

 .اشراإلساءة الى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غیر مب •
 .تضمین المادة الدعائیة ما یخالف النظام العام واآلداب العامة •
 .التشجیع على االستخدام غیر المالئم أو المفرط لمستحضرات التجمیل •
استغالل عدم علم ومعرفة العامة بواسطة استخدام بیانات علمیة یتعذر على الشخص متوسط الحرص واالنتباه التحقق   •

 .منھا أو إثبات صحتھا
 .جیع على أسلوب حیاة أو ممارسات غیر صحیة أو مضرة اعتمادا على استخدام المستحضرالتش •
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اإلشارة بأن المستحضر یلزم ضرورة استخدامھ أو التسبب بالذعر بأن شخصا سلیما یعاني من علة خطیرة أو اإلشارة  •
 إلى أنھ آمن بشكل مطلق أو لیس لھ أي آثار جانبیة

 .لألطفال أو احتوائھا على مشاھد عدائیة أو عنیفة أو خطیرةتوجیھ المادة الدعائیة  •
 التوصیة باستخدام المستحضر إال في األغراض والفئات المصرح بھا (مثل األطفال أو الحوامل أو المرضعات) •

 

  التجاریة لمستحضرات التجمیل لإلعالناتخطوات االخطار 

 المصریة وخالل فترة صالحیة اإلدراج. أن یكون المستحضر مدرج في ھیئة الدواء  .1
 تبدأ الشركة في تنفیذ االعالن مع االلتزام بضوابط الدعایة لمستحضرات التجمیل .2
بالمادة الدعائیة لمدة عام لإلدارة العامة لتنظیم مواد التسویق واإلعالن قبل نشر المادة الدعائیة بثالث  تقدم الشركة ملف اإلخطار .3

 .ة على تاریخ نشر المادة الدعائیة (من خالل المنصة اإللكترونیة برومات)أیام عمل على األقل سابق
تلتزم الشركة بإضافة الرقم التعریفي للمادة الدعائیة (یتم الحصول علیھ بمجرد التقدیم من خالل المنصة اإللكترونیة برومات)   .4

 وتاریخ اإلصدار 
 یتم متابعة اإلعالنات التجاریة بعد نشرھا .5

 حاالت المخالفة 

 اآلتي:  یتم في حالة وجود مخالفة في المواد الدعائیة  .1
) لوقف المادة الدعائیة المخالفة أو corrective action planإبالغ الشركة بضرورة تسلیم خطة عمل تصحیحیة (  •

 وضع إعالن تصحیحي في حالة حدوث ضرر من المادة الدعائیة المنشورة.
 Non-compliantالتصحیحیة یتم وضعھا على قائمة الشركات غیر الملتزمة ((وفي حالة عدم تقدم الشركة بخطة العمل   •

companies  وما یستتبع ذلك من إیقاف إدراج مستحضرات جدیدة باسم ولصالح الشركة بھیئة الدواء المصریة لفترة ،
ب، وفي حال التكرار یتم  زمنیة مقدارھا ستة أشھر، أو حتى التأكد من التزام الشركة بضوابط المواد الدعائیة أیھما أقر

 .المخالفة إلغاء إدراج المستحضر محل المادة الدعائیة
في حالة وجود أي ادعاءات في المادة الدعائیة غیر االستخدامات المفصح عنھا بملف إدراج مستحضر التجمیل، یلزم تقدیم ملف   .2

 الدعائیة.على موافقة مسبقة قبل نشر المادة  واإلعالن للحصولمراجعة جدید لإلدارة العامة لتنظیم مواد التسویق 
 


