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قرار رئيس هيئة الدواء املصرية رقم )   590   ( لسنة 2021
بشأن الدليل التنظيمي للمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية 

عرب املواقع واملنصات اإلليكرتونية 

رئيس هيئة الدواءاملصرية:
بعد اإلطــالع على:

- قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )127( لسنة 1955، وتعديالته؛
- وعلى قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر  بالقانون رقم )151( لسنة 2019، والئحته التنفيذية؛

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20؛
- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للرعاية الصيدلية؛

- ولصالح العمل؛

)املادة األوىل(
-ُيعمل بهذا القرار فى شأن نشر المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات اإللكترونية.

)املادة الثانية(
-لُتحدد مسئولية كل طرف من األطراف المعنية سواء قبل النشر أو بعده على النحو التالي:

1. تقـــع مســـئولية تقديـــم المـــواد الدعائيـــة والتعليميـــة والتوعويـــة بكافـــة أنواعهـــا المنشـــورة عبـــر المواقـــع والمنصـــات 
ـــواد  ـــم م ـــة لتنظي ـــة مســـبقة مـــن اإلدارة العام ـــى موافق ـــة للحصـــول عل ـــب العلمي ـــق الشـــركات والمكات ـــى عات ـــة عل اإللكتروني
التســـويق واإلعـــالن كمـــا تتضمـــن أيضـــًا مســـئولياتها عـــن التحكـــم فـــى المحتـــوي المنشـــور وإتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات 
للتصحيـــح وإزالـــة أي معلومـــات غيـــر صحيحـــة بالقواعـــد المحـــددة فـــى الدليـــل التنظيمـــي خـــالل األطـــر الزمنيـــة المحـــددة.

2. يستثني من الحصول على موافقة مسبقة فى البند السابق كل من:
ـــى أي أســـماء  ـــة )بشـــرط عـــدم احتواءهـــا عل ـــب العلمي ـــراض المنشـــورة بواســـطة الشـــركات والمكات ـــة باألم ـــواد التوعي - م
ـــالن  ـــواد التســـويق واإلع ـــم م ـــة لتنظي ـــار اإلدارة العام ـــي بإخط ـــة( ويكتف ـــة للمســـتحضرات الصيدلي ـــماء علمي ـــة أو أس تجاري

ـــل. ـــى األق ـــام عل ـــة أي ـــل النشـــر بثالث ـــادة قب عـــن كل م
- المـــواد التعليميـــة المقدمـــة مـــن خـــالل مقدمـــي رعايـــة صحيـــة مختاريـــن غيـــر تابعيـــن للشـــركة ولكـــن تحـــت رعايـــة 
الشـــركة وموجهـــة مـــن خـــالل منصـــات أو مواقـــع مخصصـــة لمقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة فقـــط )بشـــرط عـــدم احتواءهـــا 
علـــى أي أســـماء تجاريـــة للمســـتحضرات الصيدليـــة وأال تحتـــوي علـــى أســـماء علميـــة ألدويـــة أو أســـتخدامات غيـــر مســـجلة 
ـــر  ـــل النش ـــادة قب ـــن كل م ـــالن ع ـــويق واإلع ـــواد التس ـــم م ـــة لتنظي ـــار اإلدارة العام ـــي بإخط ـــة( ويكتف ـــدواء المصري ـــة ال بهيئ

ـــل. ـــى األق ـــام عل ـــة أي بثالث
- المنـــح التعليميـــة غيـــر المشـــروطة المقدمـــة مـــن الشـــركات إلحـــدي الجهـــات الطبيـــة أو الصيدليـــة علـــى أن تختـــص 
ـــماء  ـــة أو أس ـــماء تجاري ـــى أي أس ـــة عل ـــواد التوعوي ـــواء الم ـــدم احت ـــرط ع ـــراض )بش ـــة باألم ـــالت للتوعي ـــم حم ـــط بتقدي فق
ـــة دون أي دور  ـــة أو منحـــة تعليمي ـــم رعاي ـــى تقدي ـــا عل ـــي ينحصـــر دور الشـــركة فيه ـــة( والت ـــة للمســـتحضرات الصيدلي علمي

ـــل. ـــى األق ـــام عل ـــة أي ـــة بثالث ـــدء الحمل ـــل ب ـــالن قب ـــويق واإلع ـــواد التس ـــم م ـــة لتنظي ـــار اإلدارة العام ـــي بإخط ـــر( ويكتف أخ

)املادة الثالثة(
-يجـــب أن تتضمـــن جميـــع أنـــواع المـــواد المنشـــورة ســـواء دعائيـــة أو تعليميـــة أو توعويـــة عبـــر المواقـــع والمنصـــات 
اإللكترونيـــة رقـــم الموافقـــة وتاريـــخ اإلنتهـــاء كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن المـــادة فـــى مـــكان ظاهـــر ومقـــروء مـــع اإللتـــزام 

بكافـــة الشـــروط الخاصـــة بـــكل نـــوع مـــن المـــواد علـــى النحـــو المبيـــن تفصيـــاًل فـــى الدليـــل التنظيمـــي.
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)املادة الرابعة(
ــات  ــع والمنصـ ــى المواقـ ــورة علـ ــواد المنشـ ــن المـ ــوع مـ ــم كل نـ ــات تقديـ ــة ومتطلبـ ــات المختلفـ ــواع الملفـ ــدد أنـ -ُتحـ

ــي. ــل التنظيمـ ــى الدليـ ــاًل فـ ــن تفصيـ ــو المبيـ ــى النحـ ــة علـ اإللكترونيـ

)املادة اخلامسة(
-تلتـــزم الشـــركة صاحبـــة المحتـــوي بمراقبـــة المحتـــوي الـــذي ينشـــئه المســـتخدم إلزالـــة أو تصحيـــح أي معلومـــة غيـــر 
ــزام  ــة المعتمـــدة، مـــع اإللتـ ــارج القائمـ ــابقًا أو ردود جديـــدة خـ ــة المعتمـــدة سـ ــة بإســـتخدام الـــردود مـــن القائمـ صحيحـ

بتقديمهـــا الحقـــًا.
كما تلتزم الشركة بإتخاذ اإلجراء المطلوب خالل الفترة الزمنية المحددة على أال يجاوز خمس أيام. 

وفـــى حالـــة إذا مـــا تـــم اكتشـــاف مـــادة مخالفـــة علـــى أحـــد المواقـــع / المنصـــات )التـــي ال تنتمـــي للشـــركة( مـــن قبـــل 
الشـــركة، يتعيـــن  علـــى الشـــركة إخطـــار اإلدارة العامـــة لتنظيـــم مـــواد التســـويق واإلعـــالن إلتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة 
باإلضافـــة إلـــي أي إجـــراءات أخـــري يمكـــن إتخاذهـــا مباشـــرة مـــن الشـــركة، كمـــا يتعيـــن علـــى الشـــركة إرســـال إنـــذار 

رســـمي ممهـــور بخاتـــم الشـــركة إلـــي الجهـــة المخالفـــة إلزالـــة المحتـــوي المخالـــف.

)املادة السادسة(
-تتولـــي اإلدارة العامـــة لتنظيـــم مـــواد التســـويق واإلعـــالن مســـئولية متابعـــة ورصـــد جميـــع المواقـــع والمنصـــات اإللكترونيـــة 
ـــواد  ـــة أو م ـــواد تعليمي ـــة أو م ـــدواء المصري ـــة ال ـــة لمســـتحضرات مســـجلة بهيئ ـــواد دعائي ـــة تخـــص م ـــد رصـــد أي مخالف وعن
ـــة(  ـــًا للحال ـــي )وفق ـــوع األول أو الثان ـــن الن ـــري م ـــاب تحذي ـــي أو خط ـــاب تنبيه ـــال خط ـــا وإرس ـــق منه ـــم التحق ـــة يت توعوي
ـــة  ـــرة الزمني ـــالل الفت ـــة خ ـــوع المخالف ـــى ن ـــاًء عل ـــا بن ـــب إتخاذه ـــي يج ـــة الت ـــراءات التصحيحي ـــًا اإلج ـــركة متضمن ـــي الش إل

ـــري. ـــد إصـــدار خطـــاب تحذي ـــم بع ـــة اســـتمرار التقدي ـــل خدم ـــزام الشـــركة بســـداد مقاب ـــع الت ـــل اإلدارة م ـــن قب المحـــددة م

)املادة السابعة(
-ُيصـــدر رئيـــس اإلدارة المركزيـــة للرعايـــة الصيدليـــة الدليـــل التنظيمـــي »للمـــواد الدعائيـــة والتعليميـــة والتوعويـــة عبـــر 

ـــرار. ـــذا الق ـــاد ه ـــخ اعتم ـــن تاري ـــًا م ـــر يوم ـــة عش ـــالل خمس ـــة« خ ـــع والمنصـــات اإلليكتروني المواق

)املادة الثامنة(
ـــواد التســـويق  ـــم م ـــة لتنظي ـــن اإلدارة العام ـــة م ـــات المقدم ـــر الخدم ـــرار نظي ـــذا الق ـــق به ـــات المرف ـــابل الخدمـ ـــل مقـ -ُيحصـ
ـــع  ـــر المواق ـــة عب ـــة والتوعوي ـــة والتعليمي ـــواد الدعائي ـــة، بخصـــوص الم ـــة الصيدلي ـــة للرعاي ـــإدارة المركزي ـــة ل واإلعـــالن التابع

ـــة. ـــات اإللكتروني والمنص
)املادة التاسعة(

-ُيودع مقابل الخدمات الُمقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.

)املادة العاشرة(
-ُيعمل بهذا القرار من تاريخ 2022/1/1 ، وعلى اإلدارات المختصة تنفيذه كاًل فيما يخصه.                                                                                  

                                                                                                                                      رئـــــــــيــــــــــــس              
هيــئــــــــة الــــــــــدواء املصــــــــريـة

أ. د. تـامــــر مـحـمـد عـصــام 	 	

تحريراً فى :   2021/12/2
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