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مقدمة:

ً
تم اصدار هذا الدليل استنادا إلى التالي:
 .1املادة العاشرة من الالئحة التنفيذية لنظام التجارة اإللكترونية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم ( )200وتاريخ
1441/5/19هـ والتي تنص على التالي( :على موفر الخدمة االلتزام بأحكام األنظمة ذات العالقة باإلعالنات
وضوابطها ،والحصول على التراخيص الالزمة بحسب طبيعة املنتج أو الخدمة).
 .2املادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1428/1/25هـ ،
وما جاء ذكره في الفقرة الخامسة من املهمات التنظيمية بأن تقوم الهيئة "وضع الضوابط واإلجراءات التي تنظم
عمليات فحص املنتجات الغذائية والدوائية ،واملواد الخام التي تدخل في صناعتيهما ،واألجهزة الطبية ،وكل ماله
عالقة بمجال عمل الهيئة ،واإلعالن عن هذه املنتجات واستيرادها وتصديرها ،وتسجيل األدوية ،وأعمال الرقابة
والتفتيش على األسواق واملحالت التجارية واملستودعات الخاصة بهذه املنتجات ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع
الجهات ذات العالقة".
 .3نظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية الصادر برقم (م )108/وتاريخ 1441/8/22هـ .
 .4الئحة رقابة األجهزة واملنتجات الطبية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ()1429-8-1
وتاريخ 1429 /12/29هـ واملعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ( (1439-16-4وتاريخ
1439/4/9ه ـ
 .5الالئحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر باملرسوم امللكي رقم م 49/وتاريخ 1436/6/18هـ .
 .6نظام الغذاء الصادر برقم م 1/وتاريخ 1436/1/6هـ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم
( )1439-16-3وتاريخ 1439/4/9هـ .
 .7نظام األعالف الصادر برقم م 60/وتاريخ 1435/9/23هـ .
 .8قانون (نظام) املبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر برقم م 67/وتاريخ 1427/11/14هـ .
 .9قانون (نظام) املستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التعاريف:
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاني املوضحة أمامها ،ما لم يقتض ي السياق خالف ذلك:
 اململكة :اململكة العربية السعودية. الهيئة :الهيئة العامة للغذاء والدواء. اإلعالن اإللكتروني :كـل دعـايـة بوسـ ـ ـ ــيلـة إلكترونيـة يقوم بهـا موفر الخـدمـة ،جهـدف إلى ت ـ ـ ـ ــجيع بيع منتج أوتقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
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ً
أوال :الغرض:
الغرض من هذا الدليل هو توضيح اشتراطات الهيئة الخاصة بالدعاية واإلعالن الواجب اتباعها من قبل املتاجر
اإللكترونية للمنتجات التالية:
 .1املستحضرات الصيدالنية والعشبية والصحية غير الوصفية.
 .2األجهزة واملنتجات الطبية.
 .3املنتجات الغذائية واألعالف.
 .4منتجات التجميل.
 .5املستحضرات البيطرية غير الوصفية.
 .6منتجات مبيدات آفات الصحة العامة.

ً
ثانيا :اشتراطات الهيئة الخاصة بالدعاية واإلعالن الواجب اتباعها من قبل املتاجر
اإللكترونية:
 .1أال يتم اإلعالن ألي مقدم خدمة تخضع خدماته إلشراف الهيئة دون وجود ترخيص بالنشاط من الهيئة.
 .2يجب أن تكون الشركة املسؤولة عن املنتج أو من تفوضه حاصلة على ترخيص من الهيئة على املادة
الدعائية واإلعالنية التي تتعلق باملنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة قبل نشرها ،وفيما يخص منتجات
التجميل فيجب أن يحقق اإلعالن الضوابط والشروط الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام منتجات
التجميل.
ً
ً
 .3يجب أن يكون املنتج املراد الدعاية اإلعالن عنه مسجال أو مدرجا لدى الهيئة.
 .4يجب أن تكون صور املنتجات والعبوات والبطاقات وامللصقات الخارجية والبيانات املستخدمة في املتجر
اإللكتروني مطابقة للمنتج املتداول.
 .5أال يتم عرض أي معلومات أو بيانات غير معتمدة من الهيئة أو مخالفة لألنظمة واللوائح والتعاميم ذات
العالقة.
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