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  :مقدمة .1
من املادة الحادية والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام املنشآت واملستحضرات الصيدالنية ( 4)إشارة إلى الفقرة 

وحمالت التوعية باألمراض  ،"تخضع املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحييننصت على: والعشبية والتي 

 الهيئة"  لدىلصحي للشروط والضوابط املعتمدة والتثقيف ا
ً
من املادة الحادية والثالثون ( 5) ملا ورد في الفقرة، ووفقا

"يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إقامة املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين والتي نصت على: 

 من مهام الهيئة في تنظيم سوق و  ،وقبل نشر حمالت التوعية باألمراض والتثقيف الصحي املوجهة للجمهور" 
ً
انطالقا

العلمية التي تكون برعاية شركات األدوية أو من يمثلها واملوجهة املحاضرات و  ة والعشبيةيالصيدالن املستحضرات

 بأهمية التعليم الصحي املستمر للممارسين الصحيين 
ً
 وإجراءات ، تم إصدار هذا الدليل لتوضيح ضوابط، واستشعارا

 .إقامة املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين

 

 التعاريف: .2
 :املوضحة أمامها والعبارات اآلتية املعانييقصد بالكلمات         

 اململكة العربية السعودية.اململكة:  -

 .الهيئة العامة للغذاء والدواءالهيئة:  -

عدد من  كل تجمع يستهدف مناقشة موضوع صحي أو علمي، يقدم من قبل محاضر بحضور : ملحاضرة العلميةا -

 .مباشرة من شركات األدوية أو من يمثلهااملمارسين الصحيين، تحت رعاية كاملة أو جزئية أو غير 
  املستحضرات الصيدالنية والعشبية.املستحضرات:  -

 

 املحاضرات العلمية: .3

 أحكام عامة للمحاضرات العلمية: (3-1)
 التي تم تفويضه من قبلهم.  لشركات األدويةالعلمية يجوز للوكيل أو طرف ثالث التقدم بطلب املحاضرة  .1

 املنظمة للمحاضرة العلمية مع ممثل الهيئة للحضور ومتابعة ما يتم تقديمه.ضرورة تجاوب الجهة  .2

 واملحاضرات عن بعد. تشمل املحاضرات العلمية املحاضرات الحضورية .3

كان عدد الحضور من  إذا( Virtual)كانت املحاضرة ستتم من خارج اململكة عن بعد  إذاخذ موافقة الهيئة أيجب  .4

 في املحاضرة نفسها. من عدد الحضور  %45املمارسين الصحيين املقيمين في اململكة يتجاوز 
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 :الضوابط إلقامة املحاضرات العلمية (3-2)
   .قبل إقامة املحاضرة العلميةيجب الحصول على موافقة من الهيئة  .1

حاضرة علمية مل فعالية واحدة إقامة املوافقة على طلبلسعودي لاير ( 1000املقابل املالي وقدره ألف )تسديد  .2

 دار فواتير تسديد املقابل املاليموجهة للممارسين الصحيين في نظام إص

يجب أن يلتزم منظم املحاضرة العلمية " باملوضوع، واملكان، والتاريخ، والوقت، واملحاضرين، ومدير الجلسة" وفق  .3

 ما تم تقديمه في الطلب.

قبل موعد إقامة  في تأجيلها فيجب إخطار الهيئة بذلكشركة لالقيام باملحاضرة العلمية أو رغبة افي حال تعذر  .4

 (،Promo.drug@sfda.gov.saك عبر البريد اإللكتروني التالي: )، وذلاملحاضرة الفعلي

 املوافق عليها يجب االلتزام بالتالي:في حال الرغبة في عمل تغيير على املحاضرة  .5

  عبر البريد اإللكتروني التالييجب إخطار الهيئة بالتغيير( :Promo.drug@sfda.gov.sa ) موعد إقامة قبل

 على أن يتضمن الطلب تفاصيل التغيير املطلوبة. ،املحاضرة الفعلي

  باستثناء املحاضرات التي تقام عن  ر املدينة املقامة فيها املحاضرةتشمل تغييطلبات التغيير ال(

  (.(Virtual)بعد

  متطلبات املوافقة لذلك. إرفاقفي حال تغيير املحاضر أو مدير الجلسة يجب 

  ة املوافق عليها يجب ارفاق نسخة من املحاضر 
ً
 .الجديد مع طلب التغيير مسبقا

، وبغض النظر عن عدد الحضور من املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين فقطتقتصر املوافقة على  .6

  املمارسين الصحيين سواء كان ممارس صحي واحد أو أكثر.

 تلتزم الجهة الطالبة بتحديد الفئة املستهدفة من املحاضرة العلمية. .7

نموذج السيرة الذاتية العلمية لجميع  بتعبئة كامل فقرات النماذج املطلوبة مع تعبئة تلتزم الجهة الطالبة .8

 املحاضرين ومدراء الجلسة، وأن يتم إضافة االسم كما هو معتمد في الوثائق الرسمية.

 أال يكون مدير الجلسة هو نفس املحاضر في املحاضرة العلمية.    .9

ة العلمية بعد تقديم تلتزم الجهة الطالبة بما تراه الهيئة من موافقة أو رفض أو تعديل أو إضافة على املحاضر  .10

 الطلب.

يشترط أن يكون الطلب املقدم إلقامة محاضرة علمية واحدة، وال مانع من أن يكون الطلب الواحد ألكثر من  .11

 مدينة باململكة. 

 أو غير مس جوز الدعاية أو اإلعالن للمستحضراتيال  .12
ً
 .جلفي املحاضرات العلمية سواء كان املستحضر مسجال

 في اململكة. ةسجلامل ات األخرى ستحضر املال يجوز التشكيك بفعالية أو جودة  .13

 .ملستحضراتابأال تتضمن املحاضرة العلمية أي عبارة تمس  .14

 .اتستحضر امل  تحتوي املحاضرة العلمية على معلومات خاطئة عنال أ .15

 ال يجوز التصريح بأن مستحضر ليس له أعراض جانبية أو مخاطر سمية على اإلطالق.  .16

 . برةاألخرى دون وجود دراسات سريرية ُمعتلمستحضرات املواد الفعالة ل بينجوز املقارنة يال  .17

 يحظر التعرض لجهة ما باإلساءة الصريحة أو غير املباشرة. .18

mailto:Promo.drug@sfda.gov.sa
mailto:Promo.drug@sfda.gov.sa
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  للحضور.يمنع تقديم مدفوعات نقدية أو هدايا  .19

 مجانية أو بيعها على الحضور.مستحضرات ر توزيع ظُيح .20

 يمنع تقديم برامج ترفيهية )رياضية أو اجتماعية(. .21

 تقتصر الضيافة على األشخاص املدعوين الذين لهم ارتباط مباشر باملحاضرة العلمية.  .22

 عادات وتقاليد املجتمع السعودي.أال يتعارض ما يقدم في املحاضرة العلمية مع تعاليم الشريعة اإلسالمية أو  .23

واملنشورة  في اململكة الصيدالنية االلتزام باشتراطات املدونة السعودية ألخالقيات ممارسة تسويق املستحضرات .24

 .اإللكترونيعلى موقع الهيئة 

 إقامة محاضرة علمية بغض النظر عن املوافقة من عدمها. املوافقة علىال يسترجع املقابل املالي لطلب  .25

في حال صدور خطاب )بتأجيل املوافقة أو تأجيل البت في الطلب( من قبل الهيئة فإنه على الجهة مقدمة الطلب  .26

 من تاريخ صدور الخطاب. عملأيام  5الرد على الخطاب خالل 

قبل موعد إقامة املحاضرة مع ارفاق  (Virtual) يجب تزويد الهيئة برابط الدخول على املحاضرات العلمية عن بعد .27

 .(Promo.drug@sfda.gov.saنسخة من املوافقة على املحاضرة وذلك عبر البريد اإللكتروني التالي: )

 للمحاضرات العلمية.في مكان مناسب يجب أن تعقد املحاضرات العلمية الحضورية  .28

 :متطلبات املوافقة على إقامة املحاضرة العلمية (3-3) 
    :

ً
  يتم أوال

ً
 يلي: ما اعداد الطلب متضمنا

طلب ل الشممممركة وختم شممممعار  ويحمل بالهيئة واالعالن الدعاية ترخيص قسمممممل موجه العربية باللغة رسمممممي خطاب .1

 يوم كحد أدنى.  20قبل تاريخ إقامتها بم إقامة املحاضرة العلمية 

 :، والذي يحتوي على"علمية محاضرة إقامة طلب نموذجتعبئة " .2

 علمية محاضرة إقامة طلب نموذج( 1نموذج )رقم. 

 العلمية املحاضرة ملخص نموذج( 2نموذج )رقم (Abstract.) 

 للمحاضرين /للمحاضر العلمية الذاتية السيرة نموذج( 3نموذج )رقم. 

 الجلسة ملدراء/الجلسة ملدير  العلمية الذاتية السيرة نموذج( 4نموذج )رقم. 

للهيئة السممممممعودية للتخصممممممصممممممات  أو )بطاقة تسممممممجيل منهي( املنهي( والتسممممممجيل التصممممممنيفإرفاق نسممممممخة من )بطاقة  .3

 كان املحاضر يعمل خارج اململكة. إذافي مقامها  و ما هالصحية للمحاضر وملدير الجلسة أو 

 فواتير.الوإرفاق نسخة من فاتورة سداد املقابل املالي في نظام إصدار  تسديد املقابل املادي .4

  :
ً
 الطرق التالية:أحد الطلب بعد اعداده من خالل  يتم تقديم ثانيا

كافة يتم طباعة  طريق توريده إلى قسم ترخيص الدعاية واإلعالن بقطاع العمليات على أنتقديم الطلب عن  .1

 .املتطلبات املذكورة أعاله

 كمرفق املرفقات وضع ، معCommunications.Adm@sfda.gov.sa: التالي البريد االلكتروني إلىارسال الطلب  .2

حيث يتم الرد على العميل برقم  امللف، من األولى الصفحة في الرسمي الخطاب ويكون  ،(PDF) صيغة على واحد

 القيد للطلب.
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 :في املحاضرة العلمية شروط املحاضر  (3-4) 
 لدى الأ .1

ً
 وكيلها. أو  شركةال يكون موظفا

 على درجة جامعية بتخصص ذي عالقة باملحاضرة املقدمة.  .2
ً
 أن يكون حاصال

 أن يكون ذو كفاءة علمية ُمعتبرة. .3

 تقديم الوثائق والشهادات في حال طلبتها الهيئة.  .4

 :مدير الجلسة في املحاضرة العلميةشروط  (3-5)
1. .

ً
 أو صيدالنيا

ً
 أن يكون طبيبا

 أن يكون سعودي الجنسية.  .2

 :. النماذج4

نموذج طلب إقامة  - النماذج – دواء – )املجاالت اإللكترونييمكنكم الحصول على النماذج من موقع الهيئة 

 محاضرة علمية(.
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(1نموذج رقم )  

 نموذج طلب إقامة محاضرة علمية

 بيانات ُمقدم الطلب :
                  .Click here to enter textتاريخ تقديم الطلب:                             .Click here to enter textاسم الشركة: 

 .Click here to enter textاملسمى الوظيفي:    .Click here to enter textالشخص املفوض بتقديم الطلب:  

 .Click here to enter textرقم الجوال :                     .Click here to enter textالبريد اإللكتروني : 

 البيانات األساسية للمحاضرة العلمية :

 .Click here to enter textعنوان املحاضرة : 

 .Click here to enter textعدد الحضور املتوقع :                          .Click here to enter textالفئة املستهدفة : 

 قجميع ما سب☐عن بعد    محاضرة  ☐     محاضرة حضورية ☐طريقة التقديم:   

 للمحاضرة العلمية :ية البيانات التفصيل
 

 5 4 3 2 1 تكرار إقامتها

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text اليوم

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text التاريخ بالهجري 

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text التاريخ بامليالدي

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text  املدينة

 مكان اإلقامة

*خاصة 
بالمحاضرات 

 الحضورية

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text باملكان االتصالرقم 

التوقيت/الفترة 

 )ص.م(

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text املحاضراسم 

 .Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text اسم مدير الجلسة

 

 اإلقرار : 
وأتعهد بعدم إقامة املحاضرة العلمية إال بعد الحصول على املوافقة النهائية  ،أن البيانات املتضمنة في هذا الطلب صحيحة وفعلية،  .Click here to enter textأقر أنا:    

 . فقة على إقامة املحاضرات العلميةوأن أتحمل كامل املسؤولية في حال مخالفة ضوابط وإجراءات املوا ،من الهيئة العامة للغذاء والدواء

 .Click here to enter textالتاريخ                    التوقيع : .............................................
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(2نموذج رقم )  

 (Abstract) نموذج ملخص املحاضرة العلمية

 عنوان املحاضرة العلمية :

 .Click here to enter textباللغة العربية : 

 .Click here to enter textباللغة اإلنجليزية : 

 ملخص املحاضرة العلمية :

 كلمة باللغة العربية أو اإلنجليزية. 1200عن  كلمة وال يزيد 200يقل عن ال 
 

Click here to enter text. 

  اإلقرار :

أن البيانات املتضمنة في هذا النموذج صحيحة وهي ما سوف يتم تغطيته خالل املحاضرة ،  .Click here to enter text أقر أنا:   

  .املسؤولية في حال مخالفة ذلك ملوأن أتحمل كا ،العلمية

 .Click here to enter text:  التاريخ               .............................................   التوقيع:
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 (3نموذج رقم )

 نموذج السيرة الذاتية العلمية للمحاضر/ للمحاضرين

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات األساسية :

 .Click here to enter text االسم:

                     .Click here to enter text  تاريخ امليالد:                                   .Click here to enter text الجنسية:

 .Click here to enter text  : البريد اإللكتروني     .Click here to enter text بيانات االتصال )هاتف/جوال(:

  .Click here to enter text   املسمى الوظيفي:                               .Click here to enter text  العمل:جهة 

 .Click here to enter text الدولة/املدينة:                .Click here to enter text  وسيلة االتصال بالعمل:

 Click مع إرفاق صورة من بطاقة التسجيلفي مقامها خارج اململكة(   و للتخصصات الصحية )أو ما هرقم ترخيص الهيئة السعودية 

here to enter text. 
 التفاصيل العلمية :

                     .Click here to enter text التخصص الدقيق:  .Click here to enter text  التخصص:

     .Click here to enter text.     2  Click here to enter text.     3  Click here to enter text  1 آخر املؤهالت العلمية:  

 االرتباط العلمي :

دمت في نفس االختصاص:
ُ
 املحاضرات/األوراق العلمية التي ق

1  Click here to enter text.  

2  Click here to enter text.  

3  Click here to enter text.  

4  Click here to enter text. 

  اإلقرار :

وأن أتحمل كامل املسؤولية في حال  ،أن البيانات املتضمنة في هذا النموذج صحيحة وفعلية ، .Click here to enter text أقر أنا:   

  .ذلكمخالفة 

 .Click here to enter text:  التاريخ               .............................................   توقيع:ال
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 (4نموذج رقم )

 نموذج السيرة الذاتية العلمية ملدير الجلسة/ملدراء الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات األساسية :

 .Click here to enter text االسم:

                            .Click here to enter text  رقم بطاقة األحوال:

 .Click here to enter text البريد اإللكتروني :            .Click here to enter text بيانات االتصال )هاتف/جوال(:

 .Click here to enter textاملسمى الوظيفي:                                        .Click here to enter text جهة العمل:

 .Click here to enter text الدولة/املدينة:                       .Click here to enter text وسيلة االتصال بالعمل:

 Click here to enter text.  :مع إرفاق صورة من بطاقة التسجيلرقم ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 التفاصيل العلمية :

                     .Click here to enter text التخصص الدقيق:  .Click here to enter text التخصص:

 

  اإلقرار :

وأن أتحمل كامل املسؤولية في حال ، أن البيانات املتضمنة في هذا النموذج صحيحة وفعلية ، .Click here to enter text أقر أنا:   

 .ذلكمخالفة 

 .Click here to enter text  التاريخ :                ، .............................................  التوقيع :
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 (؟3التي تمت على الدليل )نسخة  غييراتالت هي ما 
 

 وصف التغيير نوع التغيير مكان التعديل

 .حذف مصطلح اللقاءات العلمية حذف  اللقاءات العلمية

 تعديل من الجملة التالية: تعديل مقدمة

 من مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء في تنظيم سوق الدواء املحلي، 
ً
انطالقا

 بأهمية التعليم الصحي املستمر، ورغبة من الهيئة بتنظيم 
ً
واستشعارا

املحاضرات واللقاءات العلمية التي تقدمها شركات األدوية للممارسين 

هذا الدليل لتوضيح ضوابط وإجراءات إقامة املحاضرات  الصحيين. تم إصدار 

 واللقاءات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين.

 إلى الجملة التالية:

( من املادة الحادية والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام 4إشارة إلى الفقرة )

املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والعشبية والتي نصت على: "تخضع 

اضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين، وحمالت التوعية باألمراض املح

 ملا ورد 
ً
والتثقيف الصحي للشروط والضوابط املعتمدة لدى الهيئة" ، ووفقا

( من املادة الحادية والثالثون والتي نصت على: "يجب الحصول 5في الفقرة )

للممارسين  على موافقة الهيئة قبل إقامة املحاضرات العلمية املوجهة

الصحيين وقبل نشر حمالت التوعية باألمراض والتثقيف الصحي املوجهة 

 من مهام الهيئة في تنظيم سوق املستحضرات 
ً
للجمهور" ، وانطالقا

الصيدالنية والعشبية و املحاضرات العلمية التي تكون برعاية شركات األدوية 

 
ً
 بأهمية التعليم أو من يمثلها واملوجهة للممارسين الصحيين ، واستشعارا

الصحي املستمر ، تم إصدار هذا الدليل لتوضيح ضوابط وإجراءات إقامة 

 .علمية املوجهة للممارسين الصحييناملحاضرات ال

 إضافة التالي: اضافة التعاريف

 اململكة العربية السعودية.اململكة: 

 .الهيئة العامة للغذاء والدواءالهيئة: 

  الصيدالنية والعشبية.املستحضرات املستحضرات: 
تعريف تعديل 

 املحاضرات العلمية

 التالي: التعريف تعديل من

كل تجمع يستهدف مناقشة موضوع صحي أو علمي، يقدم من قبل محاضر 

ومدير الجلسة بحضور عدد من املمارسين الصحيين، تحت رعاية كاملة أو 

 جزئية أو غير مباشرة من شركات األدوية، أو من في حكمهما.
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 إلى التعريف التالي:

كل تجمع يستهدف مناقشة موضوع صحي أو علمي، يقدم من قبل محاضر 

عدد من املمارسين الصحيين، تحت رعاية كاملة أو جزئية أو غير  بحضور 

 .مباشرة من شركات األدوية أو من يمثلها

أحكام عامة 

 للمحاضرات العلمية

 (3إضافة الفقرة رقم )

 (4ورقم )

 التالية: إضافة الفقرات

 .املحاضرات الحضورية واملحاضرات عن بعد علميةتشمل املحاضرات ال -

يجب أخذ موافقة الهيئة إذا كانت املحاضرة ستتم من خارج اململكة  -

( إذا كان عدد الحضور من املمارسين الصحيين Virtualعن بعد )

 من عدد الحضور في املحاضرة نفسها. %45املقيمين في اململكة يتجاوز 

الضوابط إلقامة 

 املحاضرات العلمية

تعديل واضافة في الفقرة 

 (2رقم )

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

تسديد املقابل املالي في نظام إصدار فواتير تسديد املقابل املادي لخدمات 

  قطاع الدواء.

 إلى الجملة التالية:

 املوافقة على سعودي لطلبلاير ( 1000تسديد املقابل املالي وقدره ألف )

حاضرة علمية موجهة للممارسين الصحيين في نظام مل فعالية واحدة إقامة

 .إصدار فواتير تسديد املقابل املالي

في الفقرة رقم  اضافة

(4 ) 

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

في تأجيلها فيجب شركة في حال تعذر القيام باملحاضرة العلمية أو رغبة ال

 .بذلك قبل موعد إقامة املحاضرة الفعليإخطار الهيئة 

 إلى الجملة التالية:

في تأجيلها فيجب شركة في حال تعذر القيام باملحاضرة العلمية أو رغبة ال

، وذلك عبر البريد إخطار الهيئة بذلك قبل موعد إقامة املحاضرة الفعلي

 .(Promo.drug@sfda.gov.saي: )التالاإللكتروني 

تعديل واضافة في الفقرة 

 (5رقم)

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

 في حال الرغبة في عمل تغيير على املحاضرة املوافق عليها يجب االلتزام بالتالي:

  على الفعلييجب إخطار الهيئة بالتغيير قبل موعد إقامة املحاضرة ،

 التغيير املطلوبة.أن يتضمن الطلب تفاصيل 

  .طلبات التغيير ال تشمل تغيير املدينة املقامة فيها املحاضرة 

  متطلبات املوافقة  إرفاقفي حال تغيير املحاضر أو مدير الجلسة يجب

 لذلك.

 إلى الجملة التالية:

 في حال الرغبة في عمل تغيير على املحاضرة املوافق عليها يجب االلتزام بالتالي:

mailto:Promo.drug@sfda.gov.sa
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  التالي:  عبر البريد اإللكترونييجب إخطار الهيئة بالتغيير

(Promo.drug@sfda.gov.sa ) موعد إقامة املحاضرة الفعليقبل، 

 على أن يتضمن الطلب تفاصيل التغيير املطلوبة.

 باستثناء  املحاضرةر املدينة املقامة فيها طلبات التغيير ال تشمل تغيي(

  (.(Virtual)املحاضرات التي تقام عن بعد

  متطلبات املوافقة  إرفاقفي حال تغيير املحاضر أو مدير الجلسة يجب

 لذلك.

  مع طلب 
ً
يجب ارفاق نسخة من املحاضرة املوافق عليها مسبقا

 التغيير الجديد.

اضافة في الفقرة رقم 

(6)  

  تعديل الفقرة من الجملة التالية:

 تقتصر املوافقة على املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين فقط.

 إلى الجملة التالية:

تقتصر املوافقة على املحاضرات العلمية املوجهة للممارسين الصحيين فقط، 

وبغض النظر عن عدد الحضور من املمارسين الصحيين سواء كان ممارس 

 صحي واحد أو أكثر.

 إضافة الفقرة التالية: (8)إضافة الفقرة رقم 

بتعبئة كامل فقرات النماذج املطلوبة مع تعبئة نموذج  تلتزم الجهة الطالبة

السيرة الذاتية العلمية لجميع املحاضرين ومدراء الجلسة، وأن يتم إضافة 

 االسم كما هو معتمد في الوثائق الرسمية.

تعديل في الفقرة رقم 

(13) 

 التالية:تعديل الفقرة من الجملة 

ال يجوز التشكيك بفعالية أو جودة مستحضر دوائي آخر مسجل في اململكة 

 .العربية السعودية

 إلى الجملة التالية:

 ال يجوز التشكيك بفعالية أو جودة املستحضرات األخرى املسجلة في اململكة.

تعديل في الفقرة رقم 

(14) 

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

 .املحاضرة العلمية أي عبارة تمس باملستحضرات األخرى أن ال تتضمن 

 إلى الجملة التالية:

 أال تتضمن املحاضرة العلمية أي عبارة تمس باملستحضرات.

تعديل في الفقرة رقم 

(15) 

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

أن ال تحتوي املحاضرة العلمية على معلومات خاطئة عن مستحضر دوائي 

 آخر.

 الجملة التالية:إلى 

mailto:Promo.drug@sfda.gov.sa
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 .أال تحتوي املحاضرة العلمية على معلومات خاطئة عن املستحضرات

تعديل واضافة في الفقرة 

 (.17رقم )

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

األخرى دون وجود دراسات سريرية  الدوائيةنتجات امل معال يجوز املقارنة 

 . برةُمعت

 إلى الجملة التالية:

الفعالة للمستحضرات األخرى دون وجود دراسات جوز املقارنة بين املواد يال 

 .سريرية ُمعتبرة

تعديل واضافة في الفقرة 

 (.20رقم )

 تعديل الفقرة من الجملة التالية:

 .ر توزيع أدوية مجانية أو بيعها على الحضور ظُيح

 إلى الجملة التالية:

 الحضور.ر توزيع مستحضرات مجانية أو بيعها على ظُيح

  إضافة الفقرة التالية: (.27الفقرة رقم )إضافة 

( Virtualيجب تزويد الهيئة برابط الدخول على املحاضرات العلمية عن بعد )

قبل موعد إقامة املحاضرة مع ارفاق نسخة من املوافقة على املحاضرة وذلك 

 (.Promo.drug@sfda.gov.saعبر البريد اإللكتروني التالي: )

  إضافة الفقرة التالية: (.28الفقرة رقم )إضافة 

للمحاضرات في مكان مناسب يجب أن تعقد املحاضرات العلمية الحضورية 

 العلمية.

متطلبات املوافقة على 

 إقامة املحاضرة العلمية

 إضافة الفقرة التالية: إضافة

 الطرق التالية:أحد الطلب بعد اعداده من خالل  يتم تقديم

طريق توريده إلى قسم ترخيص الدعاية واإلعالن تقديم الطلب عن  .1

 .كافة املتطلبات املذكورة أعالهيتم طباعة  بقطاع العمليات على أن

: التالي البريد االلكتروني إلىارسال الطلب  .2

Communications.Adm@sfda.gov.saكمرفق املرفقات وضع ، مع 

 من األولى الصفحة في يالرسم الخطاب ويكون  ،(PDF) صيغة على واحد

 حيث يتم الرد على العميل برقم القيد للطلب. امللف،

 حذف الفقرات التالية: حذف

 طباعة جميع النماذج مع خطاب الطلب،  .1

( يحتوي على كافة املرفقات املطلوبة، باإلضافة CDإرفاق قرص مدمج ) .2

 (. Wordإلى النماذج بصيغتها األساسية املفتوحة )

 بطاقة األحوال املدنية أو جواز السفر ملدير الجلسة ارفاق نسخة من .3

 .ةوملدير الجلس ارفاق نسخة من السيرة الذاتية للمحاضر  .4
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نموذج طلب إقامة 

 محاضرة علمية

 :اضافة التالي إضافة 

 طريقة التقديم:   .1

 .سبق ما جميع□    .بعد عن محاضرة□     .حضورية محاضرة□ 

 (.مكان اإلقامةخيار )مع  (خاصة باملحاضرات الحضوريةالجملة ) .2

 ملخص نموذج

 العلمية املحاضرة

 حذف 

 

 

 

 

 

 حذف التالي:

  طبيعة املحاضرة العلمية .1

 الخيارات التالية: .2

   األدوية بيطرية   □  املستحضرات العشبية  □    األدوية بشرية □

 أخرى      □    املواد الكيميائية □   مستحضرات تجميل  □

 اإلجراء. .3

 تعديل الفقرة من الجملة التالية: تعديل

 .كلمة باللغة العربية أو اإلنجليزية 1200كلمة وال يزيد عن  450ال يقل عن 

 إلى الجملة التالية:

 كلمة باللغة العربية أو اإلنجليزية. 1200كلمة وال يزيد عن 200ال يقل عن 

نموذج السيرة الذاتية 

العلمية للمحاضر/ 

 للمحاضرين

 .خر ثالث مؤهالت علميةآاالكتفاء بتم  تعديل

 .الخبرات الوظيفية حذف

نموذج السيرة الذاتية 

 /ملدير الجلسةالعلمية 

 دراء الجلسةمل

 حذف التالي: حذف

 األحوال. ةارفاق صورة من بطاق .1

 أخر املؤهالت العلمية. .2

 .الخبرات الوظيفية .3

 .ياالرتباط العلم .4

 التالية:تعديل الفقرة من الجملة  تعديل النماذج

يمكنكم الحصول على النماذج من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء )قطاع 

املحاضرات واللقاءات العلمية( أو  –تصنيفات النماذج  –النماذج  –الدواء 

 عن طريق الرابط املباشر:

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/forms/Pages/default.aspx?catid=1

4 

 إلى الجملة التالية:

دواء  –يمكنكم الحصول على النماذج من موقع الهيئة اإللكتروني )املجاالت 

 نموذج طلب إقامة محاضرة علمية(. -النماذج  –
 


