
وزارة التغير املناخي والبيئة 

تطوير منظومة تحليل املستحضرات البيطرية
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:  مجاالت التطوير التي تمت على خدمة تحليل املستحضرات البيطرية 

.تطوير جودة الفحوصات من خالل االعتماد الدولي لها

تقليص وقت الخدمة

استحداث الخدمة الرقمية 



جودة فحوصات املستحضرات البيطرية 

2021أكتوبر 

2021إطالق الخدمة في أكتوبر •
ت االستمرارية في اعتماد فحوصا•

املستحضرات البيطرية ضمن 
ISO 17025:2017مواصفة 

اعتماد فحصين ملستحضرين•
ملختبر بيطرين خالل فترة تحضير ا

.قبل إطالق الخدمة

2021-2020



الرقمية الخدمة

010203

استحداث الخدمة
(  9)بناء على القانون االتحادي رقم 

تم استحداث وحدة تحليل 
املستحضرات البيطرية وإطالق 

، وتم 2021الخدمة في أكتوبر 
. 2022الخدمة في فبراير رقمنة

الخدمة الرقمية
لبات تطوير املسارات املتعلقة بط-

ترونيا ومتطلبات التحليل تتم الك
متابعة للخدمة -
- 

ً
دفع الرسوم إلكترونيا

العائد

.  رفع رض ى املتعاملين-
24/7توفر الخدمة -



مسار خدمة تحليل املستحضر البيطري 

استالم العينات 
ومتطلبات التحليل

دراسة متطلبات 
التحليل وارسالها 

للمتعامل

استالم ملف جودة 
تحليل املستحضر 

البيطري 

تحليل املستحضر 
البيطري 

اصدار شهادة 
تحليل املستحضر



وقت الخدمة

أيام 10-5:وقت دراسة ملف التحليل 

يوم 30-15: وقت تحليل املستحضر البيطري 



متطلبات تحليل املستحضر البيطري 

متطلبات دراسة ملف التحليل 

بطرق ) ةملف تحليل جودة املستحضر البيطري بناء على أحد الدساتير الدوائي▪
(  التحليل وتقييمها

ملف دراسة استقرار املستحضر ▪

متطلبات التحليل 
.تحضريتم طلب متطلبات التحليل بناء على الفحوصات املطلوبة لكل مس▪
.  املواد الكيميائية والبيولوجية املطلوبة لتحليل املستحضر ▪
. املادة الفعالة  حسب معايير الجودة العاملية ▪
وأي متطلبات أخرى تستلزم لتحليل املستحضر ▪



الفحوصات املخبرية 

ةالكيمياء الحيويامليكروبيولوجيالكيميائيةالفيزيائية

• Density 
• PH

• Disintegration
• Viscosity 

• Sterility Test 
• Bacterial Identification.

• Endotoxin test

• Single /Multiple 
Active Ingredient 

• Potency by 
Haemagglutination test

• Potency Test by ELISA 



مقارنة الوقت املستغرق لتسجيل املستحضرات البيطرية 

UAEKSA

الوقت املستغرق لتقييم ودراسة 
: املستحضر البيطري لغرض التسجيل

عمليوم 80

الوقت املستغرق لتقييم ودراسة 
:املستحضر البيطري لغرض التسجيل 

يوم عمل280

الوقت املستغرق لتقييم ودراسة 
: املستحضر البيطري لغرض التسجيل 

يوم عمل120
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خطة املرحلة القادمة 

.  الشراكة مع القطاع الخاص بما يتعلق املنظومة التشخيصية واألبحاث➢

. االستمرارية في اعتماد فحوصات املستحضرات البيطرية ضمن خطة عمل املختبر➢

. تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خالل التدريب ➢



خالص الشكر 


