
املستحضرات البيطرية 

في

دولة اإلمارات العربية املتحدة



ة ريادة بيئية لتنمي•

مستدامة

رؤية الوزارة 

ية نعمل مع شركائنا لحما•

البيئة واملحافظة على

مواردها وتنميتها 

واستثمارها بكفاءة 

لضمان استدامتها

رسالة 

الـــوزارة 

السعادة•

االبتكار•

التكامل•

الريادة•

قيــم الـــــوزارة 

:الرؤية، الرسالة، القيم



:األهداف اإلستراتيجية



:األهداف اإلستراتيجية

وزارة التغير املناخي والبيئة

:ـــــ هي السلطة االتحادية املعنية بوضع وتحديث التشريعات والسياسات واالستراتيجيات وبرامج العمل املتعلقة بــــ

الحجر البيطري 
التنمية والصحة 

ةالبحوث الحيوانيري التشخيص املخبالرفق بالحيوانالسالمة الغذائيةالحيوانية 

اجراءات استيراد 
وتصدير الحيوانات 

الحية واملنتجات 
الحيوانية واالعالف 
واعتماد الشروط 

الصحية التي تنظم 
تجارتها للوقاية من 

االمراض 

اجراءات الصحة 
الحيوانية  املتعلقة 
لى بالوقاية والسيطرة ع

االمراض الحيوانية 
ل الوبائية واملعدية داخ

الدولة

اجراءات التي تضمن 
سالمة وجودة الغذاء 

ومنع الغش 

االجراءات التي تحدد 
على أصاحب الحيوانات

م طريقة رعاية حيواناته
واالعتناء بها وتأمين

ة وسائل الراحة والرفاهي
لها

اجراءات التشخيص 
املخبري لألمراض 
ن الحيوانية، والتأكد م

.سالمة االعالف

االجراءات املتعلقة 
بالبحوث الخاصة 
بالصحة والتنمية 

الحيوانية

:  الهدف االستراتيجي

تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته

املساهمة في رفع معدالت

االمن الحيوي 
ة تعزيز االمن الغذائي في الدول



:الهيكل التنظيمي



:الحيوانيةاملهام واملسؤوليات الرئيسية إلدارة التنمية والصحة 

والحجر البيطري تطوير السياسات والتشريعات واالستراتيجيات املتعلقة بتنمية وصحة الحيوان بما في ذلك الرفق بالحيوان

تطوير آليات ومعايير النشاط الحيواني

تطوير آليات ومعايير املنتجات الحيوانية واملستحضرات الصيدالنية

التخطيط والتنفيذ للوقاية من األمراض الحيوانية

تحسين برنامج املراقبة في املزارع الحيوانية



:الحيوانيةالتنمية والصحة التشريعات ذات الصلة بإدارة 

القانون 
االتحادي 

لسنة 6رقم 
1979

القانون 
االتحادي 

16رقم 
2007لسنة 

وتعديالته
18/2016

القانون 
االتحادي  

11رقم 
2002لسنة 

القانون 
االتحادي 

10رقم 
2015لسنة 

القانون 
االتحادي  

10رقم 
، 2002لسنة 

وتعديالته
(8 /2017)

القانون 
االتحادي 

لسنة 8رقم 
2013

القانون 
االتحادي 

لسنة  9رقم
2017

القانون 
االتحادي 

22رقم 
2016لسنة 

في شأن 
الحجر 

البيطري 
وتعديالته
والالئحة 
التنفيذية
لنظام 
الحجر

في شأن 
الرفق 

بالحيوان
والئحته 

التنفيذية

في شأن 
تنظيم 

اقبة  ومر
ي االتجار الدول

بالحيوانات 
والنباتات 

املهددة 
باالنقراض
والئحته 

التنفيذية 

في شأن 
سالمة 
الغذاء 
والئحته 

التنفيذية

في شأن 
مزاولة مهنة 

الطب 
البيطري 
والئحته 

التنفيذية

الوقاية من 
األمراض 

الحيوانية 
املعدية 

والوبائية 
، ومكافحتها
والئحته 

التنفيذية

بشأن 
املستحضرات
البيطرية

في شأن 
نظيم حيازة
الحيوانات 

الخطرة

القرارات الوزارية املنبثقة عن هذه القوانين للتنظيم هذه االجراءات

القانون 
االتحادي 

لسنة 7رقم 
2015

في شأن 
مكافحة 

املواد 
ي املحظورة ف
سباقات 
الخيل 

والفروسية



:البيطريةاملرجعيات والتشريعات املنظمة للمستحضرات 

❑Food and Drug Administration (FDA)

❑European Medicines Agency (EMA)

ةمعايير املنظمة العاملية للصحة الحيواني❑

OIE/ VICH

WHOمعايير منظمة الصحة العاملية ❑

ية نظام دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب❑
بشأن املستحضرات البيطرية 

بشأن مزاولة مهنة 2002لسنة 10القانون االتحادي رقم 

الطب البيطري وتعديالته والئحته التنفيذية 

بشأن  مكافحة املواد 2015لسنة 7القانون االتحادي رقم 

املحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية و

الئحته التنفيذية 

بشأن املستحضرات 2017لسنة 9القانون االتحادي رقم 

والئحته التنفيذيةالبيطرية



:البيطريةبشأن املستحضرات 2017لسنة 9القانون االتحادي رقم 

أهميةأنعلىللتأكيدالقانون جاء
املالعو منكونهاالبيطريةاملستحضرات

وحمايةالحيوانياإلنتاجتطويرفيالرئيسية
حدعلىالعامةوالصحةالحيوانيةالصحة

األمراضانتشارمخاطروخفض.سواء
التمعدرفعإلىيؤديمماواملعديةالوبائية

الغذاءسالمةوتعزيزالحيوي األمن

تنظيم تسجيل الشركات ومصانعها •
 ألفضل امل

ً
مارسات ومستحضراتها البيطرية طبقا

واملعايير العلمية والدولية
ضرات تنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول املستح•

البيطرية
الحد من التجاوزات الناتجة عن املمارسات •

يطرية الخاطئة في عملية تداول املستحضرات الب

هداف القانون أأهمية القانون 



:أحكام القانون 

القانون تعاريف للعبارات واملفاهيم األساسية الواردة في •
ومصانعهاترخيص وتسجيل شركات املستحضرات البيطرية •
البيطريةضوابط وشروط تسجيل املستحضرات •
الوزارةمهام وصالحيات •
البيطريةالحاالت التي يلغى فيها تسجيل شركات املستحضرات •
وشركاتهااختصاصات لجنة تسجيل املستحضرات البيطرية •
لغاء تسجيل الحاالت التي يحظر فيها  استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إ•

البيطري أو سحب أو استرجاع املستحضر 
والغراماتالعقوبات •
االداريةالجزاءات •



:ةالبيطريمهام وزارة التغير املناخي والبيئة املتعلقة باملستحضرات 

ترخيص شركات ومصانع ومستودعات املستحضرات البيطرية بالدولة•

اخل الدولةتسجيل شركات ومصانع املستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها د•

البيطري تسجيل املستحضر •

ة وشركاتها دراسة التقارير الفنية الواردة من املنظمات أو الهيئات الدولية حول املستحضرات البيطري•

واتخاذ ما يلزم بشأنها

عيادات البيطرية مراقبة املستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل املستشفيات أو ال•

عن جودتها وسالمتها واتخاذ ما يلزم بشأنها

فةاملختلوضع ونشر قوائم باملستحضرات البيطرية املحظور استخدامها في أنواع الحيوانات •

تسعير املستحضرات البيطرية •



:ةاملتحدأحكام تداول املستحضرات البيطرية  في دولة االمارات العربية 

:يحظر ما يأتي

استيراد او تسويق او تداول املستحضرات البيطرية قبل تسجيلها لدى الوزارة•

فقة الوزارةتداول أي مستحضر بيطري مسجل اذا لدخل عليه أي تغيير او تعديل اال بموااستيراد او تسويق او •

استيراد عينات من أي مستحضر بيطري ألغراض األبحاث او التسويق اال بموافقة الوزارة •

لوزارة ال يجوز ملصنع املستحضرات البيطرية املرخص بالدولة ان يبدأ اإلنتاج اال بعد تسجيله لدى ا•

موافقة ال يجوز استعمال مصنع املستحضرات البيطرية ألي غرض اخر غير املرخص له بتصنيعه اال بعد•

الوزارة



:وشركاتهالجنة تسجيل املستحضرات البيطرية 



:البيطريةالرقابة والتفتيش على املستحضرات 

الرقابة على املستحضرات عند 

االستيراد 

يتم االفراج عن املستحضرات 

ندات البيطرية بعد التحقق من املست

املرافقة لإلرسالية

سجيل الرقابة على املستحضرات قبل الت

تبرات الفحوص املخبرية التي تتم في مخ

ضر الوطنية للتحقق من فعالية املستح

.لغايات التسجيل

تبر ات الفحوص املخبرية التي تتم في مخ

من هيئة االمارات لسباق الخيل للتحقق

هدف عدم احتواء املستحضرات التي تست

الخيول من أي مواد محظورة او املقيدة 

املحلية الرقابة على املستحضرات في االسواق

الرقابة يقوم فريق االمتثال البيئي بإجراءات

رية من والتفتيش على املستحضرات البيط

م حيث تاريخ الصالحية، وضع ملصق باس

ت املنشأة، الية التخلص من املستحضرا

صرح منتهية الصالحية ، هل هو من االنواع امل

رح لها بتداولها في املنشأة، من املنشآت املص

بتداول املستحضرات ، فواتير الشراء



https://www.moccae.gov.ae/ar/services/registration-accreditation/بيطري-مستحضر-تسجيل-شهادة-إصدار.aspx

https://www.moccae.gov.ae/ar/services/registration-accreditation/إصدار-شهادة-تسجيل-مستحضر-بيطري.aspx


:البيطريةإجراءات تسجيل املستحضرات 

ية والصحة إدارة التنم-وزارة  التغير املناخي والبيئة  في املستحضرات البيطرية تقدم خدمة تسجيل •

لجنة تسجيل املستحضرات البيطرية وشركاتها -الحيوانية 



:البيطريةقائمة املستحضرات 

https://www.moccae.gov.ae/ar/our-services/registered-products-and-materials.aspx#page=1

https://www.moccae.gov.ae/ar/our-services/registered-products-and-materials.aspx#page=1


:البيطريةالجزاءات اإلدارية ملخالفة احكام القانون االتحادي للمستحضرات 

في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، فقد نص القانون على الجزاءات 
:  اإلدارية التالية

اإلنذار▪
لىعإغالق  شركة أو مصنع أو مستودع املستحضر البيطري ملدة ال تزيد ▪

أشهر6
▪ 

ً
إغالق شركة أو مصنع أو مستودع املستحضر البيطري نهائيا



:جزائيةعقوبات 

من باع لكل ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 500وال تزيد على آالف درهم 10الحبس والغرامة التي ال تقل عن •
 لب

ً
 أو منتهي الصالحية أو مخالفا

ً
 أو فاسدا

ً
 مغشوشا

ً
 بيطريا

ً
يانات املنتج أو أو عرض أو حاز أو صنع أو ركب مستحضرا

، أو في حال إدخال عبوات أو أغلفة ملستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد، أو صناعة أو اس
ً
تيراد أو مقلدا

في جميع تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل من دون الحصول على موافقة وزارة التغير املناخي والبيئة، و
.األحوال تحكم املحكمة بمصادرة املواد املضبوطة محل املخالفة

من لكل ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 500ألف درهم وال تزيد على 50الحبس والغرامة التي ال تقل عن •
افقة استورد أو تداول أو سّوق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل من دون الحصول على مو 

الوزارة

حال في ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 100ألف درهم وال تزيد على 20الحبس والغرامة التي ال تقل عن •
استيراد عينات من أي مستحضر بيطري ألغراض األبحاث أو التسويق من دون الحصول على موافقة الوزارة 

من لكل ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 500ألف درهم وال تزيد على 50الحبس والغرامة التي ال تقل عن •
البيطريةاستعمل مصنع املستحضرات البيطرية ألي غرض آخر غير تصنيع املستحضرات 

من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة لكل ألف درهم 200آالف درهم وال تزيد على 10الغرامة التي ال تقل عن •
رويج باملستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها الوزارة، أو استعمل معلومات غير صحيحة للت

.ة الوزارةللمستحضر البيطري، أو أعلن عن املستحضرات البيطرية في وسائل اإلعالم من دون الحصول على موافق



نشكر لكم حسن استماعكم


