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   الرتخيص باسترياد املستحضرات البيولوجية البيطرية

وزارة الزراعة واستصالح االراضى  / الييئة العامة لمخدمات البيطرية   :  جهة الترخيص

المستندات المطلوبة   /1 

 شيادة تسجيل المستحضر البيولوجى البيطرى .
 طمب استيراد المستحضرات البيولوجية البيطرية. 

  فاتورة الشراء المبدئية. 

  النشرة الفنية لممستحضر المطموب استيراده. 

  صورة من الخطة االستيرادية. 

االجراءات     /2

يتقدم المستورد بطمب لمييئة العامة لمخدمات البيطرية الخذ الموافقة عمى استيراد - 1
. المستحضرات البيولوجية البيطرية 

تتولى الييئة العامة لمخدمات البيطرية مراجعة طمبات االستيراد ،فاذا كانت مستوفاه تصدر - 2
. لممستورد موافقة االستيراد لممستحضر 

يصدر رئيس مجمس ادارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية قرار بتشكيل لجنة تضم فى - 3
عضويتيا ممثمين عن الييئة العامة لمخدمات البيطرية والمعمل المركزى لمرقابة عمى المستحضرات 
الحيوية البيطرية تختص بسحب عينات عشوائية من الرسالة المستوردة بالكامل أو المنتج النيائى 

المحمى بالكامل وذلك فى وجود مندوب من الجية المستوردة أو المنتجة ، وعمى اال تقل فترة 
الصالحية المتبقية عند اخذ العينات عن نصف مدة الصالحية لممستحضر وتتحقق المجنة من ان 

كل عبوة من عبوات المستحضر ممصقا عمييا بطاقة بياناتو موضحا بيا نوعو ورقم التشغيمة واسم 
الجية المنتجة ودرجة حرارة الحفظ ، وبالنسبة لمقاحات واالمصال يضاف الجرعة الحقمية وطريقة 

االستعمال ، وان يكون مطبوعا عمى العبوة تاريخ االنتاج وتاريخ انتياء الصالحية ، وفى حالة 
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 عبوة من المقاحات 30المقاحات تقوم المجنة بسحب عينات عشوائية من كل تشغيمة ال تزيد عمى 
 عبوات من المقاحات الميتة ، وعدد يفى باحتياجات الفحص فى حالة االمصال 10الحية وال عمى 

والمواد المشخصة وغيرىا ، وتقوم المجنة بالتحفظ عمى الرسالة المستوردة أو المنتج المحمى داخل 
. الثالجة تحت مسئولية المستورد أو المنتج 

يتم ارسال العينات الى المعمل المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية تحت - 4
ظروف مناسبة لمحفظ لفحصيا ، وبالنسبة لممستحضرات المستوردة يرفق بيا اصل شيادة التحميل 

. ورقابة الجودة الواردة مع الرسالة 

يتحمل المستورد أو المنتج المحمى تكاليف التحاليل واالختبارات المعممية التى تحدد وتحصل - 5
. بمعرفة المعمل المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية 

يجب عمى المعمل المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية ان يقوم باجراء - 6
اختبارات تحميل العينات الممثمة لمرسالة المستوردة أو المنتج المحمى خالل المدة الالزمة لمتحميل 

. طبقا لمبروتكول الخاص بمعايرة كل مستحضر والمعد بمعرفة ىذا المعمل 

يصدر المعمل المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية شيادة الصالحية موضحا - 7
بيا نتائج االختبارات التى تم اجراوىا ، ويسمميا لمييئة العامة لمخدمات البيطرية الخطار صاحب 

. الشأن 

اذا اظيرت النتائج عدم صالحية المستحضر يكون لصاحب الشان ان يتقدم بتظمم مسبب - 8
لرئيس الييئة العامة لمخدمات البيطرية خالل اسبوعين من تاريخ اخطاره بنتيجة الفحص ، ولرئيس 

مجمس ادارة الييئة بعد االطالع عمى اسباب التظمم واستطالع راى المعمل المركزى لمرقابة عمى 
المستحضرات الحيوية البيطرية ان يقرر قبول التظمم أو رفضو ، وفى حالة القبول يعاد اختيار 

وفحص الرسالة أو المنتج مرة ثانية بعد اخذ عينات جديدة من ذات التشغيمة محل التظمم ، ويؤدى 
المتظمم قبل سحب العينات الجديدة مصاريف اعادة الفحص التى يحددىا المعمل المركزى لمرقابة 

 .عمى المستحضرات الحيوية البيطرية طبقا لطبيعة الفحوص المطموب اعادتيا 

اذا اثبتت نتائج إعادة الفحص صالحية المستحضر يفرج عن الرسالة أو المنتج المحمى افراجا - 9
. نيائيا وترد لصاحب الشأن فى ىذه الحالة مصاريف إعادة الفحص 
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فى حالة عدم تظمم صاحب الشأن من نتيجة الفحص أو رفض تظممو أو ثبوت عدم صالحية - 10
: المستحضر لممرة الثانية عند إعادة الفحص تتبع اإلجراءات اآلتية 

بالنسبة لممستحضرات المستوردة تقوم الييئة العامة لمخدمات البيطرية باخطار المستورد  (أ)
ليختار خالل اسبوعين من تاريخ اعالنو بالنتائج بين اعادة تصدير الرسالة خالل شير من التاريخ 

. المذكور أو اعداميا طبقا لمنظم المقررة قانونا فى ىذا الشان 

بالنسبة لممستحضرات المنتجة محميا تعدم الكميات التى يثبت عدم صالحيتيا طبقا لمنظم  (ب)
. المقررة قانونا فى ىذا الشان 

فى حالة اعدام المستحضر الذى يثبت عدم صالحيتو يشكل رئيس مجمس ادارة الييئة العامة - 11
لمخدمات البيطرية لجنة تضم ممثمين من الييئة العامة لمخدمات البيطرية ومندوب من المعمل 
المركزى لمرقابة عمى المستحضرات الحيوية البيطرية تتولى فى حضور صاحب الشان أو من 

. يفوضو القيام بعممية االعدام ، ويتحمل المستورد أو المنتج المحمى جميع تكاليف االعدام 

تتولى  الييئة العامة لمخدمات البيطرية باجيزتيا المختصة التفتيش عمى المستحضرات - 12
المتحفظ عمييا لمتحقيق من سالمة الحفظ وعدم التصرف فييا وان جميع البيانات الخاصة 

بالمستحضر مدونة عمى كل عبوة ويتم اثبات ذلك فى محضر زيارة رسمى يوقع من اعضاء لجنة 
التفتيش التى تشكل ليذا الغرض ، ولمييئة العامة لمخدمات البيطرية اتخاذ االجراءات المنصوص 

.  فى حالة ضبط اى مخالفات 1955 لسنة 127عمييا فى القانون رقم 

            الضوابط واالشتراطات/3

ال يجوز انتاج أو استيراد المستحضرات البيولوجية البيطرية اال اذا كانت مسجمة بالييئة العامة - 1
. لمخدمات البيطرية 

يحظر انتاج المستحضرات البيولوجية البيطرية فى غير المنشات المرخص ليا بذلك من الجية - 2
. المختصة 

عمى صاحب الشان قبل البدء فى انتاج اى مستحضر بيولوجى بيطرى اخطار الييئة العامة لمخدمات - 3
البيطرية بذلك لتتولى شئونيا فى الرقابة واالشراف عمى االنتاج والتحقق من مطابقة 

. المستحضرات المنتج لمشروط المسجل بيا 



 

 4 

يجب ان تكون العبوات الخاصة بالمستحضرات البيولوجية البيطرية مصنعة من مواد تحافظ عمى - 4
صالحية المستحضر ومطابقة لممواصفات القياسية التى تعتمدىا الييئة العامة لمخدمات 

. البيطرية 

يجب عمى المستورد أو المنتج المحمى ان يمسك سجال مرقما بارقام مسمسمة ومعتمدة من الييئة - 5
: العامة لمخدمات البيطرية يدون بو البيانات االتية 

 تاريخ – رقم التشغيل –رقم وتاريخ الترخيص باالستيراد بالنسبة لممستحضرات المستوردة  ) 
 تاريخ ورود نتيجة التحميل – تاريخ اخذ العينات لمتحميل والمعايرة –النقل تحت التحفظ 

 تاريخ البيع وصور االفواتير موقعة من – صور شيادة التحميل والمعايرة –والمعايرة 
 . (المشترى 

عمى صاحب الشأن ان يحتفظ بالسجل والمستندات والفواتير المنصوص عمييا فى البند السابق - 6
 سنوات عمى االقل من انتياء 3وترخيص االستيراد بالنسبة لممستحضرات المستوردة لمدة 

السجل وتقديمو لمجنة التفتيش والمراقبة التى تشكل بمعرفة رئيس مجمس إدارة الييئة العامة 
 .لمخدمات البيطرية 


