ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1204

مر�ســــو �سـلطانـــــ
رقــم 2017/34
باإ ســ ار قانــو ا س
ن ـ قابـو� بـ �س يـ

ســرات ال يطريــة

�سلطـا عمـا

بعد االطالع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم ، 96/101
وعل ــى قـ ــرار املجلـ ــ�س االأعل ــى ملجل ــ�س التع ــاون ل ــدول اخلليـ ــج العربيـ ــة فـ ــي دورت ــه ()32
الثانية والثال ني املنعقدة فـي الريا�س خالل الفرتة من  20 - 19دي�سمرب 2011م باعتماد
قانون امل�ستح�سرات البيطرية
وبعد العر�س على جمل�س عمان
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا ـــو ات
ا ــاد ا أولـــــ
يعمـل فـي �سـاأن امل�ستح�سـرات البيطريـة باأحكـام القانـون املرفـق .
ا ــاد ال انيــــة
ين�سر ه ا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
سـ ر ـ
ا ـوا ــــ

ال ــ �سنـــة  1438ـ
 1مـ
 25مـ يوليـــــــــــــو �سنـــة 2017
قابو� ب �س ي
�ســـلطــا عـمـــا
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قانــو ا س ســرات ال يطريــة
ال ســـ ا أو
اريـــ
ا ــاد 1
يق�سد بالكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما يقت�س �سياق الن�س
ري ذلك
ا أمانــــة
االأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الــــوزار
وزارة الزراعة وال وة ال�سمكية .
الوزيـــــــر
وزير الزراعة وال وة ال�سمكيـة .
ســة
ا ــة ا
اجله ــة املعنية بتنظيم ومراقبة �سركات وم�سان امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستح�سراتها
واإ�سدار الرتاخي�س الالزمة ل لك .
ا س ــ سر ال يطــر
م ــادة اأو تركيبــة مــواد �ســرة للع ــالج اأو الوقاي ــة اأو ت�س يــ�س حاالت طبية اأو اإ�سالح
اأو ت يري الو ائف الف�سيولوجية فـي احليوان .
سر ــة ا س ســرات ال يطريــة
اجلهة املالكة لواحد اأو اأك من م�سان امل�ستح�ســرات البيطريــة اأو املالكــة حلــق ت�سني ـ
اأو ت�سويق امل�ستح�سر البيطري اأو كليهما .
م سنــ ا أدويـة ال يطريـة
املن�ساأة التي يتم فـيها ت�سني امل�ستح�سرات البيطرية .
م س ــود ا س سـرات ال يطريـة
املكان امل �س�س واملرخ�س له من اجلهة امل ت�سة بت زين اأو توزي امل�ستح�سرات البيطرية
باجلملة .
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الــ ال س يــــ
املمثل اأو اجلهة املعتمدة لل�سركة للقيام بت�سجيل م�ستح�سراتها البيطرية .
الال ــــة
الالئحة التنفـي ية له ا القانون .
ال ســـ ال انـــ
أا ـــا عامـــة
ا ــاد 2
ت�سكل جلنة الت�سجيل بقرار من الوزير وت ت�س بدرا�سة وتقييم طلبات ت�سجيل �سركات
امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها وامل�ستح�سرات البيطرية والتاأكد من تطبيقها الأ�س�س
املمار�ســة اجلي ــدة للت�سنيـ ـ الدوائــي عن ــد الت�سجي ــل والتو�سي ــة بت�سجيله ــا اأو رف�سهــا
اأو اإل ائها .
ا ــاد 3
على اجلهة امل ت�سة حظر ا�سترياد اأو وقف توزي اأو من تداول اأو تعليق ت�سجيل اأو اإل اء
ت�سجيــل اأو �سحــب اأو ا�سرتجــاع امل�ستح�ســر البيطــري وذلك طبقا للحاالت التي ددها
الالئحة .
ا ــاد 4
ي�سدر الوزير قرارا بفر�س ر�سوم مقابل اخلدمات التــي تقدمــها اجلهــة امل تــ�سة وفقــا
الأحكـ ــام ه ـ ـ ا القانـ ــون والالئحــة والقـ ــرارات الــ�س ــادرة تنفـ ـي ـ ا ل ــه وذلك بع ــد التن�سيــق
م اجلهات املعنية .
ا ــاد 5
ت�سك ــل جلن ــة اأو اأكث ــر بق ــرار م ــن الوزي ــر الإتـ ــال امل�ستح�سـ ــرات البيطري ـ ــة امل الفـ ــة
ويتحمـل امل الـف تكاليـف عمليـة االإتـال .
ا ــاد 6
ت�سكل بقرار من الوزير جلنة للنظر فـي التظلم من قرارات توقي اجلزاءات التي ت�سدر
مــن اجلهــة امل ت�س ــة علــى اأال يقــل عــدد اأع�سائهــا عــن ( )3ال ــة اأع�ســاء مــن بينهــم
باحـ قانونـي علـى االأقـل .
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ا ــاد

7

ـدد الالئحـة إاجـراءات اأعمـال اللجـان امل�سكلـة مبوجـب اأحكـام هـ ا القانـون وال�سوابـط
املنظمة لها و دد مكافات اأع�سائها بقرار من الوزير .
ا ــاد 8
تتو اجلهة امل ت�سة القيام باملهام االتية
 1ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وفقا الأحكام ه ا القانون والالئحة .
 2ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية وفقا الأحكام ه ا القانون والالئحة .
 3الرتخي�س باإن�ساء م�سان امل�ستح�سرات البيطرية وم�ستودعاتها .
 4ت�سعري امل�ستح�سرات البيطرية .
 5درا�سة التقارير الفنية الواردة من املنظمات اأو الهي ات العاملية حول امل�ستح�سرات
البيطرية و�سركاتها وات اذ ما يلزم فـي �ساأنها .
 6و�س قوائم بامل�ستح�سرات البيطرية املحظور ا�ست دامها فـي اأنواع احليوانات
امل تلفة .
 7مراقبة امل�ستح�سرات البيطرية بعد ت�سويقها وتلقي التقارير من قبل امل�ست�سفـيات
اأو العيادات البيطرية عن جودة و�سالمة امل�ستح�سرات البيطرية وات اذ ما يلزم
فـي �ساأنها .
االإذن باالإفراج عن امل�ستح�سرات البيطرية امل�ستوردة .
ال ســـ ال الـــ
ر يـــ
سر ات ا س

و س يـــ

سرات ال يطرية وم سان ا وم س ودعا ا
ا ــاد

9

يجب على �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة املحليــة وم�سانعهــا وم�ستودعاتهــا احلــ�سول
على ترخي�س من اجلهة امل ت�سة وفقا لل�سرو واملوا�سفات التي ددها الالئحة .
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ا ــاد 10
يجب على �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعهــا الت�سجــيل لــد اجلهــة امل ت�ســة
وفقا لل�سرو وال�سوابط الواردة فـي ه ا القانون والالئحة .
ا ــاد 11
نح اجلهة امل ت�سة �سهادة ت�سجيل ل�سركة امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها واأخر
للم�ستح�سر البيطري عند ا�ستيفائهما لل�سرو الــواردة ف ــي ه ـ ا القانــون والالئحــة
وال تعترب �سركة امل�ستح�سرات البيطرية اأو امل�ستحـ�سر البيطري م�سجلني اإال بعد اإ�سدار
�سهادة الت�سجيل من اجلهة امل ت�سة .
وتكون مدة �سهادة الت�سجيل ( )5خم�س �سنوات ويجوز ديدها ملدد ا لة وفق ال�سرو
وال�سوابط التي ددها الالئحة .
ا ــاد 12
ال يج ــوز مل�سنـ ـ امل�ستحــ�سرات البيطريــة اأن يبــداأ ف ــي اإنت ــاج امل�ستح�ســرات البيطريــة
لال�ست دام التجاري اإال بعد ت�سجيلها لد اجلهة امل ت�سة .
ا ــاد 13
ال يجوز ا�ستعمال م�سن امل�ستح�سرات البيطرية الأي ر�س اخر ري ت�سني امل�ستح�سرات
البيطرية املرخ�س له بت�سنيعها اإال بعد موافقة اجلهة امل ت�سة .
ا ــاد 14
يجــب اأن يلتــزم م�سن ـ امل�ستح�ســرات البيطريــة بتطبيــق اأ�ســ�س ار�ســة الت�سني ـ اجليــد
للم�ستح�سرات البيطرية (. )cGMP
ا ــاد 15
يجــب اأن يكــون طالــب الت�سجيــل حا�ســال على ترخي�س م�ستودع لال ار بامل�ستح�سرات
البيطرية باجلملة .
ا ــاد 16
يل ــى ت�سجيــل �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة وم�سانعهــا بقــرار مــن اجلهــة امل ت�ســة
بنـاء علـى تو�سيـة مـن جلنـة الت�سجيـل وفقـا للحـاالت التـي ددهـا الالئحـة .
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ا ــاد 17
تلتزم �سركــات امل�ستح�ســرات البيطريــة وم�سانعهــا امل�سجلــة وم�ستودعــات امل�ستح�ســرات
البيطرية بتوفـري م�ستح�سراتها البيطرية امل�سجلة ويجوز لها مبوافقة اجلهة امل ت�سة
التوقف موقتا عن توفـري بع�س ه امل�ستح�سرات فـي حال توفر بديل لها .
ال ســـ الرابــ
س يــ ا س ســرات ال يطريــة
ا ــاد 18
يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول امل�ستح�ســرات البيطريــة قبــل ت�سجيلـهـا لــد اجلهــة
امل ت�سة وال�سماح بتداولها .
ا ــاد 19
ت �س جمي امل�ستح�سرات البيطرية امل�سنعة ليا اأو امل�ستوردة للت�سعري وفقا لالأ�س�س
وال�سوابط التي يحددها ه ا القانون والالئحة .
ا ــاد 20
ال يتم ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية اإال بعد ت�سجيل ال�سركات وامل�سان املنتجة لها .
ا ــاد 21
يجوز للجهة امل ت�سة
 1ال�سم ــاح با�ستي ــراد امل�ستح�س ــرات البيطري ــة يـ ــر امل�سجلـ ـ ــة �سريط ـ ــة اأن تك ــون
يــر ظــورة اال�ست ــدام .
 2ال�سماح باإعادة ت�سدير امل�ستح�سرات البيطرية .
ا ــاد 22
يجوز الت�سني ليــا للم�ستح�ســرات البيطريــة يــر امل�سجلــة ب ــر�س الت�سديــر فقــط
وذلك بعد موافقة اجلهات املعنية .
ا ــاد 23
يحظر ا�سترياد اأو ت�سويق اأو تداول اأي م�ستح�سر بيطري م�سجل اإذا اأدخل عليه اأي ت يري
اأو تعديل اإال بعد موافقة اجلهة امل ت�سة .
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ا ــاد

24

يحظــر ا�سترياد عينات من اأي م�ستح�سر بيطــري الأ ــرا�س االأبحــا والت�سويــق الأي جهــة
اإال مبوافقة اجلهة امل ت�سة .
ا ــاد 25
يجب على امل�سجل له امل�ستح�سر البيطري اإخطار اجلهة امل ت�سة باالتي
 1الت يي ــرات الت ــي ق ــد تط ــراأ عل ــى امل�ستح�س ــر اأو �سركــة امل�ستح�سرات البيطرية
املنتجة .
 2التح يــرات ال�سادرة من �سركة اأو م�سنـ ـ امل�ستح�س ــرات البيطري ــة اأو املنظم ــات
اأو الهي ات الرقابية الدولية التي ت �س �سالمة اأو فعالية امل�ستح�سر .
 3اإذا اإل اء ت�سجيل امل�ستح�سر اأو تعليقه اأو من تداوله اأو �سحب اأو اأوقف ت�سنيعه
فـي بلد املن�س أا اأو اأي بلد ت�سجيل امل�ستح�سر فـيه .
ا ــاد 26
يجب ت زين امل�ستح�سرات البيطرية وفق معايري الت زين اجليد التي ددها الالئحة .
ا ــاد 27
يحظر الدعاية اأو االإعالن عن امل�ستح�سرات البيطرية فـي و�سائل االإعالم اإال بعد موافقة
اجلهة امل ت�سة ووفقا لل�سوابط التي ددها الالئحة .
ال ســـ ا امـــ
الرقابـــة وا ـــ ا ات
ا ــاد 28
يكون للمو فـني امل ت�سني ال ين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة امل ت�سة باالتفاق
م الوزير �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام ه ا القانون والالئحة .
ا ــاد 29
يكون للمو فـني امل ولــني �سفــة ال�سبطيــة الق�سائيــة حــق التفتــي�س علــى امل�ستح�ســرات
البيطري ــة و�سركـ ــات وم�سانـ ـ ومن�سـ ــات وم�ستودع ــات امل�ستح�س ــرات البيطري ــة للت أاك ــد
من تطبيق اأحكام ه ا القانون والالئحة و�سبط امل الفات .
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ا ــاد 30
م ـ عــدم االإخــالل بحكــم املــادة ( )21مــن ه ـ ا القانــون يع ــد خمالف ــا ك ــل م ــن ارتك ــب
أاي ــا مــن االأفعــال االتيــة
 1خدع اأو �س فـي امل�ستح�سر البيطري اأو �سرع فـي ذلك .
 2بــاع اأو حـاز اأو �سنـ اأو ركـب م�ستح�سـرا بيطريـا م �سو�سـا اأو فا�سـدا اأو منتهــي
ال�سالحية اأو خمالفا لبيانات املنتج .
 3اأدخ ــل اأو نقـ ــل اأو خــزن م�ستح�ســرا بيطريــا يــر م�سج ــل اأو م �سو�س ــا اأو فا�ســدا
اأو منتهي ال�سالحية اأو حاول اإدخال اأي من ذلك .
 4ا�ستعمل معلومات ري �سحيحة للرتويج للم�ستح�سر البيطري �سواء على املنتج
اأو فـي الدعاية اأو االإعالن له .
 5اأدخل اأو حاول اإدخال عبوات اأو اأ لفة مل�ستح�سر بيطري معني بق�سد ال �س .
� 6سن ـ ـ اأو طب ـ ـ اأو ح ـ ــاز اأو بـ ــاع اأو عـ ــر�س عب ــوات اأو أا لف ــة مل�ستح�ســر بيطــري
بق�سـد ال ـ�س .
 7ا�ستورد اأو �سدر اأو اأعاد ت�سدير اأو �سن اأو �سوق اأو باع اأو خزن اأو عر�س امل�ستح�سر
البيطري حل�سابه اأو حل�سا ال ري بامل الفة الأحكام ه ا القانون اأو الالئحة .
قدم معلومات ري �سحيحة متعلقة بامل�ستح�سر البيطري اأو امتن عن تقد
معلومات طلبها من اجلهة امل ت�سة .
 9يلتزم بالقرارات التي ت�سدر من الوزارة تنفـي ا له ا القانون والالئحة .
ا ــاد 31
فـي حالة �سبط اأي خمالفة الأحكام ه ا القانون والالئحة يتم التعامل م امل�ستح�سرات
البيطرية امل�سبوطة على النحو االتي
 1التحف ـ ـ علـ ــى امل�ستح�سـ ــرات البيطريـ ـ ــة امل�سجلـ ـ ــة وامل�ستنـ ـ ــدات املتعلق ـ ــة بهـ ــا
عن ــد االقت�ســاء .
 2اأخ العينات من امل�ستح�سرات البيطرية امل�سجلة للتحليل اإذا اقت�سى االأمر ذلك .
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 3إات ـ ــال امل�ستح�سـ ــرات البيطريـ ــة امل�سجلـ ــة امل �سو�سـ ـ ــة اأو الفا�س ـ ـ ــدة اأو املنتهيـ ـ ــة
ال�سالحية .
 4اإتال امل�ستح�سرات ري امل�سجلة .
ا ــاد 32
م عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليهــا قان ــون اخ ــر يعاق ــب ك ــل م ــن ارتك ــب اأي ــا
م ــن االأفعال املن�سو�س عليها فـي املـادة ( )30مــن ه ـ ا القانــون بال�سج ــن مل ــدة ال تزيــد
على �سنة اأو ب رامة ال تزيد على (  )50000خم�سني األف ريال عما اأو بالعقوبتني معا
وت�ساعف العقوبة فـي حال تكرار ارتكا امل الفة خالل �سنة من تاري انق�ســاء العقوبــة
اأو �سقوطها بالتقادم .
ا ــاد 33
للجهـ ــة امل ت�سـ ــة توقي ـ ـ اأي مـ ــن العقوبـ ــات االإداريــة االتي ــة فـ ــي حال ــة خمالف ــة اأحك ــام
هـ ا القانـون والالئحـة
 1إا الق امل�سن اأو امل�ستودع حلني ت�سحيح امل الفة .
 2اإل اء ترخي�س امل�سن اأو امل�ستودع .
 3فر�س رامة اإدارية ال تتجاوز ( )1000األف ريال عما .
وي�سدر بقرار من الوزير جدول يت�سمن ت�سنيفا للم الفات والعقوبات االإدارية املقررة
لها املن�سو�س عليها فـي ه املـادة .
ا ــاد 34
اإذا �سبطت اجلهة امل ت�سة خمالفة فـي مكان مرخ�س له من جهة اأخر فللجهة امل ت�سة
اأن تطلب اإل اء ترخي�س الن�سا من اجلهة مانحة الرتخي�س .
ا ــاد 35
للجهة امل ت�سة ن�سر قرار فر�س العقوبــات االإداريــة ف ــي جريدتيــن يوميتيــن وا�سعتــي
االنت�سار على نفقة امل الف .
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ا ــاد

36

يجوز ل وي ال�ساأن التظلم من القرارات ال�سادرة تنفـي ا الأحكام ه ا القانون اأمام اللجنة
امل�سار اإليها فـي املـادة (  ) 6من ه ا القانون خالل (� )60ستني يوما من تاري �سدور القرار
اأو العلم به علما يقينيا ويجب البت فـي التظلم خالل مدة ال تتجاوز ( )30ال ني يوما .
واإذا �سدر قرار اللجنة برف�س التظلم يجب اأن يكون م�سببا ويعترب مرور ( )30ال ني
يوما من تاري تقد التظلم دون البت فـيه مبثابة رف�س له .
ول وي ال�س ـاأن الطع ــن فـ ــي الق ــرار ال�س ــادر برف ــ�س التظل ــم خ ــالل ( )30ال ــني يومــا
مــن تاري اإخطارهم بالرف�س اأو اعتبار مرفو�سا اأمام املحكمة امل ت�سة .
ال ســـ ال ســاد�
اأ ـــا
ا ــاد

اميـــة
37

تعتمد جلنة التعاون الزراعي باالأمانة الالئحة .
ا ــاد 38
للجنة التعاون الزراعي باالأمانة اقرتاح تعديل ه ا القانون .
ا ــاد 39
ي�سدر الوزير الالئحة والقرارات الالزمة لتنفـي اأحكام ه ا القانون واإ حني �سدورها
ي�ستمر العمل بالقرارات القائمة مبا ال يتعار�س م اأحكامه .
ا ــاد 40
يل ى كل ما ي الف اأحكام ه ا القانون اأو يتعار�س م اأحكامه .
ا ــاد 41
يعمل به ا القانون من اليوم التايل لتاري ن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .
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