
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1381(

!É«ŸG OQGƒeh á«µª°ùdGh á«YGQõdG IhÌdG IQGRh
…QGRh QGô``b

2021/23 º``bQ
ájô£«ÑdG á«Ñ£dG ø¡ŸG ádhGõe ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG QGó°UEÉH

ا�ستنادا اإ قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/22،

واإ القرار الوزاري رقم 97/37 ب�ساأن اإن�ساء العيادات البيطرية اخلا�سة،

واإ القرار الوزاري رقم 98/33 ب�ساأن �ســـرو مزاولـــة مهـــنة الطب البيطري واالأعمال 

امل�ساعدة لها،

واإ قـــرار جلنــــة التعـــاون الزراعـــي لـــدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية باعتماد 

التعاون لدول  البيطرية لدول جمل�ش  الطبية  املهن  التنفـيذية لقانون مزاولة  الالئحة 

،)2011 اخلليج العربية فـي اجتماعها الثاين والع�سرين )يونيو

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```"`J
#`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية، املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
علـــى املخاطبــني باأحكام هذه الالئحة توفـيق اأو�ساعهم طبقا الأحكامها خالل مدة ال تزيد 

على )6( �ستة اأ�سهر من تاري العمل بها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ش ال�سادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة اإ حني انتهاء مدتها، 

ديدها وفقا الأحكام هذه الالئحة. ويتم 
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á```©HGôdG IOÉ``ŸG
يخالف  ما  كل  يلغى  كما  اإليهما،  امل�سار  و98/33   97/37 رقما  الوزاريان  القراران  يلغى 

الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ش مع اأحكامها.

á```°ùeÉÿG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�سره.

`g1442 / 7 / 10 : »`a Qó°U
$2021 / 2 / 22 : %````aGƒŸG

»`````°ùÑ&G ó``ªMCG øH Oƒ```ªM øH Oƒ````©°S . O                             
وة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه  وزير ال

-25-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1381(

ájô£«ÑdG á«Ñ£dG ø¡ŸG ádhGõe ¿ƒfÉ"d ájò«`ØæàdG áëFÓdG
'hC’G (``°üØdG 
)``jQÉ©J 

( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ش 

عليه فـي قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات 

االآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ش �سياق الن�ش معنى اآخر

:¿ƒ```fÉ"dG
قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية.

:IQGRƒ``dG
وة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه. وزارة ال

:ô``jRƒdG
وة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه. وزير ال

:á``æé*dG
جلنة الرتاخي�ش الطبيــة البيطريــة املن�سو�ش عليها فـي املادة )22( من القانون.

»``fÉãdG (``°üØdG 
…ô``£«ÑdG Ö``£dG á``æ¡e º``«¶æJ

( 2 ) IOÉ``ŸG
اإ الوزارة  1 - يقـــدم طلـــب احلـــ�ســول علــى ترخيـــــ�ش مزاولــــة مهنــــة الطب البيطري 

، مرفقا به امل�ستندات االآتية على النموذج املعد لذل

اجلامعات  اإحد  من  يعادلها  ما  اأو  البيطري،  الطب  فـي  البكالوريو�ش  �سهادة   - اأ 

املعرتف بها.

ب - خربة عملية بعد احل�سول على املوؤهل العلمي ال تقل مدتها عن )5( خم�ش �سنوات 

لغري مواطني دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية.
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ج - ترخي�ش مزاولة مهنة الطب البيطري بالن�سبة لغري مواطني دول جمل�ش التعاون 

لدول اخلليج العربية �سواء فـي بلده اأو اأي بلد اآخر. 

د - �سحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول.

هـ - �ســورة مــن جــواز ال�ســفر اأو البطاقــة ال�ســخ�سية �ســارية املفعــول.

و - �سورتان �سخ�سيتان.

2 - يجب اأن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�سول علــى الرتخي�ش معتمــدة، 

جمل�ش  دول  مواطني  لغري  الطلب  تقديــم  يكــون  اأن  مراعاة  مع  عليهــا،  وم�سدقــا 

التعاون لدول اخلليج العربية بوا�سطة املرخ�ش له باإن�ساء من�ساأة بيطرية.

( 3 ) IOÉ``ŸG
اإ  1 - يقــدم طلــب احل�ســول علــى ترخيــ�ش مزاولــة املهــن الطبيــة البيطرية امل�ساعدة 

، مرفقا به امل�ستندات االآتية الوزارة على النموذج املعد لذل

اأ - �سهادة الدبلوم فـي الطب البيطري، اأو ما يعادلها من اإحد اجلامعات اأو املعاهد 

املعرتف بها.

ب - خربة عملية بعد احل�سول على املوؤهل العلمي ال تقل مدتها عن )3( ثال �سنوات 

لغري مواطني دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية.

ج - �سحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول. 

د - �سورة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية �سارية املفعول.

هـ - �سورتان �سخ�سيتان.

2 - يجب اأن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�سول على الرتخي�ش معتمدة، 

جملــ�ش  دول  مواطنــي  لغيــر  الطلــب  تقديــم  يكــون  اأن  مراعاة  مع  عليهــا،  وم�سدقا 

التعــاون لدول اخلليج العربية بوا�ســطة املرخــ�ش لــه باإن�ســاء من�ســاأة بيطريــة.

( 4 ) IOÉ``ŸG
تتولــى اللجنة فحــ�ش ودرا�سة الطلبات امل�ســار اإليهــا فـي املــادتني )2 ، 3( مــن هــذه الالئحــة، 

وذل علــى النحــو االآتي
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واطني دول جملــ�ش التعاون لدول  1 - اإذا انته اللجنة اإ �سحة الطلب اخلا�ش 

وافقتها على اإ�سدار ترخي�ش مزاولة املهنة. اخلليج العربية، تخطر الوزارة 

اإ �سحة الطلب اخلا�ش بغري مواطني دول جمل�ش التعاون  2 - اإذا انته اللجنة 

ريري ومقابلة �سخ�سية  لدول اخلليج العربية، حددت موعدا الإجراء اختبار 

وافقتها على اإ�سدار ترخي�ش  ملقدم الطلب، فاإذا اجتازهما تخطر اللجنة الوزارة 

مزاولة املهنة، واإذا مل يجتزهما، فاإنه يجوز اإعادة االختبار واملقابلة ال�سخ�سية بعد 

)2( اأ�سبوعني من موعد االختبار ال�سابق. 

( 5 ) IOÉ``ŸG
متنــ الوزارة تراخيــ�ش مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري واملهــن الطبية البيطرية امل�ســاعدة 

ــات االآتية  بعد �سداد الر�سوم املقررة، وذل ح�ســب الف

امل�ساعدة  البيطرية  الطبية  املهن  اأو  البيطري  الطب  مهنة  ملزاولة  ترخيــ�ش   -  1

ملواطنــي دول جملــ�ش التعاون لدول اخلليج العربية، ملدة )5( خمــ�ش �ســنوات.

2 - ترخيــ�ش ملزاولة مهنة الطــب البيطـــري اأو املهـــن الطبيـــة البيطريـــة امل�ساعـــدة 

التعاون لدول اخلليج العربية  فـي القطاع احلكومي لغري مواطني دول جمل�ش 

ملدة )5( خم�ش �سنوات.

3 - ترخيـــ�ش ملزاولـــة مهنـــة الطـــب البيطـــري اأو املهـــن الطبــية البيطرية امل�ساعدة 

فـي القطاع اخلا�ش لغري مواطني دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ملدة 

)1( �سنة.

4 - ترخي�ش ا�ستثنائي لالأطباء البيطريني اال�ست�ساريني الزائرين وفق االإجراءات 

املعمول بها.

وفـي جميع االأحوال يجدد الرتخي�ش وفقا لل�سرو واالإجراءات املقررة للح�سول عليه.

( 6 ) IOÉ``ŸG
زاولــة مهنة الطب البيطري  ين�ســاأ فـي الوزارة �ســجل تقيــد فـيه اأ�ســماء املرخــ�ش لهــم 

وبيان  القيد،  وتاري  رقم  ال�سجل  فـي  يبني  اأن  على  امل�ساعدة،  البيطرية  الطبية  واملهن 

ومــكان  وعنــوان  منهــا،  ال�ســادرة  واجلهــة  عليهــا،  احل�سول  وتاريــ  العلمية،  بال�سهادة 

االإقامــة، وا�ســم ومكان املن�ســاأة البيطريــة التــي يعمــل بها املرخ�ش له. 

-28-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1381(

( 7 ) IOÉ``ŸG
يت�سمن ال�سجل املن�سو�ش عليه فـي املادة )6( من هذه الالئحة االآتي

1 - �ســجل االأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي العيــادات وامل�ست�ســفـيات البيطريــة.

2 - �ســجل االأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املختبــرات البيطريــة واملكاتــب العلميــة 

اال�ست�ســارية البيطريــة. 

3 - �ســجل االأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املراكــز الدرا�ســية والبحثيــة واجلامعــات 

واملعاهــد. 

وت�ســمل  العامــة،  ال�سحــة  جمــال  فـي  العامليــــن  البيطرييـــــن  االأطبـــــاء  �ســجــــل   -  4

 . امل�ســال

5 - �سجل االأطباء البيطريني العاملني فـي مزارع االإنتاج احليواين. 

6 - �ســجل االأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي ال�سيدليــات البيطريــة، اأو امل�ســتودعات 

اإنتــاج  وموؤ�س�ســات  البيطريــة،  امل�ســتح�سرات  �ســركات  اأو  البيطريــة،  الدوائيــة 

وترويــج  الدعايــة  جمــال  فـي  والعامليــن  البيطريــة،  امل�ســتح�سرات  وتــداول 

امل�ســتح�سرات البيطريــة.

7 - �سجل مزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة.

( 8 ) IOÉ``ŸG
امل�ساعدة  البيطرية  الطبية  واملهن  البيطري  الطب  مهنة  زاولة  لهم  للمرخ�ش  يجوز 

العاملني فـي املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية مزاولة املهنــة فــــي هـــذه اجلهـــات ومزاولتهـــا 

فـي القطاع اخلا�ش، وذل وفقا لل�ســرو االآتية

1 - اأن يكون املرخ�ش له من مواطني دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية.

ري مواعيد العمل الر�سمية، واأوقات العمل االإ�سافـية. 2 - اأن تكون مزاولة املهنة فـي 

�ستو  ت�سر  اأو  العمل احلكومي،  واجبات  اأداء  املهنة مع  تتعار�ش مزاولة  اأال   -  3

االأداء، اأو ب�سري العمل.

4 - اأن يح�ســل املرخ�ش له قبــل مزاولــة املهنــة علــى موافقــة كتابيــة مــن جهــة عملــه 

احلكومية التابــع لهــا.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
زاولة مهنة  دون االإخالل بحكم املادة )8( من هذه الالئحة، ال يجــوز للمرخ�ش لهم 

ري مواطني دول جمل�ش التعاون  الطب البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة من 

لدول اخلليج العربية مزاولة املهنة فـي اأك من من�ساأة بيطرية، كما ال يجوز اجلمع بني 

 . هذه املهنة واأي مهنة اأخر

( 10 ) IOÉ``ŸG
زاولة مهنة الطب البيطري القيام باالأعمال االآتية  يجــوز للمرخ�ش له 

1 - اإجراء املمار�سات الوقائية للحيوانات من االأمرا�ش.

الأمــرا�ش  واملخبــري  ال�ســريري  الت�ســخي�ش  �ســاأنها  مــن  التــي  املمار�ســات  اإجــراء   -  2

احليوانــات.

3 - اإجراء املمار�سات العالجية للحيوانات املري�سة.

4 - اإجراء العمليات اجلراحية للحيوانات.

5 -  اإجراء عمليات الوالدة الطبيعية والقي�سرية للحيوانات.

6 - الرعاية التنا�سلية والتلقي اال�سطناعي ونقل االأجنة للحيوانات. 

7 - االإ�سراف ال�سحي البيطري على اإنتاج وحف وتقييم وا�ستخدام ال�ســائل املنــوي 

وم�ســتلزماته. 

8 - اإ�سدار التقارير وال�سهادات الطبية البيطرية وفقا لالأ�سول واملعايري املهنية.

9 - القيام باأعمال الدعاية واالإدارة الفنية فـي املكاتب العلمية لالأدوية البيطرية.

10 - االإ�سراف ال�سحي البيطري على اأ�سواق وحمالت بيع وعر�ش احليوانــات وحدائــق 

احليوانــات واملحميــات الطبيعيــة ومراكــز البحــو العلميــة. 

كاللحـــــوم  احليوانيـــــة  املنتجــات  م�سانــــــع  علــــى  البيطــــري  ال�سحــــي  االإ�ســــراف   -  11

واالألبــان، واالأعــالف.

البيطريــة  االأدوية  وم�ستودعات  وم�سانع  و�سركات  البيطرية  ال�سيدليات  اإدارة   -  12

والت�سنيــع  التح�سيــر  فـي  بهــا  والعمــل  البيطريــة  البيولوجيــة  وامل�ســتح�سرات 

ديــد طــرق ا�ســتخداماتها وا�ســتطباباتها وتداولها.  ودرا�ســة االأدويــة و
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13 - اإدارة املختربات البيطرية والعمل فـيها. 

14 - فح�ش اللحوم واملنتجات احليوانية واالإ�سراف والتفتي�ش ال�سحي على اأماكن بيع 

وتداول وتقد املنتجات احليوانية. 

15 - تقد اخلربة وامل�سورة والراأي الفني اأمام املحاكم الق�سائية. 

16 - القيام باأعمال احلجر البيطري. 

17 - القيام باأعمال الطب ال�سرعي البيطري.

وة احليوانية. 18 - تقد اخلربة وامل�سورة للم�ساريع ذات العالقة بال

19 - القيام باأعمال الرقابة ال�سحية و�سوؤون ال�سحة العامة على املن�ساآت البيطرية.

واخلدمــات  البيطرية  الطبية  لال�ست�سارات  ومكاتب  البيطرية  العيادات  اإن�ساء   -  20

بالن�سبـــة ملواطنـــي دول جملـــ�ش  البيطريــة  البيطريــة وامل�ست�ســفـيات واملختبــرات 

التعاون لدول اخلليج العربية. 

21 - االإ�سراف ال�سحي البيطري على مزارع تربية احليوانات والطيور احلية واالأحياء 

املائية. 

22 - امل�ســاركة فـي و�ســع املوا�سفــات القيا�ســية املتعلقــة باملنتجــات واالأعــالف احليوانيــة. 

23 - القيام بالبحو العلمية املتعلقة بال�سحة احليوانية. 

وة احليوانية.  24 - تقد التوعية واالإر�ساد ملربي ال

25 - القيام باأعمال الرقابة والتفتي�ش على املن�ساآت البيطرية بناء على طلب الوزارة. 

وة احليوانية. 26 - امل�ساركة فـي و�سع اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات املتعلقة بال

( 11 ) IOÉ``ŸG
وم�سوؤولية  اإ�سراف  امل�ساعدة   البيطرية  الطبية  املهن  زاولة  له  املرخ�ش  يتو 

الطبيب البيطري القيام باالأعمال االآتية 

ليلهــــا  1 - جمــع العينــات الالزمــة للت�ســخي�ش وفح�سهــا وحفظهــا اإلــــى اأن يتـــــم 

فـي املختبــر وفــق تعليمــات الطبيــب البيطــري.

�سيــن احليوانــات واإعطــاء العالجــات ح�ســب توجيهــات الطبيــب البيطــري.  - 2

�سريها للفح�ش املخربي. 3 - امل�ساعدة فـي ت�سري اجلث واأخذ العينات و

-31-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1381(

هيزها. �سري ال�سرائ املخربية و  - 4

5 - ت�سغيل االأجهزة املخربية و�سيانتها وتطهريها وتعقيمها. 

6 - امل�ساركة فـي تنفـيذ اأعمال العزل واحلجر البيطري. 

7 - االإ�سراف على ترتيب وحف االأدوية باملن�ساأة البيطرية. 

8 - تنظيف وتعقيم املعدات واالأدوات البيطرية. 

رف العمليات.  هيز  9 - اإعداد و

10 - م�س ال�سجالت اخلا�سة باأعمال املن�ساآت البيطرية.

11 - القيام باأعمال الت�سميد البيطري، واأعمال التلقي اال�سطناعي للحيوانات.

12 - التفتيــ�ش والفحــ�ش ال�سحــي علــى املنتجــات احليوانيــة.

تفــــ  13 - رعايــة احليوانـــــات والطيـــــور املحجـــــوزة فـــي املن�ســـــاأة البيطريـــــة التــــي 

تجــز اأو ت�ســتولد اأو تربـى اأو تذبــ اأو تعالــج فـيها احليوانــات. اأو 

14 - اأي اأعمـــال اأخـــر يكلفه بها الطبيب البيطري فـي جمال االأعمال امل�ساعدة ملهنة 

الطب البيطري.

å``dÉãdG (```°üØdG 
á``jô£«ÑdG äBÉ``°ûæŸG

( 12 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلــب اإقامة املن�ســاأة البيطريــة اخلا�ســة اإلــى الوزارة وفقا لل�ســرو االآتية

1 - اأن يكون طالب الرتخي�ش مواطنا من مواطني دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج 

العربية، اأو م�ستثمرا اأجنبيا، وال يقل عمره عن )18( ثماين ع�سرة �سنة. 

قبل  من  له  مرخ�سا  بيطريا  طبيبا  املن�ساأة  عن  امل�سوؤول  الفني  املدير  يكون  اأن   -  2

العالقــة  ذات  املن�ســاآت  اأو  البيطرية  ال�سيدليات  حالة  فـي  �سيدالنيا  اأو  الوزارة، 

�سيــر االأدويــة البيطريــة. هيــز اأو  بتــداول اأو ت�سنيــع اأو 

3 - اأن تتوافر فـي املن�ساأة البيطرية ال�سرو املن�سو�ش عليها فـي املادة )13( من هذه 

الالئحة.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت الإقامة املن�ساآت البيطرية االآتي 

اأوال العيادات البيطرية وامل�ست�سفـيات البيطرية

1 - اأن يكون موقع العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري فـي مكان منا�سب.

2 - اأن تكون م�ساحة االأر�ش املقامة عليها العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري 

منا�سبة.

ادة  3 - اأن تكون اأر�سية العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري مغطاة ببال اأو 

ري م�سامية ي�سهل تنظيفها وتعقيمها. 

4 - اأن يكتب ا�سم العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري على واجهة مبناها فـي لوحة 

ليزية.  وز كتابته اأي�سا باللغة االإ اهرة باأحرف كبرية باللغة العربية، و

رفــة جمهــزة الإجراء  البيطري  امل�ست�سفى  اأو  البيطرية  العيادة  فـي  تتوفر  اأن   -  5

العمليــات اجلراحيــة والتوليــد ومــكان خــا�ش لعــالج احليــوان.

حلف  مكيفة  رفة  البيطري  امل�ست�سفى  اأو  البيطرية  العيادة  فـي  تتوفر  اأن   -  6

االأدوية البيطرية واملواد امل�ستعملة فـي العالج. 

7 - اأن تتوفر فـي العيادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطري ثالجــة منا�ســبة حلفــ 

وية(، وثالجة اأخر )اأقل من  تــاج اإلــى تربيــد )2-8 درجة م االأدويــة التــي 

تاج اإ تربيد �سديد االنخفا�ش  وي( فـي حالة وجود اأدوية  درجة ال�سفر امل

نظم للحرارة، وموؤ�سر للت�سغيل. )مواد بيولوجية(، على اأن يزود كل منهما 

املياه وال�سرف  البيطري خدمات  امل�ست�سفى  اأو  البيطرية  العيادة  اأن تتوفر فـي   -  8

ال�سحي والكهرباء وو�سائل اإطفاء احلريق.

9 - اأن تتوفر فـي العيادة اأو امل�ست�سفى البيطري االأجهزة الطبية واملعدات الالزمة.

ال�سجالت  حلف  مكان  البيطري  امل�ست�سفى  اأو  البيطرية  بالعيادة  يوجد  اأن   -  10

والتقارير الطبية.
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اأو املنتهية ال�سالحية فـي �سناديق مغلقة مكتــوب عليهــا  11 - و�سع االأدوية التالفة 

ليزيــة، مــع اإر�ســال ك�ســف  مــن اخلــارج مــا يفـيد ذلــ باللغتيــن العربيــة، واالإ

بهــــا كـــل )3( ثالثــــة اأ�ســهـــر علـــى االأكثــر اإلــى الوزارة مع التخل�ش االآمن منها 

�ستندات عملية االإتالف. عن طريق جهة متخ�س�سة واالحتفا 

 12 - وي�سرت بالن�سبة للم�ست�سفـيات البيطرية اإ�سافة اإ ال�سرو ال�سابقة االآتي

رف الإيواء احليوانات طوال فرتة اال�ست�سفاء.  اأ - وجود 

ب - وجود خمترب جمهز الإجراء التحاليل املعملية.

االأ�ســعة  اأو  ال�ســينية،  باالأ�ســعة  احليوانات  ملعاينــة  جمهــزة  رفــة  وجــود   - ج 

املقطعيــة اأو املوجــات ال�سوتيــة، اأو املنظــار.

امل�ستبه  اأو  املعدية،  االأمرا�ش  باأحد  امل�سابة  احليوانات  لعزل  مكان  وجود   - د 

باإ�سابتها.

رفة ال�ستقبال احليوانات املري�سة، وفح�سها. هـ - وجود 

رف جمهزة ملبي الطبيب البيطري، اأو امل�ساعد البيطري املناوب. و - وجود 

رفة خم�س�سة لتخزين اأعالف احليوانات واأدواتها.  ز -  وجود 

ح - وجود مغا�سل لتنظيف احليوانات. 

ة، اأو التعاقد مع �سركة   - وجود حمرقة للتخل�ش من النفايات �سديقة للبي

متخ�س�سة للتخل�ش من النفايات.

ثانيا ال�سيدليات البيطرية

وقع ومبنى ال�سيدلية البيطرية  1 - �سرو خا�سة 

اهرة  لوحة  فـي  مبناها  واجهة  على  البيطرية  ال�سيدلية  ا�سم  يكتب  اأن   - اأ 

ليزيــة. ــوز كتابــته اأي�ســا باللغــة االإ باأحــرف كبيــرة باللغــة العربيــة، و

ب - اأن تقع فـي الدور االأر�سي من املبنى �سريطة اأال تكون منخف�سة عن م�ستو 

املنطقة املحيطة بها وعن م�ستو ال�سارع العام. 

ج - اأال تقل م�ساحتها الداخلية عن )25( خم�سة وع�سرين مرتا مربعا.

جــب  �ســتائر  ا�ســتعمال  مــع  الزجــاج  مــن  الرئي�ســية  واجهتهــا  تكــون  اأن   - د 

اأ�ســعة ال�ســم�ش، ومطلــة علــى الطريــق.
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اثلــة  مــادة  مــن  اأو  امل�ســلحة  مــن اخلر�ســانة  وال�ســقف  البنــاء  يكــون  اأن   - هـ 

االإدارة  تقررهــا  التــي  ال�ســالمة  �ســرو  ح�ســب  لالحتــراق  قابلــة  يــر 

العامــة للدفــاع املدنــي. 

ال�سحي  وال�سرف  النقيــة  امليــاه  لتو�سيــل  الالزمــة  الو�ســائل  تتوفــر  اأن   - و 

والكهرباء. 

ز - اأن تغطى االأر�سية بنوع جيد ملحوم الفوا�سل �سواء من البال اأو الرخام 

الطبيعي اأو ال�سناعي. 

اثلــه  ، اأو مــا  ح - اأن تدهــن اجلــدران واالأ�ســقف مــن الداخــل بطــالء الزيــ

 . علــى اأن يعــاد الدهــان كلمــا دعــ ال�ســرورة اإ ذل

جيــدة،  بحالــة  والتهويــة  والتكييــف  واالإ�ســاءة  الطــالء  مــن  كل  يكــون  اأن   -  

علــى اأال تزيــد درجــة احلــرارة فـي الداخــل علــى )24( اأربع وع�سرين درجــة 

ويــة مــع �ســرورة وجــود جهــاز لقيــا�ش درجــة احلــرارة.  م

ي - اأن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لالإطفــاء ح�ســب تعليمــات االأمــن وال�ســالمة 

مغلــق  منا�ســب  وعــاء  توفـري  وكذلــ  املدنــي،  للدفــاع  العامــة  االإدارة  مــن 

خــا�ش باملخلفــات. 

اأن تو�سع الدواليب والواجهات الزجاجية حلف االأدوية واملواد ال�سامة   - 

االأدويــة  لد�ســتور  ووفقا  لها،  املرافقة  اأو  عليها،  املدونة  للتعليمات  طبقا 

 . العاملــي املعتــرف به، ب�ســكل يكفــل حمايتهــا من التلف والتلو

ل - اأن يكون اجلزء املخ�س�ش لتجهيز بع�ش امل�ستح�سرات الطبية - فـي حالة 

تفـيد  الفتة  وعليه  للبيع،  املخ�س�ش  اجلزء  عن  متاما  منف�سال   - وجوده 

ليزية، على اأن يتم توفـري املعدات واالأجهزة  ذل باللغتني العربية، واالإ

احلديثة الالزمة للتح�سري.

2 - �سرو فنية يجب توافرها فـي ال�سيدلية البيطرية

ــالق حلفــ ال�ســموم ودوالب اآخــر حمكــم  اأ - اأن يخ�ســ�ش دوالب حمكــم االإ

ــالق حلفــ االأدويــة احلاويــة علــى مــواد خمــدرة اأو مــواد ذات موؤثــرات  االإ

اهــر للجمهــور. يــر  عقليــة، ونف�ســية، علــى اأن يكــون كل منهمــا 
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اإلــى تربيــد  تــاج  التــــي  االأدويــــة  توجــــد ثالجــــــة منا�ســبــــة حلفــــــ  اأن   - ب 

فـي  وي(  امل ال�سفر  درجة  من  )اأقل  اأخر  وثالجة  وية(،  م درجة   8-2(

بيولوجية(،  االنخفا�ش )مواد  �سديد  اإ تربيد  تاج  اأدوية  حالة وجود 

نظم للحرارة، وموؤ�سر للت�سغيل.  على اأن يزود كل منهما 

ج - و�ســع املعرو�ســات ب�ســكل مرتــب ح�ســب النظــم ال�سيدالنيــة املعمــول بهــا. 

د - حفـــ املبـــيدات احل�سريـــة باأنواعها املختلفة فـي مكان اأو دوالب منف�سل له 

تهوية خارجية.

املنتهية ال�سالحية فـي �سناديق مغلقة مكتــوب  اأو  التالفة  هـ - و�ســع االأدويـــة 

ليزيــة،  واالإ العربيــة،  باللغتيــن  ذلــ  يفـيد  مــا  اخلــارج  مــن  عليهــا 

الوزارة مع  اإلــى  االأكثــر  اأ�ســهر علــى  بهــا كل )3( ثالثــة  اإر�ســال ك�ســف  مــع 

�ستندات  واالحتفا  متخ�س�سة  جهة  طريق  عن  منها  االآمن  التخل�ش 

عملية االإتالف. 

و - و�ســـع الرتخيـــ�ش اخلا�ش بال�سيدلية والطبيب البيطري اأو ال�سيدالين 

اهر فـي ال�سيدلية. امل�سوؤول عنها فـي مكان 

ثالثا املختربات البيطرية

 1 - اأن يتم تقد الطلب اإ الوزارة يبني فـيه االآتي

  اأ - موقع املخترب البيطري. 

 ب - ت�سميم هند�سي ملبنى املخترب البيطري.

  ج - بيان عن الطاقم الفني الذي �سيعمل فـي املخترب البيطري. 

)بكترييــا،  البيطري  املخترب  معهــا  �ســيتعامـــل  التـــــي  املر�سيـــــة  امل�ســبـــبات   - د 

فـريو�ســات، طفـيليــات .....(. 

هـ - االأجهزة التي �سيتم ا�ستخدامها للفح�ش.

و -  اإجراءات وطرق الفح�ش امل�ستخدمة فـي املخترب البيطري.

2 - �سرو فنية يجب توافرها فـي املخترب البيطري

 اأ - ال�سرو املتعلقة باملبنى واملوقع
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1 - اأن يكــون املوقــع بعيــدا عــن اأي م�ســدر ي�ســكل خطــرا لن�ســوب حريــق. 

)االإدارة،  االأخــــر  الن�ســـــاطات  عـــن  منف�ســـال  العمـــل  مكــــان  يكـــــون  اأن   -  2
اال�ســتقبال ......(. 

يــر  اثلــة  3 - اأن يكون البناء وال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة، اأو من مادة 
العامــة  االإدارة  تقررهــا  التــي  ال�ســالمة  �ســرو  قابلــة لالحتــراق ح�ســب 

للدفــاع املدنــي. 

4 - اأن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لتو�سيــل املياه النقية والكهرباء، واأن يكــون 
خــرج منف�ســل عــن خمــرج ال�ســرف ال�سحــي للبنايــة.  ال�ســرف ال�سحــي 

5 - اأن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لالإطفــاء ح�ســب تعليمــات االأمــن وال�ســالمة 
مــن االإدارة العامــة للدفــاع املدنــي. 

6 - اأن تغطى االأر�سية واجلدران بنوع جيد ملحوم الفوا�سل �سواء من البال 
اأو الرخام الطبيعي اأو ال�سناعي و�سهلة التنظيف والتعقيم. 

7 - عدم اإمكانية دخول وخروج القوار�ش واحل�سرات. 

8 - توفر اأدوات تعقيم ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي. 

الق املحكم للمبنى عند تنفـيذ التبخري.  9 - توفر اإمكانية االإ

ديد هوائي داخلي م�ستمر.  10 - وجود عزل هوائي مع 

 ،)HEPA( 11 - تنقيــة الهــواء الداخــل واخلــــارج بوا�ســطـــة مر�ســحـــات نوعيـــــة

مــن  والرابــع  والثالــ  الثانـــي  امل�ستـــو  مـــن  للمختبـــرات  يعادلـــها  ما  اأو 
احلمايــة احليويــة. 

12 - وجود نظام اآيل الإمدادات الهواء، ومزود نظم اأمن لالأعطال. 

ة،  13 - وجــــود اأفـــران حــــرق للتخلـــ�ش مـــن اجلثــــ والنفايــــات �سديقـــة للبيــ

. اأو التعاقد مع �سركة متخ�س�سة للقيام بذل

ب -  ال�سرو املتعلقة بالتجهيزات

ة 3/2/1. رفة عازلة لعادم املحرقة من الف 1 - وجود 

رفة التعقيم بعد مدخل املخترب البيطري مبا�سرة.  2 - اأن تكون 

البيطري من حي احلماية احليوية طبقا للم�سببات  اأن يجهز املخترب   -  3
املر�سية التي يتم التعامل معها.

-37-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1381(

4 - اأن يكون خزان ال�سرف مزدوج اجلدران.

5 - اأال ت�ستخدم مالب�ش املخترب البيطري الواقية خارج املخترب.

ف م�سوؤول ملنع واحتواء اأي ت�سرب بيولوجي، اأو اإ�ســعاعي. 6 - وجود مو

7 - اإجــراء برنامــج تدريبــي للعامليــن فـي املخترب البيطري علــى االحتياجــات 
واالحتياطــات املطلوبــة فـي املختبــر.

ج - النظام الداخلي للمخترب البيطري

ذيرية عند حدود منطقة منع الت�سرب. 1 - وجود اإ�سارات 

الق التام للمخترب البيطري. 2 - اإمكانية االإ

3 - عدم ال�سماح بالدخول لغري العاملني فـي املخترب البيطري.

ت�ســتخدم  نظيفــة  البــ�ش  وا�ســتبدالها  الدخــول  عنــد  املالبــ�ش  تغييــر   -  4
داخــل املختبــر البيطري فقــط.

5 - خلع مالب�ش املخترب البيطري عند اخلروج.

6 - وجــود �ســجالت للت�ســجيل امل�ســتمر لكافــة العينــات والعمليــات واحلــواد 
التــي تتــم فـي املختبــر البيطري.

7 - و�سع الرتخي�ش اخلا�ش باملخترب البيطري والطبيب البيطري امل�ســوؤول 
اهــر فـي املخترب البيطري. فـي مــكان 

8 - عــــدم ال�ســماح بدخــول العامليــن االإدارييــن اإلــى مــكان العمــل اأو العكــ�ش 
اإال بعــد اتخــاذ االإجــراءات االحتياطيــة مــن التعقيــم والتنظيــف.

د - طرق التداول والتعامل مع العينات

اإر�ســالها  قبــل  العينــات  لتجهيــز  ال�سروريــة  بالتعليمــات  اإر�ســادات  وجــود   -  1
اإ املختبــر البيطري.

2 - اأن يتــم فتــ العينــات بوا�ســطة الطاقــم املــدرب مــن العامليــن فـي املختبــر 
البيطري.

3 - اأال يتم نقل اأي من العينات من خمترب مرخ�ش اإ اآخر اإال بت�سري كتابي 
مف�سل �سادر من الوزارة.

4 - �ســرورة وجــود موا�سفات قيا�ســية لالإجــراءات العمليــة املنفــذة فـي جميــع 

اأق�ســام املختبــر البيطري.
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دد بالرتخي�ش ال�سرو االآتية هـ - يجب اأن 

1 - �سرو نقل امل�سببات املر�سية والتخل�ش من عبواتها.

2 - ا�سم املخت�ش الفني امل�سوؤول عن املخترب البيطري.

3 - �ســرو التخلــ�ش مــن امل�ســببات املر�سيــة واحليوانــات التــي اأجريــ عليهــا 

االختبــارات بعــد االنتهــاء مــن العمــل.

. 4 - �سرو نقل امل�سببات املر�سية من املخترب البيطري اإ خمتربات اأخــر

5 - ال�ســـرو اخلا�ســـة املتعلقـــة بامل�ستــو املنا�ســب الإجــراءات منـــع الت�ســرب، 

والطرق العملية لالأمان البيولوجي.

( 14 ) IOÉ``ŸG
تتو اللجنة معاينة املوقع للتاأكد من توافر ال�سرو الالزمة الإقامة املن�ساأة البيطرية 

اخلا�سة، ولها اإبداء مالحظاتها وتنبيه طالب الرتخي�ش اإ ا�ستكمال ما مل يتوافر من 

. هذه ال�سرو

( 15 ) IOÉ``ŸG
ت�ســدر الوزارة ترخيــ�سا للمن�ســاأة البيطريــة اخلا�ســة بعد �سداد الر�سوم املقررة، ويكــون 

اثلة. ترخيــ�ش املن�ساأة البيطرية ملدة )1( �سنة قابلة للتجديد ملدة 

( 16 ) IOÉ``ŸG
ار�ســة العمــل فـيهــا مــا ياأتــي  يجــب اأن يتوفــر فـي املن�ســاأة البيطريــة اخلا�ســة قبــل 

البيطري للم�ست�سفـيات  زاولة مهنة الطب  1 - وجود طبيب بيطري مرخ�ش له 

زاولـــة املهن الطبية  والعيادات واملختربات البيطرية، اأو �سيدلـــي مرخــ�ش له 

وامل�سانـــع، وم�ستودعات  وال�سركــــات،  البيطريـــة،  لل�سيدليات  امل�ساعدة  البيطرية 

امل�ستح�سرات البيطرية. 

2 - وجود ترخي�ش للمن�ساأة البيطرية اخلا�سة.  

3 - وجود جميع امل�ستلزمات الالزمة والكافـية لت�سغيل املن�ساأة البيطرية. 

البيانــات اخلا�ســة  فـيهــا  تقيد  الوزارة  الذي تعده  للنموذج  4 - وجود �سجالت وفقا 

باأعمــال املن�ســاأة البيطريــة. 
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( 17 ) IOÉ``ŸG
الطب  مهنة  زاولة  لهم  املرخ�ش  من  تقــع  التــي  املخالفــات  فـي  النظــر  للجنة  يكون 

البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة فـي املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سات اخلا�سة، 

اأحــد  توقــع  اأن  ولهــا  اخلا�ســة،  البيطريــة  املن�ســاآت  فـي  خمالفــات  مــن  يقــع  مــا  و�سبــط 

اجلــزاءات االآتيــة 

1 - االإنذار.  

2 - االإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة. 

3 - اإلغاء ترخي�ش مزاولة مهنة الطب البيطري، اأو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة، 

و�سطب القيد من ال�سجل.

ويعلن املخالف بقرار اللجنة، ويجوز له التظلم من القرار اإ الوزير خالل )60( �ستني 

يومــــا مـــن تاريـــ اإخطـــاره بـــه، وعلـــى الوزيـــر البـــ فــــي التظلـــم خالل )30( ثالثني يوما 

ه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.  من تاري تقد

( 18 ) IOÉ``ŸG
يجوز للجنة �ســحب ترخيــ�ش املن�ســاأة البيطريــة وذل فـي احلــاالت االآتــية

بــدون  اإن�ســائها  �ســرو  تعديــل  اأو  اخلا�ســة،  البيطريــة  املن�ســاأة  موقــع  تغييــر   -  1

موافقــة كتابية من الوزارة.

2 - تخزيــن اأو بيــع االأدويــة فـي العيــادة البيطرية اأو امل�ست�سفى البيطــري باملخالفــة 

الأحكام القانون واللوائــ والقــرارات ال�ســادرة تنفـيذا لــه. 

بــدون  البيطريــة  ال�سيدليــات  عــدا  فـيمــا  اخلا�ســة  البيطريــة  املن�ســاأة  ت�ســغيل   -  3

ذات  املن�ساآت  حالة  فـي  له  مرخ�ش  �سيدالنــي  اأو  لــه  مرخــ�ش  بيطــري  طبيــب 

�سيــر االأدويــة البيطريــة. هيــز اأو  العالقة بتداول اأو ت�سنيــع اأو 
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