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قانون رقم )17( ل�سنة 2014 

بالموافقة على قانون )نظام( مزاولة المهن الطبية البيطرية

لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة             

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأ�شنان، 

والمراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  في   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية، 

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجل�س 

التعاون لدول الخليج العربية، 

الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  لدول  البيطرية  الطبية  المهن  مزاولة  )نظام(  قانون  وعلى 

العربية ال�شادر باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار من المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول الخليج 

يومي  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الريا�س  في  المنعقدة  والثالثين  الثانية  دورته  في  العربية 

الثنين والثالثاء 25،24 محرم 1433هـ الموافق 19-20 دي�شمبر 2011م،

اأقر مجل�س النواب ومجل�س ال�شورى القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة االأولى

ووفق على قانون )نظام( مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج 

العربية ال�شادر باعتماده ب�شكل اإلزامي قرار من المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول الخليج 

يومي  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الريا�س  في  المنعقدة  والثالثين  الثانية  دورته  في  العربية 

لهذا  المرافق   ،2011 دي�شمبر   20-19 الموافق  1433هـــ  محرم   25،24 والثالثاء  الثنين 

القانون.

المادة الثانية

الإدارة  المخت�شة(  )الجهة  بعبارة  يق�شد  المرافق  )النظام(  القانون  اأحكام  تطبيق  في 

المعنية ب�شئون الثروة الحيوانية والم�شتح�شرات البيطرية في الوزارة المخت�شة ب�شئون الثروة 

الحيوانية، كما يق�شد بعبارة )الوزير( الوزير المخت�س ب�شئون الثروة الحيوانية.
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المادة الثالثة

ي�شدر بتحديد فئات الر�شوم الم�شتحقة عن الخدمات والتراخي�س التي تقدم طبقًا لأحكام 

الثروة  ب�شئون  المخت�س  الوزير  من  قــرار  التنفيذية  ولئحته  المرافق  )النظام(  القانون 

الحيوانية بعد موافقة مجل�س الوزراء.

المادة الرابعة

)النظام(  القانون  هذا  لأحكام  تنفيذًا  ال�شادرة  القرارات  من  التظلم  ال�شاأن  ل�شاحب 

اأو  اإعالنها  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  المخت�س  الوزير  اإلــى  التنفيذية  ولئحته  المرافق 

ن�شرها، ويجب البت في التظلم خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه، فاإذا رف�س التظلم وجب 

رف�س  بمثابة  رد  دون  تقديمه  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  مرور  ويعتبر  م�شببًا،  الرف�س  يكون  اأن 

�شمني له، ويحق ل�شاحب ال�شاأن الطعن على القرار ال�شادر برف�س التظلم خالل ثالثين يومًا 

من تاريخ اإخطاره بالرف�س اأو اعتباره مرفو�شًا.

اإل  المخت�شة  المحكمة  اأمام  مبا�شرة  اإليها  الم�شار  القرارات  من  اأي  على  الطعن  ُيقبل  ول 

بعد التظلم منها.

المادة الخام�صة

اآخر،  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  في  عليها  اأ�شد من�شو�س  باأية عقوبة  الإخالل  مع عدم  اأ- 

األف  بال�شجن مدة ل تقل عن �شنة ول تزيد على خم�س �شنوات وبغرامة ل تقل عن  يعاقب 

من  ــًا  اأي يرتكب  من  كل  العقوبتين  هاتين  باإحدى  اأو  دينار  اآلف  ثالثة  تجاوز  ول  دينار 

المخالفات التالية:

1- زاول مهنة الطب البيطري اأو اإحدى المهن الطبية البيطرية الم�شاعدة، دون ترخي�س 

بذلك من الإدارة المعنية ب�شوؤون الثروة الحيوانية والم�شتح�شرات البيطرية.

2- قدم بيانات غير �شحيحة اأو التجاأ اإلى طرق غير م�شروعة ترتب عليها منحه ترخي�شًا 

بمزاولة مهنة الطب البيطري اأو اإحدى المهن الطبية البيطرية الم�شاعدة، اأو اأي من 

الأعمال التي ي�شترط القانون )النظام( المرافق ترخي�شًا لمزاولتها.

3- انتحل �شفة طبيب بيطري اأو اإحدى المهن الطبية البيطرية الم�شاعدة دون اأن يكون 

موؤهاًل لذلك.

4- ا�شتعمل ن�شرات اأو لفتات اأو لوحات اأو اأي و�شيلة اأخرى من �شاأنها اأن تحمل الغير على 

الطبية  المهن  اإحــدى  اأو  البيطري  الطب  مهنة  مزاولة  في  الحق  له  بــاأن  العتقاد 

البيطرية الم�شاعدة دون وجه حق.
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ب- وتكون العقوبة الغرامة التي ل تقل عن األف دينار ول تزيد على خم�شة اآلف دينار في حالة 

اإجراء الطبيب البيطري تجارب اأو بحوثًا على الحيوانات اأو قيامه باإر�شال عينات مخبرية 

الثروة  ب�شوؤون  المعنية  الإدارة  موافقة  بــدون  الدولة  خــارج  اإلــى  الحيوانية  الثروة  تخ�س 

الحيوانية والم�شتح�شرات البيطرية.

من�شاأة  اأي  وغلق  وقفه  اأو  الترخي�س  باإلغاء  تق�شي  اأن  بالإدانة  الحكم  حالة  في  للمحكمة  ج- 

يجوز  ول  والالفتات،  الآلت  وم�شادرة  للترخي�س،  خالفًا  اأو  ترخي�س  بدون  ُتدار  اأو  ُتقام 

على  تزيد  ل  مدة  في  نفقته  على  المخالفة  اأ�شباب  اإزالــة  بعد  اإل  العمل  موا�شلة  للمخالف 

الحيوانية  الثروة  ب�شوؤون  المعنية  لالإدارة  كان  واإل  بالحكم،  النطق  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة 

والم�شتح�شرات البيطرية الحق في اإلغاء الترخي�س.

المادة ال�صاد�صة

اأو  القانون، كل من�شاأة  اأحكام هذا  المقررة بموجب  الجنائية  بالم�شئولية  الإخالل  مع عدم 

عمل خا�شع للترخي�س بموجب هذا القانون )النظام( المرافق ولئحته التنفيذية، يتم بدون 

اأو خالفًا للترخي�س، يكون لالإدارة المعنية ب�شئون الثروة الحيوانية والم�شتح�شرات  ترخي�س 

البيطرية وقف الترخي�س اأو غلق المن�شاأة بالطريق الإداري حتى يتم الف�شل في المخالفة اأو 

اإزالة اأ�شباب المخالفة.

المادة ال�صابعة

الثروة  ب�شوؤون  المعنية  الإدارة  تتولى  المدنية،  اأو  الجنائية  بالم�شئولية  الإخــالل  عدم  مع 

الحيوانية والم�شتح�شرات البيطرية الم�شاءلة التاأديبية للمرخ�س لهم في ممار�شة مهنة الطب 

البيطري اأو اإحدى المهن البيطرية الم�شاعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون 

)النظام( المرافق اأو اأ�شول وتقاليد واأخالق واآداب المهنة.

المادة الثامنة

ي�شدر الوزير المخت�س ب�شئون الثروة الحيوانية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون، 

واإلى اأن يتم اإ�شدار هذه القرارات ي�شتمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا فيما ل 

يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.
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المادة التا�صعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.     

 

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 24 �شعبان 1435هـ

الموافق: 22 يونيــــو 2014م
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