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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )36( ل�سنة 2020

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية

 لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

ال�سادر بالقانون رقم )17( ل�سنة 2014

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( مزاولة املهن 

الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، التي اعتمدتها جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

الإمارات  بدولة  اأبوظبي  يف  املنعقد  2011م(  )يونيو  والع�شرين  الثاين  اجتماعها  يف  العربية، 

العربية املتحدة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )17( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للرثوة احليوانية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.  

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م
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الالئحة التنفيذية

لقانون )نظام (مزاولة المهن الطبية البيطرية

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل االول: تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة )1(
ــون  ــة الطــب البيطــري أن يك ــة مهن ــص مزاول ــح ترخي يشــترط لمن

ــى: ــب البيطــري حاصــال عل الطبي
شــهادة البكالوريــوس فــي الطــب البيطــري أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة   .1

معتــرف بهــا.
خبــرة عمليــة بعــد الحصــول علــى المؤهــل ال تقــل عــن خمــس ســنوات   .2
بالنســبة لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

المادة )2(
ــة  ــة مهن ــص مزاول ــى ترخي ــي الحصــول عل ــب ف ــن يرغ ــى كل م عل  .1
الطــب البيطــري أن يتقــدم بطلــب بذلــك الــى الجهــة المختصــة علــى 

ان ترفــق بــه المســتندات والوثائــق التاليــة:   
شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها. أ - 

شهادة الخبرة العملية في لغير مواطني دول المجلس. ب - 
ترخيــص بمزاولــة مهنــة الطــب البيطــري فــي بلــده أو فــي أي بلــد  ت - 
آخــر بالنســبة لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

. لعربية ا
صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول. ث - 

ــون  ــى أن يك ــة الشــخصية عل ــن جــواز الســفر أو البطاق صــورة م ج - 
ــول. ــاري المفع س

صورتين شخصيتين. ح - 
2.  علــى أن تكــون المســتندات والوثائــق المشــار إليهــا بطلــب الحصــول 
ــم  ــا ويراعــى أن يكــون تقدي ــا عليه ــى الترخيــص معتمــدة ومصدق عل
طلــب غيــر مواطنــي دول المجلــس بواســطة مواطــن الدولــة المرخــص 

لــه بإنشــاء منشــأة بيطريــة.
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المادة )3(
يشــترط لمنــح ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة البيطريــة المســاعدة 

أن يكــون الفنــي البيطــري حاصــال علــى:

شــهادة الدبلــوم فــي الطــب البيطــري أو مــا يعادلهــا مــن جهــة معتــرف   .1
. بها

- خبــرة عمليــة بعــد الحصــول علــى المؤهــل ال تقــل مدتهــا عــن ثــالث   .2
ســنوات لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

المادة )4(
يقــدم طلــب الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة 
البيطــري المســاعده إلــى الجهــة المختصــة علــى أن ترفــق بــه المســتندات 

ــة: ــق التالي والوثائ

الشهادة الدراسية.  .1

شهادة الخبرة لغير مواطني دول المجلس.  .2

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.  .3

صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول..  .4

صورتين شخصيتين.  .5

علــى أن تكــون المســتندات والوثائــق المشــار إليهــا معتمــدة ومصدقــا   .6
ــس  ــي دول مجل ــر مواطن ــب غي ــم طل ــون تقدي ــى أن يك ــا، ويراع عليه
ــه  ــص ل ــس المرخ ــن دول المجل ــطة مواط ــي بواس ــاون الخليج التع

ــة.  ــأة بيطري ــاء منش بإنش

المادة )5(
ــتندات  ــص المس ــة فح ــة البيطري ــص الطبي ــة التراخي ــى لجن تتول
ــى  ــي المــواد ) 2 و4 ( مــن هــذه الالئحــة عل ــا ف ــق المشــار إليه والوثائ

ــي،- ــو التال النح
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إذا انتهــت اللجنــة إلــى صحــة المســتندات والوثائــق الخاصــة بمواطنــي   .1
ــة المختصــة  ــة ، تخطرالجه ــة المهن ــه لمزاول ــس وصالحيت دول المجل

بموافقتهــا علــى إصــدار ترخيــص مزاولــة المهنــة. 
بالنســبة لغيــر مواطنــي دول المجلــس إذا انتهــت إلــى صالحيــة   .2
المســتندات والوثائــق حــددت موعــدا يجــرى لــه فيــه اختبــاراً تحريرياً 
ومقابلــة شــخصية فــإذا اجتازهمــا أخطــرت الجهــة المختصــة بموافقتها 
علــى إصــدار ترخيــص مزاولــة المهنــة وإال جــاز إعــادة االختبــار مــا 

لــم يوفــق فــي اجتيــازه بعــد أســبوعين مــن موعــد االختبــار.

المادة )6(
ــة الطــب البيطــري  ــة مهن ــص مزاول ــة المختصــة تراخي ــح الجه تمن

ــة: ــات التالي ــا حســب الفئ ــن المســاعدة له والمه
ــن  ــن م ــاعدين البيطريي ــن والمس ــاء والفنيي ــح لألطب ــص يمن ترخي  .1

ــنوات. ــس س ــدد كل خم ــس يج ــي دول المجل مواطن
ترخيــص مؤقــت لألطبــاء والفنييــن والمســاعدين البيطرييــن بالقطــاع   .2

الخــاص مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس ويجــدد كل ســنتين.
البيطرييــن  والمســاعدين  والفنييــن  لألطبــاء  مؤقــت  ترخيــص   .3
الحكومييــن مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس لخمــس ســتوات وينتهــي 

ــة. ــي الحكوم ــة ف ــاء الخدم بانته
ترخيــص اســتثنائي لألطبــاء اإلستشــاريين الزائريــن وفــق اإلجــراءات   .4

المتبعــة فــي كل دولــة.
المادة )7(

ــاء  ــه أســماء األطب ــد في ــام يقي ــة المختصــة ســجل ع ــي الجه ــأ ف ينش  .1
بمزاولــة  لهــم  المرخــص  البيطرييــن  والمســاعدين  والفنييــن 

المهنة،وينقســم الســجل الــى الســجالت الفرعيــة التاليــة:
ســجل االطبــاء البيطرييــن العامليــن بالعيــادات والمستشــفيات  أ - 

البيطريــة.
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ــة و  ــرات البيطري ــن بالمختب ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل األطب ب - س
ــة. ــارية البيطري ــة االستش ــب العلمي المكات

ــية  ــز الدراس ــي المراك ــن ف ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل األطب ت - س
والبحثيــة والجامعــات والمعاهــد.

ــن فــي مجــال الصحــة العامــة  ــن العاملي ــاء البيطريي ث -  ســجل األطب
وتشــمل المســالخ.

سجل االطباء البيطريين العاملين بمزارع االنتاج الحيواني. ج - 
ــة أو  ــات البيطري ــن بالصيدلي ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل االطب س ح - 
المســتحضرات  أو شــركات  البيطريــة  الدوائيــة  المســتودعات 
ــة و  ــتحضرات البيطري ــداول المس ــاج وت ــات إنت ــة ومؤسس البيطري
ــة. ــتحضرات البيطري ــج المس ــة وتروي ــال الدعاي ــي مج ــن ف العاملي

سجل الفنيين والمساعدين البيطريين.  خ - 
علــي أن يبيــن بالســجل رقــم وتاريــخ القيــد وبيــان بالشــهادة العلميــة   .2
ــري  ــاعد  البيط ــي أو المس ــري أو الفن ــب البيط ــا الطبي ــل عليه الحاص
ــكان  ــوان وم ــا وعن ــادرة منه ــة الص ــا والجه ــه عليه ــخ حصول وتاري

ــا. ــل به ــي يعم ــة الت ــأة البيطري ــل واســم المنش ــة والعم اإلقام
ويتم القيد في السجل بعد اداء الرسوم المقررة لذلك.  .3

المادة )8(
تقــوم الجهــة المختصــة بمنــح الطبيــب والفنــي والمســاعد البيطــري 
بعــد قيــده فــي الســجل ترخيصــا بمزاولــة مهنــة الطــب البيطــري للطبيب 
ــاعدة   ــة المس ــة البيطري ــن الطبي ــة المه ــا بمزاول ــري أو ترخيص البيط
يتضمــن  االســم  و رقــم القيــد وتاريخــه واســم وعنــوان ومجــال العمــل.  

المادة )9(
ــي  ــن ف ــن العاملي ــاعدين البيطريي ــن والمس ــاء والفنيي ــوز لألطب يج
ــة  ــات والمؤسســات العام ــة األخــرى والهيئ ــزة الحكومي ــوزارات واالجه ال
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الجمــع بيــن عملهــم األصلــي ومزاولــة مهنــة الطــب البيطــري والمهــن 
ــى  ــري ، مت ــب البيط ــق بالط ــرى تتعل ــة أخ ــة مهن ــا أو أي ــاعدة له المس

ــة: ــروط التالي ــرت الش تواف

أن يكون من مواطني دول المجلس.  .1

أن تكــون مزاولــة المهنــة فــي غيــر مواعيــد العمــل الرســمية وأوقــات   .2
العمــل اإلضافيــة للوظيفــة.

أال تتعــارض مزاولــة المهنــة مــع أداء واجبــات عملــه األصلــي أو تضــر   .3
بمســتوى األداء أو بســير العمــل.

ــة  ــن جه ــة م ــة كتابي ــى موافق ــة عل ــة المهن ــل مزاول ــل قب أن يحص  .4
ــا. ــع له ــة التاب ــه االصلي عمل

المادة )10(
ــب البيطــري  ــادة الســابقة  ال يجــوز للطبي ــع الم ــارض م ــا ال يتع بم
مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس مزاولــة المهنــة فــي أكثــر مــن منشــأة 
بيطريــة، كمــا ال يجــوز لــه أن يجمــع بيــن مهنتــه وأيــة مهنــة أخــرى .

المادة )11(
ــا  ــة وفق ــال األتي ــن األعم ــة أي م ــري مزاول ــب البيط ــوز للطبي يج

ــة:- ــه التنفيذي ــام( والئحت ــون )النظ ــذا القان ــكام ه ألح

إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من األمراض.  .1

إجــراء الممارســات التــي مــن شــأنها التشــخيص الســريري   .2
الحيوانــات. ألمــراض  والمخبــري 

إجراء الممارسات العالجية للحيوانات المريضة.  .3

إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.  .4

إجراء عمليات الوالدة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.  .5
الرعاية التناسلية والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة للحيوانات.  .6
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اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى إنتــاج وحفــظ وتقييــم واســتخدام   .7
ــوي ومســتلزماته. الســائل المن

منــح التقاريــر والشــهادات الطبيــة البيطريــة وفقــاً لألصــول والمعايير   .8
. لمهنية ا

مندوب دعاية ومدير فني بالمكاتب العلمية لألدوية البيطرية.  .9

اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى أســواق ومحــالت بيــع وعــرض   .10
الحيوانــات وحدائــق الحيوانــات والمحميــات الطبيعيــة ومراكــز 

ــة . ــوث العلمي البح

ــة  ــات الحيواني ــع المنتج ــى مصان ــري عل ــي البيط ــراف الصح 11. اإلش
ــالف. ــان......( واألع ــوم واأللب )اللح

12. إدارة الصيدليــات البيطريــة وشــركات و مصانــع ومســتودعات األدوية 
ــي  ــا ف ــل به ــة والعم ــة البيطري ــتحضرات البيولوجي ــة والمس البيطري
ــد طــرق اســتخداماتها  ــة وتحدي ــع ودراســة األدوي ــر والتصني التحضي

واســتطباباتها وتداولهــا.

13. القيام باإلدارة والعمل في المختبرات البيطرية .

14. فحــص اللحــوم والمنتجــات الحيوانيــة واإلشــراف والتفتيــش الصحــي 
علــى أماكــن بيــع وتــداول وتقديــم المنتجــات الحيوانيــة.

15. القيــام بتقديــم الخبــرة والمشــورة والــرأي الفنــي أمــام المحاكــم 
القضائيــة.

16. القيام بأعمال الحجر البيطري.

17. القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.

18. تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العالقة بالمهنة.

19. القيام بأعمال الرقابة الصحية وشئون الصحة العامة.
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20. فتــح العيــادات البيطريــة ومكاتــب االستشــارات الطبيــة البيطريــة و 
ــبة  ــرات البيطرية.)بالنس ــفيات والمختب ــة والمستش ــات البيطري الخدم

ــس( ــي دول المجل لمواطن

21. اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى مــزارع تربيــة الحيوانــات والطيور 
ــاء المائية. الحيــة واألحي

ــة بالمنتجــات  ــات القياســية المتعلق ــي وضــع المواصف 22. المشــاركة ف
ــة. واألعــالف الحيواني

23. القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.

24. تقديم التوعية واالرشاد لمربي الثروة الحيوانية.

المادة )12(
يتولــى المســاعد أو الفنــي البيطــري تحــت إشــراف ومســئولية الطبيب 

البيطــري القيــام باألعمــال اآلتية:

ــم  ــى أن يت ــا إل ــا وحفظه ــات الالزمــة للتشــخيص وفحصه جمــع العين  .1
ــب البيطــري. ــات الطبي ــق تعليم ــر وف ــي المختب ــا ف تحليله

ــب  ــات الطبي ــب توجيه ــات حس ــاء العالج ــات وإعط ــن الحيوان تحصي  .2
ــري. البيط

المســاعدة فــي فتــح الجثــث وإجــراء الصفــة التشــريحية وأخــذ العينات   .3
وتحضيرهــا للفحــص المخبري.

تحضير األوساط والشرائح المخبرية وتجهيزها.  .4

تشغيل األجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.  .5

المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.  .6

اإلشراف على ترتيب وحفظ األدوية بالمنشأة البيطرية.  .7
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تنظيف وتعقيم المعدات واألدوات البيطرية.  .8

إعداد وتجهيز غرف العمليات.  .9

10. مسك السجالت الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.

11. القيام بأعمال التضميد البيطري و أعمال التلقيح االصطناعي.

ــا  ــة وفحصه ــات الحيواني ــى المنتج ــي عل ــش والفحــص الصح 12. التفتي
ــب البيطــري. ــا للطبي ــي فيه ــرار النهائ ــون الق ويك

ــي  ــة الت ــأة البيطري ــور المحجــوزة بالمنش ــات والطي ــة الحيوان 13. رعاي
ــه  ــج في ــح أو تعال ــى أو تذب ــتولد أو ترب ــز أو تس ــظ أو تحتج تحتف

ــات. الحيوان

14. أيــة أعمــال أخــرى يكلفــه بهــا الطبيــب البيطــري فــي مجــال األعمال 
المســاعدة لمهنــة الطــب البيطري.

الفصل الثاني: المنشئات  البيطرية
المادة )13(

يشترط لمنح ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة ما يأتي :

أوال: العيادات والمستشفيات البيطرية:

ان يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب.  .1

ان تكون مساحة االرض المقامة عليها العيادة والمستشفى مناسبة.  .2

ان تكــون أرضيــة العيــادة والمستشــفى مغطــاة ببــالط أو بمــادة يســهل   .3
تنظيفهــا .

أن يكتــب اســم المنشــأة علــى واجهــة مبناهــا في لوحــة ظاهــرة بأحرف   .4
كبيــرة باللغــة العربيــة ويجــوز كتابتــه أيضــا باللغــة اإلنجليزية.

ــد  ــة والتولي ــات الجراحي ــا غرفــة مجهــزة الجــراء العملي ان تكــون به  .5
ــوان. ومــكان خــاص لعــالج الحي
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ان تكــون بهــا غرفــة مكيفــة الهــواء لحفــظ األدويــة البيطريــة والمــواد   .6
المســتعملة فــي العــالج .

ــد  ــاج إلــى تبري ــة التــي تحت أن توجــد ثالجــة مناســبة لحفــظ األدوي  .7
)2-8 درجــة مئويــة( وثالجــة أخــرى فــي حالــة وجــود أدويــة تحتــاج 
إلــى للتبريــد الشــديد )األقــل مــن درجــة الصفــر المئــوي( فــي حالــة 
وجــود أدويــة تحتــاج إلــى تبريــد شــديد االنخفــاض )مــواد بيولوجية(، 

علــى أن يــزود كل منهمــا بمنظــم للحــرارة ومؤشــر للتشــغيل.

ان تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.  .8

ان تتوفر فيها االجهزة الطبية والمعدات الالزمة.  .9

وجود مكان للسجالت والتقارير الطبية.  .10

بالنســبة للمستشــفيات البيطريــة يشــترط إضافــًة إلــى مــا تقــدم   .11
ــي: اآلت

وجود غرف إليواء الحيوانات طوال فترة االستشفاء. أ - 

مختبر مجهز إلجراء التحاليل المعملية. ب - 

ــعة  ــينية أو األش ــعة الس ــة باألش ــزة للمعاين ــة مجه ــود غرف وج ت - 
المقطعيــة الموجــات الصوتيــة أو المنظــار علــى الحيوانــات.

أن يتوفــر بهــا مــكان لعــزل الحيوانــات المشــتبه أو المصابــة بأحــد  ث - 
األمــراض المعديــة.

وجود غرفة الستقبال الحيوانات المريضة وفحصها. ج - 

وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب أو الفني البيطري المناوب. ح - 

وجود غرفة كمخزن ألعالف الحيوانات وأدواتها. خ - 

وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات. د - 

محرقة للتخلص من النفايات. ذ - 
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ثانيا: الصيدليات البيطرية:

1- شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:

أن يكتــب اســم الصيدليــة علــى واجهــة مبناهــا فــي لوحــة ظاهــرة  أ - 
ــة  ــا باللغ ــة أيض ــوز كتاب ــة ويج ــة العربي ــرة باللغ ــرف كبي بأح

ــة. اإلنجليزي

أن تقع في الدور األرضي من المبنى. ب - 

أال تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرين مترا مربعا. ت - 

ــتائر  ــتعمال س ــع اس ــاج م ــن الزج ــية م ــا الرئيس ــون واجهته أن تك ث - 
ــق. ــى الطري ــة عل ــمس ومطل ــعة الش ــب أش تحج

ــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة  أن يكــون البن ج - 
ــي  ــالمة الت ــروط الس ــب ش ــراق حس ــة لالحت ــر قابل ــة غي مماثل

ــي. ــاع المدن ــة للدف ــا اإلدارة العام تقرره

ــة مــع حــوض  ــاه النقي ــل المي أن تتوفــر الوســائل الالزمــة لتوصي ح - 
ــيل. للغس

أن تغطــي األرضيــة بنــوع جيــد ملحــوم الفواصــل ســواء مــن البالط  خ - 
أو الرخــام الطبيعــي أو الصناعــي.

ــا  ــت أو م ــن الداخــل بطــالء الزي ــن الجــدران واألســقف م أن تده د - 
ــرورة. ــت الض ــا دع ــان كلم ــاد الده ــى ان يع ــه عل يماثل

ــة  ــة بحال ــف والتهوي أن يكــون كل مــن الطــالء واالضــاءة والتكيي ذ - 
ــى )24(  ــل عل ــي الداخ ــرارة ف ــة الح ــد درج ــى أال تزي ــدة عل جي
ــرارة. ــة الح ــاس درج ــاز لقي ــود جه ــرورة وج ــع ض ــة م ــة مئوي درج

ــن  ــات األم ــب تعليم ــاء حس ــة لإلطف ــائل الالزم ــر الوس أن تتوف ر - 
ــر  ــك توفي ــي وكذل ــاع المدن ــة للدف ــن اإلدارة العام ــالمة م والس

ــات. ــاص بالمخلف ــق خ ــب مغل ــاء مناس وع
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أن توضــع الدواليــب والواجهــات الزجاجيــة لحفــظ األدويــة والمواد  ز - 
الســامة طبقــاً للتعليمــات المدونــة عليهــا أو المرافقــة لهــا ووفقــاً 
ــا  ــل حمايته ــكل يكف ــا بش ــرف به ــي المعت ــة العالم ــتور األدوي لدس

مــن التلــف والتلــوث.

س - أن يكــون الجــزء المخصــص لتجهيــز بعــض المســتحضرات الطبية ـ 
فــي حالــة وجــوده ـ منفصــاًل تمامــاً عــن الجــزء المخصــص للبيــع، 
وعليــه الفتــة تفيــد ذلــك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة علــى أن 

يتــم توفيــر المعــدات واألجهــزة الحديثــة الالزمــة للتحضيــر.

2- شروط فنية يجب توافرها بالصيدلية البيطرية.

أن يخصــص دوالب محكــم اإلغــالق لحفــظ الســموم ودوالب آخــر  أ - 
ــى مــواد مخــدرة أو  ــة عل ــة الحاوي محكــم اإلغــالق لحفــظ األدوي
ــا  ــون كل منهم ــى أن يك ــية ، عل ــة ونفس ــرات عقلي ــواد ذات مؤث م

ــور. ــر للجمه ــر ظاه غي

أن توجــد ثالجــة مناســبة لحفــظ األدويــة التــي تحتــاج إلــى تبريــد  ب - 
)2-8 درجــة مئويــة( وثالجــة أخــرى فــي حالة وجــود أدويــة تحتاج 
ــي  ــوي( ف ــر المئ ــة الصف ــن درج ــل م ــديد )األق ــد الش ــى للتبري إل
حالــة وجــود أدويــة تحتــاج إلــى تبريــد شــديد االنخفــاض )مــواد 
بيولوجيــة( ، علــى أن يــزود كل منهمــا بمنظــم للحــرارة ومؤشــر 

للتشــغيل.

وضــع المعروضــات بشــكل مرتــب حســب النظــم الصيدالنيــة  ت - 
ــا. ــول به المعم

حفــظ المبيــدات الحشــرية بأنواعهــا المختلفــة فــي مــكان أو دوالب  ث - 
منفصــل لــه تهويــة خارجيــة.

وضــع األدويــة التالفــة أو المنتهيــة المفعــول فــي صناديــق مغلقــة  ج - 
ــة  ــن العربي ــك باللغتي ــد ذل ــا يفي ــارج م ــن الخ ــا م ــوب عليه مكت
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ــى  ــهر عل ــة أش ــا كل ثالث ــف به ــال كش ــع إرس ــة م واإلنجليزي
ــة. ــة المختص ــى الجه ــر إل األكث

يجــب وضــع الترخيــص الخــاص بالصيدليــة والطبيــب البيطــري أو  ح - 
الصيدالنــي المســئول عنهــا فــي مــكان ظاهــر بالصيدليــة.

ثالثا: المختبرات البيطرية:

1. أن يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة يبين فيه اآلتي:

موقع المختبر. أ - 

تصميم هندسي علمي لمبنى المختبر ب - 

بيان عن الطقم الفني الذي سيعمل بالمختبر ت - 

ــات،  ــا، فيروس ــا ) بكتري ــيتعامل معه ــي س ــة الت ــببات المرضي المس ث - 
طفيليــات،....(.

األجهزة التي سيتم استخدامها للفحص. ج - 

إجراءات وطرق الفحص المستخدمة بالمختبر. ح - 

2. الشروط الفنية المطلوبة في المختبر

الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع: أ . 

ــداً عــن أي مصــدر يشــكل خطــراً لنشــوب  ــع بعي ــون الموق أن يك  -
ــق. حري

أن يكــون مــكان العمــل منفصــاًل عــن النشــاطات األخــرى )اإلدارة.   -
ــتقبال.....(. االس

أن يكــون البنــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة   -
ــي  ــالمة الت ــروط الس ــب ش ــراق حس ــة لالحت ــر قابل ــة غي مماثل
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ــي. ــاع المدن ــة للدف ــا اإلدارة العام تقرره

ــاء  ــة والكهرب ــاه النقي أن تتوفــر الوســائل الالزمــة لتوصيــل المي  -
وأن يكــون الصــرف الصحــي بمخــرج منفصــل عــن مخــرج 

ــة. ــي للبناي ــرف الصح الص

ــن  ــات األم ــب تعليم ــاء حس ــة لإلطف ــائل الالزم ــر الوس أن تتوف  -
ــي. ــاع المدن ــة للدف ــن اإلدارة العام ــالمة م والس

أن تغطــي األرضيــة والجــدران بنــوع جيــد ملحــوم الفواصل ســواء   -
مــن البــالط أو الرخــام الطبيعــي أو الصناعــي وســهلة التنظيــف.

عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.  -

توفر إمكانيات تعقيم مياه الصرف.  -

توفر إمكانية اإلغالق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.  -

وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.  -

ــة  ــحات نوعي ــطة مرش ــارج بواس ــل والخ ــواء الداخ ــة اله تنقي  -
HEPA أو مــا يعادلهــا للمختبــرات مــن المســتوى الثانــي والثالــث 

ــة. ــة الحيوي ــن الحماي ــع م والراب

وجود نظام آلي إلمدادات الهواء ومزود نظم أمن لألعطال.  -

وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات.  -

ب .  الشروط المتعلقة بالتجهيزات:

وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة 3/2/1.  -

أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرًة.   -

أن يجهــز المختبــر مــن حيــث الحمايــة الحيويــة طبقــا للمســببات   -
المرضيــة التــي يتــم التعامــل معهــا.

أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.  -
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أن ال تستخدم مالبس المختبر الواقية خارج المختبر.  -

وجــود موظــف مســئول لمنــع و احتــواء أي تســرب بيولوجــي أو   -
ــخ. إشــعاعي ...ال

ــات  ــى االحتياج ــن عل ــم العاملي ــي لطق ــج تدريب ــراء برنام إج  -
بالمختبــر.  المطلوبــة  واالحتياطــات 

النظام الداخلي للمختبر: ج . 
وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.   -

إمكانية اإلغالق التام للمختبر.  -

عدم السماح بالدخول لغير طاقم العاملين بالمختبر.  -

ــة  ــس نظيف ــتبدالها بمالب ــول واس ــد الدخ ــس عن ــر المالب تغيي  -
تســتخدم داخــل المختبــر فقــط.

خلع مالبس المختبر عند الخروج.  -
ــات  ــات و العملي وجــود ســجالت للتســجيل المســتمر لكافــة العين  -

ــر. ــم بالمختب ــي تت ــوادث الت والح
يجــب وضــع الترخيــص الخــاص بالمختبــر والطبيــب البيطــري   -

ــر. ــر بالمختب ــكان ظاه ــي م ــا ف المســئول عنه
ــل  ــكان العم ــى م ــن إل ــن اإلداريي ــول العاملي ــماح لدخ ــدم الس ع  -
ــم  ــن التعقي ــة م ــراءات االحتياطي ــاذ اإلج ــد اتخ ــس إال بع أو العك

ــف. والتنظي

طرق التداول و التعامل مع العينات. د . 

ــل  ــات قب ــز العين ــة لتجهي ــات الضروري ــادات بالتعليم وجــود إرش  -
ــر.  ــالها للمختب إرس

ــن  ــن العاملي ــدرب م ــم الم ــطة الطق ــات بواس ــح العين ــم فت أن يت  -
ــر. بالمختب
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أن ال يتــم نقــل أي مــن العينــات مــن مختبــر مرخــص إلــى آخــر   -
إال بتصريــح كتابــي مفصــل.

ــذة  ــة المنف ــة قياســية لإلجــراءات العملي ضــرورة وجــود مواصف  -
ــر.  ــام المختب ــع أقس ــي جمي ف

3- يجب أن يحدد بالترخيص الشروط التالية:

شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبوتها.  -

اسم المختص الفني المسئول عن المختبر.  -

ــي  ــات الت ــة و الحيوان ــببات المرضي ــن المس ــص م ــروط التخل ش  -
ــل. ــن العم ــاء م ــد االنته ــارات بع ــا االختب ــت عليه أجري

شــروط نقــل المســببات المرضيــة مــن المختبــر إلــى مختبــرات   -
أخــرى.

الشــروط الخاصــة المتعلقــة بالمســتوى المناســب إلجــراءات منــع   -
التســرب والطــرق العمليــة لألمــان البيولوجــي. 

المادة )14(
ــة  ــى الجه ــة الخاصــة إل ــأة البيطري ــب إنشــاء المنش ــم طل ــم تقدي يت

ــة: ــروط التالي ــة بالش المختص

أن يكــون المرخــص لــه مواطــن مــن مواطنــي دول المجلــس وال يقــل  ـ 
عمــره عــن ثمانــي عشــرة ســنة.

ــا بيطريــا مرخصــا لــه مــن  أن يكــون المديــر الفنــي المســئول طبيب ـ 
قبــل الجهــة المختصــة أو صيدالنــي فــي حالــة الصيدليــة البيطريــة 
ــر  ــز أو تحضي ــع أو تجهي ــداول أو تصني ــة بت ــآت ذات العالق أو المنش

ــة. ــة البيطري األدوي
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المادة )15(
تتولــى الجهــة المختصــة الطبيــة البيطريــة معاينــة الموقــع والمــكان 
والمبانــي للتأكــد مــن توافــر الشــروط الالزمة إلنشــاء المنشــأة البيطرية 
ــذا  ــي ه ــا ف ــداء مالحظاته ــي إب ــق ف ــص الح ــة  التراخي ــة، وللجن الخاص

الشــأن والتنبيــه إلــى اســتكمال مــا لــم يتوافــر مــن هــذه الشــروط.

المادة )16(
ــة،  ــة الخاص ــأة البيطري ــص المنش ــة ترخي ــة المختص ــدر الجه تص

ــد. ــة للتجدي ــنتين قابل ــدة س ــص لم ــون الترخي ويك

المادة )17(
ــة  ــل ممارس ــة قب ــة الخاص ــأة البيطري ــي المنش ــر ف ــب أن تتوف يج

ــي :- ــا يأت ــا م ــل فيه العم

وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري .  -

وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة   -

وجــود ســجالت وفقــاً للنمــوذج الــذي تعــده جهــة االختصــاص تقيــد   -
ــة. ــأة البيطري ــال المنش ــات الخاصــة بأعم ــا البيان فيه

الفصل الثالث: أحكام عامة
المادة )18(

مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات الجزائيــة ، يكــون للجنــة التراخيــص 
ــاء  ــن األطب ــع م ــي تق ــات الت ــي المخالف ــر ف ــة  النظ ــة البيطري الطبي
ــآت  ــي المنش ــات ف ــن مخالف ــع م ــا يق ــط م ــن وضب ــن البيطريي والفنيي

ــة :- ــزاءات اآلتي ــد الج ــع اح ــا أن توق ــة، وله ــة الخاص البيطري

اإلنذار . أ - 

اإليقاف عن مزاولة المهنة مدة ال تتجاوز سنة واحدة. ب - 
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إلغــاء ترخيــص مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري والمهــن المســاعدة  ت - 
لهــا وشــطب القيــد مــن الســجل.

ــاً فــي الحــاالت  يكــون ســحب ترخيــص المنشــأة البيطريــة وجوبي ث - 
ــي :- اآلت

ــروط  ــل ش ــة أو تعدي ــة الخاص ــأة البيطري ــع المنش ــر موق تغيي  -
ــة . ــة المختص ــة الجه ــدون موافق ــائها ب انش

ــري  ــفى البيط ــادة و المستش ــي العي ــة ف ــع األدوي ــن أو بي تخزي  -
ــرارات  ــح والق ــة الطــب البيطــري واللوائ ــة لنظــام مهن بالمخالف

ــه . ــذأ ل ــادرة تنفي الص

تشــغيل المنشــأة البيطريــة الخاصــة فيمــا عــدا الصيدليــات   -
ــي  ــه أو صيدالن ــص ل ــري مرخ ــب بيط ــدون طبي ــة ب البيطري
مرخــص لــه بالمزاولــة فــي حالــة المنشــآت ذات العالقــة بتــداول 

ــة. ــة البيطري ــر األدوي ــز أو تحضي ــع أو تجهي أو تصني

المادة )19(
ــى  ــة المختصــة خــالل شــهر عل ــن الجه ــرار م ــف بق ــن المخال ويعل
األكثــر مــن تاريــخ صــدوره، ويجــوز لــه التظلــم مــن القــرار للوزيــر 

خــالل شــهر مــن تاريــخ إعالنــه بــه.

المادة )20(
ــرض  ــادة الع ــم أو إع ــض التظل ــا برف ــراراً إم ــدر ق ــر أن يص وللوزي
علــى الجهــة المختصــة ، وفــي الحالــة األخيــرة ال يكــون قرارهــا نهائيــاً 

اال بعــد اعتمــاده مــن الوزيــر.

المادة )21(
يتــرك لــكل دولــة تحديــد رســوم الحصــول علــى التراخيــص المشــار 
إليهــا فــي قانــون )نظــام( تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري وهــذه الالئحــة.
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المادة )22(
يلغــى كل مــا يخالــف هــذا القــرار أو يتعــارض مــع أحكامــه علــى أن 
تبقــى كل التراخيــص القائمــة فــي تاريــخ العمــل بهــذا القــرار ســارية 
لحيــن انتهــاء مــدة كل منهــا أو انقضــاء شــهر مــن التاريــخ المذكــور 

بهــذا القــرار أيهمــا أطــول.

المادة )23(
ــا  ــة ورفعه ــى الالئحــة التنفيذي ــل عل ــراح إجــراء التعدي ــر اقت للوزي

ــادة. ــاون الزراعــي إلعتم ــة التع ــى لجن إل

المادة )24(
يعمــل بهــذه الالئحــة بشــكل إلزامــي بعــد مائــة وثـــمانون يومــا مــن 
إقــرار قانــون ) نظــام ( تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري مــن قبــل المجلــس 

ألعلى. ا


