اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقــم 2021/23
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية
ا�ستنادا �إىل قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2017/22
و�إىل القرار الوزاري رقم  97/37ب�ش�أن �إن�شاء العيادات البيطرية اخلا�صة،
و�إىل القرار الوزاري رقم  98/33ب�ش�أن �ش ــروط مزاول ــة مه ــنة الطب البيطري والأعمال
امل�ساعدة لها،
و�إىل ق ــرار جلنـ ــة التع ــاون الزراع ــي ل ــدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتماد
الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية فـي اجتماعها الثاين والع�شرين (يونيو،)2011/
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
عل ــى املخاطبــني ب�أحكام هذه الالئحة توفـيق �أو�ضاعهم طبقا لأحكامها خالل مدة ال تزيد
على (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
ي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة �إىل حني انتهاء مدتها،
ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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املــادة الرابعـــة
يلغى القراران الوزاريان رقما  97/37و 98/33امل�شار �إليهما ،كما يلغى كل ما يخالف
الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر فـي 1442 / 7 / 10 :هـ
املوافــــق 2021 / 2 / 22 :م
د � .سعــــود بن حمـــود بن �أحمــد احلب�ســـــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الالئحة التنفـيذية لقانون مزاولة املهن الطبية البيطرية
الف�صــل الأول
تعاريــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية امل�شار �إليه ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
القانـــون:
قانون مزاولة املهن الطبية البيطرية.
الــوزارة:
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
الوزيــر:
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.
اللجنــة:
جلنة الرتاخي�ص الطبيــة البيطريــة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )22من القانون.
الف�صــل الثانــي
تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري
املــادة ( ) 2
 - 1يق ــدم طل ــب احل ــ�صــول علــى ترخي ـ ــ�ص مزاولـ ــة مهنـ ــة الطب البيطري �إىل الوزارة
على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
أ� � -شهادة البكالوريو�س فـي الطب البيطري� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها.
ب  -خربة عملية بعد احل�صول على امل�ؤهل العلمي ال تقل مدتها عن ( )5خم�س �سنوات
لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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ج  -ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري بالن�سبة لغري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية �سواء فـي بلده �أو �أي بلد �آخر.
د � -صحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول.
هـ � -صــورة مــن جــواز ال�ســفر �أو البطاقــة ال�شــخ�صية �ســارية املفعــول.
و � -صورتان �شخ�صيتان.
 - 2يجب �أن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�صول علــى الرتخي�ص معتمــدة،
وم�صدقــا عليهــا ،مع مراعاة �أن يكــون تقديــم الطلب لغري مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية بوا�سطة املرخ�ص له ب�إن�شاء من�ش�أة بيطرية.
املــادة ( ) 3
 - 1يقــدم طلــب احل�صــول علــى ترخيــ�ص مزاولــة املهــن الطبيــة البيطرية امل�ساعدة �إىل
الوزارة على النموذج املعد لذلك ،مرفقا به امل�ستندات الآتية:
�أ � -شهادة الدبلوم فـي الطب البيطري� ،أو ما يعادلها من �إحدى اجلامعات �أو املعاهد
املعرتف بها.
ب  -خربة عملية بعد احل�صول على امل�ؤهل العلمي ال تقل مدتها عن ( )3ثالث �سنوات
لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
ج � -صحيفة احلالة اجلنائية �سارية املفعول.
د � -صورة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية �سارية املفعول.
هـ � -صورتان �شخ�صيتان.
 - 2يجب �أن تكون امل�ستندات والوثائق املرفقة بطلب احل�صول على الرتخي�ص معتمدة،
وم�صدقا عليهــا ،مع مراعاة �أن يكــون تقديــم الطلــب لغيــر مواطنــي دول جملــ�س
التعــاون لدول اخلليج العربية بوا�ســطة املرخــ�ص لــه ب�إن�شــاء من�ش ـ�أة بيطريــة.
املــادة ( ) 4
تتولــى اللجنة فحــ�ص ودرا�سة الطلبات امل�شــار �إليهــا فـي املــادتني ( )3 ، 2مــن هــذه الالئحــة،
وذلك علــى النحــو الآتي:
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� - 1إذا انتهت اللجنة �إىل �صحة الطلب اخلا�ص مبواطني دول جملــ�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،تخطر الوزارة مبوافقتها على �إ�صدار ترخي�ص مزاولة املهنة.
� - 2إذا انتهت اللجنة �إىل �صحة الطلب اخلا�ص بغري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،حددت موعدا لإجراء اختبار حتريري ومقابلة �شخ�صية
ملقدم الطلب ،ف�إذا اجتازهما تخطر اللجنة الوزارة مبوافقتها على �إ�صدار ترخي�ص
مزاولة املهنة ،و�إذا مل يجتزهما ،ف�إنه يجوز �إعادة االختبار واملقابلة ال�شخ�صية بعد
(� )2أ�سبوعني من موعد االختبار ال�سابق.
املــادة ( ) 5
متنــح الوزارة تراخيــ�ص مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري واملهــن الطبية البيطرية امل�ســاعدة
بعد �سداد الر�سوم املقررة ،وذلك ح�ســب الفئــات الآتية:
 - 1ترخيــ�ص ملزاولة مهنة الطب البيطري �أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة
ملواطنــي دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ملدة ( )5خمــ�س �ســنوات.
 - 2ترخيــ�ص ملزاولة مهنة الطــب البيط ــري �أو امله ــن الطبي ــة البيطري ــة امل�ساع ــدة
فـي القطاع احلكومي لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ملدة ( )5خم�س �سنوات.
 - 3ترخي ــ�ص ملزاول ــة مهن ــة الط ــب البيط ــري �أو امله ــن الطبــية البيطرية امل�ساعدة
فـي القطاع اخلا�ص لغري مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ملدة
(� )1سنة.
 - 4ترخي�ص ا�ستثنائي للأطباء البيطريني اال�ست�شاريني الزائرين وفق الإجراءات
املعمول بها.
وفـي جميع الأحوال يجدد الرتخي�ص وفقا لل�شروط والإجراءات املقررة للح�صول عليه.
املــادة ( ) 6
ين�ش ـ أ� فـي الوزارة �ســجل تقيــد فـيه �أ�ســماء املرخــ�ص لهــم مبزاولــة مهنة الطب البيطري
واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة ،على �أن يبني فـي ال�سجل رقم وتاريخ القيد ،وبيان
بال�شهادة العلمية ،وتاريــخ احل�صول عليهــا ،واجلهــة ال�صــادرة منهــا ،وعنــوان ومــكان
الإقامــة ،وا�ســم ومكان املن�ش ـ�أة البيطريــة التــي يعمــل بها املرخ�ص له.
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املــادة ( ) 7
يت�ضمن ال�سجل املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )6من هذه الالئحة الآتي:
� - 1ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي العيــادات وامل�ست�ش ـفـيات البيطريــة.
� - 2ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املختبــرات البيطريــة واملكاتــب العلميــة
اال�ست�شــارية البيطريــة.
� - 3ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي املراكــز الدرا�ســية والبحثيــة واجلامعــات
واملعاهــد.
� - 4س ـجـ ــل الأطب ـ ــاء البيطريي ـ ــن العامليـ ــن فـي جمــال ال�صحــة العامــة ،وت�شــمل
امل�ســالخ.
� - 5سجل الأطباء البيطريني العاملني فـي مزارع الإنتاج احليواين.
� - 6ســجل الأطبــاء البيطرييــن العامليــن فـي ال�صيدليــات البيطريــة� ،أو امل�ســتودعات
الدوائيــة البيطريــة� ،أو �شــركات امل�ســتح�ضرات البيطريــة ،وم�ؤ�س�ســات �إنتــاج
وتــداول امل�ســتح�ضرات البيطريــة ،والعامليــن فـي جمــال الدعايــة وترويــج
امل�ســتح�ضرات البيطريــة.
� - 7سجل مزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة.
املــادة ( ) 8
يجوز للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الطب البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة
العاملني فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية مزاولة املهنــة فـ ــي ه ــذه اجله ــات ومزاولته ــا
فـي القطاع اخلا�ص ،وذلك وفقا لل�شــروط الآتية:
� - 1أن يكون املرخ�ص له من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
� - 2أن تكون مزاولة املهنة فـي غري مواعيد العمل الر�سمية ،و�أوقات العمل الإ�ضافـية.
� - 3أال تتعار�ض مزاولة املهنة مع �أداء واجبات العمل احلكومي� ،أو ت�ضر مب�ستوى
الأداء� ،أو ب�سري العمل.
� - 4أن يح�صــل املرخ�ص له قبــل مزاولــة املهنــة علــى موافقــة كتابيــة مــن جهــة عملــه
احلكومية التابــع لهــا.
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املــادة ( ) 9
دون الإخالل بحكم املادة ( )8من هذه الالئحة ،ال يجــوز للمرخ�ص لهم مبزاولة مهنة
الطب البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة من غري مواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية مزاولة املهنة فـي �أكرث من من�ش�أة بيطرية ،كما ال يجوز اجلمع بني
هذه املهنة و�أي مهنة �أخرى.
املــادة ( ) 10
يجــوز للمرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
� - 1إجراء املمار�سات الوقائية للحيوانات من الأمرا�ض.
� - 2إجــراء املمار�ســات التــي مــن �ش ـ�أنها الت�شــخي�ص ال�ســريري واملخبــري لأمــرا�ض
احليوانــات.
� - 3إجراء املمار�سات العالجية للحيوانات املري�ضة.
� - 4إجراء العمليات اجلراحية للحيوانات.
� - 5إجراء عمليات الوالدة الطبيعية والقي�صرية للحيوانات.
 - 6الرعاية التنا�سلية والتلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.
 - 7الإ�شراف ال�صحي البيطري على �إنتاج وحفظ وتقييم وا�ستخدام ال�ســائل املنــوي
وم�ســتلزماته.
� - 8إ�صدار التقارير وال�شهادات الطبية البيطرية وفقا للأ�صول واملعايري املهنية.
 - 9القيام ب�أعمال الدعاية والإدارة الفنية فـي املكاتب العلمية للأدوية البيطرية.
 - 10الإ�شراف ال�صحي البيطري على �أ�سواق وحمالت بيع وعر�ض احليوانــات وحدائــق
احليوانــات واملحميــات الطبيعيــة ومراكــز البحــوث العلميــة.
 - 11الإ�شـ ــراف ال�صحـ ــي البيطـ ــري علـ ــى م�صانـ ـ ــع املنتجــات احليواني ـ ــة كاللح ـ ــوم
والألبــان ،والأعــالف.
� - 12إدارة ال�صيدليات البيطرية و�شركات وم�صانع وم�ستودعات الأدوية البيطريــة
وامل�ســتح�ضرات البيولوجيــة البيطريــة والعمــل بهــا فـي التح�ضيــر والت�صنيــع
ودرا�ســة الأدويــة وحتديــد طــرق ا�ســتخداماتها وا�ســتطباباتها وتداولها.
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� - 13إدارة املختربات البيطرية والعمل فـيها.
 - 14فح�ص اللحوم واملنتجات احليوانية والإ�شراف والتفتي�ش ال�صحي على �أماكن بيع
وتداول وتقدمي املنتجات احليوانية.
 - 15تقدمي اخلربة وامل�شورة والر�أي الفني �أمام املحاكم الق�ضائية.
 - 16القيام ب�أعمال احلجر البيطري.
 - 17القيام ب�أعمال الطب ال�شرعي البيطري.
 - 18تقدمي اخلربة وامل�شورة للم�شاريع ذات العالقة بالرثوة احليوانية.
 - 19القيام ب�أعمال الرقابة ال�صحية و�ش�ؤون ال�صحة العامة على املن�ش�آت البيطرية.
� - 20إن�شاء العيادات البيطرية ومكاتب لال�ست�شارات الطبية البيطرية واخلدمــات
البيطريــة وامل�ست�ش ـفـيات واملختبــرات البيطريــة بالن�سب ــة ملواطن ــي دول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
 - 21الإ�شراف ال�صحي البيطري على مزارع تربية احليوانات والطيور احلية والأحياء
املائية.
 - 22امل�شــاركة فـي و�ضــع املوا�صفــات القيا�ســية املتعلقــة باملنتجــات والأعــالف احليوانيــة.
 - 23القيام بالبحوث العلمية املتعلقة بال�صحة احليوانية.
 - 24تقدمي التوعية والإر�شاد ملربي الرثوة احليوانية.
 - 25القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش على املن�ش�آت البيطرية بناء على طلب الوزارة.
 - 26امل�شاركة فـي و�ضع اخلطط والربامج واال�سرتاتيجيات املتعلقة بالرثوة احليوانية.
املــادة ( ) 11
يتوىل املرخ�ص له مبزاولة املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة حتت �إ�شراف وم�س�ؤولية
الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:
 - 1جمــع العينــات الالزمــة للت�شــخي�ص وفح�صهــا وحفظهــا �إلـ ــى �أن يت ـ ــم حتليلهـ ــا
فـي املختبــر وفــق تعليمــات الطبيــب البيطــري.
 - 2حت�صيــن احليوانــات و�إعطــاء العالجــات ح�ســب توجيهــات الطبيــب البيطــري.
 - 3امل�ساعدة فـي ت�شريح اجلثث و�أخذ العينات وحت�ضريها للفح�ص املخربي.
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 - 4حت�ضري ال�شرائح املخربية وجتهيزها.
 - 5ت�شغيل الأجهزة املخربية و�صيانتها وتطهريها وتعقيمها.
 - 6امل�شاركة فـي تنفـيذ �أعمال العزل واحلجر البيطري.
 - 7الإ�شراف على ترتيب وحفظ الأدوية باملن�ش�أة البيطرية.
 - 8تنظيف وتعقيم املعدات والأدوات البيطرية.
� - 9إعداد وجتهيز غرف العمليات.
 - 10م�سك ال�سجالت اخلا�صة ب�أعمال املن�ش�آت البيطرية.
 - 11القيام ب�أعمال الت�ضميد البيطري ،و�أعمال التلقيح اال�صطناعي للحيوانات.
 - 12التفتيــ�ش والفحــ�ص ال�صحــي علــى املنتجــات احليوانيــة.
 - 13رعايــة احليوان ـ ــات والطي ـ ــور املحج ـ ــوزة ف ــي املن�شـ ـ ـ�أة البيطري ـ ــة التـ ــي حتتفـ ــظ
�أو حتتجــز �أو ت�ســتولد �أو تربـى �أو تذبــح �أو تعالــج فـيها احليوانــات.
� - 14أي �أعم ــال أ�خ ــرى يكلفه بها الطبيب البيطري فـي جمال الأعمال امل�ساعدة ملهنة
الطب البيطري.
الف�صـــل الثالــث
املن�شــ�آت البيطريــة
املــادة ( ) 12
يقدم طلــب �إقامة املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة �إلــى الوزارة وفقا لل�شــروط الآتية:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص مواطنا من مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية� ،أو م�ستثمرا �أجنبيا ،وال يقل عمره عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة.
� - 2أن يكون املدير الفني امل�س�ؤول عن املن�ش�أة طبيبا بيطريا مرخ�صا له من قبل
الوزارة� ،أو �صيدالنيا فـي حالة ال�صيدليات البيطرية �أو املن�ش ـ�آت ذات العالقــة
بتــداول �أو ت�صنيــع �أو جتهيــز �أو حت�ضيــر الأدويــة البيطريــة.
� - 3أن تتوافر فـي املن�ش�أة البيطرية ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )13من هذه
الالئحة.
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املــادة ( ) 13
ي�شرتط لإقامة املن�ش�آت البيطرية الآتي:
�أوال :العيادات البيطرية وامل�ست�شفـيات البيطرية:
� - 1أن يكون موقع العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري فـي مكان منا�سب.
� - 2أن تكون م�ساحة الأر�ض املقامة عليها العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري
منا�سبة.
� - 3أن تكون �أر�ضية العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري مغطاة ببالط �أو مبادة
غري م�سامية ي�سهل تنظيفها وتعقيمها.
� - 4أن يكتب ا�سم العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري على واجهة مبناها فـي لوحة
ظاهرة ب�أحرف كبرية باللغة العربية ،وجتوز كتابته �أي�ضا باللغة الإجنليزية.
� - 5أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري غرفــة جمهــزة لإجراء
العمليــات اجلراحيــة والتوليــد ومــكان خــا�ص لعــالج احليــوان.
� - 6أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري غرفة مكيفة حلفظ
الأدوية البيطرية واملواد امل�ستعملة فـي العالج.
� - 7أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري ثالجــة منا�ســبة حلفــظ
الأدويــة التــي حتتــاج �إلــى تربيــد ( 8-2درجة مئوية) ،وثالجة �أخرى (�أقل من
درجة ال�صفر املئوي) فـي حالة وجود �أدوية حتتاج �إىل تربيد �شديد االنخفا�ض
(مواد بيولوجية) ،على �أن يزود كل منهما مبنظم للحرارة ،وم�ؤ�شر للت�شغيل.
� - 8أن تتوفر فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري خدمات املياه وال�صرف
ال�صحي والكهرباء وو�سائل �إطفاء احلريق.
� - 9أن تتوفر فـي العيادة �أو امل�ست�شفى البيطري الأجهزة الطبية واملعدات الالزمة.
� - 10أن يوجد بالعيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري مكان حلفظ ال�سجالت
والتقارير الطبية.
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 - 11و�ضع الأدوية التالفة �أو املنتهية ال�صالحية فـي �صناديق مغلقة مكتــوب عليهــا
مــن اخلــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن :العربيــة ،والإجنليزيــة ،مــع �إر�ســال ك�شــف
بهـ ــا ك ــل ( )3ثالثـ ــة �أ�ش ـه ــر عل ــى الأكثــر �إلــى الوزارة مع التخل�ص الآمن منها
عن طريق جهة متخ�ص�صة واالحتفاظ مب�ستندات عملية الإتالف.
 - 12وي�شرتط بالن�سبة للم�ست�شفـيات البيطرية �إ�ضافة �إىل ال�شروط ال�سابقة الآتي:
أ�  -وجود غرف لإيواء احليوانات طوال فرتة اال�ست�شفاء.
ب  -وجود خمترب جمهز لإجراء التحاليل املعملية.
ج  -وجــود غرفــة جمهــزة ملعاينــة احليوانات بالأ�شــعة ال�ســينية� ،أو الأ�شــعة
املقطعيــة �أو املوجــات ال�صوتيــة� ،أو املنظــار.
د  -وجود مكان لعزل احليوانات امل�صابة ب�أحد الأمرا�ض املعدية� ،أو امل�شتبه
ب�إ�صابتها.
هـ  -وجود غرفة ال�ستقبال احليوانات املري�ضة ،وفح�صها.
و  -وجود غرف جمهزة ملبيت الطبيب البيطري� ،أو امل�ساعد البيطري املناوب.
ز  -وجود غرفة خم�ص�صة لتخزين �أعالف احليوانات و�أدواتها.
ح  -وجود مغا�سل لتنظيف احليوانات.
ط  -وجود حمرقة للتخل�ص من النفايات �صديقة للبيئة� ،أو التعاقد مع �شركة
متخ�ص�صة للتخل�ص من النفايات.
ثانيا :ال�صيدليات البيطرية:
� - 1شروط خا�صة مبوقع ومبنى ال�صيدلية البيطرية:
أ� � -أن يكتب ا�سم ال�صيدلية البيطرية على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة
ب�أحــرف كبيــرة باللغــة العربيــة ،وجتــوز كتابــته �أي�ضــا باللغــة الإجنليزيــة.
ب � -أن تقع فـي الدور الأر�ضي من املبنى �شريطة �أال تكون منخف�ضة عن م�ستوى
املنطقة املحيطة بها وعن م�ستوى ال�شارع العام.
ج � -أال تقل م�ساحتها الداخلية عن ( )25خم�سة وع�شرين مرتا مربعا.
د � -أن تكــون واجهتهــا الرئي�ســية مــن الزجــاج مــع ا�ســتعمال �ســتائر حتجــب
�أ�شــعة ال�شــم�س ،ومطلــة علــى الطريــق.
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هـ � -أن يكــون البنــاء وال�ســقف مــن اخلر�ســانة امل�ســلحة �أو مــن مــادة مماثلــة
غيــر قابلــة لالحتــراق ح�ســب �شــروط ال�ســالمة التــي تقررهــا الإدارة
العامــة للدفــاع املدنــي.
و � -أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لتو�صيــل امليــاه النقيــة وال�صرف ال�صحي
والكهرباء.
ز � -أن تغطى الأر�ضية بنوع جيد ملحوم الفوا�صل �سواء من البالط �أو الرخام
الطبيعي �أو ال�صناعي.
ح � -أن تدهــن اجلــدران والأ�ســقف مــن الداخــل بطــالء الزيــت� ،أو مــا مياثلــه
علــى �أن يعــاد الدهــان كلمــا دعــت ال�ضــرورة �إىل ذلك.
ط � -أن يكــون كل مــن الطــالء والإ�ضــاءة والتكييــف والتهويــة بحالــة جيــدة،
علــى �أال تزيــد درجــة احلــرارة فـي الداخــل علــى (� )24أربع وع�شرين درجــة
مئويــة مــع �ضــرورة وجــود جهــاز لقيــا�س درجــة احلــرارة.
ي � -أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة للإطفــاء ح�ســب تعليمــات الأمــن وال�ســالمة
مــن الإدارة العامــة للدفــاع املدنــي ،وكذلــك توفـري وعــاء منا�ســب مغلــق
خــا�ص باملخلفــات.
ك � -أن تو�ضع الدواليب والواجهات الزجاجية حلفظ الأدوية واملواد ال�سامة
طبقا للتعليمات املدونة عليها� ،أو املرافقة لها ،ووفقا لد�ســتور الأدويــة
العاملــي املعتــرف به ،ب�شــكل يكفــل حمايتهــا من التلف والتلوث.
ل � -أن يكون اجلزء املخ�ص�ص لتجهيز بع�ض امل�ستح�ضرات الطبية  -فـي حالة
وجوده  -منف�صال متاما عن اجلزء املخ�ص�ص للبيع ،وعليه الفتة تفـيد
ذلك باللغتني :العربية ،والإجنليزية ،على �أن يتم توفـري املعدات والأجهزة
احلديثة الالزمة للتح�ضري.
� - 2شروط فنية يجب توافرها فـي ال�صيدلية البيطرية:
أ� � -أن يخ�صــ�ص دوالب حمكــم الإغــالق حلفــظ ال�ســموم ودوالب �آخــر حمكــم
الإغــالق حلفــظ الأدويــة احلاويــة علــى مــواد خمــدرة �أو مــواد ذات م ؤ�ثــرات
عقليــة ،ونف�ســية ،علــى �أن يكــون كل منهمــا غيــر ظاهــر للجمهــور.
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ب � -أن توجـ ــد ثالجـ ـ ــة منا�س ـبـ ــة حلفـ ـ ــظ الأدويـ ــة التـ ــي حتتــاج �إلــى تربيــد
( 8-2درجة مئوية) ،وثالجة �أخرى (�أقل من درجة ال�صفر املئوي) فـي
حالة وجود �أدوية حتتاج �إىل تربيد �شديد االنخفا�ض (مواد بيولوجية)،
على �أن يزود كل منهما مبنظم للحرارة ،وم�ؤ�شر للت�شغيل.
ج  -و�ضــع املعرو�ضــات ب�شــكل مرتــب ح�ســب النظــم ال�صيدالنيــة املعمــول بهــا.
د  -حف ــظ املب ــيدات احل�شري ــة ب�أنواعها املختلفة فـي مكان �أو دوالب منف�صل له
تهوية خارجية.
هـ  -و�ضــع الأدوي ــة التالفة �أو املنتهية ال�صالحية فـي �صناديق مغلقة مكتــوب
عليهــا مــن اخلــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن :العربيــة ،والإجنليزيــة،
مــع �إر�ســال ك�شــف بهــا كل ( )3ثالثــة �أ�شــهر علــى الأكثــر �إلــى الوزارة مع
التخل�ص الآمن منها عن طريق جهة متخ�ص�صة واالحتفاظ مب�ستندات
عملية الإتالف.
و  -و�ض ــع الرتخي ــ�ص اخلا�ص بال�صيدلية والطبيب البيطري �أو ال�صيدالين
امل�س�ؤول عنها فـي مكان ظاهر فـي ال�صيدلية.
ثالثا :املختربات البيطرية:
� - 1أن يتم تقدمي الطلب �إىل الوزارة يبني فـيه الآتي:
أ�  -موقع املخترب البيطري.
ب  -ت�صميم هند�سي ملبنى املخترب البيطري.
ج  -بيان عن الطاقم الفني الذي �سيعمل فـي املخترب البيطري.
د  -امل�س ـب ــبات املر�ضي ـ ــة الت ـ ــي �ســيتعام ــل معهــا املخترب البيطري (بكترييــا،
فـريو�ســات ،طفـيليــات .).....
هـ  -الأجهزة التي �سيتم ا�ستخدامها للفح�ص.
و � -إجراءات وطرق الفح�ص امل�ستخدمة فـي املخترب البيطري.
� - 2شروط فنية يجب توافرها فـي املخترب البيطري:
أ�  -ال�شروط املتعلقة باملبنى واملوقع:
-13-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1381

� - 1أن يكــون املوقــع بعيــدا عــن �أي م�صــدر ي�شــكل خطــرا لن�شــوب حريــق.
� - 2أن يك ـ ــون مكـ ــان العم ــل منف�ص ــال ع ــن الن�ش ـ ــاطات الأخـ ــرى (الإدارة،
اال�ســتقبال .)......
� - 3أن يكون البناء وال�سقف من اخلر�سانة امل�سلحة� ،أو من مادة مماثلــة غيــر
قابلــة لالحتــراق ح�ســب �شــروط ال�ســالمة التــي تقررهــا الإدارة العامــة
للدفــاع املدنــي.
� - 4أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة لتو�صيــل املياه النقية والكهرباء ،و�أن يكــون
ال�صــرف ال�صحــي مبخــرج منف�صــل عــن خمــرج ال�صــرف ال�صحــي للبنايــة.
� - 5أن تتوفــر الو�ســائل الالزمــة للإطفــاء ح�ســب تعليمــات الأمــن وال�ســالمة
مــن الإدارة العامــة للدفــاع املدنــي.
� - 6أن تغطى الأر�ضية واجلدران بنوع جيد ملحوم الفوا�صل �سواء من البالط
�أو الرخام الطبيعي �أو ال�صناعي و�سهلة التنظيف والتعقيم.
 - 7عدم �إمكانية دخول وخروج القوار�ض واحل�شرات.
 - 8توفر �أدوات تعقيم ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
 - 9توفر �إمكانية الإغالق املحكم للمبنى عند تنفـيذ التبخري.
 - 10وجود عزل هوائي مع جتديد هوائي داخلي م�ستمر.
 - 11تنقيــة الهــواء الداخــل واخلـ ــارج بوا�س ـط ــة مر�ش ـح ــات نوعي ـ ــة (،)HEPA
�أو ما يعادل ــها للمختب ــرات م ــن امل�ست ــوى الثان ــي والثالــث والرابــع مــن
احلمايــة احليويــة.
 - 12وجود نظام �آيل لإمدادات الهواء ،ومزود نظم �أمن للأعطال.
 - 13وجـ ــود أ�ف ــران حـ ــرق للتخل ــ�ص م ــن اجلثـ ــث والنفايـ ــات �صديق ــة للبيــئة،
�أو التعاقد مع �شركة متخ�ص�صة للقيام بذلك.
ب  -ال�شروط املتعلقة بالتجهيزات:
 - 1وجود غرفة عازلة لعادم املحرقة من الفئة .3/2/1
� - 2أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل املخترب البيطري مبا�شرة.
� - 3أن يجهز املخترب البيطري من حيث احلماية احليوية طبقا للم�سببات
املر�ضية التي يتم التعامل معها.
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� - 4أن يكون خزان ال�صرف مزدوج اجلدران.
� - 5أال ت�ستخدم مالب�س املخترب البيطري الواقية خارج املخترب.
 - 6وجود موظف م�س�ؤول ملنع واحتواء �أي ت�سرب بيولوجي� ،أو �إ�شــعاعي.
� - 7إجــراء برنامــج تدريبــي للعامليــن فـي املخترب البيطري علــى االحتياجــات
واالحتياطــات املطلوبــة فـي املختبــر.
ج  -النظام الداخلي للمخترب البيطري:
 - 1وجود �إ�شارات حتذيرية عند حدود منطقة منع الت�سرب.
� - 2إمكانية الإغالق التام للمخترب البيطري.
 - 3عدم ال�سماح بالدخول لغري العاملني فـي املخترب البيطري.
 - 4تغييــر املالبــ�س عنــد الدخــول وا�ســتبدالها مبالبــ�س نظيفــة ت�ســتخدم
داخــل املختبــر البيطري فقــط.
 - 5خلع مالب�س املخترب البيطري عند اخلروج.
 - 6وجــود �ســجالت للت�ســجيل امل�ســتمر لكافــة العينــات والعمليــات واحلــوادث
التــي تتــم فـي املختبــر البيطري.
 - 7و�ضع الرتخي�ص اخلا�ص باملخترب البيطري والطبيب البيطري امل�س ـ�ؤول
فـي مــكان ظاهــر فـي املخترب البيطري.
 - 8عـ ــدم ال�ســماح بدخــول العامليــن الإدارييــن �إلــى مــكان العمــل �أو العكــ�س
�إال بعــد اتخــاذ الإجــراءات االحتياطيــة مــن التعقيــم والتنظيــف.
د  -طرق التداول والتعامل مع العينات:
 - 1وجــود �إر�شــادات بالتعليمــات ال�ضروريــة لتجهيــز العينــات قبــل �إر�ســالها
�إىل املختبــر البيطري.
� - 2أن يتــم فتــح العينــات بوا�ســطة الطاقــم املــدرب مــن العامليــن فـي املختبــر
البيطري.
� - 3أال يتم نقل �أي من العينات من خمترب مرخ�ص �إىل �آخر �إال بت�صريح كتابي
مف�صل �صادر من الوزارة.
� - 4ضــرورة وجــود موا�صفات قيا�ســية للإجــراءات العمليــة املنفــذة فـي جميــع
�أق�ســام املختبــر البيطري.
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هـ  -يجب �أن حتدد بالرتخي�ص ال�شروط الآتية:
� - 1شروط نقل امل�سببات املر�ضية والتخل�ص من عبواتها.
 - 2ا�سم املخت�ص الفني امل�س�ؤول عن املخترب البيطري.
� - 3شــروط التخلــ�ص مــن امل�ســببات املر�ضيــة واحليوانــات التــي �أجريــت عليهــا
االختبــارات بعــد االنتهــاء مــن العمــل.
� - 4شروط نقل امل�سببات املر�ضية من املخترب البيطري �إىل خمتربات �أخــرى.
 - 5ال�ش ــروط اخلا�ص ــة املتعلق ــة بامل�ستــوى املنا�ســب لإجــراءات من ــع الت�ســرب،
والطرق العملية للأمان البيولوجي.
املــادة ( ) 14
تتوىل اللجنة معاينة املوقع للت�أكد من توافر ال�شروط الالزمة لإقامة املن�ش�أة البيطرية
اخلا�صة ،ولها �إبداء مالحظاتها وتنبيه طالب الرتخي�ص �إىل ا�ستكمال ما مل يتوافر من
هذه ال�شروط.
املــادة ( ) 15
ت�صــدر الوزارة ترخيــ�صا للمن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة بعد �سداد الر�سوم املقررة ،ويكــون
ترخيــ�ص املن�ش�أة البيطرية ملدة (� )1سنة قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
املــادة ( ) 16
يجــب �أن يتوفــر فـي املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة قبــل ممار�ســة العمــل فـيهــا مــا ي أ�تــي:
 - 1وجود طبيب بيطري مرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب البيطري للم�ست�شفـيات
والعيادات واملختربات البيطرية� ،أو �صيدل ــي مرخــ�ص له مبزاول ــة املهن الطبية
البيطرية امل�ساعدة لل�صيدليات البيطري ــة ،وال�شركـ ــات ،وامل�صان ــع ،وم�ستودعات
امل�ستح�ضرات البيطرية.
 - 2وجود ترخي�ص للمن�ش�أة البيطرية اخلا�صة.
 - 3وجود جميع امل�ستلزمات الالزمة والكافـية لت�شغيل املن�ش�أة البيطرية.
 - 4وجود �سجالت وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة تقيد فـيهــا البيانــات اخلا�صــة
ب�أعمــال املن�ش ـ�أة البيطريــة.
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الف�صـــل الرابـــع
�أحكــام ختاميــة
املــادة ( ) 17
يكون للجنة النظــر فـي املخالفــات التــي تقــع من املرخ�ص لهم مبزاولة مهنة الطب
البيطري واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة فـي امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة،
و�ضبــط مــا يقــع مــن خمالفــات فـي املن�ش ـ�آت البيطريــة اخلا�صــة ،ولهــا �أن توقــع �أحــد
اجلــزاءات الآتيــة:
 - 1الإنذار.
 - 2الإيقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة.
� - 3إلغاء ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري� ،أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة،
و�شطب القيد من ال�سجل.
ويعلن املخالف بقرار اللجنة ،ويجوز له التظلم من القرار �إىل الوزير خالل (� )60ستني
يومـ ــا م ــن تاري ــخ �إخط ــاره ب ــه ،وعل ــى الوزي ــر الب ــت فـ ــي التظل ــم خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
املــادة ( ) 18
يجوز للجنة �ســحب ترخيــ�ص املن�ش ـ�أة البيطريــة وذلك فـي احلــاالت الآتــية:
 - 1تغييــر موقــع املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة� ،أو تعديــل �شــروط �إن�شــائها بــدون
موافقــة كتابية من الوزارة.
 - 2تخزيــن �أو بيــع الأدويــة فـي العيــادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطــري باملخالفــة
لأحكام القانون واللوائــح والقــرارات ال�صــادرة تنفـيذا لــه.
 - 3ت�شــغيل املن�ش ـ�أة البيطريــة اخلا�صــة فـيمــا عــدا ال�صيدليــات البيطريــة بــدون
طبيــب بيطــري مرخــ�ص لــه �أو �صيدالنــي مرخ�ص له فـي حالة املن�ش�آت ذات
العالقة بتداول �أو ت�صنيــع �أو جتهيــز �أو حت�ضيــر الأدويــة البيطريــة.
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