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مر�ســــوم �سـلطانـــــي
رقــم 2017/22
ب�إ�صــدار قانــون مزاولــة املهـــن الطبيــة البيطريــة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعل ــى نظ ــام مزاول ــة مهنة الطــب البيطري و�إن�شـ ــاء العيــادات البيطري ــة اخلا�ص ــة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/43
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الثانية والثالثني
املنعقدة فـي الريا�ض خالل الفرتة من  20 - 19دي�سمرب 2011م باعتماد قانون مزاولة
املهن الطبية البيطرية ،
وبعد العر�ض على جمل�س عمان ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمــل ب�أحكــام قان ــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة  ،املرف ــق .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .
�صـدر فـي  26 :مـن رم�ضــــــــان �سنـة 1438هـ
املـوافــــق  21 :مـن يونيـــــــــــو �سنـة 2017م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون مزاولــة املهــن الطبيــة البيطريــة
الف�صـــل الأول
تعاريـــف
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�ضح قرين
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
الوزيـــر :
وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية .
اجلهـة املخت�صـــة :
وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية .
مهنـة الطـب البيطـري :
�أي من �أعمال املمار�سات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري .
الطبيـب البيطـري :
من يحمل �شهادة جامعية بدرجة بكالوريو�س فـي الطب البيطري من �إحدى اجلامعات
املعرتف بها .
املمار�سـات الطبيـة البيطريـة :
تقدمي امل�شورة الطبية �أو ممار�سة الأن�شطة العلمية �أو البحثية �أو الإر�شادية املتعلقة بهذه
املج ــاالت �أو الفحو�ص ــات �أو التعام ــل مــع احليوان ــات باملعاين ــة �أو �أي ممار�س ــات عالجيــة
�أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي �أو و�صف �أو التعامل
مع امل�ستح�ضرات البيطرية �أو فح�ص املنتجات �أو املخلفات �أو الأعالف احليوانية و�إ�صدار
ال�شهادات ال�صحية البيطرية .
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املهـن الطبيـة البيطريـة امل�ساعـدة :
املهن املخت�صة بتقدمي الأعمال امل�ساعدة ملهنة الطب البيطري  ،وت�شمل ال�صيديل �أو امل�ساعد
�أو املمر�ض �أو الفني البيطري و�أي مهن �أخرى مرخ�ص لها مبزاولة هذه املهن طبقا لأحكام
هذا القانون .
املن�شــ�أة البيطريــة :
امل�ست�شفــى البيطـ ــري �أو العي ــادة البيطريـ ــة �أو املختبـ ــر البيطــري �أو ال�صيدلي ــة البيطري ــة
�أو امل�ستودع الدوائي البيطري �أو املكتب العلمي اال�ست�شاري البيطري �أو �شركات امل�ستح�ضرات
البيطريــة وم�ؤ�س�ســات �إنت ــاج وتــداول امل�ستح�ضرات البيطريــة �أو م ــزارع الإنت ــاج �أو املكــان
الذي حتتفظ �أو حتتجز �أو ت�ستولد �أو تربى �أو تذبح �أو تعالج فـيه احليوانات .
امل�ست�شفـى البيطــري :
املكان املخ�ص�ص واملرخ�ص له من اجلهة املخت�صة للتعامل مع احليوانات باملعاينة �أو �أي
ممار�سات عالجية �أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي
ويحتوي على مكان جمهز لإعا�شة احليوانات لفرتة حمددة حتت املالحظة البيطرية .
العيـــادة البيطريــة :
املكان املخ�ص�ص واملرخ�ص له من اجلهة املخت�صة للتعامل مع احليوانات باملعاينة �أو �أي
ممار�سات عالجية �أو وقائية �أو عمليات جراحية �أو مبا�شرة والدات �أو تلقيح ا�صطناعي
�سواء كان ثابتا �أو متنقال .
الأمــرا�ض ذات الإبــالغ الإجبــاري :
الأمرا�ض احليوانية الواجب �إبالغ اجلهة املخت�صة عنها طبقا للتعريف الوارد فـي الد�ستور
الدويل من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان .
احليــــــــوان :
جميع �أنواع احليوانات  ،وت�شمل الطيور  ،والزواحف  ،والربمائيات  ،والأ�سماك .
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الف�صـل الثانـي
تنظيــم مهنـة الطــب البيطــري
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة مهنة الطب البيطري �أو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة �إال بعد احل�صول
علـى ترخيــ�ص مــن اجلهــة املخت�صة طبقــا لل�شــروط وال�ضوابط التي حتددهــا الالئح ــة
التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 3
على كل من يرغب فـي احل�صول على ترخي�ص مزاولة مهنة الطب البيطري �أو املهن
الطبية البيطرية امل�ساعدة �أن يتقدم بطلبه �إىل اجلهة املخت�صة  ،م�شفوعا بامل�ستندات التي
حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 4
تن�شئ اجلهة املخت�صة �سجالت لقيد الأطباء البيطريني ومزاويل املهن الطبية البيطرية
امل�ساعدة واملهن املرخ�ص لهم مبزاولتها  ،وحتدد الالئحة هذه ال�سجالت .
املــادة ( ) 5
تلتــزم املنـ�ش�أة البيطريــة ب�إبــالغ اجلهــة املخت�صــة عنــد �إنهاء خدمــات الطبيــب البيطــري
ومزاويل املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة  ،وعند انتقالهم للعمل فـي من�ش�أة بيطرية
�أخرى .
املــادة ( ) 6
يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري فـي �أكرث من من�ش�أة بيطرية وفق ال�ضوابط وال�شروط
التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 7
يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة فـي �أثناء ممار�ستهم
مهن ــة الطــب البيطــري مبراعــاة تقاليدهــا و�أ�صولها و�أخالقياتها املتعارف عليهـا دوليـا ،
و�أن ميار�سوها بكل دقة و�أمانة .
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املــادة ( ) 8
يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة ببذل ق�صارى جهدهم
لع ــالج احليوان ــات املري�ض ــة  ،و�أن يتعهدوها بالعالج والرعايــة مبـا ي�ساعدها على ال�شفــاء
�أو تخفـيف �آالمها .
املــادة ( ) 9
عل ــى اجلهـ ــة املخت ــ�صة ن�ش ــر املعلومـ ــات املتعلقـ ــة بالأمـ ــرا�ض ذات الإب ـ ــالغ الإجبـ ـ ــاري ،
وعلـى الطبيــب البيط ــري �إبالغ اجلهة املخت�صة �أو من ميثلها فورا عند اال�شتب ــاه ب�إ�صابــة
�أي حيوان ب�أحد هذه الأمرا�ض مع ذكر ا�سم �صاحب احليوان وعنوانه .
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز للطبيــب البيطــري �إجــراء جت ــارب �أو بحــوث على احليوان ــات �إال بعــد احل�صــول
على موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 11
ال يجوز �إر�سال �أي عينات خمربية تخ�ص الرثوة احليوانية �إىل خارج ال�سلطنة �إال بعد
موافقة اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 12
تعد املن�ش�أة البيطرية التي يتم معاجلة �أي حيوان فـيها �سجال تقيد فـيه البيانات اخلا�صة
باحلاالت املر�ضية التي تعاجلها  ،وعلى الأخ�ص ا�سم �صاحب احليوان وعنوانه ونوع احليوان
وكافة املمار�سات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة .
املــادة ( ) 13
ال يكون الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية البيطرية امل�ساعدة م�س�ؤولني عن نتيجة
�أي من املمار�سات الطبية البيطرية �إذا كانوا قد اتبعوا فـيها الأ�صول العلمية والفنية ،
وبذلوا كل جهدهم  ،وا�ستخدموا جميع الو�سائل املتاحة لهم خالل عملهم .
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املــادة ( ) 14
علــى الطبيــب البيطــري �أن يو�ضح ل�صاحــب احلي ــوان النتائ ــج الطبية املتوقعــة مــن �أي
من املمار�سات الطبية البيطرية التي �سوف يتخذها  ،ول�صاحب احليوان احلق فـي قبول
ذلك �أو الرف�ض ما مل يكن احليوان م�صابا مبر�ض معد �أو وبائي  ،وفـي حالة العمليات
اجلراحية يجب على الطبيب املعالج احل�صول على �إقرار كتابي مبوافقة �صاحب احليوان
على �إجراء العملية .
املــادة ( ) 15
حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون ت�صنيف املهن الطبية البيطرية واملهن امل�ساعدة .
الف�صــل الثالـــث
املن�شــ�آت البيطريــة
املــادة ( ) 16
1 -1ال يجـوز �إقامــة �أي من�ش ـ�أة بيطريــة �إال بعــد احل�صــول على ترخي ــ�ص ب ــذلك مــن اجلهـ ــة
املخت�صة .
2 -2حتدد الالئحة التنفـيذية لهذا القانون �شروط و�ضوابط منح الرتخي�ص واملوا�صفات
الالزم توافرها فـي املن�ش�أة البيطرية  ،وحاالت �سحب الرتخي�ص و�إلغائه .
املــادة ( ) 17
ال يجـوز تغيري موقع املن�ش�أة البيطرية املرخــ�ص لهــا �إىل �أي موقع �آخر �إال بعــد موافقــة
اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 18
يحظر بيع امل�ستح�ضرات البيطرية �أو تخزينها فـي العيادة البيطرية �أو امل�ست�شفى البيطري
�إال فـي حدود الكميات املحددة لها من قبل اجلهة املخت�صة .
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املــادة ( ) 19
يلتـزم �صاحــب �أي من�ش ـ�أة بيطرية ب�إبالغ اجلهة املخت�صة بر�سالة ر�سمية قبل غياب الطبيب
البيطــري املرخــ�ص لــه مبزاولـة مهنــة الطــب البيطــري مل ــدة تـزيــد علــى (� )7سب ـعــة �أيــام ،
وعليه �أن يغلقها خالل مدة غيابه ما مل يح�صل على بديل �آخر للعمل بها  ،بعد احل�صول
على موافقة اجلهة املخت�صة فـي �أثناء تلك املدة .
املــادة ( ) 20
تتحمل املن�ش�أة البيطرية امل�س�ؤولية �إذا ارتكب الطبيب البيطري ومزاولو املهن الطبية
البيطرية امل�ساعدة خط�أ ب�سبب جهلهم بالأمور العلمية �أو الفنية التي يفرت�ض فـي كل
طبيب بيطري ومزاويل املهن الطبية البيطرية الإملــام بها � ،أو ب�سبب الإهمال �أو التق�صري ،
�أو ب�سبب �إجرائهم جتارب �أو �أبحاثا غري معتمدة من قبل اجلهة املخت�صة .
املــادة ( ) 21
ال يجوز �إيواء احليوانات املري�ضة فـي امل�ست�شفى �أو العيادة البيطرية �إال �إذا كانت جمهزة ،
ومرخ�صــا له ــا بذلك طبق ــا لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها الالئح ــة التنفـيذية لهذا
القانون .
الف�صــل الرابـــع
�أحكـــام عامـــة
املــادة ( ) 22
ي�شـكل الوزيــر جلــنة للرتاخيــ�ص الطبية البيطرية تتولــى النظ ــر فــي طلبــات تراخي ــ�ص
مزاولة مهنة الطب البيطري  ،واملهن الطبية البيطرية امل�ساعدة وجتديدها  ،وفتح املن�ش�آت
البيطرية والتظلمات واملخالفات التي ت�صدر من �أ�صحاب املن�ش�آت البيطرية �أو العاملني
بها  ،املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة .
املــادة ( ) 23
يجــوز للموظف ــني الذيــن لهــم �صف ــة ال�ضبطية الق�ضائية دخ ــول الأماكــن التــي يدخ ــل
ن�شاطها فـي نطاق �أحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية  ،وذلك لغر�ض الت�أكد من تنفـيذ
�أحكامهما .
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املــادة ( ) 24
ي�صدر الوزير قرارا بالر�سوم امل�ستحقة طبقا لأحكام هذا القانون والئحته التنفـيذية ،
وذلك بعد موافقة وزارة املالية .
املــادة ( ) 25
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون �أو الئحته التنفـيذية �أو القرارات ال�صادرة تنفـيذا
ل ــه بال�سج ــن مل ــدة ال تتج ــاوز (� )1س ــنة  ،وبغرام ــة ال تتجـ ــاوز (� )1000ألــف ري ــال عمانــي ،
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني .
وللوزير توقيع عقوبات �إدارية فـي حالة خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفـيذا له .
املــادة ( ) 26
للجن ــة التعــاون الزراعــي ل ــدول جمل�س التعاون لدول اخللي ــج العربيــة حــق اقتـراح تعديـل
هذا القانون واعتماد الئحته التنفـيذية .
املــادة ( ) 27
يجوز للمت�ضرر من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة املخت�صة
خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار � ،أو علمه به علما يقينيا .
املــادة ( ) 28
ي�صدر الوزير اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ هذا القانون  ،و�إىل حني �صدورها ي�ستمر
العمل بالقرارات القائمة  ،مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
املــادة ( ) 29
يلغــى نظــام مزاولــة مهنــة الطب البيطري و�إن�شــاء العيادات البيطري ــة اخلا�صــة ال�ص ــادر
باملر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم  96/43امل�ش ــار �إلي ــه  ،كم ــا يلغ ــى كــل م ــا يخـالــف هــذا القانون ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة ( ) 30
يعمـل بهـذا القانـون مـن اليـوم التالـي لتاريـخ ن�شـره فـي اجلريـدة الر�سميـة .

