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 لفصل األولا

 األحكام العامة
 :المادة األولى

امها ما لم يقتض السياق خالف يقصد بالكلمات أو العبارات اآلتية أينما وردت المعاني المذكورة أم
 .ذلك

 .وزارة الزراعة :الوزارة
 .وزير الزراعة :الوزير

 : وزير الزراعة أو من ينوب عنه.صاحب الصالحية
 .وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية :وكيل الوزارة

 .بالوزارة لثروة الحيوانيةا إدارة المختصة:اإلدارة 
 الجنسين.من البيطرية  الطبية كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم البيطري:الطبيب 

من  البيطرية الطبية العلوم إحدى تخصصات كل من حصل على شهادة الماجستير في األخصائي:
 .الجنسين

من  البيطرية الطبية إحدى تخصصات العلوم كل من حصل على شهادة الدكتوراه في االستشاري:
  .الجنسين

وهو هـ  1425/  11/  8وتاريخ  279هو الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  كود البناء السعودي:
الحد األدنى من االشتراطات والمتطلبات التي تحقق السالمة العامة من خالل متانة واستقرار  وضع

ر البيئة الصحية واإلضاءة والتهوية الكافية وترشيد وتوف إليهاوثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول 
 الحريق وغيره من المخاطر المرتبطة بالمباني. أخطارالمياه وحماية األرواح والممتلكات من 

يملكها القطاع الخاص معدة لعالج أو تشخيص أو  بيطرية منشأةكل  :المنشأة البيطرية الخاصة 
 :للحيوانات وتشمل كال من اإليوائيةتقديم الخدمات أو  تمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل
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الستقبال الحيوانات والكشف عليها  ةمعد منشأةكل  :أو المتخصص الشامل البيطري  المستشفى .1
، وتتميز بإمكانيات وتجهيزات حديثة وكوادر وتنويمها وعزلهالها وعالجها الالزمة وإجراء التحاليل 

 .وكفاءات فنية متخصصة
بأنواع أو متخصصة  والطيور أنواع الحيواناتجميع  الستقبال ةمعد منشأةكل  :البيطرية العيادة .2

 .وعالجها للكشف عليها وتشخيص أمراضهامعينة 
 .راض الصقور وعالجها والعناية بهاأم تشخيصإليواء و  معدةمنشأة  :مركز العناية بالصقور  .3

أصحابها أثناء  يودعهاإليواء الحيوانات خصوصا للحيوانات التي  مخصصالمكان ال :مركز اإليواء .4
 .الالزمة والعالج عند الحاجةصحية بحيث يضمن أن تقدم لها الرعاية ال غيابهم

 ج والتشخيص ملحقة بالمنشأة وتشملعلى العال ةأقسام طبية مساعد األقسام الطبية الملحقة بالمنشأة:

 :كال من
 فوق الصوتية للحيوانات. األشعة هالمكان الذي تجرى في :األشعة فوق الصوتية قسم .1
فيه تشخيص وعالج األمراض جرى المكان الذي ي :المناظير التشخيصية والعالجية قسم .2

 الحيوانية بواسطة المنظار.
 .يص بعض األمراضلتشخالسينية المكان المعد إلجراء التصوير باألشعة  :السينية قسم األشعة .3

   المكان المعد إلجراء التحاليل واالختبارات البيطرية.المختبر الطبي البيطري:  .4

األظالف وقص  تقليمالمكان المعد إلجراء بعض الخدمات للحيوانات مثل  :العناية بالحيواناتقسم   .5
 .وغيرها ةو دوتركيب الحالشعر 

  :الثانية المادة
 رية خاصة توفر االشتراطات اآلتية:يجب إلقامة منشأة بيط

وفقًا لألنظمة المتبعة أو مستثمر أجنبي )  سعودي الجنسية الخاصة أن يكون مالك المنشأة البيطرية .1
 .نوع النشاط ( وبعد أخذ موافقة اإلدارة المختصة على الهيئة العامة لالستثمارفي 

  .لهذا العمل متفرغاً أن يكون لكل منشأة بيطرية خاصة مدير إداري  .2
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 :المادة الثالثة
يجب أن تتوفر في كل نوع من أنواع المنشآت البيطرية الخاصة األحكام واالشتراطات المرفقة بهذه 

 .القواعد
 :الرابعةالمادة 

 المنشأةلها ما يسري على يسري على أي فرع خاصة بيطرية  منشأةلفي حال الموافقة على إنشاء فروع 
 .الرئيسية من أحكام

 :الخامسةالمادة 
الموضحة  الهندسية والمواصفات الصحية الشروط الخاصة البيطرية المنشأة مبنى في فرتتو  أن يجب
 يكون  وأن الالزمة الطبية وغير الطبية واألجهزة والمعدات األثاث على محتوياً  يكون  وأن القواعد هبهذ
ونظام  الصحية للمعلومات ونظام العدوى  مكافحة ونظام الطبية النفايات من للتخلص نظام المنشأة لدى

 .من وقائيأ

 :السادسةالمادة 
 :المعايير والشروط العامة التاليةالبيطرية الخاصة  المنشأة الموقع المخصص إلقامة في يتوفر يجب أن 
لعاملين ا سياراتقف تكفي امو إليه مع ضرورة توفر  الحيوانات إيصاليسهل أن يكون الموقع مناسبا  .1

 والمراجعين.

 الصالة.ألداء مخصص  مكان والخاص الشاملالبيطري  المستشفى مرافقأن يكون من ضمن  .2

 . م 500أو مدرسة م  200عن اقرب مسجد  المنشأة البيطرية الخاصةبعد أن ت .3

دفاع لدارة العامة لالتراخيص الالزمة من اإل والحصول علىر متطلبات السالمة ومكافحة الحريق توف .4
 .يرها من الجهات الحكومية األخرى غو  المدني

 .سجالتلمكان مناسب ليتوفر  أنيجب  .5

البيطرية  المنشأةحسب احتياجات وحجم  ثابت ومتحرك خط هاتفي أو أكثريتوفر  أنيجب  .6
 .الخاصة

 بهم.ر دورات مياه خاصة وتوف تخصيص أماكن مناسبة النتظار المراجعين .7
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 نظيفا.وأن يكون المبنى بصفة عامة مناسبة  وجيد التهوية وبه إضاءة مكيف الهواءأن يكون المبنى  .8

 .متصلة بشبكة المياه الرئيسية يجب أن تكون شبكة المياهفي حال وجود شبكة مياه رئيسية  .9

 متصلة شبكة الصرف الصحي للمنشأة يجب أن تكون في حال وجود شبكة صرف صحي رئيسية  .10
 الرئيسية. شبكةالقبل اتصالها ب الصرف لتنقية لمعالجةا عالي بجهاز

 صرف صحي فيجب على المستثمر تجهيز شبكةو  المناطق التي ال يوجد فيها شبكة مياه رئيسية .11
المخصص للصرف وتركيب جهاز  مصدر للمياه كافي وعمل شبكة داخلية للمياه ومتصلة بالمكان

  .لها بالمكان المخصص للصرف الصحيلتنقية لمعالجة الصرف قبل اتصاعالي ا

مواعيد و  واالنجليزيةغتين العربية لبال توضح اسمها وتخصصها المنشأةوضع لوحة عند مدخل  .12
داخل المبنى توضح أماكن العيادات واألقسام وغيرها من مرافق  رشاديةإالعمل بها وكذلك لوحات 

 .المنشأة

على أن تكون  أجهزة رفع للحيوانات الكبيرة) حسب الحاجة (  ة الخاصةالبيطري أن يتوفر بالمنشأة .13
متحركة  أو االستعانة بأي وسيلة المنشأةتربط الصالة المظللة ببقية أقسام  األسقفمزودة بسكك في 

 .ثه لنقل الحيوانات داخل المنشأةحدي

 .لألمن والسالمة قسم والخاص الشامل البيطري  المستشفىيتوفر في أن  يجب .14

 .العيادات المتنقلة ماعدا المنشأة البيطرية الخاصةمبنى  خارجيمنع الكشف أو المعالجة  .15

المميزة للخطر يجب توفر دوالب محكم الغلق لحفظ األدوية السامة والمخدرة وتوضع عليه العالمة  .16
 .) جمجمة وعظمتين (

 مفي نطاق خدماتهالبيطرية الخاصة ي تقع المنشأة ع الزراعة التو أو فر يقوم المختصون بالمديريات  .17
ومن ثم رفعه إلى  بالمنطقة إلى اإلدارة العامة لشؤون الزراعةشهري بمعاينة الموقع ورفع تقرير 

 .القواعد هالمنشأة بضوابط وشروط هذالتزام مدى  يوضح بالوزارة المختصةاإلدارة 

لفة يتم ضبطها على المنشأة اعن أي مخ التامة المسؤوليةالخاصة ة البيطرية المنشأ مالكيتحمل  .18
يتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الثروة وفي حال وجود أي مخالفة  من قبل المختصين بالوزارة

 .الحيوانية على المخالف
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 :السابعةالمادة 
 بيطرية خاصة أو تشغيلها إال بعد استكمال جميع الشروط منشأةأي  لفتح منح ترخيص يجوزال  .1

 .لذلكالحصول على جميع التراخيص الالزمة و  المطلوبة

 .لفترات مماثلة تجديدلسنوات قابلة ل خمسةة لمدة البيطرية الخاص للمنشأة يمنح الترخيص .2

 :المادة الثامنة

الكشف والعالج عيادات إلزامية وهي عيادة  ثالثيجب أن تتوفر في المستشفيات البيطرية الخاصة 
وعيادة الوالدة والتناسليات ويسمح بفتح عيادات أخرى حسب العامة الجراحة العام ) الطوارئ( وعيادة 

مثل  لحيواناتل العنايةخدمات وتقديم ... الخ، مثل عيادة األسنان والعيون  المستشفىرغبة صاحب 
 .وذلك بفتح قسم خاص للعناية بالحيوان وةدالحتركيب و األظالف تقليم و قص الشعر 

 : التاسعةالمادة 

 : حسب األتي منشأة بيطرية خاصةتكون المراحل المطلوبة لمنح ترخيص بفتح 
موافقة مبدئية موضح فيها  منشأة بيطرية خاصةيعطى المستثمر الذي يرغب في فتح  :المرحلة األولى

 التالية:األوراق  أن يكملذلك بعد و نوع المنشأة البيطرية 
امة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو لإلدارة الع المنشأة البيطريةالموافقة المبدئية لترخيص  التقدم بطلب .1

 ها.ؤ إنشاالمراد  المنشأة البيطرية الخاصةيوضح فيه نوعية مديرية الزراعة بالمحافظة 

 .( سنوات 5لمدة ال تقل عن )  اإليجارصورة من صك الملكية أو صورة من عقد  .2

، مع رسم كروكي الموقع توتحديد إحداثيا األقمار الصناعيةصورة خارطة الموقع المقترح بواسطة  .3
 يوضح الموقع ويحدد عليه أسماء الشوارع. 

المقيم وصورة  األجنبيللمستثمر السعودي وصورة من اإلقامة للمستثمر صورة من الهوية الوطنية  .4
 .من جواز السفر للمستثمر األجنبي الغير مقيم

 .فيه نوع المنشأة البيطرية الخاصة اً مضاف صورة من السجل التجاري  .5

 صورة من موافقة الهيئة العامة لالستثمار للمستثمر األجنبي. .6

 .صورة من سجل الشركة يرفق في حالة كون الملكية تعود لشركة .7
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ت تتعلق بإنشاء إقرار خطي من المستثمر بالموافقة على تنفيذ كل ما تصدره الوزارة من مواصفا .8
أثناء بالوزارة بدخولها المختصة  اإلدارةمنسوبي ل مع السماح اوتشغيلهالخاصة  المنشأة البيطرية
 .الجوالت التفقدية

معدة من قبل جهة استشارية  الخاصة تشفيات البيطريةللمسجدوى فنية واقتصادية تقديم دراسة  .9
  مرخص لها. خاصة

تصديق جميع الصور المرفقة من قبل اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة  .10
 بالمحافظة بعد مطابقة األصول.

 الخاصة بالمنشآت البيطرية.يعطى المستثمر الشروط والمواصفات  .11

وإنما يعطى للمستثمر ليتمكن من البيطرية الخاصة  المنشأةإنشاء أو تشغيل  اإلشعاروال يجيز هذا 
وذلك بعد اخذ الخطابات  إكمال بقية الموافقات من البلدية والدفاع المدني واألرصاد وحماية البيئة

 .ثالث سنوات اإلشعارويكون مدة هذا  لذلك ةالالزم
 ةبيطريالمنشأة اليعطى المستثمر الذي يرغب في فتح بعد إكمال المرحلة األولى  :الثانية المرحلة

 وذلك بعد أن يكمل التالي: المنشأة إنشاءعلى  موافقةبال إشعارالخاصة 
وذلك  يوضح فيه بالتفصيل المرافقمن قبل مكتب هندسي معتمد  للمنشأةتقديم التصاميم النهائية  .1

وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بدراسة  شفيات والعيادات البيطرية الخاصةالقواعد المنظمة للمستبناء على 
  .مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبةهذه التصاميم و 

 يحال كامل الملفصدور موافقة البلدية والدفاع المدني واألرصاد وحماية البيئة على الموقع بعد  .2
 إلى اإلدارة العامة للثروة الحيوانية.

سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية ل التصاميم والموافقة عليها يتم الرفعبعد دراسة  .3
 .اإلنشاء إشعار إصدار علىللموافقة 

إبالغ مقدم الطلب بالموافقة النهائية على مواصفات ومخططات المستشفى بخطاب رسمي  يتم .4
للبدء  صندوق التنمية الزراعيةانه مراجعة وبإمك فقط دون التشغيل اإلنشائيةليتسنى له البدء باألعمال 

 .الصندوق وفقًا ألنظمة  بإجراءات القرض
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المشروع يقدم المستثمر طلب استصدار ترخيص التشغيل ويمنح  إنشاء من% 75 عند اكتمال .5
موجه لمدير عام مكتب العمل محددا به احتياج المنشأة البيطرية وذلك صاحب الطلب خطاب تأييد 

 .حسب نوع كل منشأة العاملةالستقدام الكوادر الفنية 

 ال يجيز هذا الترخيص تشغيل المستشفى ويكون مدته ثالث سنوات.

موضحًا فيه نوع  ( تشغيل ترخيص) لمستثمر يعطى ابعد اكتمال المنشأة البيطرية  :الثالثة المرحلة
ثروة الحيوانية لمن قبل لجنة من المختصين من اإلدارة العامة ل تم معاينة المنشأةتبعد أن المنشأة وذلك 

 : يليواتخاذ مامن تاريخ التقديم ( يوم عمل 30وفي مدة ال تتجاوز )وبحضور مالك المشروع 

 حد أقصىم عمل ك( يو 15خالل ) المنشأة البيطرية الخاصةفي حالة وجود مالحظات يبلغ مالك  .1
 بخطاب رسمي ويعطي المهلة الكافية لتعديل المالحظات. 

وزارة المساعد للثروة الحيوانية في حالة عدم وجود مالحظات يرفع تقرير اللجنة لسعادة وكيل ال .2
 م عمل كحد أقصى.( يو 15اعتماد التقرير وذلك في مدة ال تتجاوز )بطلب 

 على بطلب الموافقة ب الصالحيةلصاحلرفع بكامل الملف افي حالة عدم وجود مالحظات يتم  .3
 .ة البيطرية الخاصةالمنشأ تشغيل إصدار ترخيص

 المنشأة البيطرية الخاصةبعد اكتمال بناء ) ترخيص تشغيل منشأة بيطرية ( يعطى هذا الترخيص 
 ون واألخصائي االستشاريون على أن يكون من ضمنهم  اواكتمال الكوادر الفنية العاملة فيه اوتجهيزه

قابلة سنوات  خمسبمؤهالت فوق الجامعية وحصولهم على تراخيص مزاولة المهنة ويكون مدته 
ويجب التجديد قبل انتهائه بشهرين على األقل مع اخذ تعهد بذلك من صاحب المنشأة  لتجديدل

 .لمدة المتبقية من الترخيص السابقوتحسب لصالحه ا
 

 العاشرة:المادة 
المستشفى البيطري الخاص، بقية المنشآت البيطرية األخرى ) خيص اتر تكون المراحل المطلوبة لمنح 

 الخاصة، مراكز العناية بالصقور، مراكز اإليواء ( حسب ما ذكر بالمادة التاسعة.  البيطرية اتالعياد
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 :الحادي عشرالمادة 
وذلك  للعمل بالمنشأة البيطرية الطب البيطري  إلصدار ترخيص مزاولة مهنة التاليةالشروط يجب توفر 
 :حسب األتي

حاصل على الشهادة المخولة له ممارسة مهنة الطب البيطري ) من الجنسين ( يسمح ألي شخص  .1
) استشاري، أخصائي، طبيب، مساعد ( بالعمل بالمنشآت البيطرية الخاصة بعد اخذ الترخيص 

 الالزم لذلك من قبل وزارة الزراعة.

المؤهل الذي يخوله ممارسة  على مزاولة المهنة أن يكون الشخص حاصاليشترط لمنح ترخيص  .2
فوق الصحية البيطرية أو في إحدى التخصصات  ( س) البكالوريو  مهنة الطب البيطري 

 .من جامعة معترف بها البكالوريوس

 على كفالة صاحب المنشأة. غير السعوديأن يكون الطبيب البيطري  .3
لثروة العامة لدارة اإلالذي يتم عقده ب غير السعوديين باألطباء البيطرييناجتياز االمتحان الخاص  .4

ولدخول االمتحان يتم  ( س) يستثنى أصحاب الشهادات العليا فوق البكالوريو  ،بالوزارةالحيوانية 
حانه بعد توفر الطبيب البيطري المراد امت باسمالرفع من قبل اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة 

لثروة ا إدارة المستندات المطلوبة ويحدد موعد االمتحان على ضوء الجدول الذي يصدر بذلك من 
 .عة بنتيجة امتحان الطبيب البيطري الحيوانية بالوزارة ويتم إبالغ اإلدارة العامة لشؤون الزرا 

إلى اإلدارة العامة  للحصول على ترخيص مزاولة المهنة يجب تقديم المستندات المطلوبة التالية .5
 .المنشأةلشؤون الزراعة في المنطقة التي توجد بها 

 صورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو اإلقامة سارية المفعول ) لغير السعوديين (. •
 صورة من جواز السفر ساري المفعول ) لغير السعوديين (. •
 صورة من المؤهل الدراسي. •

 .صورة من شهادة الخبرات إن وجدت •
 اإلصدار.ثة ( حدي 6 × 4( صورة ملونة للطبيب البيطري مقاس )  3)  عدد •
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العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة بعد مطابقة تصديق جميع الصور المرفقة من قبل اإلدارة  •
 األصول.

( 10. يتم منح الطبيب البيطري بطاقة ترخيص مزاولة المهنة كطبيب بيطري برقم خاص به خالل )6
 المستندات.أيام عمل كحد أقصى من تاريخ إبالغه باجتياز االمتحان وتقديم جميع 

 :عشر الثانيةالمادة 
التعاقد مؤقتا مع أحد األطباء البيطريين المرخص لهم التقدم بطلب نقل أو يجوز لصاحب المنشأة 

استقدام طبيب بيطري أو عودة  إلى حينبمزاولة المهنة في حال عدم وجود طبيب بيطري على كفالته 
بعد التنسيق مع الجهة الحكومية وفقا ألنظمة العمل واإلقامة بالمملكة  طبيبه إذا كان يتمتع بأجازته

 :لضوابط التاليةا  مع مراعاة ذات العالقة
اعة أو إحدى المديريات أو أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه طلبه إلى اإلدارة العامة لشؤون الزر  .1

 .الفروع

ر سعودي ) إذا كان الطبيب غي الطبيب البيطري  التعاقد بموافقة خطية من كفيلالنقل أو أن يكون  .2
 .في حال التعاقد ستة شهور( ولمدة الجنسية

الجواز واإلقامة سارية المفعول وصورة من المؤهل العلمي ) لغير السعوديين ( تقديم صورة من  .3
 .المؤهل العلمي لألطباء السعوديينوصورة من الهوية الوطنية و 

ترخيص مؤقت ال الموافقة على النقل أو تقوم اإلدارة العامة لشؤون الزراعة بدراسة الطلب وإصدار  .4
 .ي حالة الموافقة على الطلبفللمتعاقد أقصى يزيد عن ستة أشهر كحد 

 

 :عشر الثالثةالمادة 
زائر في إحدى  ، أخصائي (استشاري خبير ) يسمح لصاحب المنشأة البيطرية أخذ تأييد استقدام 

 التالية:لضوابط لالتخصصات البيطرية المهمة وفقا 
اعة أو إلى اإلدارة العامة لشؤون الزر  مبررات حاجته لالستشاري  أن يتقدم بطلب رسمي يوضح فيه .1

 .إحدى المديريات أو الفروع
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كن أن تمدد بطلب رسمي يتقدم به يمأشهر في المرة الواحدة و  ةثالث عن مدة الزيارة ال تزيدأن  .2
 .للجهة الحكومية المختصة صاحب المنشأة

 .لالستشاري المطلوب الشهادات العلمية وشهادات الخبرةصورة من  .3

لمكتب  زائرتأشيرة  إصدار بدراسة الطلب وإعطاء تأييد لثروة الحيوانيةالعامة لرة دااإلتقوم  .4
 .االستقدام

أو أخصائي بمسمى ) ترخيص استشاري  ةترخيص مزاولة مهن أو األخصائي يعطى االستشاري  .5
 .أخرى  ثالثة أشهر لمدة شهر ويمكن تجديدهأ ةالثزائر ( لمدة ث

 :عشر الرابعة المادة
 :ضوابط التاليةلالبيطرية فيما بينها وفقا ل المنشآتيجوز الندب لألطباء البيطريين  في 

 .ساري المفعول اً خيصالمنشأتين البيطريتين تحمالن تر  لتاأن تكون ك .1

 .رخيص مزاولة المهنة ساري المفعولت المنتدب يحمل أن يكون الطبيب البيطري  .2

 .( ليهالشؤون الزراعة بالمنطقة المنتدب إ) اإلدارة العامة موافقة الوزارة  ؤخذتأن  .3

 .تعاوني بين المنشأتين البيطريتينيكون الندب ضمن اتفاق  نأ .4

 .ل تخصصه فقطأن يعمل المنتدب في نفس مجا .5

ستة أشهر وتجدد لستة  تكون مدة الندب وبموافقة المنشأة النادبة بحيثأن تكون مدة الندب معلومة  .6
 .أشهر أخرى 

 :عشر الخامسةالمادة 
 :الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصةمتطلبات تجديد 

يجب أن يجدد الترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة قبل انتهائه بشهرين بعد أن يتقدم صاحب   .1
أو المديرية أو فرع الزراعة التي تقع  لشؤون الزراعة بالمنطقة  المنشأة بطلب التجديد لإلدارة العامة

المسوغات الالزمة للتجديد يتم الكشف على المنشأة البيطرية  اكتمالالمنشأة في نطاق خدماتها وبعد 
خر تقرير آويقوم بإعداد تقرير فني ورسم كروكي للمنشأة ومطابقته مع المختصين  فريق من من قبل
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وفي حالة  هوتم إصدار التراخيص بموجب لشؤون الزراعة فني ورسم كروكي تم رفعه لإلدارة العامة
  .اسة ذلك واتخاذ اإلجراء المناسبوجود اختالف يتم در 

 .أو صك التملك باسم صاحب الترخيص صورة من عقد اإليجار ساري المفعول .2

المقيم وصورة من  للمستثمر األجنبي صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو صورة من اإلقامة .3
 .جواز السفر للمستثمر الغير مقيم

 .للمستثمر األجنبي صورة من موافقة الهيئة العامة لالستثمار .4

 .فيه نوع المنشأة البيطرية الخاصةالمفعول مضاف صورة من السجل التجاري سارية  .5

 :عشر السادسةالمادة 
بمالك أخر يتم رفع أوراقه لإلدارة العامة لشؤون  االمنشأة المرخص لهملكية عند طلب تغيير  .1

لدراسة الطلب  القواعد في هذهبعد توفر الشروط حسب المادة الثانية  الزراعة أو المديرية أو الفرع
 التالي: مرفق وإصدار تراخيص جديدة

 األول والجديد.للمالك  األجنبيصورة بطاقة الهوية الوطنية للسعودي أو صورة من اإلقامة للمستثمر  •

 صورة السجل التجاري موضحًا به النشاط البيطري المطلوب.  •

 صورة من عقد المبايعة أو التنازل.  •

 الترخيص األصلي للمنشأة.  •

مالك الجديد في حالة عدم صورة من تجديد عقد اإليجار باسم المالك الجديد أو تعديل العقد باسم ال •
 انتهائه

 .ة المعني بعد اإلطالع على األصولبفرع الوزار  الصوريتم التصديق على جميع   .2

سنوات من تاريخ انتهاء الترخيص  خمسةجدد لمدة تالك الجديد و يتم تعديل الرخصة باسم الم  .3
م عمل ( يو 30 تتجاوز )المدة المتبقية السابقة وتسلم للمالك الجديد في مدة ال حسابالسابق مع 
 .من تاريخ تسليم جميع األوراق المطلوبة كحد أقصى

، أو تغيير إلى مالك آخر أة البيطرية الخاصةبانتقال ملكية المنشالسابق الغيا الترخيص  يعتبر .4
 .ارسة النشاط دون موافقة الوزارةنشاط المنشأة أو تغيير المكان المخصص لها بمم
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 :عشر السابعة المادة

المنشأة وإبقائها مغلقة لحين  إيقاف ترخيصفي حالة التأخر في طلب التجديد للمنشأة البيطرية يتم 
 .لمختصةاصدور التراخيص الالزمة من قبل الجهة 

 :المادة الثامنة عشر

التابعة لها   والفروع  تالمديرياعند فقدان أصول التراخيص يتم التقدم لإلدارة العامة لشؤون الزراعة أو 
 .ور الرخص المفقودةبطلب إصدار بدل فاقد مرفقًا به ص

 :المادة التاسعة عشر
)بعد  على الموقع الجديد بإصدار الترخيص المختصةالمنشأة يتم أخذ موافقة الجهة  موقع في حال نقل

 السابق.من  بدالً ويصدر ترخيص جديد  على الموقع ( التاسعةأن تكتمل الشروط المذكورة بالمادة 
 :العشرون المادة 

 التالية:ينتهي الترخيص للمنشأة البيطرية في الحاالت 
 .خالل شهرين من تاريخ االنتهاء إذا لم يتقدم صاحب الترخيص بطلب التجديد .1

 شركاء تتوفر فيهم شروط تشغيل المنشأةورثة أو ما لم يكن له  صاحب المنشأة الخاصةوفاة  .2
طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقا لظروف أو الشركاء الورثة  لصالحالرخصة  قلتأن تنويجوز 

أشهر من  أربعةخالل الترخيص  تحديثب بطلأو أحد الشركاء كل حالة على أن يتقدم الورثة 
 .تاريخ الوفاة

 التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية. ويمكن

 :ون عشر وال الواحدةالمادة 
 تخضع المنشأة البيطرية للعقوبات الواردة في نظام الثروة الحيوانية والئحته التنفيذية في حالة .1

 المقررة.عدم طلب التجديد خالل المدة  استمرار النشاط بعد انتهاء الترخيص و

تتخذ الوزارة اإلجراءات الالزمة في حالة استمرار المنشأة البيطرية الخاصة في نشاطها بعد انتهاء  .2
  .وإيقاع العقوبة الالزمةالترخيص  وإلغاء إيقاف تشغيل المنشأة ضمنهاالترخيص ومن 

 :ون عشر والة ثانيالالمادة 
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  :التنظيمية اآلتية بالشروطالخاصة  البيطريةالمنشآت جميع فئات تلتزم 
أو إيوائها  أو تشخيصها سجل للحاالت التي تم عالجهاب فظ في المنشآت البيطرية الخاصةتأن يح .1

  .اإلدارة المختصةمن قبل  ةالمعد اذجوفقا للنم

  .تزويد فرع الوزارة في المنطقة أو المحافظة بتقرير شهري عما تم انجازه من األعماليجب  .2

      وتاريخ 13االلتزام بنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م /  .3
           خـوتاري 21433حته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم هـ وبالئ1424/  3/  10
 .الحقة وأي تعديالت أخرى هـ 1425/  3/  28

 :العشرون ة و الثالثالمادة 
 :الخاصة البيطريةأحكام عامة للمنشآت 

للطبيب البيطري أو األطباء البيطريين  صورة منهماأو  يوضع أصل الترخيص وأصل مزاولة المهنة .1
 .يين في مكان ظاهر في المنشأةواألخصائيين واالستشار 

 هو إلزامي إال ما استثني بكلمة اختياري. القواعد هكل ما ذكر في هذ .2

 ويجوز الترخيصهو الحد األدنى للمنشأة البيطرية من المساحات الكلية  القواعد هكل ما ذكر في هذ .3
 على مساحات أكبر وفق المخططات اإلنشائية والهندسية المعتمدة.

من  (ساعة 24) خالل فوراً  اإلبالغ عنها يجب عند االشتباه بأحد األمراض المعدية أو الوبائية .4
على الهاتف المجاني للطوارئ أقرب فرع للوزارة أو االتصال لدى  تشخيص الحالة المرضية للحيوان

 .باإلدارة المختصة بالوزارة

لإلشراف والمراقبة من قبل  الدليل ابجميع فئاتها الموضحة في هذالخاصة البيطرية  تخضع المنشآت .5
ويحق  مناطق ومحافظات المملكةمختلف ب الفروعاإلدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات و 

 للمنشأة.التابعة  الفنية ل الملفاتاممراقب الوزارة اإلطالع على كل

صة لتقديم الخدمات التي الخاالبيطرية للوزارة االستعانة بالمنشأة  يجوزفي حال حدوث اندالع وبائي  .6
 .حسب ما يتفق عليه بين الطرفين تناط بها
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أسم المنشأة  عليهعلى  يوضعبقية العاملين وأن لباس موحد يميزه عن  لبسبالكادر الفني  إلزام .7
 .وشعارها

البيطرية  اتالعيادو  األولية في المنشآت البيطرية الخاصة تبرفحوصات المخيقتصر العمل بغرفة  .8
 .صرح بها من قبل إدارة المختبرات البيطريةالم ربتفحوصات المخالمتنقلة على أنواع 

المتعارف عليها دوليا  الطب البيطري ون ومساعدوهم بتقاليد وسلوكيات مهنة يلتزم األطباء البيطري .9
األمانة وااللتزام بضوابط الطبيب البيطري الصادرة من  وإتباع كافة التعليمات الصادرة من قبل الوزارة

ويخضع  ،وقوانين الرفق بالحيوان وما يصدر الحقا ةلدول الخليج العربي العامة لمجلس التعاون 
 .حسب القانون المنظم لذلك والعقوبات النظامية ءلةالمخالف للمسا

والفنيين والمساعدين  من األطباءالخاصة البيطرية  في المنشآت العاملون يفضل أن يكون  .10
  المتبعة.وفي إطار األنظمة  السعوديين العاملين منالبيطريين وبقية 

أو جميعها الواردة  ةأي من االشتراطات السابق أو إلغاء تعديل المختصة باإلدارة يحق للوزارة ممثلة .11
  .إلقامة وترخيص المنشآت البيطرية الخاصة حسب ما تراه مناسباً  القواعد هبهذ

  .امن تاريخ موافقة معالي الوزير على صدوره سنواتخمس  بعد اهيميتقيتم و  القواعد هطبق هذت .12
 
 
 

 الفصل الثاني
 األحكام الخاصة

 البيطرية للمستشفياتالشروط والمتطلبات الخاصة 
 الشامل المستشفى البيطري 

 :العشرون و  ةالرابع المادة
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لجميع العالجية والوقائية التشخيصية و  تقديم الخدمات البيطريةب الشامل لمستشفى البيطري يرخص ل
، الطيور وغيرها باإلضافة إلى الحيوانات الفصائل الحيوانية : الضأن، الماعز، األبقار، اإلبل، الخيل

 .ةيخارجالمن خالل الزيارات وذلك في مقر المستشفى و  البريةوالحيوانات  المنزلية
 :العشرون ة و المادة الخامس

المباني ال تزيد و متر مربع  6000أن يشمل المستشفى دور أرضي وأن ال تقل مساحة أرضه عن  .1
 .% 60عن 

أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات  .2
وله مدخل آخر  ،ا إلى موقع حظائر العزل والتنويممراعاة إمكانية وصولهمع المحملة بالحيوانات 
 .لإلداريين والمراجعين

 .عتمدحسب مواصفات كود البناء السعودي المأن يكون مبنى المستشفى )الهيكل(  .3
 والعشرون: ةدساالمادة الس

 :جب أن يحتوي المستشفى على التاليي

 :من المكاتب التالية القسم اإلداري . يتكون أوال
 . قاعة اجتماعات، مدير إداري، مدير فني، الخدمات اإلدارية .1

 .دورات مياه لإلداريين .2

 .ى عدد الغرفمقسمة عل مربع متر 150:  المساحة
 : التجهيزات الواجب توفرها :التجهيزات

 . طقم كنب للجلوسطاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو  •
 . كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض أجهزة •
 دوالب لحفظ الملفات. •
 .الخفيفة اإلعاشةخدمات بوفيه صغير لتقديم  •

 :  من التالي قسم الخدمات الطبية البيطرية . يتكون ثانيا
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 المراجعين.غرفة استقبال  •

 للة.ظملكشف صالة ل •
، عيادة الجراحة ( معديةالو  ةيباطنلإلمراض الوهي عيادة الكشف والعالج )  ثالث عيادات أساسية •

 .عامة وعيادة الوالدة والتناسلياتال

 .غرف العمليات الجراحية •

 .غرف الوالدة •

 .غرف األطباء •

 .تبر األوليةفحوصات المخغرفة  •

 .غرفة األشعة •

 وحدة األشعة فوق صوتية والمناظير. •

 .قسم العناية بالحيوانات •

 غرفة التشريح التشخيصي. •

 .الصيدلية البيطرية الداخلية •

 .حظائر العزل والتنويم •

 .المستودعات •

 .دورات المياه •

 
 

 :استقبال المراجعين صالة .1

 . متر مربع 100عنيجب أن ال تقل : المساحة
ومهيأة الستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة تكون في مقدمة المبنى : المواصفات

 .وجيدة التهوية واإلضاءة وباب آخر على البهو الستخدامه حين الحاجة وتكون مكيفة المناوب الطبيب
 التجهيزات :
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 . موظف االستقبال للمراجعينلمخصص  مكتب استقبال •
وتسجيل مواعيد  الت المرضيةالحابرنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العمالء و  •

 .فة الخدمات التي يقدمها المستشفىالزيارة والحجز وكا
 .ملفاتالدواليب لحفظ  •

  اإلرشاديةللنشرات  تواستاندا إرشاديةشاشة عرض  •

 للة:ظالمصالة الكشف .2

مربع تنقسم صالة االستقبال إلى قسمين رئيسيين أحدهما  متر 150يجب أن ال تقل عن : المساحة
، واآلخر الستقبال حاالت مربع متر 100مساحته و  يخصص الستقبال حاالت الحيوانات الكبيرة

 .مربع متر 50 ومساحته غيرهاالحيوانات األليفة الصغيرة والطيور و 
للحيوانات الكبيرة  إحداها صالة مظلله عند مدخل المستشفى ألغراض الكشف والعالج: المواصفات

لمصرف  ةباإلضاف حد جوانبهاومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأ واألخرى للحيوانات الصغيرة
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد وأرضيتها و  للمياه

وارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكين الطبيب القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وبج
 .واإلبل من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل

 التجهيزات :
 .ت الكبيرة أثناء الكشف أو العالجعدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانا •

 .الغلق لحفظ األدوات والمستلزمات محكم معدنيدوالب  •

 .ميزان لوزن الحيوانات •
 ة والمعدية (ي) الباطن والطيور الصغيرة الكشف والعالج العام لجميع أنواع الحيواناتعيادات .3

 وعيادة الوالدة والتناسليات وعيادة الجراحة العامة:

  متر ( لكل عيادة 10×  10مربع )  متر 100 :المساحة
بأحد جوانبها بها أحواض غسيل وخرطوم مياه ساحتها مالئمة لجميع الحيوانات و تكون م :المواصفات
جدرانها من المواد التي ملية النظافة الدائمة وأرضيتها و بار لها نظام صرف لتسهيل ع 100بقوة دفع 
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حماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات مقاومة لألتساعد على سهولة التنظيف و 
 .والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة

  : التجهيزات
 .الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصة بعمله الستخداممزود بكرسي مكتب  •

.ع سم300× .ط سم300ستيل وحوافها دائرية وال تقل أطوالها عن )االستينل منكشف طاولة لل •
مركبة على قاعدة   وقوف الطبيب البيطري بداخلهاوتسمح ب Uعلى شكل حرف ، (.أسم75× 

طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة  (4تتحمل أوزان عالية تصل حتى )قوية  متحركة
 .ومزوده بمصدر إضاءة الحيوان على للسيطرة

 .دائمقدم لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد  20م ال يقل عنـثالجة كبيرة بحج •

 .صور األشعة على جدار غرفة الكشف جهاز عرض •

( دوالب لحفظ المعدات 2مزودة بأبواب زجاجية بعدد ال يقل عن ) أو استنلستيل معدنيةدواليب  •
 .للعالجواألدوات الالزمة 

للماء علوية  همقاوممن مواد تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف  استنلستيل دواليب •
وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون 

 .أبواب الدواليب العلوية من الزجاج
 :غرف الجراحة.4

 50للحيوانات الكبيرة وأن ال تقل عن  متر ( 10×  10مربع )  متر 100عنأن ال تقل المساحة : 
 .متر ( للحيوانات الصغيرة 10×  5 متر مربع )

 المواصفات :

 (أسفنجي لحماية الحيوان مبطنة بجدار) كحد أدنى حدهعلى ال أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة ك
باب متحرك متصلة ب على أن تكون كل غرفه واحدة للحيوانات الكبيرة واألخرى للحيوانات الصغيرة

األطباء  الستخدامتحضير الحيوان قبل العملية ومتصلة بوحدة تعقيم يؤدى للغرفة التي يتم فيها 
 . وخزانة مالبس لغرف الجراحةبحوض غسيل خاص  اً الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم مجهز 
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 التجهيزات:
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف و ، أن تكون الغرف محكمة اإلغالق •

أن تكون و  لمنع االنزالق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها المخصصةوأرضيتها من المواد  ،والتعقيم
 .متصلة بشبكة الصرف الصحي

 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .لحفظ معدات الجراحة  المعقمةانة خز  •

 .تعقيم األدوات والمعدات الجراحيةأجهزة  •

للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في  الجراحيةطاولة مخصصة للعمليات  •
ومزودة  تيلتينلسجميع االتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من األس

 .بمصدر إضاءة

يسهل ، وتكون على عجالت لدير الحيوانات ونوعها حسب الحاجةلتخ تركيب وحدة تخدير •
 .تحريكها داخل غرفة العمليات

 .ياتجهاز عرض صور األشعة على جدار غرفة  العمل •

ستيل على األقل مخصصة لوضع معدات من األستينل متحركة على عجل ( طاولة2عدد ) •
 .أثناء القيام بالعمليات الجراحيةالجراحة 

 غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها. حوضينحوض أو  أن يكون بها •

 .أن تكون مكيفه •
 .غرف الوالدة :5

 50بيرة وأن ال تقل عن ـللحيوانات الك متر ( 10×  10 متر مربع ) 100عنأن ال تقل  المساحة :
 .متر ( للحيوانات الصغيرة 10×  5متر مربع ) 

 المواصفات :

نات الصغيرة كحد للحيوانات الكبيرة واألخرى للحيوا إحداهاللوالدة  غرفتينأن يحتوي المستشفى على 
حماض والمواد القلوية مقاومة لألجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف و أدنى وأرضيتها و 
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بها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه الرئيسية ية األخرى والمنظفات والمطهرات و والكيميائ
 .ون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةالصحي  وأن تكوالصرف 

 التجهيزات :
 .للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرةطاولة والدة متحركة و بها مصدر إضاءة  •

 .ات الخاصة بالوالدة وعسر الوالدةاألدو  •
 .جهاز تعقيم •
للماء علوية وسفلية  همقاوممن مواد تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الوالدة  وأرففدواليب   •

وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب 
 لحفظ مستلزمات الوالدة. الدواليب العلوية من الزجاج

 .غرف األطباء :6
 .لمجموع الغرف مربع متر 30يجب أن ال تقل عن  المساحة:

 المواصفات:

 . ون جيدة اإلضاءة والتهوية ومكيفةتكيلزم وجود ثالث غرف لألطباء كحد أدنى 
 التجهيزات:

 طبيب.لكل طاولة مكتب  •

خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة  •
 .ها من األدوات البيطرية لكل طبيبطبية وغير 

 .سلة ومكان استحمام خاصة لكل مكتبومغأن يلحق بكل غرفة دورة مياه  •
 والعمال:غرفة استراحة للمساعدين .7

 .مربع متر 30يجب أن ال تقل عن المساحة : 
والعمال تكون  البيطريين والفنيين أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدينالمواصفات : 

 ومكان استحمام ال تقل عن أربعة على أن يلحق بها دورات مياه مكيفة وجيدة اإلضاءة والتهوية
 .ودواليب للمالبس اسلومغ
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 :تبر األوليةفحوصات المخ.غرفة 8
 مربع. متر 50عن يجب أن ال تقل المساحة : 

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة ن تكون أرضيتها و أ المواصفات :
والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى 

 .واإلضاءة ومكيفة
 التجهيزات:

ويمكن  يجب توفير األجهزة التالية: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، حاضنة، •
وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  المواد التشخيصية حسب الحاجةو المختبر  أجهزةزيادة 

 .بالوزارةللمختبرات البيطرية 

للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة  همقاوم من مواددواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر  •
سطح مقاوم لألحماض ال، وأن يكون مترين أليدي وبطول ال يقل عنبحجم مناسب لغسيل ا

 .ةييائالكيمالمواد و 

 .عليهمكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف  •

الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود  األسطح تركيب •
لألحماض والمواد الكيميائية  اً مغاسل لأليدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاومب

 .للحريق اً ومقاوم

 .جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل واالختبارات وتوثيقها •

 للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ.مروش  •
 :فة األشعةغر  .9

 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن : المساحة
صفات خاصة على أن تكون ايجهز المستشفى بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بمو  :المواصفات

حتى ال  حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) متخصصة جدرانها مبطنة بمواد عازلة لألشعة
في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم و  ( تضر اآلخرين
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جدرانها من يجب أن تكون أرضيتها و و  وجيدة التهوية واإلضاءة التحكم من بعد وتكون عالية التكييف
 تنظيفالمواد التي تساعد على سهولة ال

 :التجهيزات
والطاولة بنفس  أثناء القيام بأخذ صور األشعة اعليه الكبيرة والصغيرة طاولة لوضع الحيوانات •

 مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليها أثناء القيام بالفحوصات.

 .الحاجةًا يسمح بالحركة وذلك حسب جهازي أشعة أحدهما يكون ثابتًا واآلخر يكون متحرك •

 .زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفةعدد واحدة  •

 .لحمل الحيوانات الكبيرة رافعه •

 .ضرورة توفر مالبس ودروع الرصاص للمراجعين •

 :وحدة األشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير .10

 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن  :المساحة
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة أرضيتها و  يجب أن تكون : المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 
 .واإلضاءة ومكيفة

 :التجهيزات
يام أثناء الق اطاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانات عليه •

 .بالفحوصات

 .ًا يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجةيكون متحركجهاز األشعة فوق الصوتية و  •

ر طقم آخر فضل لو تم توف، ويتجهيزاته طقم مناظير مخصص للحيوانات الكبيرة بكامل •
 .كاحتياط

معدات بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع األدوات وال معدنية( دواليب 4ال يقل عن )عدد  •
 .لتشغيل هذه الوحدة الالزمة
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مكتب بكامل تجهيزات يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع تزويده بجهاز حاسب  •
 .كآلي واألدوات الالزمة لذل

 :قسم العناية بالحيوانات .11
مقسمة إلى قسمين واحد للحيوانات الكبيرة واألخر  مربعمتر  50يجب أن ال تقل عن المساحة : 

 .للحيوانات األليفة
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و المواصفات : 

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه 
 .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي

 هيزات :التج
طاولة مخصصة لقص الشعر واألظافر للقطط والكالب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف  •

 .ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحالقة والتجفيف

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 4عدد ) •

 .أقفاص للحيوانات الصغيرة •

 .بالخيل واألبقارعدد واحد زناقة خاصة  •

 التشريح:غرفة  .12
 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن : المساحة
لتشريح يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى  :تالمواصفا

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض الحيوانات تكون أرضيتها و 
القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه بضغط عالي والمواد 

  .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي
 :التجهيزات

 مزودة بمصدر إضاءة. طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة •

 .ت الخاصةلحفظ المستلزمات واألدوا( دوالب 2) •
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 .األدوات الخاصة بالتشريح •

 لحفظ العينات التشريحية أدوات •

 داخلية:صيدلية بيطرية 013
 مربع. متر 30يجب أن ال تقل عن المساحة : 
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض تكون أرضيتها و : المواصفات

والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة 
وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة 

 .اجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصةالبيطرية تكون و 
 : التجهيزات

، دوية التي تحتاج إلى تبريد دائمقدم لحفظ األ 20تزويد صيدلية األدوية بثالجة كبيرة ال تقل عن  •
 .قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد 24كذلك فريزر بحجم ال يقل عن 

مقاومه للماء علوية وسفلية  على أن تكون  الصيدليةدواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران  •
وتزود بمغسلة بحجم مناسب وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية من 

  الدوائية.لحفظ وتحضير بعض المستحضرات  الزجاج

 .طاولة مكتب لمسئول الصيدلية •

 جودة عالية.ب أن تكون مكيفة •

  .لتحديد درجة حرارة الصيدلية ترمومتر جداري  •

 التنويم:حظائر 014 
 للخيول. وإسطبالتر حظائر خاصة لتنويم األغنام واألبقار والجمال يجب توف

 .متر مربع 1000يجب أن ال تقل عن المساحة : 

 : المواصفات

 أواًل : حظائر األغنام واألبقار 
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 .لأمتار على األق 4% وبارتفاع  30ن تكون الحظائر مظللة بما نسبته : يجب أ األسقف

 : تكون الجدران بالمواصفات التالية: يجب أن  الجدران

 . ومقاوم للماء فاتح اللون قابل للتنظيفبالستيكي   ومدهونة بدهان متر 2بارتفاع  •

أمام الحظائر ناحية  ماأحده ،أمتار 3( باب حديدي بدرفتين بعرض ال يقل عن 2عدد ) •
بعد يستخدم لخروج الحيوانات  ىالمستشفى واآلخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشف

  .اعالجه

 بشكل جيد  ةومرصوص بفرشة مناسبة: يجب أن تكون األرضيات مكسوة األرضيات

 .يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة :التكييف

 يجب أن تكون اإلضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة. اإلضاءة:

 : التجهيزات الواجب توفرها

أغنام  10متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد  30( حظائر لألغنام بمساحة ال تقل عن 3عدد ) •
 ة( متر مربع لكل حظير 45( حظائر لألبقار بمساحة ال تقل عن )3وكذلك عدد ) منها،لكل 

 .( أبقار لكل منها5تتسع لعدد)بحيث 

عناية  إلىحظائر وهي خاصة للحاالت التي تحتاج  5حظائر للعزل المفرد بعدد ال يقل عن  •
  .تحتوي على مشارب ومعالف أنمكثفة ويجب 

معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم  •
الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه للشرب على أحد جوانب السور وأيضًا تكون من 

صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميــاه على مجرى تحت 
 الرمال يتصل بشبكة المستشفى. 

مستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول اآلليات المخصصة لتغيير الأن يكون المدخل بنفس  •
 النظافة.التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال 
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 .  لمؤدية للحظائر من األسمنت الخشنأن تكون أرضية الممرات ا •

 مكثفة. لعنايةميرات لمتابعة الحاالت التي تحتاج اتزود هذه الحظائر بنظام الك أنيجب  •

 :اإلبلثانيًا : حظائر 

 .للظأن يكون نصف الحظيرة م األسقف:

  التالية:أن تكون الجدران بالمواصفات  الجدران:

 . متر على األقل 2حديدية بارتفاع  أسوار •

أمام الحظائر ناحية ما أمتار أحده 3( باب حديدي بدرفتين بعرض ال يقل عن 2عدد ) •
تخدم لخروج الحيوانات بعد يس ىالمستشفى واآلخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشف

 .عالجها

 .بشكل جيد مرصوصو  بفرشة مناسبةأن تكون األرضيات مكسوة األرضيات: 

 يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة. التكييف:

  .يجب أن تكون اإلضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة اإلضاءة:

 : التجهيزات الواجب توافرها

 (5)متر مربع لكل حظيرة وتتسع لعدد  80( حظائر للجمال بمساحة ال تقل عن 3عدد )  •
  جمال.

ستخدم وأحواض تالحظيرة خارج  اكون موقعهتأو غيرها من الخرسانة  ةجهز م ةر لف كبيامع  •
ويركب عليه صنبور أو غيرها الخرسانة الناعمة من كون تللشرب على أحد جوانب السور وأيضًا 

تحت الرمال  اه على مجرى ــلتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميعوامة بماء 
 . يتصل بشبكة المستشفى
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مستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول اآلليات المخصصة لتغيير الأن يكون المدخل بنفس   •
 .فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة التربة كل

 . الخشن للحظائر من األسمنترات المؤدية أن تكون أرضية المم  •

 مكثفة. لعنايةحاالت التي تحتاج لميرات لمتابعة اان تزود هذه الحظائر بنظام الكيجب أ  •

 : الخيلثالثًا : إسطبالت   

 .رأمتا 4: يجب أن تكون األسقف بارتفاع األسقف 

 : واصفات التالية: أن تكون الجدران بالمالجدران 

فاتح اللون غير المع وسهل الغسيل ويكسى  بالستيكي من البلك المليس ومدهون بدهان .1
 متر لتخفيف الصدمات على الخيل. 1.5حتى ارتفاع أو اللباد بالخشب 

أمام الحظائر ناحية ما أمتار أحده 3( باب حديدي بدرفتين بعرض ال يقل عن 2عدد ) .2
حيوانات بعد تخدم لخروج اليس ىالمستشفى واآلخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشف

 .عالجها

 .مطاط أو يجب أن تكون األرضيات مكسوة باألسمنت الخشناألرضيات :   

 يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة. التكييف:

  السقف.على وتركب يجب أن تكون اإلضاءة جيدة وبشكل كاف لمعاينة المكان بوضوح  اإلضاءة:

 التجهيزات الواجب توافرها : 

 . متر مربع لكل منها 16خيل بمساحة ( إسطبالت لل4عدد ) •
 . شباك على أحد جوانب اإلسطبل •
 .ل لكي يسمح بسهولة أعمال النظافةمستوى داخل اإلسطبالأن يكون المدخل بنفس  •
 .  الخشن سمنتأن تكون أرضية الممرات المؤدية للحظائر من األ •
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 .يفتح كل منهما بشكل مستقل علوية وسفلية بل مقسم إلى درفتينأن يكون باب اإلسط •

الحظيرة وأحواض أو داخل معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج  •
وأيضًا تكون من الخرسانة الناعمة أو  الحظيرة أو اإلسطبلتستخدم للشرب على أحد جوانب 

غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميــاه 
 يتصل بشبكة المستشفى. األرضعلى مجرى تحت 

 مكثفة. لعنايةميرات لمتابعة الحاالت التي تحتاج ان تزود هذه الحظائر بنظام الكيجب أ  •

 العزل:سطبالت إو  ائرظح.15
 العزل مربع لمجموع الحظائر واإلسطبالت متر 200المساحة: 

وفي أطراف المستشفى  المرافق األخرى بعيدة عن  واإلسطبالتيجب أن تكون هذه الحظائر  •
، وتكون بنفس المواصفات الحيوانات المريضة بأمراض معدية وذلك لعزلوعكس اتجاه الريح 

 .الحاجةات أما أعدادها فتترك حسب المذكورة سابقًا لكل نوع من الحيوان

 مكثفة. لعنايةميرات لمتابعة الحاالت التي تحتاج اتزود هذه الحظائر بنظام الك أنيجب  •

 المستودعات:.16
 ات:( مستودع3يجب أن يكون هناك عدد )

 والمعدات والتجهيزات الطبية لألدوية ول: األ
 ئية للمنظفات والمواد الكيميا :الثاني
 .مخصصًا لألعالف :الثالث
 .لمجموع المستودعاتمتر مربع  90:المساحة

يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة  :لمواصفاتا
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

  بالمستودع.  التهويةيادة مراوح شفط كبيرة وذلك لز تحتوي وأن  واإلضاءة ومكيفة
 التجهيزات الواجب توافرها : 
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 . أرفف من نوعية جيدة للتخزين •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةاألغذية والمنتجاألعالف و  الفصل بين •
 . على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •
، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون الحظائرستودع األعالف قريبًا من موقع م أن يكون  •

 .ضمن مبنى المستشفى

 .جميع المستودعات تكون خاضعة ألنظمة السالمة من الحريق •

 دورات المياه :.17
  متر مربع لمجموع الدورات 30المساحة : 

دورات مياه ( في أماكن  خمسةيحتوي المستشفى على دورات مياه عامة ال تقل عن )  المواصفات :
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف يجب أن تكون أرضيتها و  متفرقة من المبنى

ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة 
   هوية.مراوح شفط وذلك لزيادة الت تحتوي علىالتهوية واإلضاءة وأن 

 : ة(يالفندقالخدمات  ) اإليواء.18
كحد أدني وأن  متر 50عد عن مرافق المستشفى ويجب أن يكون في قسم مستقل يب اختياري  :الحالة

    يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

 .متر مربع 800يجب أن ال تقل عن  :المساحة

ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة واآلخر مفتوح  ىاألول مبن: قسمينينقسم اإليواء إلى : األقسام
 القسمين، مع وجوب وجود مسافة بين مخصص إليواء الكالب ىوجزء منه مبن

متر  200ب أن تقل مساحته عن ، ال يجالمخصص للقطط والحيوانات الصغيرةو  يالمبن القسم أواًل:
 :مربع
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جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة ا و يجب أن تكون أرضيته: المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة 

مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة  3 يقل عن ال عدد تحتوي علىوأن  التهوية واإلضاءة ومكيفة
 . التهوية

 التجهيزات الواجب توافرها : 

 . للقطط والحيوانات الصغيرة األخرى تيل مخصصة نلساألستأقفاص من  •
 .عليهااألقفاص ع أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضًا لوض •
 . تخزين مستلزمات الرعاية والتغذيةأرفف ل •
 الفصل بين األغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.   •
  فاألحدث.أن تكون حركة التخزين باألرفف على خروج المواد األقدم  •

                 .عمرب متر 600عن   يجب أن تقل مساحته، والالمكشوف جزئيًا والمخصص للكالبالقسم : ثانياً  

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و  المواصفات:
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

  .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية وأن تركب مراوح واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توفرها

 تصميم أقفاص الكالب بحيث تكون مغطاة جزئيًا والجزء اآلخر مفتوح للخارج .  •
م  3×2م ، وفي الجزء المفتوح  3×2قفاص الكالب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق أ •

 .  ن جدرانه من الشبك الحديدي القوي ويكو 
أن تكون أرضية األقفاص من البالط الخشن المقاوم لألحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة  •

 .االنغالقيتها من أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة لألوساخ لحما
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المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر  ب باب رداد من البالستيك أو المطاطتركي •
 . نيالجزئيالكالب يسمح لها بحرية الحركة بين 

 والعشرون : ةلسابعالمادة ا
 :أخرى اختيارية مثل يسمح للمستثمر فتح عيادات •

 .عيادة الحيوانات المنزلية األليفة •

 .دة التأهيلية ) العالج الطبيعي (العيا •
 .ة التلقيح االصطناعي ونقل األجنةوحد •

 .وحدة العقم •

 .وحدة العالج بالخاليا الجذعية •

 .ة عالج الحيوانات والطيور البريةوحد •

 .األسماك وحدة عالج •

 .وحدة عمليات التجميل •

 .الج باإلبر الصينية والطب البديلوحدة الع •

 .عيادة األسنان •

 عيادة العيون. •

 .عيادة التغذية وسوء التغذية •

 .عيادة السموم •

 .اختياري  الحالة :
 متر ( لكل عيادة . 10×  10)  متر مربع 100 :المساحة

ها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها فيع الحيوانات و تكون مساحتها مالئمة لجمي: المواصفات
جدرانها من المواد التي الدائمة وأرضيتها و ملية النظافة بار لها نظام صرف لتسهيل ع 100بقوة دفع 
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تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات 
 .ن جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةوالمطهرات وغيرها وأن تكو 

 :  التجهيزات
 .انات الخاصة بعملهمزود بكرسي الستخدام الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيمكتب  •

×  .طسم300) عنوحوافها دائرية وال تقل أطوالها  تيلنلسستياولة للكشف يكون أعالها مكسو باإلط •
طن  (4قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى ) متحركةمركبة على قاعدة ( .أسم75×  .عسم300

 .إضاءةومزوده بمصدر  الحيوان على ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة للسيطرة

  .قدم لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم 20ثالجة كبيرة بحجم ال يقل عن  •

 .صور األشعة على جدار غرفة الكشف جهاز عرض •

( دوالب لحفظ المعدات واألدوات 2دواليب حديدية مزودة بأبواب زجاجية سحاب بعدد ال يقل عن ) •
 .الالزمة للعالج

ن أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود دواليب تخزين بالقرب م •
بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب العلوية 

 .من الزجاج

 :والعشرون  ثامنةالمادة ال
 البيطري:فئات وأعداد العاملين في المستشفى 

كحد أدنى من ذوي الخبرة في مجال الطب  ( أطباء بيطريين 8يعمل في المستشفى عدد ) أن  .1
 واستشاريين.البيطري العام وأخصائيين 

 دنى.أ( مساعدين بيطريين كحد  8عدد )  .2

 .ر( فني مختب 1عدد )  .3

 .( فني أشعة 1عدد )  .4

 ومالي. إداري ( موظف  4عدد )  .5

 .( عمال 8عدد )  .6
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 حارس.(  2عدد )  .7

 .( سائق 2عدد )  .8

 :ون والعشر  التاسعةالمادة 
 متطلبات رئيسية بالمستشفى 

 اإلغراض.جهاز موجات فوق صوتية متعدد  .1

 والجراحي.أجهزة متعددة للكشف والعالج الطبي  .2

 ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف. .3

 للحيوانات. أجهزة رفع .4

 ومتحرك.ثابت ( x-ray)أجهزة أشعة  .5

 (.autoclave)أجهزة تعقيم  .6

 والعالج.جهاز منظار متعدد األغراض للتشخيص  .7

 والمستلزمات.تطهير المالبس لغسل و  مغسلة .8

ة للتخلص أو التعاقد مع شركة خاص تكون في إحدى جوانب المستشفى وعكس اتجاه الريح محرقة .9
 .من النفايات البيولوجية

الخطرة الحادة عن حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد  .10
 .المخلفات النسيجية وغيرها

 ون:الثالثالمادة 
 المستشفى:الشروط التنظيمية الخاصة بهذا 

 .والعشرون ( الثامنةتوفر فئات العاملين الموضحة في ) المادة  .1

من األطباء على األقل ومساعد بيطري  اثنينيمنع تقديم أي خدمات بيطرية في حالة عدم وجود  .2
 فى أثناء وقت الدوام الرسمي.واحد في المستش



35 
 

يسمح بالكشف وتقديم كافة العالجات الطبية والجراحية وغيرها لجميع الفصائل الحيوانية والطيور  .3
والحيوانات المنزلية في المستشفى كما يمكن الخروج لتقديم جميع الخدمات البيطرية الميدانية عن 

 .مرخصةطريق عيادة بيطرية متنقلة 

بعد أخذ  القواعد هإضافة أي وحدة عالجية أخرى لم تذكر في الفصل الثاني من هذيحق للمستثمر  .4
 الوزارة.موافقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 للحيوانات الكبيرة التخصصيالمستشفى البيطري 
 ( اإلبل أو الخيل أو األبقار) 

 ون:ثالثوالة المادة الواحد
 والوقائية وغيرها لفصيلة حيوانيةتقديم كافة الخدمات العالجية ي تخصصيرخص للمستشفى البيطري ال 

وتتولى تشغيله كوادر  أو األبقار ( الخيل مستشفى خاص باإلبل أومن الحيوانات الكبيرة ) معينة 
المستشفى البيطري  أو المتخصصةبيطرية متخصصة وتتوفر به تجهيزات فنية عالية تميزه عن العيادة 

 .الشامل
 :ة والثالثون الثانيالمادة 

 وبة العتماد المبنى المعد للمستشفى التخصصي للحيوانات الكبيرة.الشروط المطل
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ال تزيد و  اً مربع اً متر  6000دور أرضي وأن ال تقل مساحة أرضه عن  على مل المستشفىتيشأن  .1
 %. 60عن  مساحة المباني

أن تكون واجهة المستشفى على شارع عام وله مدخل كبير مجهز بحوض تطهير لدخول السيارات  .2
وله مدخل آخر  والتنويممراعاة إمكانية وصولها إلى موقع حظائر العزل مع بالحيوانات و المحملة 

 .لإلداريين والمراجعين

 أن يكون مبنى المستشفى )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. .3
 الثالثون:و  الثالثةالمادة 

 التالي:يجب أن يحتوي المستشفى على 

 :من المكاتب التالية اإلداري القسم يتكون  .أوال
 . الخدمات اإلدارية، اجتماعات فني،مدير  إداري،مدير  .1

 .دورات مياه لإلداريين .2

 .مربع مقسمة على عدد الغرف متر 150 المساحة:
 التجهيزات الواجب توفرها  التجهيزات:

 . طقم كنب للجلوسطاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية أو  •
 . كمبيوتر بالعدد الذي يفي بالغرض أجهزة •
 دوالب لحفظ الملفات. •
 .اإلعاشة الخفيفة المختلفةخدمات بوفيه صغير لتقديم  •

 :  من التاليقسم الخدمات الطبية البيطرية يتكون  .ثانيا
 المراجعين.استقبال  صالة •

 للة.ظالمصالة الكشف  •
عيادة الجراحة العامة  (، ومعدية ةيباطنوهي عيادة الكشف والعالج )  أساسيةعيادات ثالث  •

 والتناسليات.وعيادة الوالدة 
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 .غرف العمليات الجراحية •

 .غرف الوالدة •

 .غرف األطباء •

 .تبر األوليةفحوصات المخغرفة  •

 .غرفة األشعة •

 وحدة األشعة فوق صوتية والمناظير. •

 .قسم العناية بالحيوانات •

 غرفة التشريح التشخيصي. •

 .ةية الداخليالصيدلية البيطر  •

 .حظائر العزل والتنويم •

 .المستودعات •

 .دورات المياه •

 
 

 المراجعين:استقبال  صالة.1

 .مربع متر 100عنيجب أن ال تقل المساحة : 
تكون في مقدمة المبنى ومهيأة الستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب على غرفة المواصفات : 

 وتكون مكيفة وجيدة التهوية واإلضاءة.الطبيب وباب آخر على البهو الستخدامه حين الحاجة 
 التجهيزات :

 . ستقبال المراجعينموظف اللمخصص  مكتب •
وتسجيل مواعيد الزيارة  الحاالت المرضيةبرنامج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العمالء و  •

 .فة الخدمات التي يقدمها المستشفىوالحجز وكا

  .ملفاتالدواليب لحفظ  •
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  .اإلرشاديةواستاندات للنشرات  إرشاديةشاشة عرض  •

 للة :ظصالة الكشف الم.2

 .مربع  متر 150يجب أن ال تقل عن المساحة : 
للحيوانات الكبيرة  إحداهاصالة مظلله عند مدخل المستشفى ألغراض الكشف والعالج المواصفات : 

لمصرف  ةباإلضافواألخرى للحيوانات الصغيرة ومجهزه بأحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها 
وأرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد للمياه 

ن الطبيب بجوارها مباشرة ساحة مفتوحة لتمكالقلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها و 
 .األخرى  والحيوانات من فحص وتقييم الجهاز الحركي مثل الكشف على الخيل

 التجهيزات :
 .ت الكبيرة أثناء الكشف أو العالجعدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانا  •

 .الغلق لحفظ األدوات والمستلزمات محكممعدني  دوالب  •

 .ميزان لوزن الحيوانات •

 
وعيادة الوالدة والتناسليات وعيادة الجراحة  للحيوانات الكبيرةعيادات الكشف والعالج العام .3

 العامة:

  متر ( لكل عيادة 10×  10)  متر مربع 100المساحة :
تكون مساحتها مالئمة لجميع الحيوانات و بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها المواصفات :

جدرانها من المواد التي و  ملية النظافة الدائمة وأرضيتهابار لها نظام صرف لتسهيل ع 100بقوة دفع 
تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات 

 .ون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةوالمطهرات وغيرها وأن تك
 :  التجهيزات
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ة الطبيب البيطري للمكاتبات وتعبئة البيانات الخاصالستخدام مكتب صغير ومزود بكرسي  •
 .بعمله

×  .طسم300) ائرية وال تقل أطوالها عنستيل وحوافها داالستينل مصنوعة منطاولة للكشف   •
مركبة على قاعدة  بداخلهاوقوف الطبيب وتسمح ب Uعلى شكل حرف ، .أ(سم75×  .عسم300

طن ومجهزة بأحزمة جلدية عالية الجودة  (4)قوية تتحمل أوزان عالية تصل حتى  متحركة
 .ومزوده بمصدر إضاءة الحيوان على للسيطرة

 .قدم لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم 20ثالجة كبيرة بحجم ال يقل عن   •

 .صور األشعة على جدار غرفة الكشف جهاز عرض  •

( دوالب 2مزودة بأبواب زجاجية سحاب بعدد ال يقل عن ) استنلستيل(  أو)  معدنيةدواليب   •
 .ات الالزمة للعالجلحفظ المعدات واألدو 

تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية )استنلستيل( دواليب  •
وسفلية وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون 

 .أبواب الدواليب العلوية من الزجاج

 
 
 :غرف الجراحة.4

 للحيوانات الكبيرة. متر ( 10×  10)  متر مربع 100عنأن ال تقل المساحة : 
 :المواصفات

، على أن تكون كل غرفه عبارة عن قسمين منفصلتين كحد أدنى أن يكون بالمستشفى غرفتان للجراحة 
أو  متصلة بباب متحرك واحدة للجراحة واألخرى لتحضير الحيوان قبل العملية مبطنة بجدار أسفنجي

األطباء الجراحين والمساعدين ويكون هذا القسم  الستخداملة بوحدة تعقيم ومتص لحماية الحيوان لباد
 . وخزانة مالبس مجهز بحوض غسيل خاص لغرف الجراحة

 التجهيزات:
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جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف  اإلغالق،أن تكون الغرف محكمة  •
وأن تكون  وأرضيتها من المواد المخصصة لمنع االنزالق ولتسهيل تنظيفها وتطهيرها والتعقيم،

 الصحي.متصلة بشبكة الصرف 

 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .ةخزانة لحفظ معدات الجراحة  المعقم •

 الجراحية.أجهزة تعقيم األدوات والمعدات  •

لتي تسمح بتحريكها في جميع طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والصغيرة وا •
ستيل ومزودة بمصدر نلاالستاالتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعها حسب الحاجة وتكون من 

 إضاءة.

وتكون على عجالت ليسهل تحريكها  الحاجة،وحدة تخدير لتخدير الحيوانات ونوعها حسب  •
 العمليات.داخل غرفة 

 .األشعة على جدار غرفة  العملياتجهاز عرض صور  •

تيل على األقل مخصصة لوضع معدات نلساالستمن  متحركة على عجل ( طاولة2د )عد •
 .أثناء القيام بالعمليات الجراحيةالجراحة 

 أن يكون بها حوض أو أحواض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها. •

 .أن تكون مكيفه •

 الوالدة:غرفة  .5

 . متر ( 10×  10 متر مربع ) 100عنأن ال تقل  المساحة :

 المواصفات :

ا من المواد التي تساعد على مجدرانهكحد أدنى وأرضيتهما و  للوالدة غرفتينأن يحتوي المستشفى على 
ا مهة األخرى والمنظفات والمطهرات و فيسهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائي

ا جيدة التهوية وأن تكون كة المياه الرئيسية والصرف الصحيحوض أو أحواض غسيل متصلة بشب
 .واإلضاءة ومكيفة
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 التجهيزات :
 زناقة للحيوانات الكبيرة. •

 .ات الخاصة بالوالدة وعسر الوالدةاألدو  •
 تعقيم.جهاز  •
أرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الوالدة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية دواليب و   •

ل ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطو 
 لحفظ مستلزمات الوالدة. الدواليب العلوية من الزجاج

 غرف األطباء :.6
 لمجموع الغرف. مربع متر 30يجب أن ال تقل عن  المساحة:

 المواصفات:

 . ون جيدة اإلضاءة والتهوية ومكيفةيلزم وجود ثالث غرف لألطباء كحد أدنى تك
 التجهيزات:

 طبيب.طاولة مكتب لكل  •

خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة  •
 طبيب.طبية وغيرها من األدوات البيطرية لكل 

 مكتب.لكل  خاصأن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام  •
 والعمال:غرفة استراحة للمساعدين  .7

 . مربع متر 30يجب أن ال تقل عن المساحة : 
والعمال تكون  البيطريين والفنيين أن يحتوي المستشفى على غرفة استراحة للمساعدينالمواصفات : 

استحمام ال تقل عن أربعة  مكيفة وجيدة اإلضاءة والتهوية على أن يلحق بها دورات مياه ومكان
 ودواليب للمالبس .ومغاسل

 :األولية تبرفحوصات المخغرفة  .8
 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن  المساحة:
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 المواصفات:

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض يجب أن تكون أرضيتها و 
والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة 

 .ومكيفة
 التجهيزات:

ويمكن   ،حاضنة: ميكروسكوب ضوئي، طارد مركزي، جهاز تعقيم، يجب توفير األجهزة التالية •
وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  المواد التشخيصية حسب الحاجةزيادة أجهزة المختبر و 

 .للمختبرات البيطرية بالوزارة

للماء علوية وسفلية وتزود  همن مواد مقاوم وتكون  دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر •
سطح مقاوم ال( أمتار ، وأن يكون 3بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن )

 .لألحماض والكيماويات

 .مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف عليه •

ة المختبر على أن تزود الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساح األسطحتركيب  •
مغاسل لأليدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم لألحماض والمواد الكيميائية 

 .ومقاوم للحريق

 .وتوثيقهاجهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل واالختبارات  •

 .للعيون للطوارئ  ومغسلة الكيمائيةلمواد ل لحوادث التعرضمروش للطوارئ   •
 :.غرفة األشعة9

 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن  المساحة:
صفات خاصة على أن تكون ايجهز المستشفى بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بمو  :المواصفات

عازلة لألشعة متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) حتى ال جدرانها مبطنة بمواد 
الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم في موقع مناسب لتسهيل وصول و  تضر اآلخرين (
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جدرانها من ، يجب أن تكون أرضيتها و اإلضاءةوجيدة التهوية و  التحكم من بعد وتكون عالية التكييف
 .المواد التي تساعد على سهولة التنظيف

 التجهيزات:
والطاولة بنفس مواصفات  ،طاولة لوضع الحيوانات الكبيرة أثناء القيام بأخذ صور األشعة •

 ت عليها أثناء القيام بالفحوصات.طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوانا

 .ًا يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجةجهازي أشعة أحدهما يكون ثابتًا واآلخر يكون متحرك •

 .عدد واحدة زناقة في حالة التصوير والكشف على الحيوانات الكبيرة وهي واقفة •

 لحمل الحيوانات الكبيرةونش ) بلينقو(  •

 .ضرورة توفر مالبس ودروع الرصاص للمراجعين •

 :وحدة األشعة فوق الصوتية ووحدة المناظير .10

 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن  المساحة:
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و  المواصفات:

القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية لألحماض والمواد 
 .واإلضاءة ومكيفة

 
 

 التجهيزات:
نات عليه أثناء القيام طاولة بنفس مواصفات طاولة غرفة الكشف تخصص لوضع الحيوا •

 .بالفحوصات

 .ةًا يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجيكون متحركجهاز األشعة فوق الصوتية و  •

ر طقم آخر فضل لو تم توف، ويلحيوانات الكبيرة بكامل تجهيزاتهطقم مناظير مخصص ل •
 .كاحتياط
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بأبواب زجاجية سحاب تحفظ بها جميع األدوات والمعدات  معدنية( دواليب 4عدد ال يقل عن ) •
 الوحدة.الالزمة لتشغيل هذه 

حاسب  تزويده بجهازمكتب بكامل تجهيزات يخصص للطبيب المسئول عن هذه الوحدة مع  •
 .آلي واألدوات الالزمة لذلك

 :.قسم العناية بالحيوانات11
 مربع. متر 50يجب أن ال تقل عن  المساحة:

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة ا و يجب أن تكون أرضيته المواصفات:
هرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمط

 .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي
 التجهيزات:

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 4عدد ) •

 .عدد واحد زناقة خاصة بالخيل والحيوانات األخرى  •

 :غرفة التشريح .12
 مربع. متر 100يجب أن ال تقل عن  المساحة:

لتشريح يجب أن يكون بالمستشفى غرفة خاصة للتشريح معزولة بإحدى جوانب المستشفى : المواصفات
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض تكون أرضيتها و و الحيوانات 

بمصدر للمياه بضغط عالي والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة 
  .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي

 التجهيزات:
 مزودة بمصدر إضاءة. طاولة تشريح للحيوانات الكبيرة وأخرى للصغيرة •

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 2عدد ) •

 .األدوات الخاصة بالتشريح •

 .التشريحيةدوات لحفظ العينات أ •
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 :صيدلية بيطرية داخلية .13
 مربع. متر 30يجب أن ال تقل عن المساحة : 
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة تكون أرضيتها و : المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية 
واإلضاءة ومكيفة وتكون مفتوحة بنافذة على المستشفى وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة 

اجهتها على الشارع العام للمستشفى يتم الترخيص لها من قبل لصاحب المنشأة البيطرية تكون و 
 الجهات المختصة.

 : التجهيزات
دوية التي تحتاج إلى تبريد قدم لحفظ األ 20يجب تزويد صيدلية األدوية بثالجة كبيرة ال تقل عن  •

 .قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد 24، كذلك فريزر بحجم ال يقل عن دائم

 .وانبها أرفف ودواليبأن تكون بج •

 .طاولة مكتب لمسئول الصيدلية •

  .لتحديد درجة حرارة الصيدلية ترمومتر جداري  •
 : حظائر التنويم. 14

 .الخيل وإسطبالت اإلبل أو األبقاريجب توفير حظائر خاصة لتنويم 
 .متر مربع 1000يجب أن ال تقل عن المساحة : 

 المواصفات: 

 :األبقاراإلبل و حظائر أوال 

 .للظأن يكون نصف الحظيرة م :األسقف

 : ات التاليةيجب أن تكون الجدران بالمواصف: الجدران

 . متر على األقل 2حديدية بارتفاع  أسوار ▪



46 
 

أمام الحظائر ناحية المستشفى  ماأمتار أحده 3( باب حديدي بدرفتين بعرض ال يقل عن 2عدد ) ▪
 .تخدم لخروج الحيوانات بعد عالجهاواآلخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشفى يس

 .ومرصوص بشكل جيد بفرشة مناسبةة يجب أن تكون األرضيات مكسو : األرضيات

 يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة. :التكييف

  .يجب أن تكون اإلضاءة في السقف جيدة وبشكل كاف للمعاينة :اإلضاءة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 .جمال 5ربع لكل حظيرة وتتسع لعدد متر م 80( حظائر للجمال بمساحة ال تقل عن 3عدد ) •

معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج الحظيرة وأحواض تستخدم  •
للشرب على أحد جوانب السور وأيضًا تكون من الخرسانة الناعمة أو غيرها ويركب عليه 

بئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة لتصريف الميــاه على مجرى تحت صنبور ماء بعوامة لتع
 الرمال يتصل بشبكة المستشفى. 

مستوى داخل الحظيرة لكي يسمح بدخول اآلليات المخصصة اليجب أن يكون المدخل بنفس   •
 لتغيير التربة كل فترة وذلك لتسهيل أعمال النظافة .

 .  من األسمنت الخشن لمؤدية للحظائرأن تكون أرضية الممرات ا •

 .على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين باألرفف •

  مكثفة. لعنايةميرات لمتابعة الحاالت التي تحتاج ان تزود هذه الحظائر بنظام الكيجب أ •

 :  إسطبالت الخيولثانياً 

 .أمتار 4تكون األسقف بارتفاع  : يجب أناألسقف

 : يجب أن تكون الجدران بالمواصفات التالية :الجدران
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أو  من البلك المليس ومدهون بدهان بالستيكي فاتح اللون غير المع وسهل الغسيل ويكسى بالخشب ▪
 . الرفسمتر لتخفيف الصدمات على الخيل حين  1.5حتى ارتفاع  اللباد

ائر ناحية المستشفى أمام الحظما أمتار أحده 3( باب حديدي بدرفتين بعرض ال يقل عن 2عدد ) ▪
 .تخدم لخروج الحيوانات بعد عالجهايس ىواآلخر من الخلف ناحية البوابة الخلفية للمستشف

 .ن األرضيات مكسوة باألسمنت الخشنأن تكو : األرضيات

 يمكن استخدام النظام المناسب للتكييف والتبريد حسب الحاجة.: التكييف

 . ينةمعالجيدة وبشكل كاف ل في السقف يجب أن تكون اإلضاءة: اإلضاءة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 . متر مربع لكل منها 16خيل بمساحة ( إسطبالت لل4عدد )  •
 . شباك خشبي على أحد جوانب اإلسطبل  •
 النظافة.مستوى داخل اإلسطبل لكي يسمح بسهولة أعمال اليجب أن يكون المدخل بنفس   •
 . ن األسمنت الخشنللحظائر مأن تكون أرضية الممرات المؤدية   •

 .أن يكون باب اإلسطبل مقسم إلى درفتين علوية وسفلية يفتح كل منهما بشكل مستقل  •

معالف كبيرة مجهزة من الخرسانة أو غيرها تكون موقعها خارج أو داخل الحظيرة وأحواض   •
اعمة أو تستخدم للشرب على أحد جوانب الحظيرة أو اإلسطبل وأيضًا تكون من الخرسانة الن

لتصريف الميــاه غيرها ويركب عليه صنبور ماء بعوامة لتعبئته عند الحاجة ويكون بأسفله فتحة 
 على مجرى تحت األرض يتصل بشبكة المستشفى.

  مكثفة. لعنايةميرات لمتابعة الحاالت التي تحتاج ان تزود هذه الحظائر بنظام الكيجب أ  •
 العزل : إسطبالت و حظائر .15

 .متر مربع 200المساحة: 
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وعكس  األخرى  المستشفى منشآتبعيدة عن  واإلسطبالتيجب أن تكون هذه الحظائر  المواصفات:
، وستكون بنفس المواصفات المذكورة سابقًا الحيوانات المريضة بأمراض معدية اتجاه الريح وذلك لعزل

 .ات أما أعدادها فتترك حسب الحاجةلكل نوع من الحيوان
  المستودعات:.16

 مستودعات:( 3يجب أن يكون هناك عدد )
 ات الطبية لألدوية والمعدات والتجهيز  :األول
 : للمنظفات والمواد الكيميائية .الثاني
 لألعالف.يكون مخصصًا  :الثالث

 .لمجموع المستودعات متر مربع 90 المساحة:

التنظيف ومقاومة جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

  مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.  على ي وأن تحتو  واإلضاءة ومكيفة
 : التجهيزات الواجب توافرها

 . أرفف من نوعية جيدة للتخزين  •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةغذية والمنتجالفصل بين األ •
  فاألحدث.أن تكون حركة التخزين بالمستودع على خروج المواد األقدم  •

أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن  الحظائر،قريبًا من  األعالفموقع مستودع  أن يكون  •
 .مبنى المستشفى

 .الحريق جميع المستودعات تكون خاضعة ألنظمة السالمة من •

 :دورات المياه.17
 .وع دورات المياهملمج متر مربع 30 المساحة:



49 
 

دورات مياه ( في أماكن  ثالثيحتوي المستشفى على دورات مياه عامة ال تقل عن ) المواصفات :
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف يجب أن تكون أرضيتها و  متفرقة من المبنى

ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة 
   مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية. تحتوي علىالتهوية واإلضاءة وأن 

 والثالثون: المادة الرابعة
 :رى اختيارية مثلمر فتح عيادات أخيسمح للمستث

 .ة التلقيح االصطناعي ونقل األجنةوحد •

 العقم.وحدة  •

 المناظير.عيادات الجراحة التخصصية مثل عيادة جراحة العظام وعيادة جراحة  •

 .وحدة العالج بالخاليا الجذعية •

 .عيادة السموم •

 .ات التجميلوحدة عملي •

 وحدة العالج باإلبر الصينية والطب البديل. •

 عيادة األسنان. •

 .عيادة العيون  •

 .عيادة التغذية وسوء التغذية •

 .الحالة :اختياري 
 .متر ( لكل عيادة 10×  10)  مربع متر 100 المساحة :

تكون مساحتها مالئمة لجميع الحيوانات و بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوانبها المواصفات : 
جدرانها من المواد التي ة وأرضيتها و ملية النظافة الدائمبار لها نظام صرف لتسهيل ع 100بقوة دفع 

تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات 
 .ون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةوالمطهرات وغيرها وأن تك

 : التجهيزات
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الطبيب البيطري استخدامه للمكاتبات وتعبئة البيانات  الستخداممكتب صغير ومزود بكرسي  •
 .الخاصة بعمله

ئرية وال تقل أطوالها عن ستيل وحوافها داباالستينل اً طاولة للكشف يكون أعالها مكسو  •
قوية تتحمل أوزان عالية  متحركةمركبة على قاعدة  ،.أ(سم75×  .عسم300×  .طسم300)

ومزوده بمصدر  الحيوان على الية الجودة للسيطرةطن ومجهزة بأحزمة جلدية ع( 4)تصل حتى 
 .إضاءة

 .قدم لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج إلى تبريد دائم 20ثالجة كبيرة بحجم ال يقل عن  •

 .صور األشعة على جدار غرفة الكشف جهاز عرض •

( دوالب لحفظ المعدات 2مزودة بأبواب زجاجية سحاب بعدد ال يقل عن ) معدنيةدواليب  •
 .واألدوات الالزمة للعالج

دواليب تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية وتزود  •
بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب الدواليب 

 .لوية من الزجاجالع

 :والثالثون  الخامسةالمادة 

 التخصصي:فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في المستشفى 
( من ذوي المؤهالت فوق الجامعية والخبرة في 4( منهم )6عدد األطباء العاملين كحد أدنى ) .1

 التخصص المطلوب كأمراض أو جراحة اإلبل أو الخيل.
 (.6كحد أدنى )عدد المساعدين البيطريين  .2
 .موظف إداري ومالي( 1عدد ) .3
 ( فني مختبر.1عدد ) .4

 .( واحد فني أشعه1عدد ) .5

 .( عمال6عدد ) .6

 ( حارس. 2)عدد  .7
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 .سائق(  2)عدد  .8

 والثالثون: المادة السادسة
 :متطلبات رئيسية في المستشفى

 األغراض.جهاز موجات فوق صوتية متعدد  .1

 والجراحي.أجهزة متعددة للكشف والعالج الطبي  .2

 ميزان للحيوانات يوضع في صالة الكشف وأخرى في عيادات الكشف. .3

 للحيوانات. أجهزة رفع .4

 ومتحرك.ثابت ( x- ray)أجهزة أشعة  .5

 (.) تسخين  وفرن تعقيم autoclaveأجهزة تعقيم  .6

 والعالج.جهاز منظار متعدد األغراض للتشخيص  .7

 .تطهير المالبس والمستلزماتغسل و مغسلة ل .8

 التعاقد مع شركة خاصة للتخلص من النفايات البيولوجية.محرقة أو  .9

حاويات للنفايات الطبية موزعة على جميع المرافق الطبية بشرط فصل المواد الخطرة الحادة عن  .10
 المخلفات النسيجية وغيرها

 :الثالثون المادة السابعة و 
 :الشروط التنظيمية لهذا المستشفى

 .والثالثون  الخامسة المادةفئات العاملين الموضحة في توفر   -1

يمنع تقديم خدمات بيطرية في حال عدم وجود احد األطباء البيطريين المرخص لهم ومساعد   -2
  .بيطري 

بيرة المرخصة لها يمنع تقديم خدمات بيطريه ألي فصيلة حيوانيه عدا إحدى فصائل الحيوانات الك  -3
 (.أو األبقار مثل ) اإلبل أو الخيل

المستشفى  ويشترط لممارسة العمل خارجوخارجها يحق للمستشفى ممارسة العمل داخل المدينة   -4
 .الحصول على ترخيص عيادة متنقلة
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 الفصل الثالث
 األحكام الخاصة

 الشروط والمتطلبات الخاصة بالعيادات
 األولية  البيطرية عيادة الرعاية

 الثالثون:المادة الثامنة و 
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األولية للحيوانات المجترة  لبيطريةتقديم الخدمات العالجية ابيرخص لعيادة الرعاية األولية البيطرية 
الطيور وتسمى هذه و  الحيوانات األليفة ) كالب ، قطط (و وغيرها (  الماعز، الضأن,الصغيرة ) 

 المنشأة ) عيادة الرعاية األولية البيطرية ( 
 :ة والثالثون المادة التاسع

 :عيادة الرعاية األوليةالشروط المطلوبة العتماد مبنى 
ال تقل عن  أرضي بموقع مناسب وبمساحه مبنية مبنى العيادة عبارة عن دوريكون  يجب أن  .1

 متر مربع. 35

 رئيسي.ن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل أ  .2
 ي المعتمد.)الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعود العيادةأن يكون مبنى   .3

 ون:المادة األربع
 :بنى العيادة على األقسام التاليةيحتوي م

 لطبيب مكتب ا .1

 متر مربع . 10ال تقل عن  :المساحة
 .جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيفأرضيتها و  :المواصفات
 : التجهيزات

 للمراجعين.طاولة مكتب بحجم مناسب + كرسي دوار + كراسي إضافية  •

 الحاالت.جهاز كمبيوتر لحفظ بيانات   •

 الملفات.دوالب أدراج لحفظ  •

 غرفة الكشف والعالج .2

 .متر مربع 25 :المساحة
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جدرانها من المواد التي وأرضيتها و  رتبطة مع مكتب الطبيب بباب داخليم تكون  أن: المواصفات
ها مياه بأحد جوانبتساعد على سهولة التنظيف ولها مدخل مستقل ويتوفر بها حوض غسيل وخرطوم 

 .كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية لحاجة المكان للتنظيف المستمر
 : التجهيزات

×  .عسم50×  .طسم150ستيل وحوافها دائرية وال تقل أطوالها عن )االستينل منطاولة للكشف  •
ض األدوات ( ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بع.أ سم75

 .الالزمة للعالج

دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم  •
مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من 

 .الزجاج

 .لحفظ األدوية واللقاحات فلبأبواب سحاب زجاجية مزودة بق معدنية( من الدواليب 2عدد ) •

 .ثالجة بحجم مناسب لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم •

  دورة المياه .3

 المساحة : غير محدد 
 المواصفات : أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.

 :المادة الواحدة واألربعون 
 :األوليةعاملين في عيادة الرعاية فئات ال

 .ادني طبيب واحد كحد -1
 .مساعد بيطري واحد كحد أدنى -2

 .عامل واحد كحد أدنى -3

 :المادة الثانية واألربعون 
 :ط التنظيمية الخاصة بهذه العيادةالشرو 

 .ون واألربعضحة في المادة الواحد توفر العاملين المو  .1
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 .أي خدمات عالجية في حال عدم وجود الطبيبيمنع  تقديم  .2
 .ه العيادةل ، خيل ، أبقار ( في هذبمعالجة الحيوانات الكبيرة ) أبال يسمح  .3
التي تستدعي  المتعسرة العيادة باستثناء حاالت الوالدة في هذه ال يسمح بأجراء أي عمليه جراحيه .4

 .عمليه قيصريه عاجله
 والعالج والتحصين لكشفجراء ايسمح للطبيب البيطري الخروج لمواقع تجمعات الثروة الحيوانية إل .5

 .الحيواناتلجميع أنواع 
من قبل الجهات  العيادة بعد أخذ الترخيص الالزم بجانب ةتوصى الوزارة بفتح صيدليه بيطري .6

 المختصة.

 .سمح بفتح عيادة بيطرية متنقلةي .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاملةالعيادة البيطرية 
 :الثالثة واألربعون المادة 
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ئل الحيوانية: الضأن، الماعز، العالجية والجراحية وغيرها لجميع الفصايرخص لها بتقديم الخدمات 
المنزلية والطيور وذلك في مقر العيادة  تالخيول وغيرها باإلضافة إلى الحيوانا ،اإلبل األبقار،

 وخارجها.
 :المادة الرابعة واألربعون 

 الشروط المطلوبة العتماد المبنى المعد للعيادة:
متر  600دور ارضي وبموقع مناسب ال تقل مساحة أرضه اإلجمالية عن أن تكون العيادة في  .1

 %. 60عن المباني  ةمساح ال تزيدو مربع 
 )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. العيادةأن يكون مبنى  .2

أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لدخول  .3
 بالحيوانات.السيارات المحملة 

 واألربعون: المادة الخامسة
 :بنى العيادة على األقسام التاليةيحتوي م

 :استقبال المراجعين صالة .1
تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة الستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو  

 الستخدامه حين الحاجة.
 .مربع متر 30: ال تقل عن المساحة

 جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.أرضيتها و  :المواصفات
 :التجهيزات

 . مخصص الستقبال المراجعين مكتب •
وتسجيل مواعيد الزيارة  الحاالت المرضيةج إلكتروني يخصص للتعامل مع معلومات العمالء و برنام •

 .افة الخدمات التي تقدمها العيادةوالحجز وك

 .ملفاتالدواليب لحفظ  •

  اإلرشاديةواستاندات للنشرات  إرشاديةشاشة عرض  •
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 :ستقبال الحيوانات والكشف المبدئيصالة ا .2

 .متر ( 10×  5)  مربع متر 50: ال تقل عن لمساحةا
صالة مظلله تكون مساحتها مالئمة ألغراض الكشف والعالج لجميع الحيوانات ومجهزه  :المواصفات

جدرانها من المواد وأرضيتها و  لمصرف للمياه ةباإلضاف وم مياه بأحد جوانبهابأحواض غسيل وخرط
خرى والمنظفات والكيميائية األالتي تساعد على سهولة التنظيف ومقاوم لألحماض والمواد القلوية 

 .مغلق نصفها األعلى بشبك ناعم والمطهرات وغيرها
 التجهيزات :

 .أو العالج عدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثناء الكشف •

 .الغلق لحفظ األدوات والمستلزمات محكم معدنيدوالب  •

 .محكم الغلق لحفظ األدوية معدنيب دوال •

 .الحيواناتميزان لوزن  •
 :عيادة الكشف والعالج .3

 .متر ( 6×  5)  مربع متر 30: ال تقل عن  مساحةال
بها وأرضيتها تكون مساحتها مالئمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطوم مياه بأحد جوان :المواصفات

كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة  جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيفو 
 .الرئيسية

 
 

 التجهيزات :
×  .عسم50×  .طسم150) ائرية وال تقل أطوالها عنستيل وحوافها داالستينل منطاولة للكشف  •

( ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض األدوات .أسم75
  .الالزمة للعالج
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علوية وسفلية وتزود  االستينلس جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماءدواليب تخزين بأحد  •
بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب 

 .العلوية من الزجاج

بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقفل لحفظ األدوية (  تيل)االستينلسالمعدنية ( من الدواليب 2عدد ) •
 .واللقاحات

 .ثالجة بحجم مناسب لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم •
 :غرفة الجراحة .4

 .متر ( 6×  5)  مربع متر 30ال تقل عن  :المساحة
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف تكون محكمة اإلغالق وأرضيتها و  :المواصفات

غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمد داخلها وتطهير ومانعة لالنزالق و بها حوض 
 شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة على أن تكون مكيفة.

 التجهيزات :
 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .احة  المعقمةخزانة لحفظ معدات الجر  •

 .تعقيم األدوات والمعدات الجراحيةأجهزة  •

للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والصغيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع طاولة مخصصة  •
ستيل ومزودة بمصدر ا حسب الحاجة وتكون من األستينلاالتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعه

 إضاءة.

 .ر غرفة  العملياتجهاز عرض صور األشعة على جدا •

األقل مخصصة لوضع معدات  ستيل علىمن األستينل) متحركة على عجل( ( طاولة 1عدد ) •
 .أثناء القيام بالعمليات الجراحيةالجراحة 

 أن تكون مكيفه. •

 :غرف الوالدة .5
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 للحيوانات الصغيرة. متر ( 6×  5مربع ) متر  30أن ال تقل عن :المساحة

أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد  :المواصفات
القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وبها حوض أو أحواض غسيل متصلة بشبكة المياه 

 الرئيسية والصرف الصحي  وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة.
 :التجهيزات

 طاولة والدة متحركة و بها مصدر إضاءة للحيوانات الصغيرة وزناقة للحيوانات الكبيرة. •

 بالوالدة وعسر الوالدة. األدوات الخاصة •
 جهاز تعقيم. •
دواليب وأرفف تخزين بالقرب من أحد جدران غرفة الوالدة من مواد مقاومه للماء علوية وسفلية   •

وتزود بمغسلة بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن مترين على أن تكون أبواب 
 لحفظ مستلزمات الوالدة. الدواليب العلوية من الزجاج

 :ة األطباء والمساعديناستراح .6

 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
ون جيدة اإلضاءة تكالتي تساعد على سهولة التنظيف و  أرضيتها وجدرانها من المواد :المواصفات

 . والتهوية ومكيفة
 :التجهيزات

 .طاولة مكتب لكل طبيب •

الحرارة وسماعة طبية  خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس •
 .ها من األدوات البيطرية لكل طبيبوغير 

 .أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة •

 :األولية تبرفحوصات المخغرفة  .7
 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
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ومقاومة جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

 .واإلضاءة ومكيفة
 التجهيزات :

 –حاضنة  –جهاز تعقيم  –طارد مركزي  –يجب توفير األجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي  •
وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  حسب الحاجةالمواد التشخيصية ويمكن زيادة األجهزة المختبر و 

 .للمختبرات البيطرية بالوزارة

للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة  ةدواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم •
سطح مقاوم لألحماض ال، وأن يكون ( أمتار3أليدي وبطول ال يقل عن )بحجم مناسب لغسيل ا

 .والكيماويات

 .بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف عليهمكتب  •

سل مغابالخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود  األسطح •
 .يكون السطح مقاوم لألحماض والمواد الكيميائية ومقاوم للحريقلأليدي موزعة بشكل جيد و 

 .التحاليل واالختبارات وتوثيقها جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات •

 مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ. •

 
 
 
 

 :غرفة األشعة .8

 .مربع متر 20ال تقل عن  المساحة :
صفات خاصة على أن تكون جدرانها اتجهز العيادة بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بمو  المواصفات :

متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) حتى ال تضر  لألشعةمبطنة بمواد عازلة 
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في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم  اآلخرين (
يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد  .وجيدة التهوية واإلضاءة من بعد وتكون عالية التكييف

 على سهولة التنظيف التي تساعد
 التجهيزات :

 .يه أثناء القيام بأخذ صور األشعةطاولة لوضع الحيوانات عل •

 .ًا يسمح بالحركة وذلك حسب الحاجةجهازي أشعة أحدهما يكون ثابتًا واآلخر يكون متحرك •

 ضرورة توفر مالبس ودروع الرصاص للمراجعين •

 :صيدلية بيطرية داخلية .9

 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض جدرانها من تكون أرضيتها و  :المواصفات

والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة 
ة لصاحب المنشأة وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاص

 البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.
 : التجهيزات

، دوية التي تحتاج إلى تبريد دائمقدم لحفظ األ 20تزويد صيدلية األدوية بثالجة كبيرة ال تقل عن  •
 .تحتاج إلى تجميدقدم لحفظ المواد التي  24كذلك فريزر بحجم ال يقل عن 

 .أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب •

 طاولة مكتب لمسئول الصيدلية. •

  .لتحديد درجة حرارة الصيدلية جداري ترمومتر  •
 :مستودع عام للعيادة .10

 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
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ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف  :المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

  . كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودعمراوح شفط  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة
 التجهيزات الواجب توافرها : 

 . أرفف من نوعية جيدة للتخزين •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةلمنتجالفصل بين األغذية وا •
 . على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •
فيمكن أن تكون ضمن  ، أما باقي المستودعاتستودع األعالف قريبًا من الحظائرم أن يكون  •

  .مبنى العيادة
 :دورات مياه .11

 مربع لمجموع دورات المياه متر 20المساحة : 
(  في 5إلى  4من على دورات مياه عامة ال تقل عن عدد )  العيادةحتوي ت المواصفات والتجهيزات:
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة يجب أن تكون أرضيتها و  بحيث أماكن متفرقة من المبنى

التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون 
   مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.تحتوي جيدة التهوية واإلضاءة وأن 

 :قسم العناية بالحيوانات .12
  اختياري الحالة : 

 مربع. متر 20يجب أن ال تقل عن المساحة : 
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة أن تكون أرضيتها و  يجب: المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه 
 .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي

  التجهيزات:



63 
 

األظافر للقطط والكالب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف تقليم مخصصة لقص الشعر و طاولة  •
 .ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحالقة والتجفيف

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة دواليب( 4عدد ) •

 .أقفاص للحيوانات الصغيرة •

 .عدد واحد زناقة خاصة بالخيل •

 : ة(يالفندقالخدمات  إليواء )ا .13
متر مربع كحد أدني  50 العيادةاختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق  الحالة :

   وأن يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

 .متر مربع 50يجب أن ال تقل عن  المساحة :

ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة واآلخر مفتوح  ألول مبنىا قسمينينقسم اإليواء إلى : األقسام
 : القسمين، مع وجوب وجود مسافة بين مخصص إليواء الكالب وقسم منه مبني

متر  25، ال يجب أن تقل مساحته عن المخصص للقطط والحيوانات الصغيرةالمبني و  القسم: أوالً 
 مربع.

التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة جدرانها من المواد يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

 .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراوح  توي علىحتوأن  واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 . والحيوانات الصغيرة األخرى للقطط ستيل مخصصة نلاالستأقفاص من  •
 .عليهاع األقفاص أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضًا لوض •
 . تخزين مستلزمات الرعاية والتغذيةأرفف ل •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةالفصل بين األغذية والمنتج •
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  .أن تكون حركة التخزين باألرفف على خروج المواد األقدم فاألحدث •

                 .عمتر مرب 25عن  ، وال يجب أن تقل مساحتهالمكشوف جزئيًا والمخصص للكالب القسم: وهو ثانياً 

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات
وغيرها وأن تكون جيدة التهوية لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات 

  .مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة

 التجهيزات الواجب توافرها: 

 . زئيًا والجزء اآلخر مفتوح للخارجيجب تصميم أقفاص الكالب بحيث تكون مغطاة ج •
م 3×2زء المفتوح ـي الج، وفم 3×2ن أطوالها في الجزء المغلق أقفاص الكالب يجب أن تكو  •

 .  ن جدرانه من الشبك الحديدي القوي ويكو 
أن تكون أرضية األقفاص من البالط الخشن المقاوم لألحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة  •

 .االنغالقأرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة لألوساخ لحمايتها من 

المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر  المطاطتركيب باب رداد من البالستيك أو  •
 .ينالجزئيالكالب يسمح لها بحرية الحركة بين 

 
 

 األربعون:المادة السادسة و 
 فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة العامة:

 ( من األطباء البيطريين كحد أدنى. 4عدد ) -1
 . نىمن المساعدين البيطريين كحد أد(  4عدد )  -2
 .( فني مختبر 1عدد )  -3
 .( موظف إداري ومالي 1عدد )  -4
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 ( من العاملين كحد أدنى. 4عدد )  -5
 ( سائق . 2عدد )  -6
 ( حارس.2عدد )  -7

 األربعون:المادة السابعة و 
 الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

 .واألربعون  لين في المادة السادسةتوفر العام -1

بيطريه في حالة عدم وجود الطبيب البيطري ومساعد بيطري واحد ال يجوز بأي حال تقديم خدمات  -2
 من المرخص لهم.

يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة من  -3
 قبل الوزارة.

 
 
 
 
 
 
 

 البيطرية التخصصية العيادة
 :األربعون ة و الثامنالمادة 

مثل عيادة متخصصة  ةمعين ةالخدمات العالجية والوقائية لفصيلة حيوانييرخص لها بتقديم كافة 
 فوق الجامعيةبالخيول أو عيادة متخصصة باإلبل وتتولى تشغيلها كوادر بيطريه متخصصة وبمؤهالت 

 .ن فئات العيادات البيطرية األخرى لألطباء البيطريين وتتوفر فيها تجهيزات فنيه عاليه تميزها ع
 : واألربعون  ةالتاسعالمادة 
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 :د المبنى المعد للعيادة التخصصيةالشروط المطلوبة العتما
 600أن تكون العيادة في دور ارضي وبموقع مناسب ال تقل مساحة أرضه اإلجمالية عن  .1

 %. 60عن  مساحتها ال تزيد المبنيةمتر مربع و 
 )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. العيادةأن يكون مبنى  .2

خول أن تكون واجهة العيادة على الشارع ولها مدخل رئيسي كبير مجهز بحوض تطهير لد .3
 .السيارات المحملة بالحيوانات

 ون:الخمسالمادة 
 :بنى العيادة على األقسام التاليةأن يحتوي م

 :استقبال المراجعين صالة .1
تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة الستقبال وجلوس المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو  

 الستخدامه حين الحاجة.
 .مربع متر 50: ال تقل عن المساحة 

 جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.أرضيتها و  المواصفات :
 التجهيزات :

 لمراجعين. االستقبال امخصص  مكتب •
وتسجيل مواعيد  لحاالت المرضيةمعلومات العمالء وا للتسجيلبرنامج إلكتروني يخصص  •

 .افة الخدمات التي تقدمها العيادةالزيارة والحجز وك
 ملفات.الدواليب لحفظ  •
 :ستقبال الحيوانات والكشف المبدئيصالة ا .2

 .مربع متر 50ال تقل عن لمساحة : ا
ومجهزه  للحيوانات الكبيرةصالة مظلله تكون مساحتها مالئمة ألغراض الكشف والعالج  :المواصفات

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة بأحد جوانبها وأرضيتها و  بأحواض غسيل وخرطوم مياه
 وغيرها.التنظيف ومقاوم لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات 
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 ات :التجهيز 
 .ء الكشف أو العالجعدد من الزناقات للسيطرة على الحيوانات الكبيرة أثنا •

 .الغلق لحفظ األدوات والمستلزمات محكم معدني دوالب •

 .محكم الغلق لحفظ األدوية معدنيب دوال •
 :عيادة الكشف والعالج العام .3

 .مربع متر 50ال تقل عن مساحة : ال
وم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها ويتوفر بها أحواض غسيل وخرطتكون مساحتها مالئمة  :المواصفات

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة و 
 .الرئيسية

 التجهيزات :
 .عسم50×  .طسم150)وافها دائرية وال تقل أطوالها عن ستيل وحاالستينل منطاولة للكشف يكون  •

، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض األدوات  (.أسم75× 
  .الالزمة للعالج

دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم  •
مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من 

 .الزجاج

 .بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقفل لحفظ األدوية واللقاحات تيلاالستينلس( من الدواليب 2عدد ) •

 .ثالجة بحجم مناسب لحفظ األدوية واللقاحات التي تحتاج لتبريد دائم •
 :غرفة الجراحة .4

 .مربع متر 30: ال تقل عن  المساحة
لتنظيف المواد التي تساعد على سهولة ا وأرضيتها وجدرانها منتكون محكمة اإلغالق  :المواصفات

داخلها  دها حوض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمدوتطهير ومانعة لالنزالق وفي
 شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.
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 التجهيزات :
 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .معقمةخزانة لحفظ معدات الجراحة  ال •

 .تعقيم األدوات والمعدات الجراحيةأجهزة  •

طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات الكبيرة والتي تسمح بتحريكها في جميع  •
ستيل ومزودة بمصدر ا حسب الحاجة وتكون من األستينلاالتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعه

 إضاءة.

 .العملياتجهاز عرض صور األشعة على جدار غرفة  •

تيل على األقل مخصصة لوضع معدات من األستينلسبها عجالت متحركة ( طاولة 1عدد ) •
 الجراحة أثناء القيام بالعمليات الجراحية.

 أن تكون مكيفه. •

 
 

  :األولية تبرفحوصات المخغرفة  .5

 .مربع متر 20: ال تقل عن  المساحة
على سهولة التنظيف ومقاومة جدرانها من المواد التي تساعد يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 
 .واإلضاءة ومكيفة

 التجهيزات :
 –حاضنة  –جهاز تعقيم  –طارد مركزي  –يجب توفير األجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي  •

وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  المواد التشخيصية حسب الحاجةويمكن زيادة األجهزة المختبر و 
 .للمختبرات البيطرية بالوزارة
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للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة  ةدواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم •
مقاوم لألحماض  السطح ، وأن يكون ( أمتار3عن ) بحجم مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل

 .واد الكيميائيةالمو 

 .مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف عليه •

الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود  األسطحتركيب  •
مغاسل لأليدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم لألحماض والمواد الكيميائية ب

 .حريقومقاوم لل

 .جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل واالختبارات وتوثيقها •

 مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ. •

 :غرفة األشعة .6

 .مربع متر 50ال تقل عن  :المساحة
 :المواصفات

تجهز العيادة بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بموصفات خاصة على أن تكون جدرانها مبطنة بمواد 
في حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) حتى ال تضر اآلخرين ( متخصصة عازلة لألشعة 

ون موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم من بعد وتك
جدرانها من المواد التي تساعد أن تكون أرضيتها و يجب وجيدة التهوية واإلضاءة، و  عالية التكييف

 .على سهولة التنظيف
 :التجهيزات

 .أثناء القيام بأخذ صور األشعة ايهطاولة لوضع الحيوانات عل •

 الحاجة.هما يكون ثابتًا واآلخر يكون متحركًا يسمح بالحركة وذلك حسب ا جهازي أشعة أحد •

 .ضرورة توفر مالبس ودروع الرصاص للمراجعين •

 :يدلية بيطرية داخليةص .7

 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
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جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض تكون أرضيتها و  :المواصفات
جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وأن تكون 

وتكون مفتوحة بنافذة على العيادة وتوصي الوزارة بفتح صيدلية بيطرية خاصة لصاحب المنشأة 
 البيطرية تكون واجهتها على الشارع العام للعيادة يتم الترخيص لها من قبل الجهات المختصة.

 : التجهيزات
، دوية التي تحتاج إلى تبريد دائمقدم لحفظ األ 20تزويد صيدلية األدوية بثالجة كبيرة ال تقل عن  •

 .قدم لحفظ المواد التي تحتاج إلى تجميد 24كذلك فريزر بحجم ال يقل عن 

 .أن تكون بجوانبها أرفف ودواليب •

 طاولة مكتب لمسئول الصيدلية. •

  .لتحديد درجة حرارة الصيدلية جداري ترمومتر  •

 .استراحة األطباء والمساعدين .8
 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة

ون جيدة اإلضاءة تكالتي تساعد على سهولة التنظيف و  جدرانها من الموادأرضيتها و  :المواصفات
 . والتهوية ومكيفة

 :التجهيزات
 .طاولة مكتب لكل طبيب •

خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة  •
 .من األدوات البيطرية لكل طبيبها طبية وغير 

 .أن يلحق بكل غرفة دورة مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة •
 :تودع عام للعيادةمس .9

 .مربع متر 30: ال تقل عن المساحة
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جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات
والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية لألحماض والمواد القلوية 

  بالمستودع.  شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراوح  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة
 : التجهيزات الواجب توافرها

 . أرفف من نوعية جيدة للتخزين •
 .  كيميائيةات التي تحتوي على مواد الفصل بين األغذية والمنتج •
 . على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •

 .جميع المستودعات تكون خاضعة ألنظمة السالمة من الحريق •
 :دورات مياه .10

 مربع لمجموع دورات المياه. متر 20المساحة: 
في أماكن  ( 4على دورات مياه عامة ال تقل عن عدد ) العيادة حتوي ت المواصفات والتجهيزات:

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ويجب أن تكون أرضيتها و  متفرقة من المبنى
ن تكون جيدة ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأ

 .مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية عدد تحتوي علىالتهوية واإلضاءة و 
 ون:الواحدة والخمسادة الم

 فئات وأعداد العاملين المسموح بها للعمل في العيادة التخصصية:
 ( من األطباء البيطريين كحد أدنى. 2عدد ) -8
 . من المساعدين البيطريين كحد أدنى(  2عدد )  -9

 .( فني مختبر 1عدد )  -10
 .مالي( موظف إداري و  1عدد )  -11
 ( من العاملين كحد أدنى. 2عدد )  -12
 .سائق ( 1عدد )  -13
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 ( حارس. 1عدد )  -14

 ون:الثانية والخمسالمادة 
 الشروط التنظيمية الخاصة بهذه العيادة:

 .ون الواحد والخمستوفر العاملين في المادة  .1

بيطري ومساعد بيطري خدمات بيطريه في حالة عدم وجود طبيب  ال يجوز بأي حال تقديم .2
 واحد أو من المرخص لهم.

 فصيلة أخرى غير المرخص لها. يمنع تقديم أي خدمات بيطريه ألي .3

يسمح بمعالجة الحيوانات المريضة خارج موقع العيادة عن طريق عيادة بيطرية متنقلة مرخصة  .4
 من قبل الوزارة.

 
 
 

 والطيور عيادة الحيوانات األليفة
 :الخمسون الثالثة و المادة 

للحيوانات المنزلية األليفة مثل والوقائية  تقديم الخدمات العالجية يرخص لعيادة الحيوانات األليفة والطيور
 األخرى الخاصة بها.الفنية  وتقديم كافة الخدماتغيرها و الطيور و  الكالب والقطط

 :الخمسون الرابعة و المادة 
 :بة العتماد المبنى المعد للعيادةالشروط المطلو 

 .مربعمتر  200ال تقل مساحته اإلجمالية عن العام و  على الشارع أن تكون العيادة في موقع مناسب -1
 )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. العيادةأن يكون مبنى   -2

 :الخمسون الخامسة و المادة 
 :بنى العيادة على األقسام التاليةأن يحتوي م
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 :غرفة استقبال المراجعين .1

المراجعين ومفتوحة بباب آخر على البهو تكون في مقدمة المبنى مكيفة ومهيأة الستقبال وجلوس 
 الستخدامه حين الحاجة.

 .مربع متر 15: ال تقل عن المساحة
 جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.أرضيتها و  :المواصفات
 :التجهيزات

 . مخصص االستقبال المراجعين مكتب •
 وتسجيل مواعيد  الحاالت المرضيةمعلومات العمالء و  للتسجيلتوفير برنامج إلكتروني يخصص  •

 .افة الخدمات التي تقدمها العيادةالزيارة والحجز وك

 .دواليب لحفظ الملفات •

  .اإلرشاديةواستاندات للنشرات  إرشاديةشاشة عرض  •

 

 :غرفة الكشف والعالج .2

 .مربع متر 20ال تقل عن : المساحة
تكون مساحتها مالئمة ويتوفر بها و يجب أن توفر غرفتين للكشف والعالج كحد أدنى. : المواصفات

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة وم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها و أحواض غسيل وخرط
  .التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة الرئيسية

 :التجهيزات
×  .عسم50×  .طسم150)ئرية وال تقل أطوالها عن تيل وحوافها دانلساالستمن طاولة للكشف  •

، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض األدوات (.أسم75
 .الالزمة للعالج



74 
 

دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم  •
الدواليب العلوية من مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء 

 .الزجاج

 .بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقفل لحفظ األدوية تيلنلساالست ( من الدواليب 2عدد ) •

 .قاحات التي تحتاج إلى تبريد دائمقدم على األقل لحفظ األدوية والل 5ثالجة صغيرة حجم  •
 .تم تركيب على جدار غرفة الكشفجهاز عرض صور األشعة وي •

 :غرفة الجراحة .3
 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة

لتنظيف جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة اوأرضيتها و تكون محكمة اإلغالق  المواصفات:
داخلها  دبها حوض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمدومانعة لالنزالق و التطهير و 

 شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.
 :التجهيزات

 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .المعقمة انة لحفظ معدات الجراحةخز  تيلنلسدواليب االست •

 .تعقيم األدوات والمعدات الجراحيةأجهزة  •

والتي تسمح بتحريكها في جميع طاولة مخصصة للعمليات البيطرية للحيوانات األليفة الصغيرة  •
ستيل ومزودة بمصدر ا حسب الحاجة وتكون من األستينلاالتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعه

 إضاءة.

 .األشعة على جدار غرفة  العملياتجهاز عرض صور  •

أثناء القيام بالعمليات تيل مخصصة لوضع معدات الجراحة ( طاولة من األستينلس1عدد ) •
 .الجراحية

 مكيفه.أن تكون  •

 :األولية تبرفحوصات المخغرفة  .4
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 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
يجب أن تكون أرضيتها وجدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة  :واصفاتالم

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 
 .ومكيفةواإلضاءة 
 :التجهيزات

 –حاضنة  –جهاز تعقيم  –طارد مركزي  –: ميكروسكوب ضوئي يجب توفير األجهزة التالية •
وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  المواد التشخيصية حسب الحاجةويمكن زيادة األجهزة المختبر و 

 .للمختبرات البيطرية بالوزارة

مواد مقاوم للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة دواليب تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من  •
سطح مقاوم لألحماض ال، وأن يكون ( أمتار3أليدي وبطول ال يقل عن )بحجم مناسب لغسيل ا

 .ئيةايالكيمالمواد و 

 .مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف عليه •

وال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأط األسطحتركيب  •
مغاسل لأليدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم لألحماض والمواد الكيميائية 

 .ومقاوم للحريق

 .جهاز حاسب آلي لتسجيل بيانات التحاليل واالختبارات وتوثيقها •

 .مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ  •

 :غرفة األشعة .5

 .مربع متر 20: ال تقل عن المساحة
صفات خاصة على أن تكون جدرانها اتجهز العيادة بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بمو  :المواصفات

متخصصة حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) حتى ال تضر مبطنة بمواد عازلة لألشعة 
في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم  اآلخرين (
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جدرانها من المواد ويجب أن تكون أرضيتها و  وجيدة التهوية واإلضاءة من بعد وتكون عالية التكييف
 .التي تساعد على سهولة التنظيف

 :التجهيزات
 .صور األشعة أثناء القيام بأخذ اطاولة لوضع الحيوانات عليه •

 جهاز أشعة إما أن يكون ثابتًا أو متحركًا وذلك حسب الحاجة. •

 .استراحة األطباء والمساعدين .6

 اختياري  :الحالة
 .مربع متر 15عن ال تقل  :المساحة

ون جيدة اإلضاءة جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف و تكأرضيتها و  :المواصفات
 . والتهوية ومكيفة

 :التجهيزات
 .مساعدطاولة مكتب لكل  •

خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة  •
  .ها من األدوات البيطرية لكل طبيبطبية وغير 

 .مياه ومغسلة ومكان استحمام خاصة أن يلحق بكل غرفة دورة •
 :.قسم العناية بالحيوانات7

 .اختياري : الحالة
 مربع. متر 20يجب أن ال تقل عن : المساحة

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه 

 .كون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةوأن ت بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي
 :التجهيزات
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األظافر للقطط والكالب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف تقليم طاولة مخصصة لقص الشعر و   .1
 .ودواليب لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحالقة والتجفيف

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 4عدد )  .2

 .أقفاص للحيوانات الصغيرة  .3

 :( ةيالفندقالخدمات  ) اإليواءقسم  .8
متر مربع كحد أدني وأن  50اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل يبعد عن مرافق العيادة  :الحالة

   يكون هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

 .مربع متر 40يجب أن ال تقل عن  :لمساحةا

ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة واآلخر مفتوح  قسمين األول مبنىينقسم اإليواء إلى : األقسام
 : القسمين، مع وجوب وجود مسافة بين منه مبني مخصص إليواء الكالب قسمو 

 .متر مربع 20جب أن تقل مساحته عن ، ال يالمخصص للقطط والحيوانات الصغيرةالمبني و  القسم: أوالً 

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

 التهوية.مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة  على وي تتحوأن  واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 . للقطط والحيوانات الصغيرة األخرى ستيل مخصصة األستينلأقفاص من  •
 .عليهاع األقفاص أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضًا لوض •
 . تخزين مستلزمات الرعاية والتغذيةأرفف ل •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةالفصل بين األغذية والمنتج •
 . وج المواد األقدم فاألحدثأن تكون حركة التخزين باألرفف على خر  •
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 مربع.  متر 20المكشوف جزئيًا والمخصص للكالب، وال يجب أن تقل مساحته عن  القسم: ثانياً 

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات 

  .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراوح  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 . زئيًا والجزء اآلخر مفتوح للخارجيجب تصميم أقفاص الكالب بحيث تكون مغطاة ج •
م ويكون  3×2، وفي الجزء المفتوح م 3×2 ن أطوالها في الجزء المغلقأقفاص الكالب يجب أن تكو  •

 .  درانه من الشبك الحديدي القوي ج
أن تكون أرضية األقفاص من البالط الخشن المقاوم لألحماض والمواد الكيميائية مع عمل فتحة  •

 .االنغالقأرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة لألوساخ لحمايتها من 
المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر  المطاطتركيب باب رداد من البالستيك أو  •

 . ينالجزئيالكالب يسمح لها بحرية الحركة بين 
 ..مستودع عام للعيادة9

 الحالة: اختياري 
 .مربع متر 15ال تقل عن المساحة: 
تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة جدرانها من المواد التي يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 
  مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية بالمستودع.  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توافرها

 . أرفف من نوعية جيدة للتخزين •
 صل بين األغذية والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية.  الف •
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 . على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •

فيمكن أن تكون ضمن  ، أما باقي المستودعاتقريبًا من الحظائر األعالفستودع موقع م أن يكون  •
 .مبنى العيادة

 .سالمة من الحريقجميع المستودعات تكون خاضعة ألنظمة ال •

 .دورات المياه .11

 .دورات المياه متر مربع لمجموع 15المساحة: 
(  في أماكن  4العيادة على دورات مياه عامة ال تقل عن عدد )  تحتوي  المواصفات والتجهيزات:

يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف  متفرقة من المبنى
ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة 

 مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية. تحتوي علىالتهوية واإلضاءة وأن 
 :ة والخمسون السادسالمادة 

 العيادة:الفئات العاملة المسموح بها للعمل في 
 .من األطباء البيطريين كحد أدنى(  2عدد ) -1
 .كحد أدنى ينبيطريال ينمساعدمن ال(  2عدد )  -2

 ( عامل. 2عدد )  -3
 :ابعة والخمسون السالمادة 

 :ادةالشروط التنظيمية الخاصة بهذه العي
 .والخمسون  السادسةالمادة توفر العاملين في  .1
 .بالعيادةبيطري ال يجوز تقديم أي خدمات بيطريه في حالة عدم وجود طبيب  .2
 .والطيور المنزلية األليفة األخرى ما عداال يجوز معالجة أي نوع من الحيوانات  .3
 .خارج العيادة المرخص بعالجها الحاالت المريضةبعض يجوز معالجة  .4

 .يسمح بترخيص عيادة متنقلة .5
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 بالصقور مركز العناية
 :الخمسون و  الثامنةالمادة 

عالج وإجراء العمليات الجراحية لكافة أنواع الصقور والطيور قديم التالعناية بالصقور مركز يرخص ل
 الجارحة والعناية بها.

 :والخمسون  ةالتاسعالمادة 
 :مبنى المعد لمركز العناية الصقورالشروط المطلوبة العتماد ال

 .متر مربع 200ال تقل مساحته عن العام و على الشارع أن يكون المركز في موقع مناسب  .1
 )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. المركزأن يكون مبنى  .2

 :ن الستوالمادة 
 :األقسام التاليةعلى أن يحوي المبنى 
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 :غرفة استقبال المراجعين -1
 .مربع متر 15: ال تقل عن المساحة

 جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.أرضيتها و  :المواصفات
 :التجهيزات

 . المراجعين ستقبالالمخصص  مكتب •
معلومات العمالء والمرضى وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز  للتسجيلبرنامج إلكتروني يخصص  •

 .افة الخدمات التي تقدمها العيادةوك

 ملفات.الدواليب لحفظ  •

  .اإلرشاديةواستاندات للنشرات  إرشاديةشاشة عرض  •

 :غرفة الكشف والعالج.2

 .مربع متر 20ال تقل عن المساحة : 
وم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها تكون مساحتها مالئمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرط: المواصفات

مجاري موصلة بالشبكة جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها و 
  .الرئيسية

 التجهيزات :
×  .عسم50×  .طسم150ستيل وحوافها دائرية وال تقل أطوالها عن )االستينل منطاولة للكشف  •

( ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض األدوات .أسم75
 .الالزمة للعالج

مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم  دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من •
مناسب لغسيل األيدي وبطول ال يقل عن متر ونصف على أن يكون غطاء الدواليب العلوية من 

 .الزجاج

 .بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقفل لحفظ األدوية المعدنية ( من الدواليب 2عدد ) •
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 .قاحات التي تحتاج إلى تبريد دائموية واللقدم على األقل لحفظ األد (5)ثالجة صغيرة حجم  •
 .لكشفعلى جدار غرفة ا هجهاز عرض صور األشعة ويتم تركيب •

  :ـ غرفة الجراحة3
 .مربع متر 20: ال تقل عن  المساحة

تنظيف جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة الوأرضيتها و تكون محكمة اإلغالق  :المواصفات
ها حوض غسيل مع توصيل خراطيم مياه في جوانبها كما تمد داخلها وفيوتطهير ومانعة لالنزالق 

 شبكة صرف صحي موصله إلى الشبكة الرئيسية لضمان النظافة داخل الغرفة.
 :التجهيزات

 .أدوات متنوعة للجراحة •

 .انة لحفظ معدات الجراحة  المعقمةخز  •

 .تعقيم األدوات والمعدات الجراحيةأجهزة  •

البيطرية للصقور والطيور الجارحة والتي تسمح بتحريكها في جميع طاولة مخصصة للعمليات  •
ستيل ومزودة بمصدر ا حسب الحاجة وتكون من األستينلاالتجاهات وتعديل ميولها وارتفاعه

 إضاءة.

 جهاز عرض صور األشعة على جدار غرفة  العمليات. •

يام بالعمليات أثناء القستيل مخصصة لوضع معدات الجراحة ( طاولة من األستينل1عدد ) •
 .الجراحية

 أن تكون مكيفه. •

  :األولية تبرفحوصات المخغرفة  .4

 .مربع متر 20ال تقل عن : المساحة
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و  :المواصفات

تكون جيدة التهوية و  وغيرهاى والمنظفات والمطهرات لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخر 
 .واإلضاءة ومكيفة
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 :التجهيزات
 –حاضنة  –جهاز تعقيم  –طارد مركزي  –يجب توفير األجهزة التالية : ميكروسكوب ضوئي  •

وبعد الرجوع إلى اإلدارة العامة  المواد التشخيصية حسب الحاجةويمكن زيادة األجهزة المختبر و 
 .للمختبرات البيطرية بالوزارة

تخزين بأحد جدران غرفة المختبر من مواد مقاوم للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة  دواليب •
سطح مقاوم لألحماض ال، وأن يكون ( أمتار3أليدي وبطول ال يقل عن )بحجم مناسب لغسيل ا

 .ئيةايالكيمالمواد و 

 .مكتب بكامل تجهيزاته يخصص للمسئول األول عن أعمال المختبر والمشرف عليه •

الخاصة بالمختبرات وتوزيعها بأطوال تتناسب ومساحة المختبر على أن تزود  األسطحتركيب  •
مغاسل لأليدي موزعة بشكل جيد على أن يكون السطح مقاوم لألحماض والمواد الكيميائية 

  .ومقاوم للحريق

 مروش للطوارئ لحوادث التعرض للمواد الكيمائية ومغسلة للعيون للطوارئ. •

 

 :.غرفة األشعة5
 .مربع متر 20: ال تقل عن ساحةالم

تجهز العيادة بغرفة لألشعة محكمة اإلغالق بموصفات خاصة على أن تكون جدرانها  :المواصفات
حسب المواصفات الفنية المعمول بها دوليًا ) حتى ال تضر  متخصصة مبطنة بمواد عازلة لألشعة

في موقع مناسب لتسهيل وصول الحيوانات إليها وأن تحتوي هذه الغرفة على قسم التحكم  اآلخرين (
يجب أن تكون أرضيتها و جدرانها من المواد  .وجيدة التهوية واإلضاءة من بعد وتكون عالية التكييف

 .التي تساعد على سهولة التنظيف
 :التجهيزات

 .أثناء القيام بأخذ صور األشعة هاية علطاولة لوضع الصقور والطيور الجارح •

 جهاز أشعة إما أن يكون ثابتًا أو متحركًا وذلك حسب الحاجة. •
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 ضرورة توفر مالبس ودروع الرصاص للمراجعين •

 :. استراحة األطباء والمساعدين6

 اختياري  :الحالة
 .مربع متر 20ال تقل عن  المساحة :
ون جيدة اإلضاءة تكالتي تساعد على سهولة التنظيف و  جدرانها من الموادأرضيتها و  :المواصفات

 . والتهوية ومكيفة
 :التجهيزات

 .مساعدطاولة مكتب لكل  •

خزانة لحفظ المالبس الواقية وبعض المستلزمات األخرى الطبية مثل مقياس الحرارة وسماعة  •
 .ها من األدوات البيطرية لكل طبيبطبية وغير 

 .ومغسلة ومكان استحمام خاصةأن يلحق بكل غرفة دورة مياه  •
 :العناية بالصقور والطيور الجارحة.قسم 7

  اختياري : الحالة
 مربع. متر 20عن يجب أن ال تقل : المساحة

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى 
 .تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةو  بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي

 :التجهيزات
طاولة مخصصة للصقور والطيور الجارحة مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف ودواليب لحفظ  •

 .لعنايةاالمستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات 

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 4عدد ) •

 .أقفاص للصقور والطيور الجارحة •

  ( ةيالفندقالخدمات  اإليواء )قسم .8
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كحد أدني وأن يكون  متر 10بعد عن مرافق العيادة اختياري ويجب أن يكون في قسم مستقل ي :الحالة
   هناك عمالة خاصة بهذا القسم.

 .عمتر مرب 35ال تقل عن  :المساحة
المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف  الفندق الخاصة بغرف كسى األرضأن تيجب  :المواصفات

جدرانها من المواد التي تساعد و  سم ، ويجب تغييره كل فترة 20بحيث يتم دكه بسماكة ال تقل عن 
األخرى والمنظفات والمطهرات  على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية

مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة  تحتوي علىوأن  وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة
 .التهوية

 التجهيزات:

ث أن الوكر ال يحمل غير صقر خاصة لوقوف الصقور عليها وتكون بأعداد كافية حيأوكار  •
 . واحد

 .الجدران من نوعية جيدة للتخزين أرفف على •
 فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائييكون ( أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر و 2عدد ) •

 . وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات

 :مستودع عام للعيادة.9

  اختياري : الحالة
 .متر مربع 15: ال تقل عن المساحة

من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة  جدرانهو  يجب أن تكون أرضيته :المواصفات
كون جيدة التهوية والمنظفات والمطهرات وغيرها وي لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى 

  مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. على  وي تحيوأن  واإلضاءة ومكيف
 : التجهيزات الواجب توافرها

 . جيدة للتخزينأرفف من نوعية  •
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 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةالفصل بين األغذية والمنتج •
 .على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •

  :دورات المياه.10

 لمجموع دورات المياه. متر مربع 15عن ال تقل المساحة : 
(  في أماكن 4مياه عامة ال تقل عن عدد )دورات حتوي العيادة على ت المواصفات والتجهيزات:

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف يجب أن تكون أرضيتها و  متفرقة من المبنى
ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة 

 .ة وذلك لزيادة التهويةمراوح شفط كبير تحتوي  التهوية واإلضاءة وأن

 :الواحدة والستون المادة 
 :ا للعمل في مركز العناية بالصقورالفئات العاملة المسموح به

 .من األطباء البيطريين كحد أدنى(  2عدد ) -1
 .من المساعدين البيطريين كحد أدنى(  2عدد ) -2
 .( فني مختبر 1عدد ) -3
 .عامل(  2عدد ) -5

 :الثانية والستون المادة 
 الشروط التنظيمية الخاصة بالمركز :

 .ون الواحد والستفي المادة  المشار إليهمتوفر فئات العاملين  .1
 .مركزبالطرية في حالة عدم وجود الطبيب ال يجوز تقديم أي خدمات بي .2
 .لى الصقور والطيور الجارحة  فقطتقتصر المعالجة ع .3
 .ت المريضة من الصقور خارج المركزيجوز معالجة الحاال .4

طبيب وطاولة كشف مزودة للبطاولة  على أن تجهز مناظير التشخيصية والعالجيةلليسمح بغرفة  .5
 .بإضاءة ودوالب لحفظ المستلزمات وتكون عالية التكيف
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 العيادة البيطرية المتنقلة
 :الستون الثالثة و المادة 

 لعالج الميداني ويتم تجهيزها وفقاً عبارة عن سيارة ذات كفاءة عالية ومجهزه بأهم مستلزمات الكشف وا
تقديم الخدمات البيطرية العالجية والوقائية في المدن للمواصفات والشروط المحددة أدناه ويرخص لها 

 والمناطق النائية حيث التجمعات الحيوانية وفي البادية.
 :والستون  الرابعةالمادة 

 :التنظيمية لهذه العيادة المتنقلةالشروط 
أن يكون لدى صاحب العيادة المتنقلة ترخيص بفتح مستشفى بيطري عام أو متخصص أو   -1

ترخيص بفتح عيادة للرعاية األولية أو عيادة بيطريه متخصصة حسب التصنيف الموضح في هذا 
، كما يسمح الحصول على ترخيص عيادة متنقلة لألطباء البيطريين السعوديين دون الحصول الدليل

 فى أو عيادة.على ترخيص مستش
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سعودي يتولى الخدمات البيطرية واإلشراف الفني على أن يكون ويفضل وجود طبيب بيطري   -2
 العيادة البيطرية المتنقلة.

د حصوله على يسمح لصاحب الترخيص باستقدام طبيب بيطري للعمل بالعيادة المتنقلة بع  -3
 .ترخيص مزاولة المهنة

زارة ) إدارة تم معالجتها حسب النموذج المعد من الو أن يكون في العيادة سجل للحاالت التي ي  -4
 .الثروة الحيوانية (

 .المختصة اإلدارة ال يجوز امتالك أو تشغيل عيادة بيطرية متنقلة إال بترخيص من  -5
 يسمح لها بالعمل في منطقة التابع لها وال المنطقة أو المدينة أو المحافظةيكون عملها في نطاق   -6

 .أخرى 

 
 
 

 :ة والستون الخامسالمادة 
 المواصفات الخاصة بالسيارة :

ألعمال االمدن و أن تكون السيارة من نوع مناسب وبمواصفات تتوفر فيها كفاءة عاليه للعمل ب -1
 .في الطرق الوعرةالميدانية الشاقة 

 .أن تكون مملوكه لصاحب الطلب -2
 .رخصة سير المركبة سارية الصالحيةأن تكون  -3
عرضا وال  2,6أمتار طوال و 6عاده الخارجية عن مناسب ال تزيد إبأن تجهز السيارة بصندوق  -4

باب  ر من سطح األرض ومعزول حراريا وذومت 4,8يتجاوز ارتفاعه بعد تركيبه على السيارة عن 
 .محكم

التنظيف واألرضيات من  أن تكون الجدران الداخلية مبطنة بالبالستيك أو األلمنيوم األملس لسهولة -5
 .البالستيك
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 .ون اإلضاءة داخل السيارة كافيةتكأن  -6
 .ح على الجانبين الخارجين للسيارةأن يتم كتابة اسم العيادة ورقم الترخيص بخط واض -7

 : ة والستون السابعالمادة 
 :في السيارة المعدة كعيادة متنقلةالتجهيزات البيطرية الواجب توفرها 

 .للكشف والعمليات الجراحية ( ة داخل السيارة )تطاولة مثب -1

منه طاولة للكشف ) من  أن يكون أحد جوانب العربة الخارجية مجهزًا بحيث يمكن أن يخرج -2
مخصصة  إضاءة ويكون أعالها الحواف وخفيف الوزن ( تثبت خارجياً  ةستيل دائرياألستينل
وجود مكان مخصص يحفظ و ، فوق الطاولة يمكن أن تطوى وتفرد ، مع وجود مظلة علويةللكشف

 .ستخدام الطبيب البيطري سي مطوي البداخله كر 
 .عديمة الظل ( كشاف لطاولة الكشف والجراحة ) إضاءة -3
 .ة وغيرهاة لحفظ األدويتأرفف ودواليب مثب -4
 .البس الواقية والمستلزمات الطبيةدوالب مثبت لحفظ الم -5
المواد المخدرة ( و  المطهرات لحفظ األدوية السامة، المبيدات، محكم الغلق صندوق  أو دوالب -6

 .ف عليها للخطر ) عظمتين وجمجمة (ليه العالمة المتعار وتوضع ع
  .(الخيوانات ) السماعة , الترمومتر ..المستلزمات الطبية البيطرية لفحص الح -7
 .ت ومعدات جراحية للعمليات الصغرى مالبس واقية ومطهرا -8
 .صابغات وغيرها زجاجية،ي، شرائح ميكروسكوب ضوئ -9

 .جة مثبتة لحفظ األدوية واللقاحاتثال -10
 .حوض غسيل -11
 .نظيفة وحاوية أسفل السيارة للصرفخزان مياه  -12
 .مولد كهربائي -13
 .رلت 50 إلى 25مضخة رش سعة  -14
 .كم الغلق مخصص للمخلفاتصندوق مح -15
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 :        والستون  الثامنةالمادة 
 .وعامل /مساعد بيطري  /يتكون طاقم العيادة البيطرية المتنقلة من سائق / طبيب بيطري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الخدمات الفندقية ( اإليواءمركز 
 والستون :المادة التاسعة 

أثناء عدم  لحيوانات التي يتركها أصحابهال إيواء الحيوانات إيواء فندقي خصوصاز يرخص لهذا المرك
 والعالج عند الحاجة الرعاية الالزمةبحيث يضمن أن تقدم لها  لغيره أو للسفر إما في منازلهم تواجدهم

 .وتقتصر على استقبال الحيوانات المنزلية األليفة والطيور بأنواعها
 :المادة السبعون 

 :تماد المبنى المعد لمركز اإليواءالشروط المطلوبة الع
والمبنية ال تزيد  متر مربع 600ن يكون المركز في موقع مناسب ال تقل مساحته عن أ .1

  %. 60مساحتها عن 
 )الهيكل( حسب مواصفات كود البناء السعودي المعتمد. المركزأن يكون مبنى  .2

 ون:المادة الحادية والسبع
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 :األقسام التاليةعلى أن يحوي المبنى 
 :.غرفة استقبال المراجعين1

 .مربع متر 30عن : ال تقل المساحة
 جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف.أرضيتها و  :المواصفات
 :التجهيزات

 .مخصص االستقبال المراجعين مكتب •

  .معلومات النزالء وتسجيل مواعيد الزيارة والحجز للتسجيلتوفير برنامج إلكتروني يخصص   •
 ملفات.الدواليب لحفظ  •

  .رشاديةإرشادية واستاندات للنشرات اإلشاشة عرض  •

 

  :غرفة الكشف والعالج.2

 اختياري : الحالة
 .مربع متر 30ال تقل عن : المساحة

وم مياه بأحد جوانبها وأرضيتها تكون مساحتها مالئمة ويتوفر بها أحواض غسيل وخرط: المواصفات
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف كما تمدد داخلها مجاري موصلة بالشبكة و 

  .الرئيسية
 التجهيزات :

×  .عسم50×  .طسم150) ائرية وال تقل أطوالها عنستيل وحوافها داالستينل من طاولة للكشف  •
( ، كما يجب أن تحتوى طاولة الكشف على أدراج جانبية وذلك لحفظ بعض األدوات .أسم75

 .الالزمة للعالج

دواليب تخزين بأحد جدران غرفة الكشف من مواد مقاومة للماء علوية وسفلية وتزود بمغسلة بحجم  •
 .الدواليب العلوية من الزجاج يكون غطاءوبطول ال يقل عن متر ونصف و  مناسب لغسيل األيدي
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 .بأبواب سحاب زجاجية مزودة بقفل لحفظ األدوية المعدنية( من الدواليب 2عدد ) •

 .قاحات التي تحتاج إلى تبريد دائملحفظ األدوية والل ثالجة •
 جهاز عرض صور األشعة. •

 :قسم العناية بالحيوانات .3
متر مربع قسم للعناية  25مربع ويقسم إلى قسمين كل قسم  متر 50يجب أن ال تقل عن : المساحة

 بالحيوانات األليفة ) كالب وقطط ( وقسم للعناية بالصقور والطيور الجارحة.
 :قسم العناية بالحيوانات األليفة .أوال

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه  لألحماض

 .وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي
 :التجهيزات

األظافر للقطط والكالب مزودة بإضاءة وفي جوانبها أرفف تقليم طاولة مخصصة لقص الشعر و  •
 .لحفظ المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات الحالقة والتجفيف ودواليب

 .لحفظ المستلزمات واألدوات الخاصة( دوالب 4عدد ) •

 .أقفاص للحيوانات الصغيرة •

 :العناية بالصقور والطيور الجارحةقسم  .ثانيا
سهولة التنظيف ومقاومة جدرانها من المواد التي تساعد على يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات

لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها ومزودة بمصدر للمياه 
 .تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةو  بضغط عالي ومتصلة بشبكة الصرف الصحي

 :التجهيزات
فف ودواليب لحفظ طاولة مخصصة للصقور والطيور الجارحة مزودة بإضاءة وفي جوانبها أر  •

 .المستلزمات مع كامل تجهيزاتها من أدوات ومستلزمات العناية

 .خاصة( دوالب لحفظ المستلزمات واألدوات ال4عدد ) •
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 .أقفاص للصقور والطيور الجارحة •

 ة(:يالفندقالخدمات اإليواء )قسم  .4
متر مربع قسم  50مقسمة إلى قسمين كل قسم  مربع متر 100عن يجب أن ال تقل  المساحة :

 .إليواء الحيوانات األليفة وقسم إليواء الصقور

 :قسم إيواء الحيوانات األليفة :والأ

جزء منه األول مبني ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة واآلخر مفتوح و  قسمينينقسم اإليواء إلى 
 : القسمين، مع وجوب وجود مسافة بين مبني مخصص إليواء الكالب

 :متر مربع 40، ال يجب أن تقل مساحته عن المخصص للقطط والحيوانات الصغيرةالمبني :  والأ

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و المواصفات : 
لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية 

 .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراوح  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة

 التجهيزات الواجب توافرها : 

 . للقطط والحيوانات الصغيرة األخرى ستيل مخصصة أقفاص من األستينل •
 .األقفاص عليهاع أرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيضًا لوض •
 . لتغذيةتخزين مستلزمات الرعاية واأرفف ل •

                 .مربع متر 60، وال يجب أن تقل مساحته عن ًا والمخصص للكالبالمكشوف جزئي القسم: ثانيا

جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة يجب أن تكون أرضيتها و : المواصفات
وغيرها وأن تكون جيدة التهوية  لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات

  .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراوح  تحتوي علىوأن  واإلضاءة ومكيفة

 : التجهيزات الواجب توافرها
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 . زئيًا والجزء اآلخر مفتوح للخارجيجب تصميم أقفاص الكالب بحيث تكون مغطاة ج •
م  3×2وفي الجزء المفتوح م،  3×2قفاص الكالب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق أ •

 .  ن جدرانه من الشبك الحديدي القوي ويكو 
يجب أن تكون أرضية األقفاص من البالط الخشن المقاوم لألحماض والمواد الكيميائية مع عمل  •

 .االنغالقفتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة لألوساخ لحمايتها من 

مقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكالب ال المطاطباب رداد من البالستيك أو  •
 .نيئيالجز يسمح لها بحرية الحركة بين 

 
 

 :ثانيا قسم إيواء الصقور
 المواصفات :

يتم  المخصصة للصقور بالرمل الناعم النظيف بحيث يجب أن تكسى األرضية الخاصة بغرف الفندق 
، ويجب تغييره كل فترة و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة سم 20دكه بسماكة ال تقل عن 

التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون 
 .ح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةمراو تحتوي على وأن  جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة

 .التجهيزات

ث أن الوكر ال يحمل غير صقر كافية حي وكار الخاصة لوقوف الصقور عليهااألداد تكون أع •
 . واحد

 .ى الجدران من نوعية جيدة للتخزينأرفف عل •
( أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويركب فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائي 2عدد ) •

 . ل الغبار والحشراتكهربائي وذلك لمنع دخو 

 .قسم الحجر:5
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متر مربع قسم خاص بحجر  50مربع مقسمة إلى قسمين كل قسم  متر 100ال تقل عن  المساحة :
 الحيوانات األليفة وقسم لحجر الصقور والطيور.

 :أوال قسم حجر الحيوانات األليفة

ويخصص للقطط والحيوانات الصغيرة واآلخر مفتوح  يينقسم اإليواء إلى قسمين األول مبن: األقسام
  القسمين:مع وجود مسافة بين  الكالب،وجزء منه مبني مخصص إليواء 

متر  20جب أن تقل مساحته عن ، ال يالمخصص للقطط والحيوانات الصغيرة: القسم المبني و أوال
 .مربع

 غرف الفندقالريح وبعيدة عن  يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجاه: المواصفات
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية وأرضيتها و 

وأن  والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة
 .تحتوي على مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية

 : هيزات الواجب توافرهاالتج

 . للقطط والحيوانات الصغيرة األخرى تيل مخصصة أقفاص من األستينلس •
 .ًا لوضع األقفاص عليهاأرفف من نوعية جيدة للتخزين ويمكن استخدمها أيض •
 . تخزين مستلزمات الرعاية والتغذيةأرفف ل •

 متر مربع                 30وال يجب أن تقل مساحته عن  للكالب،: القسم المكشوف جزئيًا والمخصص ثانيا

 غرف الفندقه الريح وبعيدة عن يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجا: اتالمواصف
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية وأرضيتها و 

وأن تحتوي  والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفةوالكيميائية األخرى والمنظفات 
  .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهويةعلى مراوح 
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 : التجهيزات الواجب توافرها

  للخارج.يجب تصميم أقفاص الكالب بحيث تكون مغطاة جزئيًا والجزء اآلخر مفتوح  •
م  3×2وفي الجزء المفتوح  م، 3×2 أقفاص الكالب يجب أن تكون أطوالها في الجزء المغلق •

 .  ن جدرانه من الشبك الحديدي القوي ويكو 
يجب أن تكون أرضية األقفاص من البالط الخشن المقاوم لألحماض والمواد الكيميائية مع عمل  •

 .االنغالقفتحة أرضية للتصريف مغطاة بشبك وبداخلها مصيدة لألوساخ لحمايتها من 

المقوى وذلك بين الجزء المفتوح والمغطى من حظائر الكالب  لمطاطاباب رداد من البالستيك أو  •
 .الجزأينيسمح لها بحرية الحركة بين 

 :ثانيا قسم حجر الصقور
أن و اإليواء غرف ه الريح وبعيدة عن يجب أن تكون في أحد جانبي المركز وعكس اتجا :المواصفات

يتم دكه  الناعم النظيف بحيث تكسى األرضية الخاصة بغرفة الحجر المخصصة للصقور بالرمل
، ويجب تغييره كل فترة و جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة سم 20بسماكة ال تقل عن 

التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون 
 .شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية وأن تحتوي على مراوح جيدة التهوية واإلضاءة ومكيفة

 .التجهيزات

األوكار الخاصة لوقوف الصقور عليها كافية حيث أن الوكر ال يحمل غير صقر تكون أعداد  •
 . حدوا

 .ى الجدران من نوعية جيدة للتخزينأرفف عل •
( أبواب لمدخل القاعة يفصل بينهما ممر ويركب فوق الباب الخارجي جهاز ساتر هوائي 2عدد ) •

 كهربائي وذلك لمنع دخول الغبار والحشرات. 

 :لمركز اإليواء .مستودع عام6
 .متر مربع 30ال تقل عن المساحة : 
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من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة  جدرانهو  يجب أن تكون أرضيته المواصفات :
كون جيدة التهوية والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن يلألحماض والمواد القلوية والكيميائية األخرى 

 مراوح شفط كبيرة وذلك لزيادة التهوية بالمستودع. حتوي علىيوأن  واإلضاءة ومكيف
 : التجهيزات الواجب توافرها

 . جيدة للتخزين أرفف من نوعية •
 .  ات التي تحتوي على مواد كيميائيةالفصل بين األغذية والمنتج •
 . على خروج المواد األقدم فاألحدث أن تكون حركة التخزين بالمستودع •
، أما باقي المستودعات فيمكن أن تكون ضمن ًا من الحظائرقريب األعالفموقع مستودع  أن يكون  •

 .المركزمبنى 

  :دورات المياه.7

  مربع عن مجموع دورات المياه. متر 20ال تقل عن المساحة : 
 المواصفات والتجهيزات:

يجب أن و (  في أماكن متفرقة من المبنى4حتوي العيادة على دورات مياه عامة ال تقل عن عدد ) ت
جدرانها من المواد التي تساعد على سهولة التنظيف ومقاومة لألحماض والمواد القلوية تكون أرضيتها و 

 تحتوي علىوالكيميائية األخرى والمنظفات والمطهرات وغيرها وأن تكون جيدة التهوية واإلضاءة وأن 
 مراوح شفط وذلك لزيادة التهوية.

 المادة الثامنة والستون :

 :مل في مركز اإليواءمسموح بها للعالفئات العاملة ال
 .من األطباء البيطريين كحد أدنى(  2عدد ) -1
 .من المساعدين البيطريين كحد أدنى(  1عدد ) -2

 .( من العمال 4عدد ) -35
 :ة التاسعة والستون الماد
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 :الشروط التنظيمية الخاصة بالمركز
 الستون.المشار إليهم في المادة الثامنة و توفر فئات العاملين  .1
يقتصر تقديم الخدمات الطبية للحيوانات التي في مركز اإليواء فقط وال يسمح باستقبال حاالت من  .2

 .للعالج المركزخارج 

في المحجر الخاص بمركز اإليواء قبل  أيام 7يجب أن يوضع الحيوان تحت المالحظة لمدة  .3
 المركز.دخوله 

  فقط.للحيوانات المرخص بإيوائها  أإليواءيكون  .4
 


