
اقلیم كوردستان العراق

اقلیم كوردستانفي نقابة االطباء البیطریین

)4(تعلیمات رقم 

فتحإجازةتعلیمات 
البیطریةالمذاخر 

الشركات البیطریة المجازةعمل و

اربیل
2011



2

العراق- إقلیم كوردستان 

في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین

)4(مات رقم تعلی

فتحتعلیمات إجازة 
البیطریةذاخرالم

وعمل الشركات البیطریة المجازة

الخامسة والعشرین من قانون نقابة االطباء البیطریین في ) 25(استنادا الى المادة 
كوردستان العراق بالقرار لالصادر من المجلس الوطني 1998لسنة ) 9(رقم كوردستان

من النظام الداخلي المصادق علیھ) 111(والمادة ، 31/12/1998بتاریخ ) 20(رقم 
قرر مجلس نقابة األطباء البیطریین في كوردستان بجلستھ ، 26/8/2010بتاریخ 

تعلیمات ) 4(لیمات رقم عتاصدار 2011/ 11/ 24یوم الخمیس المصادف المنعقدة 
.وعمل الشركات البیطریة المجازةالبیطریةمذاخرفتح الاجازة 

:1المادة 
:المعاني المبینة إزائھایقصد بالكلمات والتعابیر

.العراقفي اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین: النقابة
المذخر الطبي البیطري: المذخر
.الشركة المنتجة او المستوردة او المتعاملة مع االدویة واللقاحات والمستلزمات البیطریة: الشركة
.بة االطباء البیطریین في المحافظةفرع نقا: الفرع

.الطبیب البیطري: الطبیب
.بكل فروعھا واختصاصاتھامھنة الطب والجراحة البیطریة: المھنة

.عضو نقابة االطباء البیطریین: العضو
.النظام الداخلي: النظام
.اقلیم كوردستان العراق: االقلیم

:2المادة 
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، دون مذخر طبي بیطريمي او غیر منتمي للنقابة، فتح ، منتبیطريال یجوز ألي طبیب: أوال
.، وتجدد سنویاالحصول على اجازة ممارسة المھنة من قبل النقابة

الدویة واللقاحات والمواد البیطریة المجازة أو المتعاملة مع االمستوردة المنتجة أو على الشركات : ثانیا
.وباجازة من النقابةتعیین طبیب بیطري مشرفا بعقد مسجل لدى كاتب العدل،

:3المادة 
بموجب أمر نقابي بعد توفر الشروط المطلوبة لذالك، وبموجب شھادة المذخرتمنح اجازة فتح : أوال

.جداریة یتم تأطیرھا ووضعھا في مكان بارز في العیادة
نقابة بعد بموجب أمر نقابي من المقر العام للبیب البیطري لدى الشركةتمنح اجازة اشراف للط: ثانیا

توفر الشروط المطلوبة لذالك، وبموجب شھادة جداریة یتم تأطیرھا ووضعھا في مكان بارز في 
.الشركة

:4المادة 
بالمفرد باي حال من د البیطریة من قبل المذخر والشركةبیع االدویة واللقاحات والموایجوز ال 

وال یجوز التجھیز المباشر اال من البیطریة، ، والتجھیز یتم من قبلھما بالجملة للعیادات الطبیةاالحوال
.وتتخذ النقابة االجراءات القانونیة ضد المخالفین، العیادات البیطریةخالل العیادات 

:5المادة 
موادالواالدویة واللقاحاتحفظ ،المذخر والمشرف لدى الشركةالطبیب البطري في على :أوال

النقابة نیة والبیطریة والصحیة والبیئیة التي تصدرھا وفق الشروط المھالبیطریة والمستلزمات 
.والجھات ذات العالقة، والمخالف تتخذ النقابة بحقھ االجراءات القانونیة

لاإلدخاوتسجیل بسجالت خاصةمسك المذخر والمشرف لدى الشركةعلى الطبیب البیطري في : ثانیا
، المواد البیطریةالمستلزمات وواللقاحات والمتداولة من االدویةموادمن الوالصرفیات و اإلخراج 

، وتتخذ النقابة النقابةلجان التفتیش الخاصة بللتفتیش والتدقیق من قبل ةمعرضوتكون السجالت 
.االجراءات القانونیة بحق المخالفین

:6المادة 
:المستلزمات التالیةتوفیر مع وتجھز باثاث الئق والشركةالمذخرتنظم وترتب : أوال

.حسب حجم وطاقة الخزنالبیطریةالموادوحفظ االدویةلانات خز.1
.حسب حجم وطاقة الخزنلحفظ اللقاحاتاتوبراداتثالج.2

واسم الطبیب والشھادة والكلیة والجامعة وسنة اسم المذخر او الشركة متضمنا دفتر وصلطبع : ثانیا
.یمیل ان وجدعنوان ورقم التلفون واالالالتخرج ورقم وتاریخ اجازة النقابة و

ووضعھا في كحد أدنى ) سم عرض70سم طول 150(بقیاس ) قطعة التعریف(تصمیم بورد: ثالثا
:متضمنا ما یليمكان بارز من واجھة العیادة، 

اسم المذخر او الشركة .1
تخصص المذخر او الشركة.2
رقم وتاریخ االجازة.3
اسم الطبیب البیطري. 4
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:7المادة 
واالجتماعیة مع والصحیة مناسبا مع اھمیتھا المھنیة والعلمیة او الشركةالمذخریجب ان یكون موقع 

.مراعاة ان تكون قریبة من الجھات المستفیدة

:8المادة 
على شھادة البیطري حاصالطبیبالباجازة المذخر او المشرف لدى الشركة یحصر: أوال

وان ال تقل خدمتھ عن ، معترف بھامن جامعةوفما فوق البكالوریوس في الطب والجراحة البیطریة 
.ویكون عضوا مسجال في نقابة االطباء البیطریین في كوردستانخمس سنوات، 

یجوز طلب اجازة فتح المذخر من قبل اكثر من طبیب بیطري على ان یسجل المذخر باسم من : ثانیا
.یمتلكھ

.عقد االیجار والمستمسكات القانونیة االخرىابراز االوراق الثبویتة و: ثالثا

:9المادة 
لفترة تتجاوز الشھر دون انابة من طبیب بیطري اخر وبعلم ة المستوردة كراو الشالمذخرترك ال یجوز 

النقابة، وال یجوز تركھا الى افراد أخرین من غیر االطباء البیطریین باي حال من االحوال، والمخالف 
.قھ االجراءات القانونیةتتخذ النقابة بح

:10المادة 
باخالص واھتمام وان یبذل كل ما في طاقتھ من المذخر او الشركةفي على الطبیب ان یؤدي واجبھ 

، وان یعمل على ابراز شخصیتھ العلمیة والمھنیة بالتزام وحرص عنایة علمیة وشخصیة تجاه عملھ
.ھنينابع من ادراكھ بالمسؤولیة واخالقیات السلوك الم

:11المادة 
المذخر او في مارس مھنة الطب البیطري یكل من تقوم النقابة باتخاذ أشد االجراءات القانونیة ضد 

انتحل أیة تسمیة أو لقب  أو عالمة وضد كل من ،النقابة ونظامھا الداخليخالفاَ الحكام قانون الشركة
.تدل على انھ طبیب بیطري خالفاَ للحقیقة

:12المادة 
، للنقابة وتعلیماتھاقانون والنظام الداخليالمھنیا ونقابیا بان یلتزم والشركةأالمذخر في طبیبلى الع

الجھات الحكومیة وااللتزام بالقوانیین واالنظمة والتعلیمات الخاصة بالتشریعات البیطریة الصادرة من 
في القطاع البیطري والثروة المستجدات بشأن یصدر ویراعي احكام اي تشریع معمول بھ ذات العالقة، 

.الحیوانیة

:13المادة 
ایة شھادة او او تعلیمات منحقانون او نظام وفقا لوالمذخر او الشركةفي على الطبیببتأیید من النقابة 

على او مھنیة او علمیة، اداریة او فنیة تقریر او تبلیغ او مستند آخر من ھذا النوع مما یحتاج لمقاصد
.بقة لمشاھدتھ الطبیة ویحظر علیھ ان یعطى ذلك بدافع االرضاء او المحاباةان تكون مطا
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:14المادة 
خطیة بشأن اي مستحضر بیطریة ان یمتنع عن اعطاء اي شھادة المذخر او الشركةفي على الطبیب

یطلب وعندما ونتیجة تجربة فعلیة والتركیز على المواد الفعالة في المستحضر طبي اال لغایات علمیة 
.بعلم وتأیید النقابةمنھ رسمیاً 

:15المادة 
العمل المھني في شروط ومواصفات وممارسة المھنة تعلیمات ال یحق الیة جھة عدى النقابة اصدار 

.وعلى كافة االطراف ذات العالقة االلتزام بتنفیذھاقانون الوفق الشركاتوالمذاخر

:16المادة 
من قبل اي شخص غیر الشركاتوأخر االمذفي نة ھلملمارسة غیر قانونیة اخبار النقابة عن ایة م: أوال

.مؤھل لممارستھا قانونیا
اخبار السلطات الصحیة البیطریة والجھات ذات العالقة عن ایة حالة غیر قانونیة واعالم النقابة : ثانیا
.بذلك

:17المادة 
خر االمذفي یةالبیطرالفنیةباالمور ال یجوز تواجد قائمین من غیر االطباء البیطریین للتصرف

.، وتتخذ النقابة اجراءات قانونیة بحق المخالفینوالشركات

:15المادة 
بعلم النقابة استخدام الكوادر الوسطیة من ذوي المھن البیطریة تحت إشرافھ في المذخر أو للطبیب

.نةمھالالشركة، وعلى أن یكون االستخدام وفقا لضوابط السلوك لممارسة 

:18المادة 
خاصة شركاتالالمذاخر وقبل منمواد بیطریةمستلزمات أو أدویة او لقاحات او ایة استیرادال یجوز 

.بالعالج او التحصین الوقائي او المكافحة ما لم تكن حاصلة على موافقة الجھات ذات العالقة

:19المادة 
المذاخر او عند ممارستھ للعمل في بل الطبیبات المھنیة من قمراعاة االعراف والتقالید والسلوكی

.الشركات

: 20المادة 
:من النظام الداخلي للنقابة تستوفى الرسوم المھنیة كالتالي) 96(وفقا للمادة 

:وھى كاالتى: الرسوم المھنیة النقابیة
.الف دینار) 50(الف دینار ویجدد سنویا ) 50(رسم االنتماء للنقابة الول مرة –أ 

الف دینار) 50(الف دینار وتجدد سنویا ) 100(رسم اجازة ممارسة المھنة -ب 
.الف دینار) 500(ویجدد سنویا دینارملیون) 1(رسم اجازة فتح مذخر -ج
.ملیون دینار) 1(ویجدد سنویا دینارملیون) 2(شركة اجازة الرسم - د
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.الف دینار) 50(رسم الكشف على اى مرفق -ه
.الف دینار) 25(النقابةكتاب یدتأیرسوم - و

:21المادة 
وطلب غلق الشركة من الجھات ذات ،المذخرحق اغالق وتعلیماتھا لقانونھا ونظامھاللنقابة وفقا

.ا لشروط واحكام ھذه التعلیماتمعند مخالفتھ،قةالالع

:22المادة 
النقابةوابالغ ه التعلیماتاحكام ھذمراقبة تنفیذ وكل عضو في النقابةوالفروعاعضاء المجلسعلى 

.بكل مخالفة الحكامھ

:23المادة 
.المصادقة علیھاتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ 

النقیب
لطیف محمود أجمد. د

نقابة االطباء البیطریین في كوردستان


