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العراق- إقلیم كوردستان 

في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین

)6(تعلیمات رقم 

إجازة منح تعلیمات
االستشاریة البیطریةالمكاتب

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

المصادق علیھمن النظام الداخلي ) 111(والمادة ، 31/12/1998بتاریخ ) 20(رقم 
قرر مجلس نقابة األطباء البیطریین في كوردستان بجلستھ ، 26/8/2010بتاریخ 
منح تعلیمات ) 6(لیمات رقم عتاصدار 2011/ 11/ 24یوم الخمیس المصادف المنعقدة 

.المكاتب االستشاریة البیطریةاجازة 

:1المادة 
:ھاالمعاني المبینة إزائیقصد بالكلمات والتعابیر

.العراق-في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین: النقابة
البیطرياالستشاري مكتب ال: االستشاريالمكتب
.سنة15االستشاري ممن لدیھ خدمة فعلیة الطبیب البیطري: البیطري االستشاريالطبیب
.بكل فروعھا واختصاصاتھامھنة الطب والجراحة البیطریة: المھنة

.العراقفي اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریینعضو : العضو
.النظام الداخلي: النظام
.اقلیم كوردستان العراق: االقلیم

:2المادة 
، دون استشاريمكتب ، منتمي او غیر منتمي للنقابة، فتح استشاريبیطريال یجوز ألي طبیب

.ابةالحصول على اجازة ترخیص واجازة ممارسة المھنة من قبل النق



3

:3المادة 
بموجب أمر نقابي بعد توفر الشروط المطلوبة لذالك، وبموجب االستشاريمكتب فتح التمنح اجازة 

.االستشاريمكتبشھادة جداریة یتم تأطیرھا ووضعھا في مكان بارز في ال

:4المادة 
ة البكالوریوس في البیطري الحاصل على شھادطبیبمھنة في المكتب اال من قبل الالممارسة ال یجوز 

خدمة سنة15وان ال یقل خدمتھ عن ، او فما فوقالطب والجراحة البیطریة من جامعة معترف بھا
.نقابةالمھنیة فعلیة، ویكون عضوا مسجال في 

:5المادة 
على ان تراعى المسؤولیة مكتب واحدالكثر من طبیب في االستشاري المكتبمنح اجازة فتح یجوز 

.حسب االقدمیة

:6المادة 
في تخطیط واقامة مشاریع الدواجن والتوجیھات والتوصیات المشورة االستشاري یقدم المكتب :أوال

ووضع برامج الحمایة والتحصین من االمراض ، الثروة الحیوانیة والمرافق البیطریة واالشراف علیھاو
دویة والمواد البیطریة وتصنیع تصنیع االعلى واالوبئة، واالشراف على تنفیذ ھذه البرامج، واالشراف 

.والصحة العامةالسالمةیضمن یراعى وبما ،تركیب ونوعیة ومالئمة االعالف وخزنھاو

:7المادة 
والمرافق المشاریع واقامة وتخطیط تسجیل بسجالت خاصةمسك االستشاري كتبمالفي على الطبیب

للتفتیش والتدقیق من ةمعرضن السجالت وتكو، واالعالفوتصنیع االدویة وبرامج الحمایة والتحصین 
.، وتتخذ النقابة االجراءات القانونیة بحق المخالفینالنقابةلجان التفتیش الخاصة بقبل 

:8المادة 
.الئق ومستلزمات مكتبیةوتجھز باثاث مكتبتنظم وترتب ال: أوال
الشھادة والكلیة والجامعة واسم الطبیب واالستشاري اسم المكتبمتضمنا ) المكتب(طبع دفتر : ثانیا

.وسنة التخرج ورقم وتاریخ اجازة النقابة وعنوان العیادة ورقم التلفون واالیمیل ان وجد
ھا في مكان ووضع) سم عرض70سم طول 150(بقیاس ) قطعة التعریف(تصمیم بورد المكتب: ثالثا

:متضمنا ما یلي، بارز من واجھة المكتب
االحمرباللوناالستشاري اسم المكتب.1
اسم الطبیب البیطري باللون االزرق.2
الشھادة والكلیة واسم الجامعة وسنة التخرج.3
رقم وتاریخ االجازة.4

:9المادة 
مناسبا مع اھمیتھا المھنیة والعلمیة واالجتماعیة مع مراعاة ان االستشاري مكتبیجب ان یكون موقع ال

.تكون قریبة من الجھات المستفیدة
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:10المادة 
الصحة لخدمات االستشاریة مكاتب الجوز بیع وتداول ایة أدویة او لقاحات او مواد بیطریة في ال ی

.البیطریة

:11المادة 
خر ااستشاري لفترة تتجاوز الشھر دون انابة من طبیب بیطري االستشاري مكتبترك الال یجوز 

حال من االحوال، والمخالف تتخذ الى افراد أخرین من غیر االطباء بايوبعلم النقابة، وال یجوز تركھ
.النقابة بحقھ االجراءات القانونیة

:12المادة 
باخالص واھتمام وان یبذل كل ما في االستشاري في المكتبان یؤدي واجبھ االستشاري على الطبیب 

مھنیة بالتزام ، وان یعمل على ابراز شخصیتھ العلمیة والطاقتھ من عنایة علمیة وشخصیة تجاه عملھ
.وحرص نابع من ادراكھ بالمسؤولیة واخالقیات السلوك المھني

:13المادة 
خالفاَ االستشاري المكتبفي مھنة المارس یكل من تقوم النقابة باتخاذ أشد االجراءات القانونیة ضد 

مة تدل على انتحل أیة تسمیة أو لقب  أو عالوضد كل من ،النقابة ونظامھا وتعلیماتھاالحكام قانون 
.خالفاَ للحقیقةاستشاري انھ طبیب بیطري 

:14المادة 
لنقابة امھنیا ونقابیا بقانون ونظام ان یلتزم االستشاري مكتبفي الاالستشاري طبیب البیطريعلى ال

، وااللتزام بالقوانیین واالنظمة والتعلیمات الخاصة بالتشریعات البیطریة الصادرة من وتعلیماتھا
المستجدات في بشأن یصدر ویراعي احكام اي تشریع معمول بھ لحكومیة ذات العالقة، الجھات ا

.القطاع البیطري والثروة الحیوانیة

:15المادة 
والشؤون ان یلتزم بالتعلیمات الصادرة بخصوص الصحة الحیوانیة االستشاري البیطري على الطبیب 

ان یخبر اقرب مركز بیطري حكومي في نقابة، ووالالمختصة من الجھات الحكومیة الصادرة البیطریة 
.حالة االشتباه بوجود مرض معد او وبائي

:16المادة 
في بنایة یمارس العمل فیھا او في بنایة استشاري مكتبان یتخذ بیطري استشاري ال یجوز الي طبیب 

.للبت فیھنقابةى الوعند عدم االتفاق یرفع االمر المجاورة لھا زمیل آخر دون موافقة ذلك الزمیل،

:17المادة 
ان یعطي وفقا الي قانون او االستشاري المكتبفي االستشاري البیطري على الطبیب بتأیید من النقابة 

ایة شھادة او تقریر او تبلیغ او مستند آخر من ھذا النوع مما یحتاج لمقاصدفي اقلیم كوردستان نظام 
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لى ان تكون مطابقة لمشاھدتھ الطبیة ویحظر علیھ ان یعطى ذلك عاو مھنیة او علمیة، اداریة او فنیة 
.بدافع االرضاء او المحاباة

:18المادة 
خطیة بیطریة ان یمتنع عن اعطاء اي شھادة االستشاري المكتبفي االستشاري البیطري على الطبیب 

.بعلم وتأیید النقابةعندما یطلب منھ رسمیاً اال 

:19المادة 
العمل المھني في شروط ومواصفات وممارسة المھنة تعلیمات ة جھة عدى النقابة اصدار ال یحق الی

وعلى كافة االطراف ذات العالقة وتعلیماتھا قانون النقابة ونظامھاوفق البیطریةاالستشاریةمكاتب ال
.االلتزام بتنفیذھا

:20المادة 
من قبل اي شخص غیر االستشاریة مكاتبفي النةھلملاخبار النقابة عن ایة ممارسة غیر قانونیة : أوال

.مؤھل لممارستھا قانونیا
اخبار السلطات الصحیة البیطریة والجھات ذات العالقة عن ایة حالة غیر قانونیة تخص البیطرة : ثانیا

.واعالم النقابة بذلك

:21المادة 
تخطیط المشاریع في غیر مسؤول عن الخطأ االستشاري مكتبفي الاالستشاري الطبیب البیطري 

.اذا ثبت استعانتھ بالوسائل العلمیة والعملیة المتاحةوالتراكیب العلفیة ووضع البرامج

:22المادة 
مھنة في الللتصرف باالمور المتعلقة باالستشاریین قائمین من غیر االطباء البیطریینال یجوز تواجد

.االستشاریةمكاتبال

:23المادة 
عند ممارستھ للعمل االستشاري التقالید والسلوكیات المھنیة من قبل الطبیب البیطري مراعاة االعراف و

.البیطریةالصحة لخدمات االستشاریة تب امكالفي 

: 24المادة 
:من النظام الداخلي للنقابة تستوفى الرسوم المھنیة كالتالي) 96(وفقا للمادة 

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

الف دینار) 50(الف دینار وتجدد سنویا ) 100(رسم اجازة ممارسة المھنة -ب 
.الف دینار) 250(جدد سنویاَ یوالف دینار ) 500(رسم اجازة فتح مكتب-ج
.الف دینار) 50(اي مرفق رسم الكشف على - د
.الف دینار) 25(النقابةكتاب تأییدسوم ر-ه
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:25المادة 
.لشروط واحكام ھذه التعلیماتعند مخالفتھمكتبللنقابة وفقا لقانونھا ونظامھا حق اغالق ال

:26المادة 
بكل النقابةوابالغ ه التعلیماتمراقبة تنفیذ احكام ھذ، وكل عضو في النقابةوالفروعلمجلسیحق ل

.مھمخالفة الحكا

:27المادة 
.تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ المصادقة علیھا

النقیب
لطیف محمود أجمد. د

نقابة االطباء البیطریین في كوردستان


