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العراق- إقلیم كوردستان 
في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین

)7(تعلیمات رقم 

جازةتعلیمات منح إ
البیطرياالشراف الصحي

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

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

) 7(التلعیمات رقم اصدار 2012/كانون الثاني/29المصادف االحدیوم المنعقدة 
.البیطرياالشراف الصحياجازة منح تعلیمات 

:1المادة 
:المعاني المبینة إزائھایقصد بالكلمات والتعابیر

.في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین: النقابة
.فرع نقابة االطباء البیطریین في المحافظة: الفرع

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

االشراف الصحي البیطرياجازة : اإلجازة
النقابةعضو : العضو
الداخلي للنقابةالنظام : النظام
.اقلیم كوردستان العراق: االقلیم

:2المادة 
ان یؤدي واجبھ باخالص واھتمام وان یبذل كل ما في طاقتھ من عنایة علمیة المشرفعلى الطبیب 

، وان یعمل على ابراز شخصیتھ العلمیة والمھنیة بالتزام وحرص نابع من ادراكھ وشخصیة تجاه عملھ
.الحفاظ على الصحة العامة للمواطنین في االقلیممھنة من أجل الممارسة بالمسؤولیة واخالقیات 

:3المادة 
، دون الحصول ممارسة االشراف الصحي البیطريال یجوز ألي طبیب، منتمي او غیر منتمي للنقابة، 

.نقابةالعلى اجازة ترخیص واجازة ممارسة المھنة من قبل 
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:4المادة 
لوزارة الزراعة والموارد 2011سنة ) 10(من التعلیمات رقم ) 3(من المادة )2(استنادا الى التسلسل 

الحاصل على شھادة البكالوریوس في الطب طبیبالاال من قبلاالشرافممارسة ال یجوز المائیة
من ومعدلة بھاةمن جامعة معترفومن جامعة كوردستانیة او عراقیة او وفما فوق والجراحة البیطریة 

.التعلیم العالي، وان یكون عضوا في النقابةقبل وزارة

:5المادة 
:شروط منح اجازة االشراف

اكتمال الشروط وفق ھذه مقدم من قبل الطبیب مع تمنح إجازة االشراف بناءا على طلب تحریري : اوال
.التعلیمات

.وسكنة االقلیممن مواطني ان یكون :ثانیا
.الوریوس في الطب والجراحة البیطریة وفما فوقان یكون حاصال على شھادة البك: ثالثا

سنوات خدمة مھنیة فعلیة، او اجتاز دورة متخصصة باالشراف مقامة ) 3(قد أكمل الطبیب فترة : رابعا
.من قبل النقابة او المؤسسات البیطریة الرسمیة

.وتعلیماتھام بقانون النقابة ونظامھاالتعھد كتابیا بااللتزا: خامسا
.ر أمر نقابي بمنح اإلجازة وتجدد سنویا، ویزود الطبیب المجاز بشھادة جداریةیصد: سادسا
.یكون عمل الطبیب المجاز لالشراف ضمن عمل فرع النقابة الذي ینتسب الیھ: سابعا

:6المادة 
النقابة خالفاَ الحكام قانون االشرافمارس یكل من االجراءات القانونیة ضد تقوم النقابة باتخاذ

أو عالمة تدل على انھ طبیب خالفاَ انتحل أیة تسمیة أو لقبوضد كل من ،ھا وتعلیماتھاونظام
.للحقیقة

:7المادة 
: أوال

الثروة تخضع مشاریع لوزارة الزراعة والموارد المائیة 2011سنة ) 10(حسب التعلیمات رقم 
شركات قس ومعامل العلف ووالمفاوالمجازر بكافة انواعھا واالسماك والنحل الدواجن الحیوانیة و

ومحالت بیع اللحوم وااللبان وجمیع المنتوجات المصنعة وغیر المصنعة ذات االصل الحیواني،
لالشراف الصحي البیطرى الدائم وذلك لغرض السیطرة على االمراض الحیوانیة واالمراض 

.، لضمان السالمة والصحة العامةالمشتركة بین االنسان والحیوان
: ثانیا
االشراف الصحي البیطري وفق عقد یبرم لدى كاتب العدل بین الطبیب وصاحب المشروع یضمن یتم

لضمان تنفیذ ھاوتؤید من قبلووفق صیغة تنظمھا النقابة، للطرفین الواجبات والحقوق وااللتزامات، 
.العقد

:8المادة 
:أوال

:راة الزراعة والموارد المائیةلوز2011سنة ) 10(التعلیمات رقم من ) 8(التسلسلاستنادا الى 
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المدرجة ادناه مرافق البمختلف اختصاصاتھم والقابھم المھنیة تشمل الطباءاالشراف لمجاالت عمل 
:، وكاآلتيلذلكعلى ان تتوفر الشروط والضوابط المطلوبة 

.)االشراف على مشروع واحد(ع دجاج االجداد یرامش–1
.)لى مشروعیناالشراف ع(ع دجاج االمھات یرامش–2
.)االشراف على مشروعین(ع دجاج البیاض یرامش–3
.)مشاریع) 5(االشراف على (ع دجاج اللحم یرامش–4
.)روعینمشاالشراف على (ع مفقس الدواجن یرامش- 5
.)مشاریع) 5(االشراف على (المجترات الصغیرةع یرامش–6
.)ریعمشا) 3(االشراف على (المجترات الكبیرةع یرامش–7
.)مشاریع) 5(االشراف على (الثروة السمكیةع یرامش–8
.)مجزرة واحدةاالشراف على (زر امجال–9

.))مولین(االشراف على سوقین (االسواق الموالت –10
).االشراف على معمل واحد(ف عالاالمل امع–11
).االشراف على معمل واحد(معامل المنتوجات الحیوانیة –12
:ثانیا
یحق لوزارة الزراعة والموارد المائیة، 2011سنة ) 10(من التعلیمات رقم ) 5(تنادا الى المادة اس

.للطبیب المجاز االشراف على شركة واحدة اضافة الى ما ورد في اوال اعاله

:9المادة 
رقم من التعلیمات ) 3(عند االشراف على مشاریع الدواجن على الطبیب االلتزام بما ورد في المادة 

.لوزارة الزراعة والموارد المائیة2011سنة ) 10(

:10المادة 
) 4(المنتوجات الحیوانیة على الطبیب االلتزام بما ورد في المادة اوعند االشراف على معامل العلف 

.لوزارة الزراعة والموارد المائیة2011سنة ) 10(من التعلیمات رقم 

:11المادة 
او الشركات المصنعة او المتعاملة مع المنتوجات الحیوانیة على الطبیب عند االشراف على االسواق

.لوزارة الزراعة والموارد المائیة2011سنة ) 10(من التعلیمات رقم ) 5(االلتزام بما ورد في المادة 

:12المادة 
) 6(ب االلتزام بما ورد في المادة عند االشراف على مشاریع المجترات الصغیرة والكبیرة على الطبی

.لوزارة الزراعة والموارد المائیة2011سنة ) 10(من التعلیمات رقم 

:13المادة 
من التعلیمات ) 7(عند االشراف على مشاریع الثروة السمكیة على الطبیب االلتزام بما ورد في المادة 

.لوزارة الزراعة والموارد المائیة2011سنة ) 10(رقم 
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:14لمادة ا
یجب اعاله، ) 7(واصحاب المشاریع المذكورة في المادة اطباءمجموعة طبیب او بین عقد اشرافكل 
لمراعاة االمور للتصدیق والتأیید تكون النقابة طرف ثالث تم بعقود تحترم االستقالل المھني لھم ویان 

.الفنیة والمھنیة والعلمیة

:15المادة 
قبل من ةومختوممرقمة صفحاتھ وین مالحظاتھ في سجل خاص باالشراف یقوم الطبیب بتد:أوال

.النقابة
.تكون زیارات الطبیب لمكان االشراف اسبوعیة وحسب الحاجة: ثانیا
.یقوم الطبیب برفع تقاریر شھریة عن االشراف الى النقابة ومدیریة البیطرة في المحافظة: ثالثا

:16المادة 
.لالشرافالتعامل مع االمور الفنیة فيعلمیة ومھنیةء الى اسالیب اللجوعلى الطبیب:أوال
.مھنیا وخدمیامناسبا كن غیر معدة اعدادا افي امشرافاالال تجوز ممارسة :ثانیا
الطباءالشخصیة المعنویة والمھنیة لیسيء الى المھنة والى اللجوء الى تصرف اوسلوك ال یجوز :ثالثا

.عند االشراف

:17المادة 
، وااللتزام بالقوانیین واالنظمة لنقابة وتعلیماتھامھنیا ونقابیا بقانون ونظام اان یلتزم طبیبعلى ال

ویراعي احكام الجھات الحكومیة ذات العالقة، والتعلیمات الخاصة بالتشریعات البیطریة الصادرة من 
.االنسان والحیوانواالمراض المشتركة بین الحیوانیةالصحةبشأن یصدر اي تشریع معمول بھ 

:18المادة 
اقرب مركز بیطري حكومي في حالة االشتباه بوجود مدیریة البیطرة والنقابة او یخبر ان على الطبیب

.، واي مخالفة في مكان عملھ تضر بالصحة العامةخالل عملیة االشرافيمرض معدوباء أو 

:19المادة 
االحترام المتبادل على اساس ب وصاحب المشروعالعمل المھني بین الطبییجب ان تسود عالقات 

، وتنفیذ رد فعلوالحرص على تجنب اي فعل قد ینتج عنھ طرفینمصالح الالمھنة واستقالل ومراعاة
.ما یدون من مالحظات في سجل االشراف

:20المادة 
ة االشراففي عملیالعمل المھني شروط ومواصفات تعلیمات وال یحق الیة جھة عدى النقابة اصدار 

.ھاوعلى كافة االطراف ذات العالقة االلتزام بوتعلیماتھا قانون النقابة ونظامھا الداخليوفقا ل

:21المادة 
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، من قبل اي شخصعند االشرافعن ایة ممارسة غیر قانونیة السلطات البیطریة والنقابة اخبار 
الصحة العامةغیر قانونیة تخص حالة مخالفة او والجھات ذات العالقة عن ایة اخبار السلطاتو

.واعالم النقابة بذلك

:22المادة 
بالوسائل اذا ثبت استعانتھ تقدیر الحالة خالل عملیة االشرافغیر مسؤول عن الخطأ في الطبیب

.المتاحةالعلمیة والفنیة

:23المادة 
حصرااص الطبیبھي من اختصاالشراف وللتصرف بامور قائمین من غیر االطباءال یجوز تواجد

.وتتخذ النقابة اجراءات قانونیة بحق المخالفین

:24المادة 
بعلم النقابة استخدام الكوادر الوسطیة من ذوي المھن البیطریة تحت بموافقة صاحب المشروع وللطبیب
.المھنة، وعلى أن یكون االستخدام وفقا لضوابط السلوك لممارسة خالل عملیة االشرافإشرافھ 

:25ة الماد
، مھنةالوكرامة ونبل وانسانیة مھنیة مع مھنة اخرى ال تتفق ممارسة ايال یجوز للطبیب المشرف

.العضویة في النقابةجمیدتیتم وبعكسھ 

:26المادة 
في اي االشراف عند ممارستھ لعمل ات المھنیة من قبل الطبیبمراعاة االعراف والتقالید والسلوكی

.في القطاع االھليمھنة المجال من مجاالت 

: 27المادة 
: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(ف دینار وتجدد سنویا ال) 100(رسم اجازة ممارسة المھنة -ب 
.الف دینار) 200(الف دینار ویجدد سنویا ) 200(البیطري الصحي رسم االشراف -ج 
.الف دینار) 50(رسم الكشف على اى مرفق - و
.الف دینار) 25(النقابةكتاب تأییدرسوم -ز

:28المادة 
قاقاتھ الشھریة من عقد االشراف المبرم بینھ وبین للطبیب المجاز حق الطلب من النقابة الستالم استح

.صاحب المشروع لضمان حقوقھ المادیة

:29المادة 



7

اقامة الدعوى القانونیة على اي صاحب مشروع عند اخاللھ بعقد حق للطبیب المشرف والنقابة 
.االشراف المبرم بینھ وبین الطبیب

:30المادة 
عند المخالفة لشروط من الطبیب االشرافعلیماتھا حق سحب اجازة للنقابة وفقا لقانونھا ونظامھا وت

.واحكام ھذه التعلیمات

:31المادة 
مجلس النقابة یشكل لجنة لالشراف برئاسة عضو من المجلس لمتابعة االشراف وتنظیم اعمالھا : اوال

.في الفروع
وترفع تقاریر شھریة الى لجنة لللمتابعة وتنظیم االعمافروع النقابة تشكل لجانا لالشراف: ثانیا

.االشراف في مجلس النقابة

:32المادة 
لوزارة الزراعة والموارد المائیة، یعاقب 2012سنة ) 13(من التعلیمات رقم ) 2(استنادا الى المادة 

اربعمائة وخمسون الف دینار في حالة ) 450000(اشھر او بغرامة قدرھا ) 6(المشرف بالحبس مدة 
.ند االشراف مع تعویض المتضرر اذا اقتضت الحالةاالھمال ع

:33المادة 
بكل النقابةوابالغ ه التعلیماتمراقبة تنفیذ احكام ھذ، وكل عضو في النقابةوالفروعالمجلسعلى 

.امخالفة الحكامھ

:34المادة 
.المصادقة علیھاتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ 

النقیب
جمدلطیف محمود أ. د

نقابة االطباء البیطریین في كوردستان


