
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محتويات                                      
  العدد                                   
                          ٤٤٢٩  

  
٤٤     

  . ٢٠١٦لسنة ) ٣٨(للصوت رقم منع استعمال وانتشار االسلحة الكاتمة قانون  •

  . ٢٠١٦نة لس) ٤٠(قانون هيأة الحشد الشعبي رقم  •

) ٤٨(قرار بتخصيص ثالثمائة مقعدا دراسياً من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية رقم  •

  . ٢٠١٦لسنة 

 . مراسيم جمهورية  •

لسنة ) ٢(المن الداخلي رقم التعديل األول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام نظام صنوف قوى ا •

٢٠١٥. 

  .٢٠٠٢لسنة ) ٤(تعليمات التأهيل على تطبيق نظام ادارة الجودة رقم الغاء  •

 .  بيانات صادرة عن مجلس القضاء األعلى  •

 . صادر عن وزارة الزراعة  ٢٠١٦لسنة ) ١(رقم بيان  •

  

  

  �ــ� وا�%$!ـــــ�ن#ـ�" ا�! ـــــ� ا�   م ٢٠١٦  آ���ن ا�ول ٢٦ / هـ١٤٣٨  ر�� ا�ول ٤٤٢٩��٢٧ ا���د                             

م���������٤٤٢٩��٢٧ذ����������������������������م�����������١٤٣٨���/�٢٦�������� ز����������٢٠١٦�������#و��!�� ������$%&������  
  



              ا����س                                  
            

 الصفحة الموضوع الرقم

   

   قوانيـن

  
  

 

٣٨ 
 

 منع استعمال وانتشار االسلحة الكاتمة للصوت 

 

١ 

 ٣ ة الحشد الشعبي هيأقانون  ٤٠

  قرارات 

 ٦ تخصيص ثالثمائة مقعدا دراسيا من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية  ٤٨

  مراسيم جمهورية 

شفيق محسن سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية تعيين السيد اسماعيل  ١٣٠

 العراق لدى الجمهورية الفرنسية 

٧ 

تعيين السيد حيدر منصور هادي سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية العراق  ١٣١

 لدى روسيا االتحادية 

٨ 

ورية تعيين السيد حبيب محمد هادي الصدر سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمه ١٣٢

 العراق لدى جمهورية مصر العربية 

٩ 

  تعليمات 

 ١٠ التعديل األول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام نظام صنوف قوى األمن الداخلي   ٣

 ١٢ إلغاء تعليمات التأهيل على تطبيق نظام إدارة الجودة ١

  بيانات  

البصرة ، (استئناف كم في مراكز رئاسات محا) محكمة قضايا النشر واالعالم(تشكيل  ١٢٠

 ) بابل ، كركوك

١٣ 

 ١٣ )دار القضاء في ناحية حمزة الغربي( إلى )دار القضاء في ناحية المدحتية(تغيير اسم   ١٢٢

 ١٤ ان مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة وبائي معدي مشمول بالتعويض ١

  إعالنات 

العمار واالسكان والبلديات تأسيس الجمعية التعاونية االستهالكية لموظفي وزارة ا -

 واالشغال العامة في محافظة واسط  

١٦ 

 ١٦ تأسيس جمعية اسكان موظفي دائرة صحة البصرة التعاونية -
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )٤٥( قرار رقم 
  

د والبن) ٦١(من المادة ) أوالً(جلس النواب طبقاً ألحكام البند بناء على ما أقره م    

  .من الدستور ) ٧٣(من المادة  ) ثالثاً(
  

   ٨/١٢/٢٠١٦ قرر رئيس الجمهورية بتاريخ

   -: إصدار القانون اآلتي 
  

  

  ٢٠١٦لسنة  ) ٣٨( رقم 

  قانون

  منع استعمال وانتشار األسلحة الكاتمة للصوت
  

 يعاقب باالعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسالح ناري كاتم –١ –المادة 

  .لصوت ل
  

 يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سالحاً نارياً –٢ –المادة 

  .الكاتم فقط او تاجر به  كاتماً للصوت او
  

  . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية –٣ –المادة 

  

  

 فؤاد معصوم                                                    

  ة                                                     رئيس الجمهوري

  

 



  
  

 

 

 �ا��ــ�ـ�
 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

   الموجبةاألسباب

 السالح الكاتم للصوت ولما تشكله باستعمال الشروع فيها أولغرض مكافحة جريمة القتل 

  .هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسالمة الجميع 

 .                                              شرع هذا القانون
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  ) ٤٧(قرار رقم 

والبند ) ٦١(من المادة ) أوالً(    بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند 

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة ) ثالثاً(
  

   ١٤/١٢/٢٠١٦قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٦لسنة ) ٤٠(رقم 

  قانون 

  هيأة الحشد الشعبي 
  

المعاد تشكيلها بموجب االمر الديواني المرقم تكون هيأة الحشد الشعبي :  أوالً-١-المادة 

يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء  تشكيال ٢٤/٢/٢٠١٦في ) ٩١(

  . من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة 
  

جزء من هذا القانون ) ٩١(يكون ما ورد من مواد االمر الديواني : ثانياً

   -:وهي 

 وجزء من القوات  مستقالً عسكرياًيكون الحشد الشعبي تشكيالً .١

  . رتبط بالقائد العام للقوات المسلحة المسلحة العراقية وي

 .  مقاتلة وألوية وصنوف أركانيتألف التشكيل من قيادة وهيأة  .٢

نين العسكرية النافذة من جميع يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوا .٣

 . النواحي 

 هذا التشكيل وفق السياقات وآمرييتم تكييف منتسبي ومسؤولي  .٤

ب ومخصصات وعموم الحقوق ورواتالعسكرية من تراتبية 

 . والواجبات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

يتم فك ارتباط منتسبي هيأة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا  .٥

 السياسية والحزبية واالجتماعية وال يسمح األطرالتشكيل عن كافة 

 .بالعمل السياسي في صفوفه 

يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيأة الحشد الشعبي بأركانه وألويته  .٦

 من توصيف لهذا التشكيل سبيه ممن يلتزمون بما ورد انفاًومنت

 . ثالثة اشهر ) ٣(وخالل مدة 

 . تتولى الجهات ذات العالقة تنفيذ احكامه  .٧
 

تتألف قوة الحشد الشعبي ، من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن : ثالثاً

  . من الدستور ) ٩(تطبيق المادة 
  

ع القوات في المحافظات من صالحيات القائد يكون اعادة انتشار وتوزي: رابعاً

  . العام للقوات المسلحة حصراً 
  

   الحكام  يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستناداً-٢-المادة 

  . من الدستور ) ج/خامساً/٦١(المادة 
  

ن على  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكام هذا القانو-٣-المادة 

        )٣٠١( من تاريخ قرار مجلس الوزراء منتسبي التشكيل اعتباراً

   . ١١/٦/٢٠١٤بتاريخ 

  

  

  فؤاد معصوم                                                   

  رئيس الجمهورية                                                    
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

   الموجبة األسباب

 الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ أبناءلكل من تطوع من مختلف      تكريماً

الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم 

 حفظ السالح بيد القوات المسلحة واألمنية الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل

 وجعل السالح بيد الدولة فقط أمنهاحفظ  الدولة والعراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة

الشعبي  لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد وتكريماً

  العشائري ، والحشد 

  . شرع هذا القانون
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

   رئاسة الجمهورية 
  

من  ) ٥٩( من المادة ) ثانياً  (  بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند     

 ١٩٧٧لسنة ) ٧٨(لدستور والمادة الثانية من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ا

  .من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  ) ١٤٩( والمادة 

   ٢٠١٦/ ١٢/ ١٤قرر رئيس الجمهورية بتاريخ       

  :أصدار القرار اآلتي 
  

  قرار

  ٢٠١٦لسنة  ) ٤٨( رقم 
  

 دراسياً من خطة  الدراسة الموازية للمجموعة الطبية ئة مقعداًاميتم تخصيص ثالث    

وبنصف االجور الدراسية ويتم التنافس عليها من جميع الطلبة وحسب ما يؤهلهم معدلهم 

 .وفق الضوابط 

 

 

  فؤاد معصوم                                                    

 رئيس الجمهورية                                                     
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )١٣٠(رقم 

  

وبناء على ما عرضه من الدستور ) ٧٣(من المادة ) سابعا( احكام البند إلىاستنادا     

  .خارجية وزير ال
  

  -:رسمنا بما هو آت 
  

يعين السيد إسماعيل شفيق محسن سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية  : أوالً

   .العراق   لدى الجمهورية الفرنسية 
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  : ثانياً
  

  . مية نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسي : ثالثاً

  

  جرية ـ ه١٤٣٨نة ـ لسربيع األولهر ـن شـ متاسعوم الـب ببغداد في اليـكت

  الدية ـ مي٢٠١٦نة ـ لسكانون األولهر ـ من شثامـنيوم الـوافق للــــالم

  

  

  فؤاد معصوم                                                              

  رئيس الجمهورية                                                              
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  

  مرسوم جمهوري

  )١٣١(رقم 

  

وبناء على ما عرضه من الدستور ) ٧٣(من المادة ) سابعا(استنادا إلى احكام البند     

  .وزير الخارجية 
  

  -:رسمنا بما هو آت 
  

دة لجمهورية يعين السيد حيدر منصور هادي  سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العا : أوالً

  .العراق لدى روسيا االتحادية 
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  : ثانياً
  

  . نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ي : ثالثاً

  

  جرية ـ ه١٤٣٨نة ـ لسربيع األولهر ـن شـ متاسعوم الـب ببغداد في اليـكت

  الدية ـ مي٢٠١٦نة ـ لسكانون األولهر ـمن ش ثامـنيوم الـوافق للــــالم

  

  

  فؤاد معصوم                                                              

  رئيس الجمهورية                                                              
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )١٣٢(رقم 

  

وبناء على ما عرضه من الدستور ) ٧٣(من المادة ) سابعا (استنادا إلى احكام البند    

  .وزير الخارجية 
  

  -:رسمنا بما هو آت 
  

يعين السيد حبيب محمد هادي الصدر  سفيراً مقيماً  ومفوضاً فوق العادة لجمهورية  : أوالً

  .العراق لدى جمهورية مصر العربية 
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  : ثانياً
  

  . نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ي : ثالثاً

  

  جرية ـ ه١٤٣٨نة ـ لسربيع األولهر ـن شـ متاسعوم الـب ببغداد في اليـكت

  الدية ـ مي٢٠١٦نة ـ لسكانون األولهر ـ من شثامـنيوم الـوافق للــــالم

  

  

  فؤاد معصوم                                                              

  رئيس الجمهورية                                                              
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 )١٠( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

         )٢ (رقم الداخلي االمن قوى صنوف نظام من ) ٦ ( المادة احكام إلى استناداً

  :اآلتية التعليمات اصدرنا ٢٠١٢ لسنة
  

  ٢٠١٦ لسنة) ٣ (رقم

  تعليمات

  الداخلي االمن قوى صنوف نظام احكام تنفيذ تسهيل لتعليمات االول التعديل

  ٢٠١٥ لسنة ) ٢ ( رقم
  

 ٢٠١٥ لسنة ) ٢ ( رقم التعليمات من ) ٢ ( المادة الى يلي ما يضاف – ١ – المادة

) ٢ (رقم الداخلي االمن قوى صنوف نظام احكام تنفيذ تسهيل تعليمات

   :لها ) عشر سابع( البند ويكون ٢٠١٢ لسنة

   .عسكرية معدات مهندس – عشر سابع                
  

 ويحل التعليمات من ) ٨ ( المادة من ) وعشرون ثاني ( البند نص يلغى – ٢ – المادة

   :يأتي ما محله

 ، إنشائية آلية سائق ، زورق سائق ، نارية دراجة سائق – وعشرون ثاني            

   .مركبة سائق ، قتالية مركبة ئقسا

   :يأتي ما محله ويحل التعليمات من ) ١٠ ( المادة نص يلغى – ٣ – المادة

 في عليها المنصوص الصنوف عناوين يمنح فيمن يشترط – أوال  - ١٠ – المادة

 اختصاص في فعلية خدمة له تكون ان  التعليمات هذه

   :اآلتية المدد وفق صنفه عنوان

 الصنف لعناوين بالنسبة واحدة سنة ) ١ ( عن تقل ال – أ

   .العام

 اشهر ستة ) ٦ ( و  واحدة سنة ) ١ ( عن تقل ال – ب

   .الفني الصنف لعناوين بالنسبة
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 )١١( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

 الصنوف لعناوين بالنسبة سنتين ) ٢ ( عن تقل ال – ج

   .االخرى

 بعد الشرطة رجل صنف تبديل يخوله من او الداخلية لوزير – ثانيا

 هذه من) اوال ( البند في عليها المنصوص طالشرو توافر

   .المادة

  

   .الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ – ٤ – المادة

  

  العبادي حيدر                                                  

  الوزراء مجلس رئيس                                                     

 وكالة ةالداخلي وزير                                                     
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة ) الثامنة عشرة(  استنادا إلى احكام المادة 

   . ١٩٧٩لسنة ) ٥٤(النوعية رقم 

   -:ات اآلتيةاصدرنا التعليم
  

   ٢٠١٦لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات 

   الجودة إدارة تعليمات التأهيل على تطبيق نظام إلغاء

   ٢٠٠٢لسنة ) ٤(رقم 
  

   . ٢٠٠٢لسنة ) ٤( الجودة رقم إدارة تلغى تعليمات التأهيل على تطبيق نظام -١-المادة 
  

  . ية  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسم-٢-المادة 

  

  

  سلمان علي الجميلي .                                                         د

                                                           وزير التخطيط 
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 )١٣( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

   ٢٠١٦لسنة ) ١٢٠(بيان رقم 
  

ء بمذكرة رئاسة هيئة اإلشراف القضائي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما جا: أوالً

من قانون التنظيم القضائي رقم ) ثانياً/٣٥(و) ٢٢(واستناداً إلى احكام المادتين 

 ٢٠٠٤لسنة ) ١٢(من األمر رقم ) القسم السابع( ، بداللة احكام ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(

  : تقرر

 رئاسات في مراكز) محكمة قضايا النشر واإلعالم(تشكيل محاكم متخصصة تسمى  -

االتحادية تتولى النظر في قضايا النشر ) البصرة ، بابل ، كركوك(محاكم استئناف 

 . واإلعالم في الجانبين المدني والجزائي 

 

  . الرسمية ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة : ثانياً

  القاضي                                     

  مدحت المحمود                                        

  رئيس مجلس القضاء األعلى                                         

                                             ٧/١٢/٢٠١٦     

   ٢٠١٦لسنة ) ١٢٢(بيان رقم 
  

سة محكمة استئناف بابل بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضته رئا: أوالً

  :  تقرر٢٤/١١/٢٠١٦في ) ٢٠/٦٨٨٢ت (االتحادية بموجب كتابها المرقم 

دار القضاء في ناحية الحمزة (إلى ) دار القضاء في ناحية المدحتية(تغيير اسم  -

 ) . الغربي

  

  . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانياً

  

  القاضي                                     

  مدحت المحمود                                      

   رئيس مجلس القضاء األعلى                                        

                                      ٨/١٢/٢٠١٦           
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 )١٤( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

   ٢٠١٦لسنة ) ١(بيان رقم 

من قانون الصحة الحيوانية رقم ) ٣٨(من المادة ) أوالً وثانياً(    استنادا إلى البندين 

   :)دائرة البيطرة( وبناءاَ على توصية السلطة الصحية البيطرية ٢٠١٣لسنة ) ٣٢(

   ان مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة مرض وبائي معدي مشمول بالتعويض -: أوالً

  :كاالتية بالمرض تم اتالفها بسبب االصابوان القيمة المقدرة للدواجن التي         

 القيمة التقديرية  اعمار الدجاج الذي تم اتالفه 

  دينار ٨٠٠ افراخ دجاج لحم بعمر يوم واحد 

  دينار ١٤٥٠ افراخ دجاج بياض بعمر يوم واحد 

  دينار ١٨٠٠  يوم ١١دجاج لحم بعمر 

  دينار ٢١٨٧, ٥٠٠  يوم ١٥دجاج لحم بعمر 

 ار  دين٢٦٥٠  يوم ٢٠دجاج لحم بعمر 

  دينار ٤٥٠٠  يوم ٤٧لحم بعمر دجاج 

  دينار٣٢٠٧, ٥٠٠  يوم ١٩دجاج بياض بعمر 

  دينار ٨٣٨٠  اسابيع ١٠دجاج بياض بعمر 

  دينار ٨٦٩٥  اسبوعا١١َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٩٠١٠  اسبوعا١٢َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٩٧١٠  اسبوعا١٤َدجاج بياض بعمر 

  دينار ١٠٠٦٠ بوعاَ اس١٥دجاج بياض بعمر 

  دينار ١٠٤١٠  اسبوعا١٦َدجاج بياض بعمر 

  دينار ١٠٧٦٠  اسبوعا١٧َدجاج بياض بعمر 

  دينار ١١٤٩٥  اسبوعا١٩َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٢٥٩٤٤  اسبوعا٣١َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٢٤٠٦٤  اسبوعا٣٤َدجاج بياض بعمر 

 ر  دينا٢٣٤٧٢  اسبوعا٣٥َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٢٠٤٠٨  اسبوعا٤٠َدجاج بياض بعمر 
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 )١٥( ٢٦/١٢/٢٠١٦    ٤٤٢٩  العدد–الوقائع العراقية 

  دينار ١٩١٧٢  اسبوعا٤٢َدجاج بياض بعمر 

  دينار ١٦٢١٢  اسبوعا٤٧َدجاج بياض بعمر 

  دينار ١٢٠٦٨  اسبوعا٥٤َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٩٧٥٢  اسبوعا٥٨َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٩٢١٢  اسبوعا٥٩َدجاج بياض بعمر 

  دينار٧٤٨٨  اسبوعا٦٢َ دجاج بياض بعمر

  دينار٦٣٥٦  اسبوعا٦٤َدجاج بياض بعمر 

  دينار ٣٥٩٥  اسبوعا٦٩َدجاج بياض بعمر 

  دينار٢٦٨٤  اسبوعا٧٧َدجاج بياض بعمر 

  

   . ٤/١٢/٢٠١٦ يعد البيان نافذا من تاريخ -:ثانياً 
  
  
  

  المهندس                                                  
  فالح حسن زيدان اللهيبي                                                      

    وزير الزراعة                                                       
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 ا����ت

  إعالن
  

وجماعته بتاسيس جمعية ) كريم كاظم جبر(  من قبل السيد  إلينابناءا على الطلب المقدم    

اخلي للجمعية المذكورة واستنادا الى المادة تعاونية استهالكية وبعد االطالع على النظام الد

 وتعديالته النافذ قررنا تاسيس جمعية ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة( 

الجمعية التعاونيةاالستهالكية لموظفي وزارة االعمار واالسكان (تعاونية استهالكية باسم 

  محافظة واسط في  مقرها) والبلديات واالشغال العامة في محافظة واسط

  

  محمد طارق كريم                                              

  رئيس االتحاد العام للتعاون                                               

  

  

  إعالن
  

وجماعته بتاسيس ) وسام محمد علي . د( من قبل السيد  إلينابناءا على الطلب المقدم    

انية وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستنادا الى اسك جمعية تعاونية

 وتعديالته النافذ قررنا تاسيس ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة( المادة 

مقرها ) جمعية اسكان موظفي دائرة صحة البصرة التعاونية (  جمعية تعاونية اسكانية باسم

  .في محافظة البصرة 

  

  محمد طارق كريم                                              

  رئيس االتحاد العام للتعاون                                               
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