
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٥٠٣    
         

  مرسوم جمهوري . 

  ٧(بالموافقة على اصدار التعليمات رقم  ٢٠١٨لسنة ) ٢٧٩(قرار مجلس الوزراء رقم (

 .  ٢٠١٨لسنة 

  ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم  تحديد مقدار رسوم سمات الدخول إلى جمهورية العراقتعليمات  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ٤(رقم  اجور القبول في دور الحضانةتعليمات  . 

 ٢٠١٨لسنة ) ٣(رقم  نشاء مكتب آمرك الرميلة الشماليقرار آمرآي بإ  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم  العمل بنظام االجور في المطارات المدنية تاريخ بتحديدبيان  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم  صادر عن وزارة الزراعةبيان  . 

 تأسيس الجمعية التعاونية السكان منتسبي بلدية الموصل .  
  

  

  

  
  

 

  السـتـون ة السنــــ                 م ٢٠١٨  آب ٢٠ / هـ١٤٣٩ ذو الحجة ٩         ٤٥٠٣ العدد                            
٤٥٠٣٩١٤٣٩/٢٠٢٠١٨  

 



              الفھرس                                  
  

  
  

الصفحة الموضوع الرقم

 
  

  مراسيم جمهورية 

وم مستشار العل/ احالة السيد ستار جبار عبود   ٥٨

 والتكنولوجيا في مجلس النواب إلى التقاعد 

١ 

    قرارات   

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اصدار التعليمات رقم   ٢٧٩

تعليمات تحديد مقدار رسوم سمات  (( ٢٠١٨لسنة ) ٧(

  )) الدخول إلى جمهورية العراق

٢  

    تعليمات  

  ٣  تحديد مقدار رسوم سمات الدخول إلى جمهورية العراق  ٧

  ٥  اجور القبول في دور الحضانة   ٤

    قرارات آمرآية  

  ٦  انشاء مكتب آمرك الرميلة الشمالي   ٣

    بيانات  

   العمل بنظام االجور في المطارات المدنية  ١

  ١/٧/٢٠١٨اعتبارًا من تاريخ 

٧  

  ٨  صادر عن وزارة الزراعة  ١

    اعالنات  

  ١٢  لموصلتأسيس الجمعية التعاونية السكان منتسبي بلدية ا  -

 



  
 

  
 مراسيم جمھورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٥٨(رقم 
  

) ١٤(من المادة ) أوًال(البند من الدستور و) ٧٣(من المادة ) سابعًا(استنادًا إلى أحكام البند    

  . ٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم 

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

مستشار العلوم والتكنولوجيا في مجلس النواب إلى / ُيحال السيد ستار جبار عبود : أوًال

   . التقاعد 
  

  . مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم على رئيس : ثانيًا
  

  . وُينشر في الجريدة الرسمية  ٨/٥/٢٠١٨إعتبارًا من تاريخ ُينفذ هذا المرسوم : ثالثًا

  

  هجريـة  ١٤٣٩لسـنة  ذي القعدةمـن شهـر  ينعشــروالي اليـوم الثالث ــداد فـآتـــب ببغ

  ة ـــالديــــــمي ٢٠١٨نة ـــلسـ آبر ـــــن شهـــــم الخــامــــس  لليــــوم  المـــــــــــوافق

  

  

  فؤاد معصوم                                                 

  رئيس الجمهورية                                                 

  



  
 

  
  ات قرار
 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار 

  مجلس الوزراء 

   ٢٠١٨لسنة ) ٢٧٩(رقم 
  

،  ١٠/٧/٢٠١٨قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية السابعة والعشرين المنعقدة بتأريخ    

  : ما يأتي 
  

، تعليمات تحديد مقدار رسوم سمات  ٢٠١٨لسنة ) ٧(الموافقة على إصدار التعليمات رقم 

من قانون إقامة ) البند أوًال/٣٦(الدخول إلى جمهورية العراق ، استنادًا إلى أحكام المادة 

  . من الدستور ) البند ثالثًا/٨٠(، والمادة  ٢٠١٧لسنة ) ٧٦(األجانب رقم 

  

  

  مهدي محسن العالق. د                                                   

  األمين العام لمجلس الوزراء وآالًة                                                    

                                                      ١/٨/٢٠١٨ 



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –العراقية الوقائع 

  مجلس الوزراء

) ٣٦(من المادة ) أوًال(من الدستور والبند ) ٨٠(من المادة ) ثالثًا(حكام البند أستنادًا إلى ا   

  . وبناًء على مصادقة مجلس الوزراء  ٢٠١٧لسنة ) ٧٦(إقامة األجانب رقم من قانون 

   - :أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم 

  تعليمات

  تحديد مقدار رسوم سمات الدخول إلى جمهورية العراق
  

تستوفي مديرية اإلقامة وتشكيالتها في المحافظات والسفارات والقنصليات  -١-ادة الم

العراقية مبالغ الرسوم المحددة أدناه عن منح سمات الدخول المنصوص عليها في 

  . مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل  ٢٠١٧لسنة ) ٧٦(قانون إقامة األجانب رقم 
  

  - :اآلتي تكون رسوم سمات الدخول على النحو  -٢- المادة 

  

  مقدار السمة بالدوالر  نوع السمة  ت

  ٥٠  سمة اعتيادية وسمة مرور وسمة زيارة  ١

  ٢٥  سمة مرور بدون توقف  ٢

  ٤٠  سمة سياحية  ٣

  معفاة  سمة خاصة  ٤

  ١٠٠  سمة اضطرارية وسمة دخول سريعة  ٥

٦  
) ٣(سمة دخول متعددة السفرات لمدة 

  أشهر) ٦(أشهر وال يتجاوز 
١٠٠  

٧  
متعددة السفرات لمدة سنة سمة دخول 

  واحدة
١٥٠  

  
  

  

  

  



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –العراقية الوقائع 

  

المنصوص عليها في هذه   لوزير الداخلية إعادة النظر في مبالغ الرسوم -٣-المادة 

، عند وجود أسباب موجبة لذلك على أن يصادق عليها من مجلس التعليمات 

  . الوزراء 
  

  .الرسمية تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة  -٤- المادة 

  
  

  

  قاسم االعرجي                                                               

  وزير الداخليــة                                                               

 



  
 

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

           )١( رقم الحضانة دور من نظام )٢(المادة من )رابعا( البند امأحك ىإل اداـــاستن

 ١٩٩٢لسنة 

  :اآلتيةالتعليمات  أصدرنا

  

  ٢٠١٨لسنة ) ٤(رقم 

  تعليمات

  القبول في دور الحضانة أجور
  

للعائلة الواحدة في دور الحضانة التابعة لمديريات  األطفالقبول  أجورتكون  :أوًال -١- المادة

  -: اآلتيالعمل والشؤون االجتماعية في بغداد والمحافظات على النحو 

  .األولدينار شهريا عن الطفل  ألف خمسة عشر) ١٥٠٠٠( .أ

 .دينار شهريا عن الطفل الثاني آالفخمسة ) ٥٠٠٠(. ب

 .فل الثالث فأآثر في الدور مجاناالط يكون قبول .جـ

في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة والقطاع العام والنقابات  األجورتكون  :ثانيًا

 ألفخمسة وعشرين ) ٢٥٠٠٠(المعنوية من  الشخصية والجمعيات ذات

  .        شهريا دينار ألفخمسين  )٥٠٠٠٠( إلىدينار 

  .  ١٩٩٨لسنة ) ٢(القبول في دور الحضانة رقم  أجورتلغى تعليمات  -٢- المادة 

  .ن تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية تنفذ هذه التعليمات م -٣- المادة 

                               

  المهندس                                                 

  السوداني محمد شياع                                                 

  وزير العمل والشؤون االجتماعية                                                  

                                



  
 

  
  ات قرار
 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ٣(قرار آمرآي رقم 
  

النافذ وبناءًا على  ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ٥(استنادًا إلى المادة    

  : الصالحية المخولة لنا أصدرنا القرار اآلتي 
  

ويرتبط اداريًا وماليًا ) مكتب آمرك الرميلة الشمالي(يسمى  ينشأ مكتب آمرآي  . أ

 . من قانون الكمارك ) ٦(بمديرية آمرك المنطقة الجنوبية استنادًا الحكام المادة 

يقع المكتب المذآور في الرميلة الشمالية قرب حقول النفط ويبعد عن الطريق الدولي   . ب

 ) . ٢م١٣٢٥٠٠(آم وبمساحة ) ٤(بحدود 

يتولى المكتب المذآور اإلشراف وإنجاز المعامالت الكمرآية للمواد الداخلة لحساب . جـ

شرآة المشاريع النفطية الستخدامها حصرًا وفقًا الحكام قانون الكمارك / وزارة النفط 

  . والضوابط والتعليمات النافذة 
 

 . ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   . د

  
  

  حيدر العبادي . د                                                        

  وآالة / وزير المالية                                                         

                                                         

 



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(بيان رقم 
  

لسنة ) ٦(من نظام االجور في المطارات المدنية رقم ) ١٥(احكام المادة استنادًا إلى    

  : قررنا ما يأتي  ٢٠١٨
  

المنشور في جريدة  ٢٠١٨لسنة ) ٦(في المطارات المدنية رقم  يتم العمل بنظام االجور

  .  ١/٧/٢٠١٨اعتبارا من تاريخ  ١١/٦/٢٠١٨في ) ٤٤٩٥(الوقائع العراقية بالعدد 

 

  
  

   آاظم فنجان الحمامي                                                       

   النقلوزير                                                        

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

) ٣٢(من قانون الصحة الحيوانية رقم ) ٣٨(من المادة ) أوًال وثانيًا(استنادًا إلى البندين 

  : أصدرنا البيان التالي  ٢٠١٣لسنة 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(بيان رقم 
  

يعتبر مرض أنفلونزا الطيور عالي ) دائرة البيطرة(بناءًا على توصية السلطة البيطرية : أوًال

  . الضراوة مرض وبائي معدي مشمول بالتعويض وفقًا للقانون 
  

القيمة المقدرة للطيور التي تم إتالفها نتيجة اإلصابة بالمرض حسب الجدولين : ثانيًا

  . اض لجميع األعمار المرفقين لدجاج اللحم والدجاج البي
  

والتعليمات  ٢٠١٣لسنة ) ٣٢(يتم التعويض وفقًا لقانون الصحة الحيوانية رقم : ثالثًا

  . والضوابط الصادرة بهذا الخصوص 
  

  . ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية : رابعًا

  

  

  المهندس                                                                  

  فالح حسن زيدان اللهيبي                                                         

  وزير الزراعة                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  القيمة المقدرة للدجاج اللحم وبجميع االعمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دينا ر/ القيمة التقديرية  اعمار الدجاج التي تم اتالفها ت
  ٩٦٠ يوم واحددجاج لحم بعمرخافرا ١
  ٩٧٢ يوم٢دجاج لحم بعمرخافرا ٢
  ٩٨٧ يوم٣دجاج لحم بعمرخافرا ٣
  ١٠٠٥ يوم٤دجاج لحم بعمرخافرا ٤
 ١٠٢٥ يوم٥دجاج لحم بعمرخافرا ٥
 ١٠٤٨ يوم٦دجاج لحم بعمرخافرا ٦
 ١٠٧٤ يوم٧دجاج لحم بعمرخافرا ٧
 ١٢٠٣ يوم٨دجاج لحم بعمرخافرا ٨
 ١٢٣٥ يوم٩دجاج لحم بعمرخافرا ٩
 ١٢٧١ يوم١٠دجاج لحم بعمرخافرا ١٠
 ١٣١١ يوم١١دجاج لحم بعمرخافرا ١١
 ١٣٥٤ يوم١٢دجاج لحم بعمرخافرا ١٢
 ١٤٠٢ يوم١٣دجاج لحم بعمرخافرا ١٣
 ١٤٥٣ يوم١٤دجاج لحم بعمرخافرا ١٤
 ١٥٥٨ يوم١٥دجاج لحم بعمرخافرا ١٥
 ١٦١٨ يوم١٦دجاج لحم بعمرخافرا ١٦
 ١٦٨٣ يوم١٧دجاج لحم بعمرخافرا ١٧
 ١٧٥٢ يوم١٨دجاج لحم بعمرخافرا ١٨
 ١٨٢٤ يوم١٩دجاج لحم بعمرخافرا ١٩
 ١٩٠٢ يوم٢٠دجاج لحم بعمرخافرا ٢٠
 ١٩٨٥ يوم٢١دجاج لحم بعمرخافرا ٢١
 ٢١٧٢ يوم٢٢دجاج لحم بعمرخافرا ٢٢
 ٢٢٦٣ يوم٢٣دجاج لحم بعمرخافرا ٢٣
 ٢٣٥٩ يوم٢٤دجاج لحم بعمرخافرا ٢٤
 ٢٤٥٩ يوم٢٥دجاج لحم بعمرخافرا ٢٥
 ٢٥٦٤ يوم٢٦دجاج لحم بعمرخافرا ٢٦
 ٢٦٧٤ يوم٢٧دجاج لحم بعمرخافرا ٢٧
 ٢٧٨٧ يوم٢٨دجاج لحم بعمرخافرا ٢٨
 ٣٠٠٤ يوم٢٩دجاج لحم بعمرخافرا ٢٩
 ٣١٥٢ يوم٣٠دجاج لحم بعمرخافرا ٣٠
 ٣٢٥١ يوم٣١دجاج لحم بعمر ٣١
 ٣٣٨٠ يوم٣٢دجاج لحم بعمر ٣٢
 ٣٥١٣ يوم٣٣دجاج لحم بعمر ٣٣
 ٣٦٤٩ يوم٣٤دجاج لحم بعمر ٣٤
 ٣٧٨٩ يوم٣٥دجاج لحم بعمر ٣٥
 ٣٩٨٢ يوم٣٦دجاج لحم بعمر ٣٦
 ٤١٢٩ يوم٣٧دجاج لحم بعمر ٣٧
 ٤٢٧٨ يوم٣٨دجاج لحم بعمر ٣٨
 ٤٤٣٠ يوم٣٩دجاج لحم بعمر ٣٩
 ٤٥٨٥ يوم٤٠دجاج لحم بعمر ٤٠
 ٤٧٤٤ يوم٤١دجاج لحم بعمر ٤١
 ٤٩٠٤ يوم٤٢دجاج لحم بعمر ٤٢
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  القيمة المقدرة للدجاج البياض وبجميع االعمار

  

 دينار/ القيمة التقديرية اعمار الدجاج التي تم اتالفها ت
 ٢١٥٢ دجاج بياض بعمر اسبوع  ١
 ٢٢٤٦ اسبوع ٢دجاج بياض بعمر ٢
 ٢٣٨٣ اسبوع ٣دجاج بياض بعمر ٣
 ٢٥٦٠ اسبوع ٤دجاج بياض بعمر ٤
 ٣٣٣٣ اسبوع ٥دجاج بياض بعمر ٥
 ٣٥٦٤ اسبوع ٦دجاج بياض بعمر ٦
 ٣٨١٨ اسبوع ٧دجاج بياض بعمر ٧
 ٤٠٩٣ اسبوع ٨دجاج بياض بعمر ٨
 ٤٩٦٠ اسبوع ٩دجاج بياض بعمر ٩
 ٥٢٧٩ اسبوع ١٠دجاج بياض بعمر ١٠
 ٥٦١٥ اسبوع ١١دجاج بياض بعمر ١١
 ٥٩٦٨ اسبوع ١٢دجاج بياض بعمر ١٢
 ٦٩٠٦ اسبوع ١٣دجاج بياض بعمر ١٣
 ٧٢٩٢ اسبوع ١٤دجاج بياض بعمر ١٤
 ٧٦٩٤ اسبوع ١٥دجاج بياض بعمر ١٥
 ٨١١٣ اسبوع ١٦دجاج بياض بعمر ١٦
 ٩١٢٣ اسبوع ١٧دجاج بياض بعمر ١٧
 ٩٥٨٦ اسبوع ١٨دجاج بياض بعمر ١٨
 ١٠٠٥٥ اسبوع ١٩دجاج بياض بعمر ١٩
 ١٠٤٧٤ اسبوع ٢٠دجاج بياض بعمر ٢٠
 ١١٥٢٩ اسبوع ٢١دجاج بياض بعمر ٢١
 ١٢٠١٤ اسبوع ٢٢دجاج بياض بعمر ٢٢
 ١٢٤٩٧ اسبوع ٢٣دجاج بياض بعمر ٢٣
 ١٢٩٦٧ اسبوع ٢٤دجاج بياض بعمر ٢٤
 ٢٣٢٩٣٫٠٠ اسبوع ٢٥دجاج بياض بعمر ٢٥
 ٢٢٨٣١٫٠٠ اسبوع ٢٦دجاج بياض بعمر ٢٦
 ٢٢٤٠٤٫٠٠ اسبوع ٢٧دجاج بياض بعمر ٢٧
 ٢١٩٤٢٫٠٠ اسبوع ٢٨دجاج بياض بعمر ٢٨
 ٢١٥١٥٫٠٠ اسبوع ٢٩دجاج بياض بعمر ٢٩
 ٢١٠٥٣٫٠٠ اسبوع ٣٠دجاج بياض بعمر ٣٠
 ٢٠٦٢٦٫٠٠ اسبوع ٣١دجاج بياض بعمر ٣١
 ٢٠١٦٤٫٠٠ اسبوع ٣٢دجاج بياض بعمر ٣٢
 ١٩٧٣٧٫٠٠ اسبوع ٣٣دجاج بياض بعمر ٣٣
 ١٩٢٧٥٫٠٠ اسبوع ٣٤دجاج بياض بعمر ٣٤
 ١٨٨٤٨٫٠٠ اسبوع ٣٥دجاج بياض بعمر ٣٥
 ١٨٣٨٦٫٠٠ اسبوع ٣٦دجاج بياض بعمر ٣٦
 ١٧٩٥٩٫٠٠ اسبوع ٣٧دجاج بياض بعمر ٣٧
 ١٧٥٣٢٫٠٠ اسبوع ٣٨دجاج بياض بعمر ٣٨
 ١٧٠٧٠٫٠٠ اسبوع ٣٩دجاج بياض بعمر ٣٩
 ١٦٦٤٣٫٠٠ اسبوع ٤٠دجاج بياض بعمر ٤٠
 ١٦٢١٦٫٠٠ اسبوع ٤١دجاج بياض بعمر ٤١
 ١٥٧٥٤٫٠٠ اسبوع ٤٢دجاج بياض بعمر ٤٢
 ١٥٣٢٧٫٠٠ اسبوع ٤٣دجاج بياض بعمر ٤٣
 ١٤٩٠٠٫٠٠ اسبوع ٤٤دجاج بياض بعمر ٤٤
 ١٤٤٧٣٫٠٠ اسبوع ٤٥دجاج بياض بعمر ٤٥
 ١٤٠٤٦٫٠٠ اسبوع ٤٦دجاج بياض بعمر ٤٦
 ١٣٦١٩٫٠٠ اسبوع ٤٧دجاج بياض بعمر ٤٧
 ١٣١٩٢٫٠٠ اسبوع ٤٨دجاج بياض بعمر ٤٨



  
 

  
  بيانات 
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)١١( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

 ١٢٧٦٥٫٠٠ اسبوع ٤٩دجاج بياض بعمر ٤٩
 ١٢٣٣٨٫٠٠ اسبوع ٥٠دجاج بياض بعمر ٥٠
 ١١٩١١٫٠٠ اسبوع ٥١دجاج بياض بعمر ٥١
 ١١٤٨٤٫٠٠ اسبوع ٥٢دجاج بياض بعمر ٥٢
 ١١٠٥٧٫٠٠ اسبوع ٥٣دجاج بياض بعمر ٥٣
 ١٠٦٣٠٫٠٠ اسبوع ٥٤دجاج بياض بعمر ٥٤
 ١٠٢٠٣٫٠٠ اسبوع ٥٥دجاج بياض بعمر ٥٥
 ٩٨١١٫٠٠ اسبوع ٥٦دجاج بياض بعمر ٥٦
 ٩٣٨٤٫٠٠ اسبوع ٥٧دجاج بياض بعمر ٥٧
 ٨٩٥٧٫٠٠ اسبوع ٥٨دجاج بياض بعمر ٥٨
 ٨٥٦٥٫٠٠ اسبوع ٥٩دجاج بياض بعمر ٥٩
 ٨١٣٨٫٠٠ اسبوع ٦٠دجاج بياض بعمر ٦٠
 ٧٧١١٫٠٠ اسبوع ٦١دجاج بياض بعمر ٦١
 ٧٣١٩٫٠٠ اسبوع ٦٢دجاج بياض بعمر ٦٢
 ٦٩٢٧٫٠٠ اسبوع ٦٣دجاج بياض بعمر ٦٣
 ٦٥٠٠٫٠٠ اسبوع ٦٤دجاج بياض بعمر ٦٤
 ٦١٠٨٫٠٠ اسبوع ٦٥دجاج بياض بعمر ٦٥
 ٥٦٨١٫٠٠ اسبوع ٦٦دجاج بياض بعمر ٦٦
 ٥٢٨٩٫٠٠ اسبوع ٦٧دجاج بياض بعمر ٦٧
 ٤٨٩٧٫٠٠ اسبوع ٦٨دجاج بياض بعمر ٦٨
 ٤٥٠٥٫٠٠ اسبوع ٦٩دجاج بياض بعمر ٦٩
 ٤١١٣٫٠٠ اسبوع ٧٠دجاج بياض بعمر ٧٠
 ٣٧٢١٫٠٠ اسبوع ٧١دجاج بياض بعمر ٧١
 ٣٣٢٩٫٠٠ اسبوع ٧٢دجاج بياض بعمر ٧٢
 ٢٩٣٧٫٠٠ اسبوع ٧٣دجاج بياض بعمر ٧٣
 ٢٥٤٥٫٠٠ اسبوع ٧٤دجاج بياض بعمر ٧٤
 ٢١٥٣٫٠٠ اسبوع ٧٥دجاج بياض بعمر ٧٥
 ١٧٩٦٫٠٠ اسبوع ٧٦دجاج بياض بعمر ٧٦
 ١٤٠٤٫٠٠ اسبوع ٧٧دجاج بياض بعمر ٧٧
 ١٠١٢٫٠٠ اسبوع ٧٨دجاج بياض بعمر ٧٨
 ٦٥٥٫٠٠ اسبوع ٧٩دجاج بياض بعمر ٧٩
 ٢٦٣٫٠٠ اسبوع ٨٠دجاج بياض بعمر ٨٠

  

  

  

  



  
 

  
   إعالنات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢( ٢٠/٨/٢٠١٨    ٤٥٠٣ العدد –الوقائع العراقية 

  

  إعالن
  

) ١٥(استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم    

  . ١٩٩٤لسنة ) ٢٧(والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٢لسنة 

ى الطلب المقدم من قبل السادة احمد سعدي مهدي ومحمد مصطفى احمد وأآرم وبناءا عل

الموصل وبعد  ة إسكانية فئوية تعاونية في مدينةعبد القادر محمد وزمالئهم لتأسيس جمعي

الجمعية التعاونية إلسكان (االطالع على الطلب والنظام الداخلي  تقرر تأسيس الجمعية بأسم 

موجب قرار مجلس إدارة االتحاد التعاوني في محافظة نينوى وب) منتسبي بلدية الموصل

  .  ٤/١١/٢٠١٧في ) ٢(المرقم 

  
  

  ف خضر حسن ئنا                                                  

  يلتعاونرئيس االتحاد ا                                                   

  في محافظة نينوى                                                   
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