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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

 أوامر ديوانية

 

 أمر ديواني 
  

) ١٥٢(إلى المرسوم الجمهوري من الدستور و استنادا ) ٧٦(   عمالً بأحكام المادة 

 المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء ، و نظرا لمنح ١١/٨/٢٠١٤ في ٢٠١٤لسنة 

 : مجلس النواب الثقة للحكومة العراقية و أداءها اليمين الدستوري قررنا 
  

تشكيل الحكومة االتحادية من السادة و السيدات المدرجة أسماؤهم أدناه و على : أوال

  : تي النحو األ

  . رئيس مجلس الوزراء / حيدر العبادي . د -١

 . نائب رئيس مجلس الوزراء / صالح محمد المطلك . د -٢

 . نائب رئيس مجلس الوزراء / بهاء حسين علي االعرجي  -٣

 . وزيرا للخارجية / قر الجعفري إبراهيم عبد الكريم حمزة االشي. د -٤

 . مالية بالوكالة وزيرا لل/ محمد شياع صبار السوداني  -٥

 . وزيرا للدفاع بالوكالة / حيدر العبادي . د -٦

 . وزيرا للداخلية بالوكالة / حيدر العبادي . د -٧

 . وزيرا للنقل / باقر جبر صوالغ الزبيدي  -٨

 .وزيرا للنفط / عادل عبد المهدي حسن شبر  -٩

  .  و البحث العلمي وزيرا للتعليم العالي/ حسين إبراهيم صالح الشهرستاني . د -١٠

 . وزيرا للكهرباء / قاسم محمد عبد الفهداوي  -١١

 . وزيرا للصناعة و المعادن / العيساوي نصير كاظم عبيد . د -١٢

 . وزيرا للتخطيط / سلمان علي حسن الجميلي . د -١٣

 . وزيرا للعمل و الشؤون اإلجتماعية / محمد شياع صبار السوداني  -١٤

 . وزيرا لحقوق اإلنسان / ن البياتي محمد مهدي أمي -١٥

 . وزيرا للصحة / عديلة حمود حسين العبودي . د -١٦

 . وزيرا للعدل / حيدر ناطق جاسم الزاملي . د -١٧

 . وزيرا للشباب و الرياضة / عبد الحسين عبد الرضا باقر عبطان  -١٨
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)٢( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

 أوامر ديوانية

 . العامة وزيرا للبلديات و األشغال / عبد الكريم يونس عيالن األنصاري  -١٩

 . وزيرا للتربية / محمد إقبال عمر الصيدلي . د -٢٠

 . وزيرا للبيئة / قتيبة إبراهيم تركي الجبوري . د -٢١

 . و اإلسكان عمارلإلوزيرا / طارق كطيفة غجيري الخيكاني  -٢٢

 . وزيرا للزراعة / فالح حسن زيدان اللهيبي  -٢٣

  . وزيرا لإلتصاالت/ حسن كاظم حسن الراشد  -٢٤

 .وزيرا للتجارة / مالس محمد عبد الكريم الكسنزان الحسيني  -٢٥

 . وزيرا للعلوم و التكنولوجيا / فارس يوسف ججو  -٢٦

 .وزيرا للدولة لشؤون المحافظات و مجلس النواب / أحمد عبد اهللا عبد الجبوري  -٢٧

  

عمالهم لغاية أدائهم تؤجل مباشرة الوزراء ، الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية ، أ: ثانيا

  . من الدستور ) ٧٩(اليمين أمام مجلس النواب عمال بأحكام المادة 
  

على الوزارات المعنية تنفيذ هذا األمر و تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء : ثالثا

  . بتاريخ مباشرة كل وزير فور المباشرة 

  

  

  

  

  

  حيدر العبادي . د

  رئيس مجلس الوزراء 
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)٣( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

 قرارات

 

) ٣٠( رقممن قانون هيئة النزاهة ) ٦(من المادة ) سابعا(   استنادا إلى أحكام البند 

من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي ) ٢(من المادة ) أوال( و أحكام البند ٢٠١١سنةل

 :  قررنا ما يأتي ١٩٨٥لسنة ) ١٠١(دوائر الدولة رقم 
  

   ٢٠١٤لسنة ) ١(قرار رقم 

  تأسيس 

 صندوق الضمان الصحي لموظفي هيئة النزاهة 
  

صندوق الضمان (سمى يؤسس بموجب أحكام هذا القرار صندوق في هيئة النزاهة ي -١

يتمتع بالشخصية المعنوية و يكون مقره في بغداد و ) الصحي لموظفي هيئة النزاهة

له أن يفتح فروعا في المحافظات تؤسس بقرار من لجنة إدارة الصندوق و مصادقة 

  . رئيس الهيئة 

يهدف الصندوق إلى تنظيم و تقديم الخدمات الصحية للمشتركين فيه من موظفي  -٢

 . النزاهة و أفراد عوائلهم هيئة 

يدار الصندوق من قبل لجنة تتكون من خمسة أعضاء من ضمنها رئيس اللجنة و  -٣

عضوين احتياط يختارهم رئيس الهيئة و يراعى تنوع االختصاصات على أن يكون 

 . بضمنهم موظف مالي أو محاسبي 

ماته و إدارته و تنظم آلية االشتراك في صندوق الضمان الصحي و المشمولين بخد -٤

مهامه و امتيازاتهم و أية أحكام أخرى تتعلق بالصندوق بموجب تعليمات تصدر 

من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة ) ١٩(وفق أحكام المادة 

  . ١٩٨٥لسنة ) ١٠١(رقم 

 . ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -٥

  

  القاضي 

  يد عالء جواد حم

     وكالة / رئيس هيئة النزاهة 
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)٤( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

   

 لسنة) ٥٠( رقم تقاوىالمن قانون البذور و) ٣٧ (و) ٨(استناداً إلى أحكام المادتين   

٢٠١٢ .  

  : اآلتيةأصدرنا التعليمات 

  

  ٢٠١٤لسنة  ) ٣( رقم 

  تعليمات

  التقاوىتسهيل تنفيذ قانون البذور و

 ٢٠١٢ لسنة) ٥٠(رقم 

  

 ـ  يجوز أنتاج بذور ألي محصول معد كالً او جزءا من إحدى رتب اإلكثـــار ١ ـالمادة 

ور وموافقة المجلس الوطني التالية بتوصية من دائرة فحص وتصديق البذ

  :للبذور 

  .   بذور النواةـً اوال

  .   بذور األساسـ ثانياً

  .   البذور المسجلةـ ثالثاً

  .البذور المصدقة ـ  رابعاً

 . رتبة أخرى يحددها المجلسة أيـ خامسا

  

من ) ١( تخضع بذور األصناف المعتمدة المنصوص عليها في المادة ـ  أوالًـ ٢ ـالمادة 

  ـ :لتعليمات إلجراءات التصديق اإللزامي اآلتية هذه ا

  .                        أـ  تثبيت الصنف بعد التحقق من مصدر البذور

  .           ب ـ التفتيش الحقلي

  .                   جـ ـ تنظيف البذور

  .  الفحوصات المختبريةـ              د

  .عالمات التصديق على عبوات البذور          هـ ـ الختم النهائي وتثبيت 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

تحدد دائرة فحص وتصديق البذور طرق تنفيذ إجراءات التصديق  ـ   ثانياً

من هذه المادة بما يتفق والمواصفات ) اوالً(المنصوص عليها في البند 

  .التي تصدرها المنظمات الدولية المختصة لهذا الغرض 

 مواصفات البذور قبل وبعد عمليات ـ يضع المجلس وباقتراح من الدائرة    ثالثاً

 .التنقية في المعامل لكل من رتب إكثار البذور المنتجة محلياً 

  

 ـ أوالًـ عند بيع أي من رتب البذور في عبواتها األصلية يجب أن تحمل بطاقة ٣المادة ـ 

تصديق تتضمن المعلومات المبينة أدناه باللغة العربية أو باللغتين العربية 

  :ة واالنكليزي

  . أ ـ النوع والصنف

  .  سنة اإلنتاج وانتهاء الصالحيةـب 

  . جـ ـ رقم اإلرسالية

  ). الحد األدنى للنسبة المئوية( نقاوة البذور ـد 

  ).الحد األدنى للنسبة المئوية( نسبة اإلنبات ـهـ 

  ).الحد األعلى للنسبة المئوية(خرى آو ـ وجود بذور محاصيل 

  ).د األعلى للنسبة المئويةالح( وجود بذور االدغال ـز

 يثبت على بطاقة التصديق استعمالها لغرض الزراعة فقط عند معاملة ـ               ثانياً

  ٠البذور بالمواد الكيميائية 

  ـ :ـ يحدد لون بطاقات التصديق للرتب المعتمدة وفقاً لما يأتي                ثالثا

  .أ ـ األبيض لبذور األساس

  .بذور المسجلةب ـ األزرق لل

 .ـ األحمر للبذور المصدقةجـ 

  

  ـ:تية آل المؤهالت االتقاوى ـ   يشترط في مفتش الحقل والبذور و٤المادة ـ 

ـ ان يكون حاصالً على شهادة جامعية اولية في العلوم الزراعية أو  اوالً

  .البيولوجية
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)٦( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

  .ـ ان يمتلك قابلية جسمانية تؤهله من القيام بواجباته  ثانياً

  . خمس سنوات في التفتيش الحقلي) ٥(ـ لديه خبرة ال تقل عن  ثاًثال

  .صفات المحصول والصنف المطلوب تفتيشهكافة ـ ان يكون ملماً ب رابعاً

 .ـ مشهود له باألمانة واإلخالص والحرص في عمله خامسا

  

 ـ للمجلس بناء على توصية الدائرة منح أجازة أنشاء معامل تنقية البذور ٥المادة ـ 

 المعدة ألغراض الزراعة لشركات القطاع العام والمختلط والخاص التقاوىو

  :والجمعيات المختصة وفقاً للشروط اآلتية

ع كميات  من خطوط أنتاج ومخازن تتناسب مـ توفر البنية األساسية      اوال

  .ورتب البذور المطلوب أنتاجها

ذور المطلوب ورتب البـ توفر مالك فني يتناسب مع كميـات       ثانيا

  .اأنتاجها وجودته

ـ تقديم تعهد خطي من ادارة المعمل بتنفيذ جميع الضوابط       ثالثا

  :االلتزام بما يأتي و  المختصةواإلجراءات المطلوبة من الدائرة

   أن تكون البذور المراد أنتاجها ألصناف معتمدة في يجب ـ  أ

  . العراق

  . قة لمتطلبات نوع البذورب ـ تعبئة البذور بعبوات محكمة ومطاب  

 جـ ـ يمنع الخلط الميكانيكي بين أصناف البذور من خالل العزل          

  . وتنظيف أجزاء المعمل

د ـ تهيئة اإلرساليات المنقاة بشكل منظم يسهل من خالله أخذ           

  . عينات أصولية ألغراض الفحص

اهزية اإلرسالية لغرض  بججهة المختصةقدم أشعار إلى الـ ـ يه          

  .سحب العينات وفحصها في المختبرات العائدة للدائرة 

ـ السماح لمفتشي البذور لتفتيش المعمل بصورة دورية في            و

  .األوقــات التـــي تحددها الدائرة وتقديم التسهيالت لهم 
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)٧( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

 ألسباب مبررة قاوىالتذور وللمجلس إلغاء اعتماد معمل تنقية البـ                 رابعا

  .ن الدائرةبتوصية م
  

ـ ال يجوز تداول بذور المحاصيل المعدة للزراعة ما لم تتوافر فيها  أوال ـ  ٦المادة ـ 

معدالت خاصة لكل من نسبة اإلنبات والنقاوة المنصوص عليها في 

  . المرافقين في هذه التعليمات ) ٢(و) ١(الجدولين 

ن ـاوزت مـدة صالحيتهـا أكثـر مـجوز تداول البذور أذا تج ال يـ ـ  أ             ثانياً

 ستة أشهر) ٦(و اثني عشر شهراً للمحاصيل الحقلية) ١٢(

  . آمنة ا تحت ظروفلمحاصيل الخضر من تاريخ فحصه

ى الدائرة ألجراء الفحوص المختبرية  لمالك البذور أن يتقدم بطلب إلـ         ب

  .ةديد صالحية البذور للزراعلتح

ـ تدرج على عبوات بذور المحاصيل المعدة للزراعة المعلومات التالية  ثالثاً 

  :ة واالنكليزيةة العربية أو باللغتين العربيباللغ

  .    أ ـ صنف البذور ونوعها    

  . ب ـ كمية البذور 

  . ـ تاريخ اإلنتاججـ  

  . ـ نسبة اإلنبات والنقاوةد  

  .  تاريخ الفحصـ هـ 

  .سالية  رقم اإلرـ و       

  .  تاريخ الصالحيةـز        

  .  ح ـ  الوزن أو عدد البذور       

ـ يجب أن يثبت استعمال البذور لغرض الزراعة فقط عند معاملة البذور                رابعاً

  .بالمواد الكيميائية 

ـ تخزن البذور في مخازن تضمن المحافظة علــى حيويتها وتكون       خامساً

 .وخالية من الرطوبة وذات تهوية جيدةمحكمة الغلق 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

  ـ  :لي ـ  تحدد الدائرة ما ي٧المادة ـ 

لزراعة حسب نوع ـ الشروط الواجب توفرها في البذور الصالحة ل أوال             

  . ةالمحصول والرتب

  . ـ  طريقة أخذ العينات للفحص          ثانيا

في الفحص بما يتالءم مع الوسائل الفنية ـ القواعد الواجب أتباعها               ثالثا

  ).I S T A( االتحاد الدولي لفحص البذور  قبلالمقرة من

 .ـ المدة الواجب إعالن نتائج الفحص خاللها         رابعاً

  

 بناء على الطلب التقاوى ـ يوصي المجلس بالموافقة على استيراد البذور و٨المادة ـ 

  :يأتي  المتضمن ماودم المق

  . ـ اسم وعنوان الشركة أو المستورد أوال

  . ـ نوع وصنف المحصول وكمية البذور المراد استيرادها ثانيا 

  .ثالثا ـ بلد المنشأ 

  . ـ الشركة المنتجة رابعا 

 . ـ  أية معلومات أخرى يراها المجلس ضرورية     خامسا

  

  ـ: المستوردة ما يأتي التقاوى ـ  يشترط في البذور و٩المادة ـ 

  . ـ تكون من األصناف المعتمدة في العراق أوال

ـ يكون االستيراد من شركات ومناشئ رصينة في مجال أنتاج البذور  ثانيا

  . التقاوىو

ـة دة المنشأ وشهادة السالمة الصحيـ تكون اإلرساليات مزودة بشها ثالثا

ي اد الدولة فحص مختبرية مصدقة من قبل االتحالنباتية ومقترنة بشهاد

ى أن  الدائرة عل قبلية جهة معترف بها منأو أ) ISTA(بذور لفحص ال

  .تصدق من سفارة جمهورية العراق في بلد المنشأ

  . ـ تكون اإلرسالية مستوفية لشروط الحجر الزراعي في العراق رابعا
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)٩( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

 محكمة الغلق ومطابقة لمتطلبات نوع التقاوىـ تكون عبوات البذور و خامسا

  . هذه التعليماتبنصوص عليها البذور وتحمل المعلومات الم

ـة الرطوبة فـــي البــــذور المعبأة ـ يكون الحد األعلى لنسب سادسا

  ـ:بعبوات محكمة الغلق لضمان المحافظة على حيويتها وكما يأتي 

  : ـ  المحاصيل الحقلية         أ

 حبوباللمحاصيل %) ٨–٧(ان تتراوح نسبة الرطوبة بين  )١(

 .نجر السكري والحمص م والبوالجت والبرسي

فول الصويا ل%) ٧ـ٦(ان تتراوح نسبة الرطوبة بين  )٢(

 .والقطن وزهرة الشمس والكتان 

في السلجم وفستق %) ٦–٥(ان تتراوح نسبة الرطوبة بين  )٣(

 . الحقل والعصفر

  :  محاصيل الخضر     ب ـ                

وليا واللوبيا في الفاص%) ٨–٧(ة بين ان تتراوح نسبة الرطوب  )١(

  .غوالبزاليا والسبان

 .في الرقي%) ٥-٦ ( بينان تتراوح نسبة الرطوبة )٢(

اللهانة  فـي%) ٦–٥(ان تتراوح نسبة الرطوبة بين  )٣(

ار ل والباذنجان والخس والخيبيط والشلغم والفجاوالقرن

 .بطيخ والشجر والبصل والكراث والطماطة والفلفل وال

ى الحد األعلى لنسب الرطوبة إل%) ٣–٢(يضاف نسبة  )٤(

من هذه الفقرة عند ) ٣(و) ٢(و) ١(المنصوص عليها في 

تعبئة البذور بعبوات غير محكمة الغلق ، مع االلتزام بنسب 

المرفقين في ) ٢(و) ١(اإلنبات المنصوص عليها في الجدولين 

 .هذه التعليمات 

 .اثياً وخالية من اإلشعاعـ  أن تكون البذور غير معدلة ور                   سابعا

 اإلكثار والنقاوة الوراثية للبذور عند استيراد بذور درجةـ تثبيت                    ثامنا

تحمل أحدى رتب اإلكثار المنصوص عليها في هذه التعليمات مع 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٠( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

شهادة تصديق طبقاً لنظام منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

(OECD)ذور  أو منظمة هيئات تصديق الب)AOSCA .( 

إخضاع جميع اإلرساليات الموردة للعراق إلى الفحوصات ـ                    تاسعا

المختبرية التي تحددها الدائرة ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة قبل 

 . السماح بتداولها

  

  .الجريدة الرسمية في  ـ    تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها ١٠المادة ـ 

 

 

 

 

  المهندس                                                                     

     فالح حسن زيدان                                                            

    وزير الزراعة                                                              
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)١١( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

  

  )١(جدول رقم 

   المئويةة للنسبدنىاألالحد 

  للنقاوة واإلنبات في المحاصيل الحقلية

  

   نسبة النقاوة الفيزيائية

 ت

  

البذور (المصدقة أو البذور المسجلة بذور األساس المحصول

 )بتداولها زراعياًالمسموح 

  

 اإلنباتنسبة 

 ٨٥ ٩٧ ٩٧ ٩٨ الحنطة والشعير ١

 ٨٠ ٩٧ ٩٧ ٩٨ الشلب ٢

 ٧٥ ٩٨ ٩٨ ٩٨ البرسيم والجت ٣

 ٧٥ ٩٠ ٩٠ ٩٥ القطن ٤

 ٦٥ ٩٦ ٩٦ ٩٦ فستق الحقل ٥

 ٨٠ ٩٨ ٩٨ ٩٨ الذرة الصفراء ٦

 ٨٠ ٩٧ ٩٧ ٩٧ السمسم ٧

 ٧٠ ٩٧ ٩٧ ٩٧ فول الصويا ٨

 ٦٠ ٩٦ ٩٦ ٩٦ البنجر السكري ٩

 ٨٠ ٩٧ ٩٧ ٩٧ الجوت ١٠

 ٨٠ ٩٨ ٩٨ ٩٨ الجلجل ١١

 ٨٠ ٩٧ ٩٧ ٩٧ القنب ١٢

 ٨٠ ٩٨ ٩٨ ٩٨ الذرة البيضاء ١٣

 ٧٥ ٩٧ ٩٧ ٩٨ الكتان ١٤

 ٧٥ ٩٧ ٩٧ ٩٨ زهرة الشمس ١٥

 ٧٥ ٩٧ ٩٧ ٩٨ العصفر ١٦
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)١٢( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  تعليمات

  

  )٢(جدول رقم 

   المئويةة للنسبدنىاألالحد 

  للنقاوة واإلنبات في محاصيل الخضر

  

نسبة  النقاوة  المحصول ت

 الفيزيائية

نسبة 

 اإلنبات

نسبة النقاوة  المحصول ت

 الفيزيائية

 نسبة اإلنبات

 ٧٥ ٩٨ فاصوليا ١٥ ٧٠ ٩٨ ذنجانبا ١

 ٦٠ ٩٨ فلفل ١٦ ٧٠ ٩٨ باقالء ٢

 ٧٠ ٩٨ فجل ١٧ ٦٠ ٩٦ شوندر ٣

 ٦٥ ٩٨ قرنابيط ١٨ *٦٥ ٩٨ باميا ٤

 ٦٠ ٩٨ قثاء ١٩ ٧٥ ٩٨ بزاليا ٥

 ٦٠ ٩٨ قرع عسلي ٢٠ ٧٠ ٩٨ بصل ٦

 ٦٠ ٩٨ كوسه ٢١ ٦٠ ٩٨ رقي ٧

 ٧٠ ٩٨ لهانة ٢٢ ٦٠ ٩٥ جزر ٨

 ٦٥ ٩٥ كرفس ٢٣ ٧٠ ٩٨ خس ٩

 ٧٠ ٩٠ كراث ٢٤ ٦٠ ٩٨ خيار ١٠

 *٧٥ ٩٨ لوبيا ٢٥ ٦٥ ٩٠ سلق ١١

 ٧٠ ٩٨)شلغم(لفت  ٢٦ ٦٠ ٩٦ سبانخ ١٢

 ٧٠ ٩٨ كلم ٢٧ ٦٠ ٩٩ بطيخ ١٣

     ٧٠ ٩٨ طماطة ١٤

  

  

  .توجد في البقوليات والباميا وتحتسب من ضمن نسبة اإلنبات:  البذور الصلبة**
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)١٣( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  إعالنات

 

  إعالن
  

  وصاية على مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل
  

 ١٥١٢ البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المرقمة إدارة قرار مجلس إلىاً استناد    

من قانون البنك المركزي ) ٤٠( المادة أحكام إلى المستند ٢٩/٥/٢٠١٤والمنعقدة بتاريخ 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(العراقي المرقم 
  

الي وعدم  قد ارتكب العديد من المخالفات وتردي وضعه المأعالهنظراً لكون المصرف     

 العديدة الموجهة له من قبل اإلنذارات بالتزاماته تجاه زبائنه بالرغم من اإليفاءقدرته على 

 ذلك مما استلزم إلىهذا البنك وبهدف تحسين مسار عمل المصرف اال انه لم يتم االمتثال 

   . تدخل هذا البنك بهدف ضمان سالمة النظام المصرفي والمالي في العراق
  

من ) ٥٩( الوصايا على مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل استناداً للمادة تقرر فرض   

رئيساً ، /علي محمود الفياض( وتعيين السادة ٢٠٠٤لسنة ) ٩٤(قانون المصارف رقم 

لجنة وصايه على المصرف ) عضواً /عضواً ، غزوان علي حسين/ محمد صبحي يونس

  ) .٦٥-٦٠(المذكور وبالصالحيات التي حددتها المواد 

  

  .ينفذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار 

  

  

  

  

  محافظ البنك المركزي وكالة 
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)١٤( ١٣/١٠/٢٠١٤    ٤٣٣٧ العدد–الوقائع العراقية 

  إعالنات

 

  إعالن 

و جماعته بتأسيس ) محمد كاظم حيال (    بناء على الطلب المقدم إلينا من قبل السيد 

جمعية تعاونية خدمية و بعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة و استنادا إلى 

  .  المعدل ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة  ( المادة

 ٢/اونية الخدمية إلدارة مجمع الحلةالجمعية التع( قررنا تأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم 

  . مقرها في محافظة بابل ) السكني 

  

  

  محمد طارق كريم 

  رئيس االتحاد العام للتعاون 

  

  

  

  إعالن 

و جماعته بتأسيس ) محمد نعمان كريم ( إلينا من قبل السيد    بناء على الطلب المقدم 

جمعية تعاونية استهالكية و بعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة و استنادا إلى 

  .  المعدل ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة ( المادة 

) التعاونية االستهالكية في العزيزية  الجمعية( قررنا تأسيس جمعية تعاونية استهالكية باسم 

  . مقرها في محافظة واسط 

  

  

  محمد طارق كريم 

  رئيس االتحاد العام للتعاون  

  

  



                              
          

  الفهرس 
 

 

 الرقم
 

 الموضوع
 

 ةالصفح

  أوامر ديوانية 

 ١   ديواني بتشكيل الحكومة االتحاديةأمر -     

 
  قرارات

 ٣ قرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لموظفي هيئة النزاهة  ١

 
 تعليمات

 

            البذور والتقاوىتعليمات تسهيل تنفيذ قانون                     ٣

 ٢٠١٢لسنة ) ٥٠( رقم       

٤ 

 
 إعالنات

 

 ١٣ اعالن فرض الوصاية على مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل -

 ١٤  السكني٢/تاسيس الجمعية التعاونية الخدمية الدارة مجمع الحلة  -

 ١٤ لتعاونية االستهالكية في العزيزيةتاسيس الجمعية ا -

    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

             Š@õŠbiìŠbØ@ôn“ @õóäb‚@ôäbØóäbƒqbš@óÜŽìå’jòìa‹Ùqbš@õ7                                                                      ع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة   

E.mail : lgiaw_moj_iraq@moj.gov.iq

Http//  : www.Legislations.gov.iq  

  البريد االلكتروني
  الموقع االلكتروني

                                                 †ä‚@ôWUPòŠbåî›                                                                                                            دينار٧٥٠السعر         
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