
  

  

  

                                                                                                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

        وحكومةقانون تصديق االتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العـراق   •

 . ٢٠١٥لسنة ) ١٤( رقم الكويت دولة

          رقم  واألجنبيةتعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية  قانون  •

  .١٩٧٠لسنة ) ٥٢(

 .مرسوم جمهوري   •

  .دائرة كاتب عدل مسائي في البياعبيان استحداث   •

  .در استحداث دائرة كاتب عدل مسائي في مدينة الصبيان   •

  .٢٠١٥لسنة ) ١( رقم  بيان صادر عن وزارة الداخلية •

  .الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بيانات صادرة عن  •

  .في محافظة واسط  جمعية التعاونية إلسكان منتسبي دائرة صحة واسط مقرهاالتأسيس  إعالن  •
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

  �ا����

 

  سم الشعبأب

  رئاسة الجمهورية

  )١٥(قرار رقم 

  

) ٧٣(من المادة ) اثاني(والبند ) ٦١(من المادة ) الًأو( البند ألحكام طبقاً    بناء على ما أقره مجلس النواب 

  . من الدستور

  ١٨/٦/٢٠١٥قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  :اآلتي القانون إصدار

  

  ٢٠١٥لسنة  ) ١٤ (رقم 

  

  قانون 

  راق ـتصديق االتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية الع

  وحكومة دولة الكويت

  

 لبيئة بين حكومة جمهورية العراقتصدق جمهورية العراق على االتفاقية في مجال حماية ا ـ ١المادة ـ 

  . ١٢/٦/٢٠١٣في بغداد بتاريخ وحكومة دولة الكويت الموقع عليها 

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  ـ ٢ـ  المادة

  

    فؤاد معصوم                                                                                       

  يس الجمهورية   رئ                                                                                   

  

   الموجبةاألسباب

لغرض التعاون في مجال حماية وتحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة بين     

شرع ، ولتصديق االتفاقية في مجال حماية البيئة بينهما ، حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت 

  . هذا القانون
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 )٢( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ا������ت

  اتفاقية

  في مجال حماية البيئة

  بين

  حكومة جمهورية العراق

  و

  حكومة دولة الكويت

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين ورغبة منهما في 

 حماية وتحسين البيئة بأهميةانا منهما  بين البلدين والشعبين الشقيقين وايم والمحبةتعزيز اواصر االخوة

وحرصا منهما على تطوير ودعم التعاون التشريعي والمؤسسي والفني في مجال ، لالجيال الحالية والقادمة 

  .حماية البيئة 

الى ومخرجات االتفاقيات الدولية واالقليمية والحاجة ، باهمية تعزيز التنمية المستدامة وادراكا منهما 

بالبيئة بما ف وتبادل وجهات النظر بينهما في المؤتمرات والمحافل الدولية واالقليمية المتعلقة تنسيق المواق

  .يخدم مصالحهما المشتركة 

اخذين في االعتبار ما تقرره تشريعاتهما الوطنية ، وانسجاما مع مبادئ المساواة والمصلحة المشتركة 

  .واالعراف والمواثيق الدولية 

  : يلي اتفق الطرفان على ما

  المادة االولى

والحفاظ على الموارد ، تعد هذه االتفاقية بمثابة اطار للتعاون بين الطرفين في مجال حماية وتأهيل البيئة 

  .والتنمية المستدامة ، الطبيعية 

  

  المادة الثانية

ساتهما من اجل تحقيق اهداف هذه االتفاقية سوف يسعى كال الطرفين الى تشجيع التعاون الثنائي بين مؤس

كما يسعى الطرفان الى تنسيق مواقفهما حول المواضيع البيئية ، في مجال البيئة العامة والخاصة 

  .والنشاطات العالمية االخرى 

  

  المادة الثالثة

وذلك بما ، يوافق الطرفان على ايصال هذه االتفاقية الى القطاع العام في مجال حماية البيئة في كال البلدين 

ويجب عليهما تحديد المجاالت التي تمثل ان تكون موضوع تعاون خاص بين ، ين السابقتين يتفق مع المادت

  .وكيف يمكن تحقيقهما ، كال الطرفين 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ا������ت

  المادة الرابعة

  :يسعى الطرفان لتقوية التعاون في المجاالت البيئية االتية 

   .ات التقييم البيئي للمشاريع اإلنمائيةدراس -١

 .لحضرية االرتقاء بالبيئة ا -٢

 .ادارة المحميات الطبيعية  -٣

 .التعاون المشترك في معالجة التصحر والجفاف والعواصف الترابية في المنطقة  -٤

 .نظم ادارة وتحليل المعلومات  -٥

 .مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة  -٦

 .ادارة النفايات واعادة تدويرها  -٧

 .مياه الصرف الصحي تكنولوجيا معالجة  -٨

 .ربية والتوعية واالعالم البيئي تال -٩

 .تبادل الدراسات واالبحاث البيئية في مجال تلوث الهواء وحماية الغالف الجوي   - ١٠

  .التعاون في مجال مراقبة الملوثات الناتجة عن النشاطات الزراعية في منطقة الخليج العربي   - ١١

ن التلوث بمياه الصرف الصحي والصناعي في التعاون في مجال متابعة الملوثات الناتجة ع  - ١٢

 .منطقة الخليج العربي 

 . المراقبة البيئية والتحكم  - ١٣

 . تطوير التشريعات البيئية  - ١٤

 تبادل الخبرات في متابعة الحالة البيئية الناتجة عن عمليات حفر القنوات المائية في منطقة  - ١٥

 .الخليج العربي 

افحة التلوث الناتج عن السفن والبواخر والتخلص من القوارض بالتنسيق  التعاون في مجاالت مك - ١٦

 .مع الجهات المختصة في كال البلدين 

 . التعاون في أي مجال من المجاالت البيئية االخرى وحسب حاجة الطرفين  - ١٧

  

  المادة الخامسة

  :يتخذ التعاون في اطار هذه االتفاقية االشكال االتية 

وتبادل ،  البيئية في كال البلدين الخبراء والمعنيين بشان البرامجت وزيارة تبادل المعلوما -١

  .المنشورات والمجالت العلمية والتقنية التي تهتم بمواضيع مجاالت هذه االتفاقية 

 .تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المبادرات البيئية  -٢

ل المفاوضات المتعلقة بالمواضيع تنسيق المواقف بين الطرفين عندما يكون ذلك ممكنا في مجا -٣

 .البيئية خارج البلدين 
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 )٤( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ا������ت

 .تحضير برامج تدريب مشتركة في المجاالت المحددة في اطار هذه االتفاقية  -٤

  

  المادة السادسة

يعمل الطرفان كل سنتين على اعداد برامج متكاملة تتناول مجاالت التعاون المذكورة في المادة الرابعة من 

  .ن خالل نقطة االرتباط لكال الطرفين بعد تسميتهم هذه االتفاقية وم

  

  المادة السابعة

ال تخل احكام هذه االتفاقية بالقوانين المعمول بها في كال البلدين او بالحقوق وااللتزامات الناشئة عن 

  . المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها 

  

  المادة الثامنة

    .عن طريق القنوات الدبلوماسية تفسير او تطبيق احكام هذه االتفاقية يتم حله أي خالف ينشئ عن 

  

  المادة التاسعة

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ االشعار االخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف  -١

  .االخر تحريريا باستيفائه لالجراءات الداخلية الالزمة لنفاذها 

، تفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ تبقى هذه اال -٢

مالم يخطر احد الطرفين الطرف االخر تحريريا عبر القنوات ، وتجدد تلقائيا لمدة معينة او مماثلة 

 .الدبلوماسية عن رغبته في انهائها قبل ستة اشهر من تاريخ انتهائها 

 وفقاً لالجراءات  وتدخل هذه التعديالت حيز التنفيذية بموافقة الطرفينيجوز تعديل هذه االتفاق -٣

 .من هذه المادة ) ١(المنصوص عليها في الفقرة 

  

  .من نسختين اصليتين باللغة العربية ،  ميالدية ١٢/٦/٢٠١٣حررت هذه االتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 

  

                                                                    عن              عن

        حكومة دولة الكويت                                              حكومة جمهورية العراق

     صباح خالد الحمد الصباح                                         المهندس سركون الزار صليو

  رئيس مجلس الوزراء ووزير                                           وزير البيئةنائب 

              الخارجية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

  �ا����

 

  باسم الشعب

  رئاسة الجمهورية

  )١٧(قرار رقم 

  

) ٧٣(من المادة ) ثالثا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوالً( البند ألحكام طبقاً    بناء على ما أقره مجلس النواب 

  . من الدستور

  ١٨/٦/٢٠١٥قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  :اآلتي القانون إصدار

  

  ٢٠١٥ لسنة ) ١٦ (رقم 

  قانون

   قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية واالجنبيةتعديل 

  ١٩٧٠ة لسن) ٥٢(رقم 

المنصوص عليها في ) دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي(تحذف عبارة  ـ ١المادة ـ 

لعراقية واألجنبية رقم من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق ا) الثامنة(المادة 

  . ١٩٧٠لسنة ) ٥٢(

  -:منها ) جـ(من القانون ويكون البند ) العاشرة( الى المادة  يضاف ما يلي ـ ٢ـ  المادة

من هذه المادة التصديق على شهادة ) أ( يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند -جـ     

ول االعضاء في منطقة المنشأ الخاصة بالسلع ذات المنشأ العربي المصدرة من الد

  .الحرة العربية الكبرى مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل التجارة 

  .ريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ هذا القانون من تا ـ٣المادة ـ 

    فؤاد معصوم                                                                                       

     رئيس الجمهورية                                                                                   

   الموجبةاألسباب

بالنظر إللغاء دائرة الرقابة على التحويل الخارجي في البنك المركزي وتنفيذاً لقرارات المجلس     

 في منطقة التجارة األعضاءية في رفع القيود بين الدول االقتصادي واالجتماعي التابع لجامعة الدول العرب

  . شرع هذا القانون، الحرة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

  

  

  مرسوم جمهوري

  )٣٤ ( رقم

  

 وبناء ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ابعاًـس(ند ـ البامـأحك ىـإلاداً ـاستن     

   . على ما عرضه وزير الخارجية 

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

هورية  سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمصالح حسين علي التميميالسيد يعين  : أوالً

   .المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةالعراق لدى 
  

   .تنفيذ هذا المرسوموزير الخارجية على : ثانياً 
  

  . في الجريدة الرسمية تاريخ صدوره وينشرينفذ هذا المرسوم من : ثالثاً 

  

  

 ةـهجري ١٤٣٦ة ـ لسنشعبـانر ـن شهـم ثالثيـنالداد في اليوم ـكتب ببغ

  ة ـالديـ مي٢٠١٥ة ـ لسنحزيرانر ـن شهـمسابع عشر الوم ـق لليـموافال

  

  

  

  فؤاد معصوم                                                          

  رئيس الجمهورية                                                          
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 )٧( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  انـبي

 ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(من قانون الكتاب العدول رقم ) سادساًًثانياًو/٥( المادة ألحكاماستناداً     

  -:تقرر ما يأتي

  . استحداث دائرة كاتب عدل مسائي في البياع -أوال

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

  

  ورـالدكت                                                           
  يـدر الزاملـحي                                                           
  دلـر العـوزي                                                          

                                                            ٢٣/٦/٢٠١٥  
 

 

  

  

  بيـان

 ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(من قانون الكتاب العدول رقم ) سادساًًانياًوث/٥(    استناداً ألحكام المادة 

  -:تقرر ما يأتي

  . استحداث دائرة كاتب عدل مسائي في مدينة الصدر -أوال

   ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية -ثانياً

  

  

                                                             الدكتـور  
                                                             حيـدر الزاملـي
                                                            وزيـر العـدل

                                                            ٢٣/٦/٢٠١٥  
  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١/٢٠١٥(بيان رقم 
  

من قانون وزارة الداخلية ) ٣( المادة أحكام الصالحية المخولة لنا بموجب إلىاستناداً     

 ولمقتضيات ٢٠١٤لسنة ) ١( والبند الثالث عشر من البيان رقم ١٩٩٤لسنة ) ١١(رقم 

  -:المصلحة العامة قررنا ما يأتي 

  

   .٢٠١٤لسنة ) ١ ( بـرقمالمالبيان يلغى  -١

 .ن يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ستي) ٦٠(نفذ هذا البيان بعد مرور ي -٢

  

  

  

  محمد سالم الغبان                                                          

  ـة ـيـر الداخلـوزي                                                       

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

 

    )١٣٠٤( بيان رقـم 
  

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

  ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

اللحوم ( خاصة بـ ال ) ٢١٥٨( يعلن الجهاز عن ايقاف العمل بالمواصفة القياسية العراقيـــة رقم  -١

ع والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائـ)   مورتيدال البقري -) المدخنة(المحفوظة بالتدخين 

وعلى ) للمنتجات المستوردة  ( عتماد متطلبات فنية بديلة وا٩/٤/٢٠٠١في  ) ٣٨٧٣ ( العراقية العدد

معملية لمنتجاتها بديلة عن الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز العتماد مواصفات 

 . المواصفة القياسية العراقية 

  

  .                              ٣١/٣/٢٠١٥  ينفذ ذلك اعتبارا من تاريخ  -٢

  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                       

   رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                        

  

  

  بيان تصحيح
  

 ١٩٧٧  لسنة ٧٨استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم     

 النوعية رقم من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة) ١١(والصالحية المخولة لنا بموجب المادة 

   . ١٩٧٩لسنة ) ٥٤( 

في جريدة  المذكورة في البيان المنشور ) ٢١٥٨( يصحح عنوان المواصفة القياسية العراقية المرقمة 

) المورتيدال البقري / ة بالتدخين اللحوم المحفوظ(  من ٩/٤/٢٠٠١في  ) ٣٨٧٣(الوقائع العراقية العدد 

  ) .  مورتيدال البقري -) المدخنة(اللحوم المحفوظة بالتدخين (الى 

  

  

     سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                   

   رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                       

  

 

 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

 

  )١٣٠٥( بيان رقـــم 

 

تناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة اس    

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤النوعية رقم 

الخاصة ) ١٨٠٧(ة رقم للمواصفة القياسية العراقي)  األولعديل الت( يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

ة العدد ئع العراقيان نشرت في جريدة الوقاوالتي سبق و) جبن التشدر _ األلبانمنتجات ( بـ

 ، فعلى كافة من يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء ٥/٧/١٩٩٣في  ) ٣٤٦٥( 

  .ز لهذا الغرضاغب الحصول على نسخة مراجعة الجهجمهورية العراق االلتزام بها وعلى من ير

  

            .        ٣١/٣/٢٠١٥  ينفذ هذا التعديل من تاريخ  -٢

                                                                                                                                                                                                                                                      

  

     سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                   

       رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                     

  

  

  )١٣٠٦ (بيان رقـــم 

 

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

) ٢٢٧٠/١٠(للمواصفــة القياسية العراقيـة رقم ) التعديل الثالث( يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

) الحدود المايكروبية للحبوب ومنتجاتها /  في االغذية  الحدود المايكروبية( الخاصة بـ 

، ٢٧/١٠/٢٠٠٨في ) ٤٠٩٤(والتـــي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 

فعلى كافة من يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها 

  ٠از لهذا الغرض وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجه
  

  .                  ٣١/٣/٢٠١٥  ينفذ هذا التعديل من تاريخ -٢

                                                                                                                                                                                    

         سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                          

    رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                    

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  )١٣٠٧( بيان رقـــم 

 

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

 ) ٢٢٧٠/٦(للمواصفـة القياسية العراقيـة رقم )  ثالتعديل الثال( يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي ) الحدود المايكروبية للمشروبات الغذائية / الحدود المايكروبية في االغذية ( الخاصة بـ

، فعلى كافة من ٢٧/١٠/٢٠٠٨في  ) ٤٠٩٤( سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 

ع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة في جمي

  ٠يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

                                                                                                        .                   ٣١/٣/٢٠١٥  ينفذ هذا التعديل من تاريخ -٢

  

     سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                    

    رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                        

  

  

  

 )١٣٠٨(بيان رقـــم 

 

 المركزي للتقييس استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز    

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

ـة الخاصة بالمنتجات العراقيتعديل عام على كافة المواصفات القياسية  يعلن الجهاز عن اعتماد -١

والتي تضمنت متطلب الحدود المايكروبية للمنتوج ،  فعلى  ٢٠٠٧الغذائية التي صدرت قبل عام 

واصفات المذكورة فــي جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها كافة من يعنيهم تطبيـق الم

  ٠وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

  .                             ٣١/٣/٢٠١٥  ينفذ هذا التعديل من تاريخ -٢

  

  

    سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                     

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                      

  

  
  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

   )١٣٠٩( بيان رقـــم 
 

 

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤ النوعية رقم والسيطرة

الخاصة ) ٢٢٧٠/٥(م ة رقة القياسية العراقيللمواصف) التعديل الثاني ( ماد يعلن الجهاز عن اعت -١

ن نشرت ق واوالتي سب) روبية للحليب ومنتجاتهالحدود المايك/الحدود المايكروبية في االغذية( بـ

   فعلى كافة من يعنيهم تطـبيق ٢٧/١٠/٢٠٠٨في  )  ٤٠٩٤( ة العدد في جريدة الوقائع العراقي

المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على 

  ٠نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

   .                  ٢٠١٥ /٣١/٣  ينفذ هذا التعديل من تاريخ  -٢

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                 

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                        

  

  

  )١٣١٠( بيان رقـــم 

 

ة المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس استناداً للصالحي    

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

الخاصة ) ٢٢٨٣(ة رقم للمواصفة القياسية العراقي)  التعديل الثالث ( اد يعلن الجهاز عن اعتم -١

) يف للغازات لالستخدام المنزلياجهزة التدفئة والطبخ النفطية غير الحاوية على عدة تصر( بـ

                                 ٢٨/٦/٢٠١٠في ) ٤١٥٦(  والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 

فعلى كافة من يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها 

  ٠ة الجهاز لهذا الغرض وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجع

  

  .                   ينفذ هذا التعديل من تاريخ  النشر في الجريدة الرسمية -٢

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  اب عبد القادر       سعد عبد الوه                                                            

    رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                    

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  
  

  )١٣١١( بيان رقـــم 

 

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

   ٠  ١٩٧٩سنة   ل٥٤والسيطرة النوعية رقم 

الخاصة ) ١٧٣١(ة رقم للمواصفة القياسية العراقي) التعديل الثاني ( ماد يعلن الجهاز عن اعت -١

والتي سبق وان نشرت في ) رقائق االلمنيوم المستخدمة الغراض تغليف المنتجات الغذائية ( بـ

هم تطـبيق  ، فعلى كافة من يعني٢٠١٢ /١٦/١في ) ٤٢٢٦(جريدة الوقائع العراقية العدد 

المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على 

  ٠نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

                                                      .                    ينفذ هذا التعديل من تاريخ  النشر في الجريدة الرسمية -٢

  

   سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                    

   رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                        

  

  

  )١٣١٢( بيان رقـــم 

 

موجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس استناداً للصالحية المخولة لنا ب    

   ٠  ١٩٧٩  لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

) ١٩١١(ية العراقية رقم  للمواصفــة القياس)  التعديل االول ( يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

)  لشطفمرتبطة بخزان ا المرافق الصحية الغربية ال-االدوات الصحية المزججة (ـة بـ الخاص

 فعلى كافة ٧/٤/٢٠١٤في   ) ٤٣١٨(  نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ق وانوالتي سب

ن يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من م

  ٠يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

 .                                                                                                                                                                                                                                                    ٨/٤/٢٠١٥    ينفذ هذا التعديل من تاريخ-٢

  

          سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                

     رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                      

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١٣١٣(بيان رقم 
  

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس     

  . ١٩٧٩ لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق 

مواصفات االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول هذه ال

  . على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

                                              

                                          

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                                        

    رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                                        

  

  

 تاريخ التنفيذ رقمها عنوان المواصفة ت 

١  

  

٢ 

   سريعاً المجمد الروبيان

  

  اوالكاك زبدة

٢٣٢٤  

  

٢٣٢٥ 

 

  بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر

  

 بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر

  

  

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥( ٢٩/٦/٢٠١٥    ٤٣٧٠  العدد–الوقائع العراقية 

  إ����ت

        
 

  النـإع

  

 بتأسيس اوجماعته) شيماء صباح محمد (ة من قبل السيدإلينابناء على الطلب المقدم     

 إلى وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستناداً إسكانيةجمعية تعاونية 

 النافذ قررنا تأسيس يالتهوتعد ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة(المادة 

مقرها ) منتسبي دائرة صحة واسط إلسكانالجمعية التعاونية ( باسم إسكانيةجمعية تعاونية 

   .واسطفي محافظة 

 

 

  

  

  محمد طارق كريم                                                        

  العام للتعاونتحاد الرئيس ا                                                         

  



                              
          

  الفهرس 

 الصفحة الموضوع الرقم

  قوانيـن 

١٤ 

 

ية العـراق قانون تصديق االتفاقية في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهور

 وحكومة دولة الكويت

١ 

 

 

قانون تعديل قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية  ١٦

 ١٩٧٠لسنة ) ٥٢(رقم  واألجنبية

٥ 

  مراسيـم جمهورية 

ن السيد صالح حسين علي التميمي سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة يعيت ٣٤

 حدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشماليةلجمهورية العراق لدى المملكة المت

٦  
  

 

 
  

 انـاتـبي

 

 ٧ استحداث دائرة كاتب عدل مسائي في البياع -

-  
  
١ 

  استحداث دائرة كاتب عدل مسائي في مدينة الصدر
  

  وزارة الداخلية صادر عنبيان

٧  
  
٨ 

 ٩  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٤

 ٩ يح بيان تصح -

 ١٠  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٥

 ١٠  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٦

 ١١  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٧

 ١١  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٨

 ١٢  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣٠٩

 ١٢  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣١٠

 ١٣  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣١١

 ١٣  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةبيان صادر ١٣١٢

 ١٤  عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةن صادربيا ١٣١٣

  اتـإعالن 

  تعاونية إلسكان منتسبي دائرة صحة واسط مقرهاتأسيس جمعية  -

 .في محافظة واسط 

١٥ 
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