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 من نحن 

 جمعية بغدادانا االستهالكية التعاونية

نطمح أن تكون جمعٌة , االتحاد العام للتعاون فً العراق جمعٌة تعاونٌة تأسست بقرار من 

عن طرٌق  المواطن والمجتمعالتعاونٌة رافد اقتصادي واجتماعً ٌخدم االستهالكٌة بغدادنا 

تأسٌس مشارٌع جدٌدة او عمل شراكات مع مشارٌع قائمة وتطوٌرها بما ٌخدم الجمعٌة 

  والمجتمع

 الرؤية

نطمح أن تكون جمعٌة , االتحاد العام للتعاون فً العراق جمعٌة تعاونٌة تأسست بقرار من 

عن طرٌق  المواطن والمجتمعالتعاونٌة رافد اقتصادي واجتماعً ٌخدم االستهالكٌة بغدادنا 

تأسٌس مشارٌع جدٌدة او عمل شراكات مع مشارٌع قائمة وتطوٌرها بما ٌخدم الجمعٌة 

  والمجتمع

من المؤسسات التعاونٌة الساعٌة لتقدٌم " جمعٌة بغدادانا االستهالكٌة التعاونٌة " تعد مؤسستنا 

االستالكٌة بانواعها مع المواد واالحتٌاجات االستهالكٌة المتنوعة وتلبٌة الحاجٌات الضرورٌة 

 .مراعاة االسعار االستهالكٌة والسرعة بتلبٌة الطلبات 

مع صٌانة  ..... واستهداف تنوع المنتجات من مناشًء رصٌنه ومراعاة التجدٌد بالتصنٌع 

المعدات واالجهزة وكافة المستلزمات , مع مراعاة تأمٌن ذلك للمؤسسات والتجمعات 

 .والشركات واالفراد 

 الجمعيةرسالة 

نعمل وفق رؤٌة محددة واهداف واضحة لتطوٌر المنطقة وتلبٌة احتٌاجاتها والعمل على رفع 

جودة الخدمات المقدمة بما ٌخدم الجمعٌة والمجتمع 
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