
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٥٩    
  
  
  

  

 

 ) رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض ٢٠١٩ ) لسنة١٩قانون رقم

 . االطفال

 ) حماية األمومة انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية  ٢٠١٩) لسنة ٢٣قانون رقم

 .  ٢٠٠٠) لسنة ١٨٣(مراجعة) رقم (

 ) ٢٠١٩) لسنة ٥٢مرسوم جمهوري رقم  . 

 .(شركة عامة) بيان تأسيس شركة غاز الجنوب 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن  م  ٢٠١٩ تشرين األول  ٢١ /  هـ ١٤٤١   رصف ٢٢  ٤٥٥٩  العدد                         

٤٥٥٩٢٢١٤٤١٢١٢٠١٩  

 



              الفهرس                             
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

  ١    قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض االطفال  ١٩

  

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية االمومة (مراجعة)   ٢٣

  ٢٠٠٠) لسنة ١٨٣رقم (

٢  

     مراسيم جمهورية  

الصدر سفيرًا مقيمًا ومفوضًا تعيين السيد محمد جعفر محمد باقر حيدر   ٥٢

فوق العادة لجمهورية العراق لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

  وايرلندا الشمالية

١٧  

    بيانات  

  ١٨  شركة غاز الجنوب (شركة عامة)تأسيس   -

 



  
  

   قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  )١٨قرار رقم (
  

) من المادة لثاً ) والبند (ثا٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور . ٧٣(
  

  ٩/١٠/٢٠١٩بتاريخ قرر رئيس الجمهورية 
   

  إصدار القانون اآلتي : 

  ٢٠١٩) لسنة ١٩رقم (

  قانون

  رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض االطفال
  

يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض االطفال مقطوع مقداره    اوًال: -١-المادة 
) الف دينار اضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع ١٠٠٠(

  . ١٩٨١)  لسنة ١١٤وقانون الرسوم العدلية رقم ( ٢٠١٢) لسنة ٧١رقم (
  

(اوًال) من هذه المادة والغرامات يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند ثانيًا: 
  . ٢٠١٢) لسنة ٧١الناتجة عنه الى احكام قانون رسم الطابع رقم (

  

تخصص وزارة المالية المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القانون الى وزارة التربية اضافة   -٢-المادة 
  فال.الى المبالغ المخصصة في موازنة وزارة التربية لبناء المدارس ورياض االط

  

تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس     -٣-المادة 
ورياض االطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وحسب التمثيل 

  السكاني.
  

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -٤-المادة 
  

  برهم صالحد. 

  رئيس الجمهورية

  االسباب الموجبة

لغرض توفير المبالغ الالزمة لبناء المدارس ورياض االطفال وبغية مساهمة جميع شرائح المجتمع 
  في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض ،

  
 ُشرع هذا القانون.



  
  

   قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  
 

 باسم الشعب 

 رئاسة الجمهورية 

  )٢٢قرار رقم (

نيًا) من ) والبند (ثا٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (

  ٩/١٠/٢٠١٩بتاريخ  ئيس الجمهورية  قرر ر 

  إصدار القانون اآلتي :

  ٢٠١٩) لسنـة ٢٣رقم (

  قانون

  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية االمومة (مراجعة)

  ٢٠٠٠) لسنــة ١٨٣رقــم (

م جمهورية العراق الى اتفاقية حماية االمومة ( مراجعة) رقم ( -١ -المادة  نة ١٨٣تنض ) لس

ة  ٢٠٠٠ امن ه ( الث دولي في دورت ل ال ب العم دة من مجلس ادارة مكت المعتم

والتي دخلت حيز النفاذ في  ٢٠٠٠والثمانين) في الخامس عشر من حزيران لسنة 

  .٢٠٠٢شباط//٧
  

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

  
  د.برهم صالح

  رئيس الجمهوريــــــــة
  

  ة السبـــــاب الموجبــا
  

بهدف تعزيز الحماية القانونية لالمومة وصحة وسالمة الطفل ، وبغية مواصلة تعزيز      

المساواة لجميع النساء العامالت ، ولغرض االنضمام الى اتفاقية حماية االمومة ( مراجعة) 

  ، ٢٠٠٠) لسنة ١٨٣رقم (

  شــــــُرع هـــــذا القانـــــــون.



  
  

  اتفاقيات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  

  مؤتمر العمل الدولي

  ١٨٣االتفاقية 

  ١٩٥٢ ،اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية األمومة (مراجعة )
  

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

في جنيف، حيث عقد دورته الثامنة إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد إذ دعاه مجلس 

  ،٢٠٠٠والثمانين في الثالثين من أيار/ مايو 

، وتوصية حماية ١٩٥٢،  وإذ يالحظ الحاجة إلى مراجعة اتفاقية حماية األمومة (مراجعة)

، من أجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العامالت وصحة وسالمة األم ١٩٥٢األمومة 

والطفل، وبغية اإلقرار بتنوع التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء، فضال عن تنوع 

  المنشآت، وتطور حماية األمومة في القوانين والممارسات الوطنية، 

)، واتفاقية األمم المتحدة ١٩٤٨لما بأحكام الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان (وإذ يحيط ع

)، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ١٩٧٩للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (

)، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن مساواة ١٩٩٥)، وإعالن ومنهاج عمل بيجين (١٩٨٩(

)، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ ١٩٧٥ص والمعاملة (المرأة العاملة في الفر

)، واتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الرامية ١٩٩٨والحقوق األساسية في العمل ومتابعته (

إلى ضمان مساواة العمال والعامالت في الفرص والمعاملة، وال سيما االتفاقية بشأن العمال 

  ،)١٩٨١ذوي المسؤوليات العائلية (
  

وإذ يأخذ في االعتبار ظروف المرأة العاملة والحاجة إلى توفير الحماية للحمل التي يتقاسم 

  مسؤوليتها الحكومة والمجتمع، 

، ١٩٥٢وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية األمومة (مراجعة)، 

  أعمال الدورة. ، وهو البند الرابع في جدول ١٩٥٢وتوصية حماية األمومة، 

  وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ؛



  
  

  اتفاقيات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

يعتمد، في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيه عام ألفين االتفاقية التالية، التي 

  . ٢٠٠٠ ،ستسمى اتفاقية حماية األمومة

    
  

  النطاق

  ١المادة 
  

أي أنثى، دون أي تمييز، وينطبق مرأة" على إينطبق تعبير " في مفهوم هذه االتفاقية،    

  تعبير "طفل" على أي طفل، دون أي تمييز.
  

  ٢المادة 

تنطبق االتفاقية على جميع النساء المستخدمات، بمن فيهن الالتي يمارسن أشكال  -١           

  غير نمطية من العمل لدى الغير. 

    

إال أنه يجوز ألي دولة عضو تصدق على االتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات  -٢            

المعنية الممثلة ألصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تستثني كليا أو جزئيا من نطاق 

انطباق االتفاقية فئات محدودة من العمال إذا كان من شأن تطبيقها على هذه الفئات 

  جوهرية. أن يثير مشاكل خاصة ذات طبيعة 

    

على كل دولة عضو تستفيد من اإلمكانية التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين  -٣           

من دستور  ٢٢في تقريرها األول الذي تقدمه عن تطبيق االتفاقية بموجب المادة 

منظمة العمل الدولية، فئات العمال المستثناة على هذا النحو وأسباب هذا االستثناء. 

دول األعضاء أن تصف في تقاريرها الالحقة التدابير المتخذة بغية توسيع وعلى ال

  نطاق أحكام االتفاقية تدريجيا لتشمل هذه الفئات. 

  

  

  

  



  
  

  اتفاقيات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  
  

  الحماية الصحية

  ٣المادة 
  

بة تدابير مناس تتخذ كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال،

صة ضارا الحامل أو المرضع إلى أداء عمل تعتبره السلطة المختلضمان أال تضطر المرأة 

  ة طفلها.بصحة األم أو الطفل، أو حيث يقرر تقييم بوجود خطر جسيم على صحة األم أو صح

    

  

  إجازة األمومة

  ٤المادة 

من حق أي امرأة تنطبق عليها هذه االتفاقية الحصول على إجازة أمومة ال تقل   -١           

مدتها عن أربعة عشر أسبوعا، عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض 

  لوالدتها أو أي شهادة مالئمة أخرى تحددها القوانين والممارسات الوطنية. 

المشار إليها أعاله بإعالن ترفقه بتصديقها  تحدد كل دولة عضو طول فترة اإلجازة -٢            

  على هذه االتفاقية. 

يجوز لكل دولة عضو أن تودع في وقت الحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي  -٣            

  إعالنا آخر تمدد فيه فترة إجازة األمومة. 

ة األمومة فترة مع المراعاة الواجبة لحماية صحة األم وصحة الطفل، تشمل إجاز -٤           

إجازة إلزامية بعد والدة الطفل مدتها ستة أسابيع، ما لم تتفق الحكومة والمنظمات 

  الممثلة ألصحاب العمل وللعمال على خالف ذلك على الصعيد الوطني. 

تمدد فترة إجازة ما قبل الوالدة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض   -٥            

  يخها الفعلي، دون تخفيض فترة أي إجازة إلزامية بعد الوالدة. للوالدة وتار
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 )٦(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  اإلجازة في حالة المرض أو المضاعفات

  ٥المادة 

ة اإلصابة بمرض تمنح إجازة قبل فترة إجازة األمومة أو بعدها، بناء على شهادة طبية، في حال

تحديد  أو حدوث مضاعفات أو احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل أو الوالدة. ويجوز

   طبيعة هذه اإلجازة والحد األقصى لطولها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.

  
  

  

  اإلعانات

  ٦المادة 

تقدم إعانات نقدية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية أو ألي طريقة أخرى تتفق مع  -١            

الممارسة الوطنية، للنساء المتغيبات عن عملهن في اإلجازة المشار إليها في المادة 

  . ٥أو المادة   ٤

في ظل ظروف  تبلغ اإلعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعالة نفسها وطفلها -٢            

  صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة الئق. 

حيثما تنص القوانين أو الممارسات الوطنية على أن تكون اإلعانات النقدية  -٣            

محددة على أساس الكسب  ٤المدفوعة في حالة اإلجازة المشار إليها في المادة 

المرأة السابق أو عن السابق، ال يجوز أن يقل مقدار هذه اإلعانات عن ثلثي كسب 

  ثلثي المبلغ الذي يؤخذ في االعتبار لحساب اإلعانات. 

حيثما تنص القوانين أو الممارسات الوطنية على استخدام طرائق أخرى لتحديد  -٤            

، يتعين أن  ٤اإلعانات النقدية المدفوعة في حالة اإلجازة المشار إليها في المادة 

اويا لمقدار المبلغ الناشئ في المتوسط عن تطبيق يكون مبلغ هذه اإلعانات مس

  الفقرة السابقة. 

تضمن كل دولة عضو إمكانية استيفاء أغلبية كبيرة من النساء الالتي تنطبق عليهن  -٥           

  هذه االتفاقية، للشروط المؤهلة للحصول على اإلعانات النقدية. 

ة لإلعانات النقدية وفقا للقوانين واللوائح حيثما ال تستوفي المرأة الشروط المؤهل -٦           

الوطنية أو ألية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، يكون من حقها الحصول 
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 )٧(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

على إعانات مناسبة من صناديق المساعدة االجتماعية، شريطة وفائها بمقتضيات 

  إثبات الحاجة للحصول على هذه المساعدة.

طنية أو ألية طريقة للمرأة وطفلها وفقا للقوانين واللوائح الوتوفر اإلعانات الطبية  -٧            

الوالدة  أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية. تشمل اإلعانات الطبية، الرعاية قبل

  وأثناءها وبعدها، وكذلك الرعاية في المستشفيات عند الضرورة. 

    

ازة المشار من أجل حماية وضع المرأة في سوق العمل، توفر اإلعانات المتعلقة باإلج -٨           

من خالل التأمين االجتماعي اإللزامي أو من األموال العامة   ٥و ٤إليها في المادتين

أو بطريقة تقررها القوانين والممارسات الوطنية. وال يكون صاحب العمل مسؤوال 

مسؤولية فردية عن التكلفة المباشرة ألي من هذه اإلعانات النقدية المقدمة إلى 

  ذاك :  المرأة العاملة لديه دون اتفاق محدد من صاحب العمل

             ما لم تنص على ذلك القوانين أو الممارسات الوطنية في دولة عضو ما قبل تاريخ   أ)(         

  اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذه االتفاقية ؛ أو 

ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال على ذلك في وقت  ب)(       

  طني. الحق على المستوى الو

      

  ٧المادة 

تعتبر أي دولة عضو لم يتطور اقتصادها ونظام الضمان االجتماعي فيها تطورا   -١

، إذا كانت اإلعانات النقدية تقدم فيها ٦من المادة  ٤و  ٣كافيا ملتزمة بالفقرتين 

وفقا لمعدل ال يقل عن معدل اإلعانات التي تدفع في حالة المرض أو العجز المؤقت 

  انين واللوائح الوطنية. وفقا للقو

على كل دولة عضو تستفيد من اإلمكانيات التي تنص عليها الفقرة السابقة، أن تبين  -٢           

من دستور  ٢٢في تقريرها األول الذي تقدمه عن تطبيق هذه االتفاقية بموجب المادة 

إلعانات التي دعتها إلى ذلك والمعدل الذي تقدم ا منظمة العمل الدولية، األسباب 

النقدية على أساسه. ويتعين عليها في تقاريرها الالحقة، أن تصف التدابير المتخذة 

  بغية زيادة معدل اإلعانات تدريجيا.
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 )٨(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

    

  مييزفي مجال االستخدام و منع الت الحماية 

  ٨المادة 

بها يحرم القانون صاحب العمل أن ينهي استخدام أي امرأة أثناء حملها أو أثناء تغي -١            

، أو خالل فترة تعقب عودتها إلى ٥المادة أو ٤ر إليها في المادة في اإلجازة المشا

العمل. على أن تقررها القوانين واللوائح الوطنية. وتستثنى من ذلك الحاالت القائمة 

على أسباب ال تمت بصلة إلى الحمل أو الوالدة ومضاعفاتها أو اإلرضاع. ويقع على 

إلثبات بأن أسباب الفصل من الخدمة ال تمت بصلة إلى عاتق صاحب العمل عبء ا

  الحمل أو الوالدة ومضاعفاتها أو اإلرضاع. 

يكفل للمرأة الحق في العودة إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بنفس معدل   -٢           

  األجر عند انتهاء إجازة أمومتها. 

      

  ٩المادة 
   

مناسبة لضمان أال تشكل األمومة سببا للتمييز في تتخذ كل دولة عضو تدابير  -١            

وذلك على الرغم من أحكام  -االستخدام، بما في ذلك فرص الحصول على العمل 

  . ٢من المادة  ١الفقرة 

تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة حظر االشتراط على أي امرأة تتقدم  -٢           

را مبينا للحمل أو أن تقدم شهادة تفيد بإجرائها لمثل لشغل وظيفة ما، أن تجري اختبا

  هذا االختبار، ما لم تقرر نلك القوانين أو اللوائح الوطنية ألعمال: 

محظورة أو ممنوعة على المرأة الحامل أو المرضع بموجب القوانين أو اللوائح  أ)(          

  الوطنية؛ أو 

  على صحة المرأة والطفل.  يكون هناك خطر معترف به أو جسيم حيث  (ب)    
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 )٩(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  األمهات المرضعات

  ١٠المادة 

ساعات  يحق للمرأة الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض -١           

  العمل اليومية إلرضاع طفلها رضاعة طبيعية. 

تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات اإلرضاع وتخفيض -٢

ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءات تخفيض ساعات العمل اليومية. 

وتعتبر فترات التوقف هذه أو تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل 

  ويدفع أجرها وفقا لذلك. 

    

  الدورياالستعراض 

  ١١المادة 

على كل دولة عضو أن تنظر دوريا، بالتشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل والعمال، 

أو زيادة مقدار أو معدل اإلعانات  ٤في مدى مالءمة تمديد فترة اإلجازة المشار إليها في المادة 

  .  ٦النقدية المشار إليها في المادة

    

  التنفيذ

  ١٢المادة 

التفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح، ما لم يتم تنفيذها بطرائق أخرى كاالتفاقات تنفذ هذه ا

الجماعية أو القرارات التحكيمية أو األحكام القضائية، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات 

  الوطنية.

  أحكام ختامية

  ١٣المادة 

  .١٩٥٢تراجع هذه االتفاقية اتفاقية حماية األمومة (مراجعة)، 
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 )١٠(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  ١٤المادة 

  إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. لهذه االتفاقية  ترسل التصديقات الرسمية 

  

  ١٥المادة 

دولية التي سجل ال تلزم أحكام هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل ال-١

  المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 

  ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين.  -٢            

ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ  -٣            

  تسجيل تصديقها.

      

  

  ١٦المادة 

يجوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر  -١            

سنوات على بدء نفاذها ألول مرة، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل 

الدولي لتسجيلها. وال يكون هذا النقض نافذا إال بعد انقضاء عشر سنوات على 

  تاريخ تسجيله. 

لى هذه االتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص كل دولة عضو صدقت ع -٢            

عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية النقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في 

الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن 

الشروط المنصوص  تنقض هذه االتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى

  عليها في هذه المادة. 
  

  ١٧المادة 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية  -١           

  بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول األعضاء في المنظمة.

يسترعي المدير العام انتباه الدول األعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل  -٢            

  التصديق الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية. 
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  ١٨المادة 

التفاصيل الكاملة لكل بيقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبالغ األمين العام لألمم المتحدة 

ألمين العام اديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا ألحكام المواد السابقة، كما يقوم التص

  من ميثاق األمم المتحدة.  ١٠٢بتسجيلها وفقا ألحكام المادة 
  

  
  

  

  ١٩المادة 
  

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه االتفاقية كلما 

تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان مما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا 

  في جدول أعمال المؤتمر. 
  

  ٢٠المادة 
  

لهذه االتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة -١   

  -تنص االتفاقية الجديدة على خالف نلك 

يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا،  )(أ  

أعاله، النقض المباشر لالتفاقية  ١٦وبغض النظر عن أحكام المادة 

  د بدأ نفاذها، الحالية، شريطة أن تكون االتفاقية الجديدة المراجعة ق

ابتداء من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق  )(ب 

  لدول األعضاء لالتفاقية الحالية.ا

تظل االتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول  -٢            

  المراجعة.لم تصدق على االتفاقية األعضاء التي صدقت عليها و
  

  

  ٢١المادة 

  النصان االنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويان في الحجية. 
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  مؤتمر العمل الدولي                         ١٩١التوصية 
  
  

  مراجعةتوصية بشأن 

  ١٩٥٢توصية حماية االمومة 
  

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

العمل الدولي الى االنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الثامنة إذ دعاه مجلس ادارة مكتب 

  ٢٠٠٠والثمانين في الثالثين من أيار /مايو 

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن حماية األمومة ، وهي البند الرابع من جدول أعمال 

  هذه الدورة .

(المشار  ٢٠٠٠ومة ،وإذ قرر ان تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكمل اتفاقية حماية األم

  اليها أدناه بتعبير االتفاقية)

يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران / يونيه عام ألفين التوصية التالية ، التي 

  ٢٠٠٠ستسمى توصية حماية األمومة ،
  

  إجازة األمومة

 ٤) ينبغي أن تسعى الدولة االعضاء إلى مد فترة إجازة األمومة المشار اليها في المادة ١( -١

  ثمانية عشر أسبوعا على االقل. ،الىمن االتفاقية 

  ) ينبغي النص على مد إجازة االمومة في حالة تعدد الوالدات .٢(

ن تختار بحرية الفترة ) ينبغي ، قدر اإلمكان ، أن تتخذ تدابير تكفل للمرأة حقها في أ٣(

  الزمنية ألي جزء غير إلزامي من إجازة أمومتها قبل الوالدة او بعدها.
  

  اإلعانات
  

ينبغي ،حيثما يكون ذلك عمليا ، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة ألصحاب العمل و  -٢

المادتين  للعمال ، زيادة اإلعانات النقدية المستحقة للمرأة اثناء اإلجازة المشار اليها في

من االتفاقية ، لتبلغ كامل كسب المرأة السابق أو كامل المبلغ الذي يؤخذ في االعتبار  ٥و٤

  لحساب اإلعانات.
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 من المادة ٧إلمكان ، ان تشمل اإلعانات الطبية المنصوص عليها في الفقرة اينبغي ،قدر  -٣

  من االتفاقية ، مايلي : ٦

ي مستشفى اختصاصي في عيادته أو في المنزل أو فالرعاية التي يقدمها طبيب عام أو   .أ

 .أو في أي مؤسسة طبية أخرى

رعاية األمومة التي تقدمها قابالت مؤهالت أو اقسام أمومة أخرى في المنزل أو في   .ب

 مستشفى أو في أي مؤسسة طبية أخرى.

 اإلقامة في مستشفى أو في مؤسسة طبية أخرى.  .ج

 ل يقررها الطبيب أو أي شخص مؤهل آخر أي لوازم صيدالنية وطبية وفحوص وتحالي  .د

  عالج األسنان والجراحة.-هـ 

  

  تمويل اإلعانات

ينبغي ألي اشتراكات مستحقة بموجب تأمين اجتماعي إلزامي يقدم إعانات أمومة ،  -٤

وأي ضرائب تحسب على اساس جداول األجور وتجبى ألغراض تقديم هذه اإلعانات 

والنساء المستخدمين ، دون تمييز بسبب الجنس ، أن تدفع وفقا لمجموع عدد الرجال 

  سواء دفعها المستخدمون وصاحب العمل معا أم صاحب العمل وحده .

  

  الحماية في مجال االستخدام ومنع التمييز

ينبغي أن يكون من حق المرأة أن تعود الى وظيفتها السابقة أو الى وظيفة مماثلة لها  -٥

من االتفاقية ،  ٥انتهاء اإلجازة المشار اليها في المادة تتلقى فيها األجر نفسه عند 

ة من االتفاقية بمثاب ٥و٤على ان تعتبر فترة هذه اإلجازة المشار اليها في المادتين 

  .فترة خدمة ألغراض تحديد حقوقها
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  الحماية الصحية

العمل ن تتخذ الدول األعضاء تدابير لضمان تقييم أي مخاطر في مكان ) ينبغي أ١( -٦

ح نتائج ترتبط بسالمة وصحة األم الحامل أو المرضع أو طفلها ، وينبغي أن تتا

  التقييم للمرأة المعنية .

من االتفاقية  ٣) ينبغي أن تتخذ ، في أي حالة من الحاالت المشار اليها في المادة ٢(

) أعاله ، وبناء على ١أو حيث يتبين وجود خطر ملموس بموجب الفقرة الفرعية (

  :ادة طبية عند االقتضاء ، تدابير ترمي إلى توفير بديل لهذا العمل في شكل شه

  (أ) إزالة الخطر.

  (ب) تكييف لظروف عملها.

(ج) النقل الى وظيفة أخرى ، دون نقص في األجر ، إذا كان هذا التكييف غير 

  ممكن عمليا.

الوطنية ، إذا  (د) إجازة مدفوعة األجر ، وفقًا للقوانين أو اللوائح أو الممارسات

  كان هذا النقل غير ممكن عمليًا.

) فيما يتعلق بصورة خاصة ٢) ينبغي أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة الفرعية (٣(

  بما يلي :

  (هـ) العمل الشاق الذي يتطلب رفع األحمال أو حملها أو دفعها أو سحبها يدويًا.

وجية أو الكيميائية أو (و) العمل الذي ينطوي على التعرض للعوامل البيول

  الفيزيائية التي تشكل خطرًا صحيا على الوظائف اإلنجابية .

  (ز) العمل الذي يتطلب حفظ التوازن على نحو خاص .
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(ح) العمل الذي يسبب إجهادا بدنيا يعزى الى فترات طويلة من الجلوس أو 

  الوقوف ، أو الى درجات الحرارة أو البرودة الشديدة أو االهتزازات.

ة طبية أن مثل زم امراة حامل أو مرضع بالعمل ليًال إذا ثبت من شهاد) ينبغي أال تل٤(

  هذا العمل اليتفق مع حالتها كامرأة حامل أو مرضع .

مماثلة  ) ينبغي أن تحتفظ المرأة بحقها في العودة إلى وظيفتها أو الى وظيفة٥(

  لوظيفتها متى كانت عودتها التشكل خطرا على صحتها.

نبغي السماح للمرأة بأن تترك مكان عملها ، عند الضرورة ، وبعد أخطار ) ي٦(

  صاحب العمل ، بغرض إجراء فحوص طبية تتصل بحملها.

  

  االمهات المرضعات

ينبغي أن يكيف عدد فترات االرضاع وطولها تبعا لالحتياجات الخاصة ، بناء على تقديم  -٧

  القوانين والممارسات الوطنية.شهادة طبية أو أي شهادة مالئمة أخرى تحددها 

ينبغي حيثما يكون ذلك ممكنًا عمليا ، وبناء على موافقة صاحب العمل والمرأة المعنية  -٨

، أن يسمح بجمع فترات التوقف اليومية المخصصة لإلرضاع في فترة واحدة تتيح 

  تخفيض ساعات العمل في بداية يوم العمل أو نهايته.

ممكنا عمليا ، أن تتخذ ترتيبات من أجل إقامة مرافق لإلرضاع  ينبغي ، حيثما يكون ذلك -٩

  في ظل ظروف صحية مالئمة ،في مكان العمل أو قريبا منه.
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  انواع االجازات ذات الصلة

ب بل انتهاء اإلجازة الالحقة للوالدة ، يبنبغي أن يحق لألفاة األم ق) في حالة و١( -١٠

د من ازة يساوي طولها الجزء غير المستنفالمستخدم والد الطفل ان يأخذ اج

  إجازة األمومة الالحقة للوالدة.

) في حالة مرض االم أو دخولها المستشفى بعد الوالدة وقبل انتهاء االجازة ٢(

الالحقة للوالدة ، وحيث التستطيع األم العناية بالطفل ، ينبغي أن يحق لألب 

طولها الجزء غير المستنفد المستخدم والد الطفل الحصول على إجازة يساوي 

من إجازة األمومة الالحقة للوالدة ، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ، من 

  أجل رعاية الطفل .

) ينبغي أن يتمتع أي من والدي الطفل العاملين بإجازة والدية خالل فترة تعقب ٣(

  إجازة األمومة .

الوالدية خاللها ، ومدتها ومراعاة ) ينبغي أن تحدد الفترة التي يجوز منح االجازة ٤(

سائر االحكام ، بما في ذلك إعانات الوالدية واستخدام وتوزيع اإلجازة الوالدية 

بين الوالدين العاملين ، عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية أو بأي طريقة 

  اخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.

على التبني ، ينبغي أن يتاح ) حيثما تنص القوانين والممارسات الوطنية ٥(

للوالدين المتبنيين الحصول على نفس نظام الحماية الذي توفره االتفاقية ، 

 وخاصة ما يتعلق باإلجازة واإلعانات والحماية في مجال االستخدام.

 

 



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                  ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٢رقم (
  

وبناًء على ماعرضه وزير  ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

الصدر سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة  محمد جعفر محمد باقر حيدرُيعّين السيد أوًال: 

  لجمهورية العراق لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية .
  

  تنفيذ هذا المرسوم .  وزيرالخارجيةعلى  ثانيًا:

  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة   صفر  ـرـشهـ مــن   لحادي عشرا   كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة    تشرين األول  رـــن شهــم العاشر   ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 
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 )١٨(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  قرار تعديل اضافة نشاط

قدمت وزارة النفط طلبا اضافة نشاط ممارسة النشاط التجاري المتمثل ببيع وشراء الغاز 

) ١٥١(الخام ومشتقاته والغاز المعالج لشركة غاز الجنوب استنادا لقرار مجلس الوزارء رقم 

  ) المتضمنة الموافقة على اضافة النشاط التجاري .١الفقرة ( ٢٠١٩لسنة 

  -:اثالثلتصبح المادة 
  

  -نشاط الشركة :

  معالجة الغاز لغرض انتاج الغاز الجاف والغاز السائل والبنزين (الكازولين). - ١

  . بيع منتوجاتها.٢

المملوكة للدولة /الشركات . شراء / بيع / تسويق الغاز الخام من /الى الشركات العامة ٣

  المختلطة الشركات االهلية الغراض االستهالك المحلي والتصدير.

. شراء/ بيع / تسويق الغاز الجاف والغاز السائل والكازولين الطبيعي ومنتوجات الغاز ٤

الخام والجاف االخرى من /الى الشركات العامة المملوكة للدولة /الشركات المختلطة 

  ض االستهالك المحلي والتصدير.اية الغرالشركات االهل/

. استالم ومعالجة الغاز الخام من الحقول النفطية والغازية الجنوبية واي مواقع اخرى ٥

  )١١) الى (٦يتم اضافتها . اضافة الى الفقرات السابقة التي تبدا بالتسلسل من (

م قانون الشركات أني مسجل الشركات اشهد بأنه تم تسجيله على ان يتم نشره وفقا الحكا

  المعدل.١٩٩٧) لسنة ٢٢العامة رقم (

  

  هجـريــة   ١٤٤٠كـتــــب ببغــداد في اليوم   الثامن والعشرون  مــن  شهـــر  ذو القعدة لسنة 

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة    تموز     مــن شهـــر   ثالثون  الواحد والالمـــــــــــوافـــق لليـــوم  

  جمعة عبداهللا عريمط
  ع/ مسجل الشركات
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 )١٩(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

  

  

  (شركة عامة) بيان تأسيس شركة غاز الجنوب

   -:اسم الشركة -وال:أ

  غاز الجنوب  (شركة عامة)

ر ب وف تح مكات ا ف رة وله ة البص ي محافظ رئيس ف ا ال ا ومركزه وع موقعه

  .اخرى في داخل العراق وخارجه

   -اهداف الشركة : -ثانيا :

ال    ي مج وطني ف اد ال م االقتص ي دع اهمة ف ى المس ركة ال دف الش ته

احب  ام المص از الخ ة الغ ع ومعالج راء وبي الل ش ن خ ي م اع النفط القط

وائل  اف والس از الج ائل والغ از الس اج الغ ر وانت از الح والغ

راض  ا الغ ي) وبيعه ازولين الطبيع ة (الك ة الثقيل الهيدروكاربوني

دير  ي والتص تهالك المحل ط االس ة والخط ط التنمي داف خط ق اه ا يحق وبم

   ٠المعتمدة في وزارة النفط

   -:نشاط الشركة -ثالثا:

ام  ق احك ة وف طة التالي دافها االنش ق اه رض تحقي ركة لغ ارس الش تم

   ٠المعدل  ١٩٧٦لسنة  ١٠١قانون تنظيم وزارة النفط رقم 

ائل  . ١ از الس اف والغ از الج اج الغ رض أنت ام لغ از الخ ة الغ معالج

  ٠ين الطبيعي ( الكازولين)والبنز

  ٠بيع منتوجاتها  . ٢

ة  . ٣ ة المملوك ركات العام ى الش ن / ال ام م از الخ ويق الغ ع / تس راء/ بي ش

تهالك  راض االس ة الغ ركات االهلي ة / الش ركات المختلط ة / الش للدول

  ٠المحلي والتصدير

ائل  . ٤ از الس اف والغ از الج ويق الغ ع / تس راء / بي ازولين وش الك

ات ي ومنتج ام  الطبيع از الخ اف الغ ركات والج ى الش ن / ال رى م االخ
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 )٢٠(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

ة  ركات االهلي ة / الش ركات المختلط ة / الش ة للدول ة المملوك العام

  ٠الغراض االستهالك المحلي والتصدير 

ة ال . ٥ ة والغازي ول النفطي ن الحق ام م از الخ ة الغ تالم ومعالج ةاس  جنوبي

  ٠وأي مواقع اخرى يتم أضافتها

از . ٦ اف والغ از الج اج الغ ام النت از الخ ل الغ يانة معام غيل وص ائ تش ل الس

  ٠والكازولين الطبيعي والمنتوجات االخرى

ة . ٧ دات الخدمي ة والوح ة والتجاري وط االنتاجي يع الخط وير وتوس  تط

  ٠المكملة لها

ة  . ٨ فات العراقي اس والمواص ي القي ة ف ة الحديث ايير العالمي تخدام المع اس

  ٠م في نشاطها االنتاجي والتجاريللمنتوجات بما يساه

ابات  . ٩ ة ، الحس ابات االنتاجي ة (الحس ة والتجاري ام الفني ز دور االقس تعزي

ة  ط التجاري ة ، الخط ط االنتاجي ويقية، الخط ة والتس التجاري

من  ة ) وض ة والتجاري ات االنتاجي ى المبيع يطرة عل ويقية، الس والتس

  ٠أهداف الشركة االنتاجية والتجارية

ر . ١٠ نيع وش ة تص ة والتجاري تلزمات االنتاجي يانة المس تيراد وص اء واس

  ٠واية مواد تدخل ضمن نشاطها االنتاجي والتجاري 

ة   . ١١ ة والخدمي ة  والفني ة والتجاري ال االنتاجي ع االعم ذ جمي ادارة وتنفي

 ٠بما يدعم انشطتها

 

   -وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي:

  

دات .١ زة والمع ل واالجه ائط النق تئجار وس ار واس ع وايج راء وبي تيراد وش اس

   ٠لمستلزمات االخرىواواآلالت واالدوات االحتياطية وغيرها من  المواد 

تح ٢ ويق وف أمين وتس زن وت ل وخ ن نق ة م ال التجاري ة االعم . ممارس

  المعارض والمخازن وتعيين الوكالء للبيع.
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 )٢١(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

وال ٠٣ ارات واالم تالك العق ائن ام ف المك ة ومختل ر المنقول ة وغي المنقول

ا  ة وبيعه دوائر المختص ي ال مها ف جيلها باس ل وتس ائط النق دد ووس والع

ود  رام العق امالت واب ع المع راء جمي تئجارها واج ا واس ا وايجاره ورهنه

ق  ة لتحقي آت المختلف ازن والمنش ة والمخ ييد االبني ة وتش ا الزم ي تراه الت

  ٠اغراضها

ائر ٠٤ ع س دات م ف التعه ي مختل دخول ف دات وال ات والمزاي راء المناقص اج

ارية  ة االستش ادية والمالي ة االقتص ركات النفطي ة ا الش ة واالجنبي لعراقي

وكالء ول ال ا  وقب واء بمفرده امالت س ع المع ة  جمي ود وممارس رام العق واب

راءات ا ع االج وم بجمي ا ان تق ر وله ع الغي تراك م ابها او باالش ي او لحس لت

  .تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها

وك ٠٥ دى البن وفير ل ابات الت ة وحس ع الثابت ة والودائ ابات الجاري تح الحس ف

ة ة واالجنبي ارف العراقي ة  والمص ة واالجنبي العمالت الوطني ق  وب وف

يكات  ول الش دار وقب ذلك واص مح ب ي تس وانين الت ات والق وابط والتعليم الض

فتجا بض وسوالس ندات الق ر وس ندات الم راض ت والس ندات االقت

أمين  ات الت ديل  وبوليص دها وتع رفية وتجدي ادات المص تح االعتم ا ف وله

ورة  ة ص رف بأي د او تتص حب او تعي ئ او تس ا وان تنش ا والغائه منطوقه

االت  ا الكمبي ا فيه داول بم ة للت ندات القابل ة والس االوراق التجاري ت ب كان

حن وتظهير ندات الش هيالت وس ى التس ول عل ا والحص ا وحفظه ه

  ٠المصرفية المختلفة بضمان او بدونه

روض ٠٦ مانا للق ة ض ر المنقول ة وغي ا المنقول ن موجوداته راض وره االقت

ر  ة وغي ا المنقول ول امواله ا قب ا له ا كم ل عليه ي تحص هيالت الت والتس

ركة و ديون الش مانا ل ا ض ة وارتهانه ن المنقول ر م اه الغي ا تج حقوقه

  ٠المتعاملين معها ين والمدين
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 )٢٢(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

راع ٠٧ راءات االخت واع ب ع ان ع جمي ول وبي تعمال وقب راء واس ك وش تمل

ة  رة الفني از والخب وق االمتي ناعية وحق اذج الص ة والنم ات التجاري والعالم

ا  تعمالها وايجاره ا واالذن باس رف به ركة والتص اط الش ة بنش ذات العالق

  .واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة

تثما٠٨ اهمة او اس ركات المس ي الش اهمة ف ة بالمس وائض النقدي ر الف

ا ذ اعم ي تنفي ا ف اركة معه راق المش ل الع ركة داخ اط الش ة بنش ل ذات عالق

راق ارج الع ذلك خ وم ب ا ان تق ات  وله ال الموافق د استحص ا بع ايض

  ٠الالزمة

ة  ٠٩ ة واالجنبي ات العربي ركات والمؤسس ي الش ة ف وائض النقدي تثمار الف اس

ار ارج او المش ركة خ اط الش ة بنش ال ذات عالق ذ اعم ي تنفي ا ف كة معه

  ٠العراق بعد استحصال الموافقات الالزمة

ال ٠١٠ ذ اعم ة بتنفي ة واالجنبي ات العربي ركات والمؤسس ع الش اركة م المش

  ٠ذات عالقة باهداف الشركة داخل العراق 

د٠١١ راق لم ي الع ارف ف دى المص ة ل ع ثابت ة بودائ وائض النقدي تثمار الف ة اس

اوز( جالت ١٨٠التتج ي الس اص ف اب خ تح حس ى ان يف وم عل ) ي

هارها  ع الض ك الودائ ن تل تحقة ع د المس ت الفوائ رض تثبي ة لغ المختص

  ٠بما يضمن كفاءة االداء في نشاطها الختاميةفي الحسابات 

راض ٠١٢ راض واالقت اطها االق ل نش وال لتموي ى االم ول عل و الحص

ة  ات المالي ن المؤسس اريعها م ب ومش ة بموج ة الوطني ركات العام والش

اوز( ا اليتج ا وبم اق عليه تم االتف روط ي ود وش ال %٥٠عق ن راس م ) م

  ٠الشركة المدفوع

تثماري ٠١٣ ركة االس اط الش ل نش راق لتموي ارج الع ن خ راض م االقت

  .جاري بعد استحصال الموافقات الالزمةتوال
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 )٢٣(                   ٤٥٥٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢١/١٠/٢٠١٩          

دورات  ٠١٤ ارض وال ة والمع ة والمتخصص ؤتمرات العلمي دوات والم ة الن اقام

ة او  راقالتدريبي ارج الع ل وخ ا داخ اركة فيه وير  المش رض تط لغ

  ٠اعمالها ورفع كفاءتها

بة العماله ٠١٥ ا مناس ي تراه ة الت امالت القانوني ع المع راء جمي ا اج

  ٠ومشاريعها

ل  ٠١٦ ة او أي عم أي فعالي ام ب عالقي ق م ر يتف اط اخ ها  نش ركة واغراض الش

وا ع الق ق م ا يتف راض وبم طة واالغ ك االنش ق تل هل تحقي نين او يس

  واالنظمة والتعليمات النافذة.

  

  راس مال الشركة: -رابعًا

ون ملي٢٥٨, ٥١١, ٠٠٠(      ة وخمس ان وثماني مائة ) مائت ون وخمس

  ٠واحد عشر الف دينار

   -الجهة المؤسسة: -خامسًا 

 وزارة النفط     

 

  ثامر عباس الغضبان

 نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة

 وزير النفط
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