
 ۱۹٦۰لسنة ) ۲٤(قانون الخدمة المدنية رقم 

 الفصل األول

 والتعاريفاألحكام العامة 

 ۱المادة 

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون  -۱
رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية األوقاف العامة وعلى موظفي االدارة المحلية وال تشمل ضباط 

لبنود االضافية الخاصة الجيش والجنود مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك األخرى وا
.  بالسلك الخارجي الملحقة بهذا القانون 

فقط و تشمل المستخدمين  ٥۸و  ٥۷و ) ۳(و ) ۲( ٥۲و ) أ -۱( ٥۱تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد  -۲
 .االّ إذا نصت مقاوالتهم على خالف ذلك  ٥۲من المادة  ۳و  ۲بمقاوالت خاصة أحكام الفقرتين 

 

 ۲المادة 

:  يقصد في هذا القانون بتعبير 
.  كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في المالك الخاص بالموظفين  الموظف –

.  كل شخص تستخدمه الحكومة في خدمة داخلة في المالك الدائم الخاص بالموظفين  المستخدم –
ن الميزانية أو من قبل وزير مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بموجب قانو المـالك –

.  المالية
رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي ديوان مجلس الوزراء والدوائر التابعة له والوزير  الـوزير –

المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته ويعتبر كل من رئيس ديوان مجلس السيادة ومراقب 
ورئيس جامعة بغداد بمثابة الوزير فيما يختص بموظفي  الحسابات العام ورئيس مجلس الخدمة العامة

ومستخدمي دوائرهم في الشؤون المتعلقة بتنفيذ هذا القانون على أن يعتبر رئيس الوزراء بمثابة الوزير 
.  لهذه الدوائر وكذلك وزير المعارف بالنسبة لجامعة بغداد في األمور التي تستلزم إصدار مرسوم جمهوري 

وكيل الوزراء والوكيل العام والمتصرف وأي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من  رئيس الدائرة –
.  مجلس الوزراء 

.  هو رئيس الشعبة أو رئيس الوحدة التي ينتمي اليها الموظف المباشر  الرئيس المباشر –
 .هو الوزير أو رئيس الدائرة أو من يخوله  الرئيس األعلى –

 

 الفصل الثاني

 ۳ المادة

اضافة درجة الى الجدول الوارد من قانون  ) ۱(الى هذه المادة بموجب المادة ) عاشرا(اضيفت الدرجة 
 :االتي ، واصبحت على الشكل۱۹۸۷صادر بتاريخ  ۲۱۸، رقمه في المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية

 
  :-تكون درجات الموظفين وعالواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي -۱

الدرجة الراتب مقدار العالوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين  
  ۲۰۰  –۱۸۰ا / االولى
  ۱۷۰  –۱۳۰ب / االولى
  ٥ ۳ ۱۲٥  –۱۰۰الثانية 
  ٥ ۳ ۹٥  –۷۰الثالثة 
  ٤ ۲ ٦٥  –٥۰الرابعة 

  ٥ ۱ ٤٥  –۳٦امسة الخ
  ۳ ۱ ۳٥  –۲۸السادسة 

  ٤ ۱ ۲٥  –۱۸السابعة 
  ۳ ۱ ۱۷  –۱٥الثامنة 

 ۲ ۱ ۱٤  –۱۲التاسعة موقتة 
 ۳۱ ٥۰۰/٦۸  -٥٤العاشرة 

يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من  -۲
ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون الى راتب الحد األدنى  ۱/٦/۱۹٥٦درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220053935567�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220053935567�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220053935567�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=281220053935567�


للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العالوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه 
. وال يعتبر ذلك ترفيعاً 

ديناراً أو  ۱۷/اراً أو -دين ۱۱/ الى – ۱/٦/۱۹٥٦يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في  -۳
 ۱۷/ديناراً ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون أو الذي رفع الى راتب - ۳٥/ديناراً أو - ۲۷/ديناراً أو - ۲۰/-

ديناراً خالل المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى  ۳٥/ديناراً أو - ۲۷/ديناراً أو -
ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك اضافة للعالوات السنوية التي  ۱/٦/۱۹٥٦ديناراً في  ۱۳/-

. نالها بعد ترفيعه أو تحويل راتبه وال تحتسب هذه االضافات لغرض الترفيع 
ديناراً قدم مدته  ۲٥/ديناراً أو - ۲۰/ديناراً أو - ۱۳/ -۱/٦/۱۹٥٦يضاف للموظف الذي أصبح راتبه في  -٤

. يع فقط سنتان لغرض الترف
مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات  -٥

. الجديدة أكثر من الحدّ األعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً 
 
قانون ( ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل القانون  ۱۰٤۸رقم ) ۱(المعدل بموجب المادة ) ۱(النص القديم للفقرة *

: ۱۱/۰۸/۱۹۷۹، تاريخ )ة المدنيةالخدم
  :-تكون درجات الموظفين وعالواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي -۱

الدرجة الراتب مقدار العالوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين  
  ۲۰۰  –۱۸۰ا / االولى
  ۱۷۰  –۱۳۰ب / االولى
  ٥ ۳ ۱۲٥  –۱۰۰الثانية 
  ٥ ۳ ۹٥  –۷۰الثالثة 

  ٤ ۲ ٦٥  –٥۰ابعة الر
  ٥ ۱ ٤٥  –۳٦الخامسة 
  ۳ ۱ ۳٥  –۲۸السادسة 

  ٤ ۱ ۲٥  –۱۸السابعة 
  ۳ ۱ ۱۷  –۱٥الثامنة 

 ۲ ۱ ۱٤  –۱۲التاسعة موقتة 
 
انون التعديل الثالثين لقانون الخدمة المدنية قمن  ) ۱(المعدل بموجب المادة ) ۱(النص القديم للفقرة *

: ۱۹۷٤صادر بتاريخ  ٤٤، رقمه المعدل ۱۹٦۰لسنة  ۲٤رقم 
  :-تكون درجات الموظفين وعالواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي -۱

الدرجة الراتب مقدار العالوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين  
   -٥ ۱۸۰  –۱٦۰ا / االولى
  ٥ ٥ ۱٥۰ -۱۳۰ب / االولى
  ٥ ۳ ۱۲٥  –۱۰۰الثانية 
  ٥ ۳ ۹٥  –۷۰الثالثة 
  ٤ ۲ ٦٥  –٥۰الرابعة 

  ٥ ۱ ٤٥  –۳٦الخامسة 
  ۳ ۱ ۳٥  –۲۸السادسة 

  ٤ ۱ ۲٥  –۱۸السابعة 
  ۳ ۱ ۱۷  –۱٥الثامنة 

 ۲ ۱ ۱٤  –۱۲التاسعة موقتة 
 
:  النص االصلي القديم للمادة*
: واتهم السنوية على الوجه اآلتي تكون درجات الموظفين وعال -۱

الـدرجـة الـرواتـب مقـدار العـالوة 
دنانير   ٥/  -۱٥۰  –۱۳۰االولى 
دنانير  ۳/  -۱۲۰  –۱۰۰الثانية 
دنانير  ۳/  -۹۰  –۷۰الثالثة 
ديناران  ۲/  -٦٥  –٥۰الرابعة 

دينار واحد  ۱/  -٤٥  –۳٦الخامسة 
دينار واحد  ۱/  -۳٤  –۲۸السادسة 

دينار واحد  ۱/  -۲٥  –۱۸ السابعة
دينار واحد  ۱/  -۱۷  –۱٥الثامنة 

دينار واحد  ۱/  -۱٤  –۱۲التاسعة 
يعدل راتب الموظف الذي يقع راتبه في الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة والخامسة من  -۲

ى راتب الحد األدنى ولم يرفع حتى نفاذ هذا القانون ال ۱/٦/۱۹٥٦درجات الخدمة المدنية ممن عين بعد 
للشهادة المدرسية التي عين بموجبها وتضاف الى راتبه العالوات السنوية السابقة التي نالها بعد تعيينه 
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. وال يعتبر ذلك ترفيعاً 
ديناراً أو  ۱۷/ديناراً أو - ۱۱/ الى – ۱/٦/۱۹٥٦يضاف دينار واحد الى راتب الموظف الذي حول راتبه في  -۳
 ۱۷/ديناراً ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون أو الذي رفع الى راتب - ۳٥/ديناراً أو - ۲۷/ديناراً أو - ۲۰/-

ديناراً خالل المدة المذكورة ويضاف ديناران الى الموظف الذي حول راتبه الى  ۳٥/ديناراً أو - ۲۷/ديناراً أو -
ذلك اضافة للعالوات السنوية التي ولم يرفع حتى تاريخ نفاذ هذا القانون و ۱/٦/۱۹٥٦ديناراً في  ۱۳/-

. نالها بعد ترفيعه أو تحويل راتبه وال تحتسب هذه االضافات لغرض الترفيع 
ديناراً قدم مدته  ۲٥/ديناراً أو - ۲۰/ديناراً أو - ۱۳/ -۱/٦/۱۹٥٦يضاف للموظف الذي أصبح راتبه في  -٤

. سنتان لغرض الترفيع فقط 
فظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات مع مراعاة الفقرات السابقة يحت -٥

 .الجديدة أكثر من الحدّ األعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً 

 
 
 
 

 ٤المادة 

الملحق ) ۱(تمنح مخصصات غالء المعيشة للموظفين وفق الجدول أدناه الذي يحل محل الجدول رقم 
.   ۱۹٥٤لسنة ) ۳(بمرسوم مخصصات غالء المعيشة رقم 

)  ۱(الجــدول رقــم 
مخصصات غالء المعيشة للموظفين  

 
لألعــزب أو للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد للمتزوج وله أكثر من ولد  

الراتب األرمل لألرمـل الذي لـه ولـد أو ولـدان ولألرمل له أكثر من ولدين  
۸ ۸ ٥۰۰/۸ ۰۰۰/۱۰  

۱۱-۱۲ ۱۰ ۰۰/۱۱ ۰۰۰/۱۲  
۱۳-۱٦ ۱۱ ۰۰۰/۱۲ ۰۰۰/۱۳  
۱۷-۱۹ ۱۲ ۰۰۰/۱۳ ۰۰۰/۱٥  
۲۰-۲٤ ۱۲ ۰۰۰/۱۳ ۰۰۰/۱٥  
۲٥-۲٦ ۱۳ ۰۰۰/۱٤ ۰۰۰/۱٦  
۲۷-۳٤ ۱۳ ۰۰۰/۱٥ ۰۰۰/۱٦  
۳٥ ٤٤-٥۰۰/۱۳ ۰۰۰/۱٥ ۰۰۰/۱۷  
٥٤-٤٥ ۱٥ ٤۰۰/۱٥ ۰۰۰/۱۷  
٦-٥٥۳ ۱٥ ۰۰۰/۱٦ ۰۰۰/۱۸  
٦٤-۷٤ ۱٤ ۰۰۰/۱٦ ۰۰۰/۱۸  
۷٥-۸٤ ۱٤ ۰۰۰/۱٦ ۰۰۰/۱۸  
۸٥-۹۱ ۱٤ ۰۰۰/۱٦ ۰۰۰/۱۸  
۹۲-۹۹ ۱٤ ۰۰۰/۱٦ ۰۰۰/۱۸  

۱۰۰-۱۰٤ ۱٦ ۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۲۰  
۱۰٥-۱۱۹ ۱٦ ۰۰۰/۱۸ ۰۰۰/۲۰  
۱۲۰-۱۳٤ ۱۸ ۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۲٥  

 ۰۰۰/۲٥ ۰۰۰/۲۲ ۲۲أكثر من ذلك 

 

 ٥المادة 

تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة عالوة من الحدّ األدنى الى الحدّ األقصى المبين في كل 
وال يجوز منح هذه . درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحدّ األعلى للمقياس 

مدير عام إالّ بموجب  العالوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة
توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس األعلى التالي يبين فيها أن خدمات 

الموظف المستحق للعالوة كانت مرضية من جميع الوجوه خالل السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما 
 .يتعلق بتقديم هذه التوصيات 

 



 ٦المادة 

، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۳(المادة بموجب المادة الغيت هذه 
 :، واستبدلت بالنص االتي۰۱/۰۲/۱۹۷٥صادر بتاريخ  ۱٤

 
وله حقوق . بناء على اقتراح مجلس الوزارء يعين رئيس مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ،  –۱

. الوزير في كل ما يتعلق بالراتب والمخصصات والخدمات والتقاعد وتشريفات الدولة وجواز السفر
يعين عضو مجلس الخدمة العامة بمرسوم جمهوري ، بناء على توصية رئيس المجلس وموافقة   –۲

. يادينار شهر)  ۲۰۰( مجلس الوزراء ، ويحدد راتبه ب 
 

: النص القديم للمادة
: تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه 

ديناراً شهرياً  ۲۲۰/رئيس مجلس الخدمة العامة -
 دينار شهرياً ۲۰۰/عضو مجلس الخدمة العامة -

 
 

 الفصل الثالث

 شروط التوظيف واالستخدام

 ۷المادة 

:  ال يعين ألول مرة في الوظائف الحكومية إالّ من كــان 
.  عراقيا أو متجنساً مضى على تجنيسه مدة ال تقل عن خمس سنوات  -۱
.  أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة  -۲
القيام ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من األمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من  -۳

.  بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقاً لنظام خاص 
حسن األخالق وغير محكوم بجناية غير سياسية أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة واالختالس  -٤

.  والتزوير واالحتيال 
 .حائزاً على شهادة دراسية معترف بها  -٥

 

 ۸المادة 

:  تراعى في التوظيف الشروط التالية 
.  وجود وظيفة شاغرة في المالك -۱
أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف  -۲

  .التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء 
الوظائف الخاصة    -أ

عميد    -ب
مدير عام   ج-
مفتش عام   د-
وزير مفوض   ه-
متصرف   و-
مدون قانوني   ز-
ال يجوز تعيين الموظف ألول مرة االّ في الدرجة المبينة في المادة التسعة على أن تراعى األحكام  -۳

 .الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون 

 

 ۹المادة 

) ۲۰(من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ ) ۸(بموجب المادة ) أ-۲(و) أ-۱(الفقرتان تعدلت 
 :، واصبحت على الشكل االتي۱٤/۰۷/۱۹۸۰تاريخ  ۱۱۱۸دينار، رقمه 
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يعين الموظفون ألول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة 
. العامة 

بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة االبتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في ال يعين  أ- -۱
الى  ۱۹٥۸  –۱۰  –۱۸وال يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ  قانون المالكالجداول الملحقة ب 

دينارًا اال بعد حصولهم على شهادة الدراسة ) ٥۰۰/۷۲(وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدأ راتبها بـ 
خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس األخرى التي بمستواها في الحدّ  المتوسطة او ما يعادلهاب-

. رجة الثانية األدنى من الد
. خريجو المدارس الثانوية أو المدارس األخرى التي بمستواها في الحدّ األدنى من الدرجة السابعة ج-
. حملة الشهادات األولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ األدنى للدرجة السادسة  أوالً – د-

والصيدلة والبيطرة وطب األسنان ) أي وما يعادلها .أم (حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون  ثانياً –
والهندسة أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على األقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ األدنى 

الى راتب الحدّ األدنى  ۱۹٥٦-٦-۱للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 
. العالوات السنوية التي نالها بعد تعيينه وال يعتبر ذلك ترفيعاً  للدرجة المذكورة ويضاف اليه

حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد  ثالثاً –
الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة ال تزيد على السنتين بعد 

. ديناراً شهرياً  ٤۱/ولية للجامعات براتب -الشهادة األ
حملة شهادة الدكتوراه التي ال يمكن الحصول عليها بأقل من ثالث سنوات بعد الشهادة األولية  رابعاً –

. للجامعات في الحدّ األدنى للدرجة الرابعة 
ة أو ما يماثلها التي يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العاليأ - -۲

دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي ال تقل مدتها عن ستة أشهر 
متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة عالوة عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود 

. الواردة السابقة 
عة يجوز تعيين من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين مع مراعاة احكام المادة الساب ب -

بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب ال يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية  ۱۹٥۹الثاني 
. التي مدتها ستة أشهر أو أكثر بعد الدراسة الثانوية 

 
قانون التعديل الثالثين لقانون الخدمة من  ) ۲(ة المعدلة بموجب الماد) أ  -۱(النص القديم للفقرة *

: ۱۹۷٤صادر بتاريخ  ٤٤، رقمه المعدل ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
الوظائف الواردة في  ال يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة االبتدائية او ما يعادلها في أ- -۱

الى  ۱۹٥۸  –۱۰  –۱۸وال يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ  قانون المالكالجداول الملحقة ب  
على شهادة الدراسة دينارا اال بعد حصولهم  ۱٥/ وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -

. المتوسطة او ما يعادلها
 
قانون التعديل الرابع من  ) ۱(من القسم االول من هذه المادة بموجب المادة ) ثانيا(تعدلت الفقرة *

: ۲۸/۰۸/۱۹٦۸صادر بتاريخ  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 
والصيدلة والبيطرة وطب األسنان ) أي وما يعادلها. أم (حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون  ثانياً –

والهندسة أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على األقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ األدنى 
الى راتب الحدّ األدنى  ۱۹٥٦-٦-۱الشهادة المذكورة ممن عين منذ للدرجة الخامسة ويعدل راتب حامل 

. للدرجة المذكورة ويضاف اليه العالوات السنوية التي نالها بعد تعيينه وال يعتبر ذلك ترفيعاً 
بموجب المادة ) ب(واضيف اليها الفقرة ) أ(المعدلة بحيث اصبحت هي الفقرة ) ۲(النص القديم للفقرة *
صادر بتاريخ  ۱۳۰، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية رقم من  ) ۱(

۲۹/۱۰/۱۹٦۰ :
التي يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها أ - -۲

دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي ال تقل مدتها عن ستة أشهر 
متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود 

. الواردة السابقة 
من اجتاز الدورة التربوية التي فتحت بتاريخ تشرين مع مراعاة احكام المادة السابعة يجوز تعيين  ب -

بموجب قانون احكام قانون وزارة المعارف براتب ال يزيد على راتب خريجي الدورة التربوية  ۱۹٥۹الثاني 
. التي مدتها ستة أشهر أو أكثر بعد الدراسة الثانوية 

 
: النص االصلي القديم للمادة

التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة يعين الموظفون ألول مرة في الدرجات 
. العامة 

خريجو الدراسة االبتدائية في الحد األدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات  أ- -۱
وال يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ  قانون المالكالخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة ب 

الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم االّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة  ۱۸/۱۰/۱۹٥۸
خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس األخرى التي بمستواها في الحدّ  ب-.المتوسطة أو ما يعادلها 
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. انية األدنى من الدرجة الث
. خريجو المدارس الثانوية أو المدارس األخرى التي بمستواها في الحدّ األدنى من الدرجة السابعة ج-
. حملة الشهادات األولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ األدنى للدرجة السادسة  أوالً – د-

والصيدلة والبيطرة وطب األسنان أو ) يعادلها أي وما. أم (حملة شهادة أستاذ في العلوم أو الفنون  ثانياً –
ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على األقل بعد الدراسة الثانوية بالحدّ األدنى للدرجة الخامسة 

الى راتب الحدّ األدنى للدرجة المذكورة  ۱۹٥٦-٦-۱ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة ممن عين منذ 
. ة التي نالها بعد تعيينه وال يعتبر ذلك ترفيعاً ويضاف اليه العالوات السنوي

حملة شهادة كلية الطب العراقية أو أية شهادة جامعية أخرى دراستها ست سنوات أو أكثر بعد  ثالثاً –
الدراسة الثانوية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة ال تزيد على السنتين بعد 

. ديناراً شهرياً  ٤۱/اتب -الشهادة األولية للجامعات بر
حملة شهادة الدكتوراه التي ال يمكن الحصول عليها بأقل من ثالث سنوات بعد الشهادة األولية  رابعاً –

. للجامعات في الحدّ األدنى للدرجة الرابعة 
ي يجوز تعيين خريجي المدارس والمعاهد المهنية ودور المعلمين والمعاهد العالية أو ما يماثلها الت -۲

دراستها أكثر من الحدود المبينة بالفقرات السابقة وخريجي الدورات التي ال تقل مدتها عن ستة أشهر 
متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم بإضافة دينارين عن كل سنة دراسية دون التقيد بالحدود 

 .الواردة السابقة 

 
 
 

 ۱۰المادة 

قانون التعديل التاسع لقانون الخدمة المدنية من  ) ۱(بموجب المادة الى هذه المادة ) ٤(اضيفت الفقرة 
 :، واصبحت على الشكل االتي۱۹٦۳صادر بتاريخ  ۱۳٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤رقم 

 
اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة  يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن -۱

الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة أو خارجها في الوظائف التي لها عالقة 
بمهنته براتب أعلى من الراتب المسموح به عند التعيين ألول مرة على أن ال تقل مدة أشغاله فيها عن 

ترفيع بموافقة مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صالحياته المدة القانونية المشترطة لل
إذا ساعد المالك على أن تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع ألغراض العالوات 

والترفيع وتعدل على هذا األساس رواتب من غِبن بسبب تعديل سلم الدرجات أو مدد الترفيع من جراء 
. ت الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى أن ال تحسب مدد التأخر في الترفيع لهذا الغرض تعديال

تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة األولية واستقال ثم حصل على شهادة  -۲
المدة األصغرية أعلى استمراراً للخدمة ألغراض العالوات والترفيع عند اعادة تعيينه على أن ال تزيد عن 

المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة 
وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط أن تكون بموضوع يتصل بالشهادة األولية وتعدل 

. ن إذا ساعد المالك على ذلك على هذا األساس رواتب من عين أو أعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانو
تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله  -۳

. على الشهادة المدرسية ممارسة ألغراض هذه المادة 
ال تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعالوة اذا كان الفصل ألسباب غير   -٤

 .سياسية 

 
 

 ۱۱المادة 

قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة من  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ۲(الغيت الفقرة 
 :االتي، واستبدلت بالنص ۲۸/۱۲/۱۹٦٤صادر بتاريخ  ۲۱۰، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 

 
لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صالحياته أن يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر أو 

: منحه قدماً للترفيع أو تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعاً في الحاالت التالية 
. رسته المهنةإذا كان قد نال راتباً يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته ومما -۱
إذا كان قد حصل إثناء خدمته على شهادة دراسية لها عالقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على   -۲

. راتب أعلى من راتبه وال تشمل هذه اإلجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خاللها 
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): ۲(النص القديم للفقرة 
.  لحصول على راتب أعلى من راتبه إذا كان قد حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية تخوله ا -۲

 .وال تشمل هذه االجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خاللهــا 

 
 
 

 ۱۲المادة 

.  تقرر بنظام الوظائف التي يجوز تعيين المستخدمين لها وشروط تعيينهم وترفيعهم  -۱
عدا  قانون المالكالملحقة ب ال يجوز بعد تنفيذ هذا القانون تعيين مستخدم بوظيفة وردت في الجداول -۲

 .المتقاعدين والفنيين 

 

 ۱۳المادة 

موظفاً براتبه عند  قانون المالكيجوز أن يعين المستخدم الذي لوظيفته عنوان في الجداول الملحقة ب 
تنفيذ هذا القانون إذا توفر الشاغر على أن ال يزود هذا الراتب عما يستحقه بعد احتساب مدة استخدامه 

:  التالية لشهادته ممارسة على الوجه اآلتـي 
فما فوق أو ما يعادلها دون ) بما فيها المهنة(ي يحمل شهادة الدراسة المتوسطة المستخدم الذ -۱

.  اجراءات أخرى 
من ) أ -۱(المستخدم الذي يحمل شهادة الدراسة االبتدائية في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة  -۲

 .المادة التاسعة من هذا القانون 

 

 ۱٤المادة 

يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته  -۱
.  في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته وإالّ فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى 

المنصوص يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته أنه ال يصلح للعمل المعين فيه خالل مدة التجربة  -۲
.  من هذه المادة ) ۱(عليها في الفقرة 

.  تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت   –۳
من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها ) ۱(تعتبر العطالت المدرسية خدمة فعلية ألغراض الفقرة  –٤

  .
لك لدى مجلس الخدمة العامة للموظف الذي يستغني عنه بموجب هذه المادة أن يعترض على ذ  –٥

 .خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبلغه باألمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً 

 

 ۱٥المادة 

يوضع الموظف غير المثبت تحت التجربة من جديد إذا أعيد توظيفه بعد استقالته أو الغاء وظيفته أو 
 .راتبه السابق إالّ اذا جاز ذلك وفق أحكام هذا القانون االستغناء عنه وال يجوز منحه راتباً أكثر من 

 

 ۱٦المادة 

) ۱(قانون الخدمة المدنية رقم من قانون تعديل  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ۱(الغيت الفقرة 
: واستبدلت بالنص االتي ۱۹۹۹لسنة 

 
يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خالل   -۱

عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في 
يد على ثالثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة ال تز

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=290320069035852�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=290320069035852�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120012426834�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120012426834�


. المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا
يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو المعزول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم  -۲

بمدة مناسبة ويعتبر ارسال  الذي يبلغ فيه األمر إالّ إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له
. نسخة من األمر الى الموظف أو محل إقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة 

 
): ۱(النص القديم للفقرة 

يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وإذا لم يباشر خالل  -۱
م السفر المعتادة فعلى المرجع المختص أن يخطره بلزوم سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين عدا أيا

المباشرة وإذا لم يباشر دون عذر مشروع خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه باألخطار إذا كان داخل العراق 
. أو خالل ثالثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهوالً فيعتبر أمر تعيينه ملغياً 

لة وجود العذر المشروع خالل شهر واحد من تاريخ تبليغه باإلخطار إذا كان وإذا لم يباشر وظيفته في حا
 .داخل العراق أو خالل شهرين إذا كان خارجه فيعتبر أمر تعيينه ملغياً أيضاً 

 
 

 ۱۷المادة 

قرار جواز تعيين الضباط و  ۱۹۷٦لسنة  ۱۰۱٤قرار رقم من  ) ۱۰(الغيت هذه المادة بموجب المادة 
 :المتقاعدين من خريجي الكلية العسكرية في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه

 
. ملغاة

 
تعديل قانون الخدمة من قانون  ) ۱(دة بموجب المادة المضافة الى هذه الما) ٥(النص القديم للفقرة * 

: ۳۱/۰۱/۱۹٦۷صادر بتاريخ  ٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
بالراتب الذي  يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية  -۱

واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة  نظام تعادل الشهادات العسكريةيستحقه وفق  
ال عسكرية كانت أم مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على أن 

. يقل راتبه عن أعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة 
يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال عالواته وتفريعاته وفق سلم رواتب   -۲

ألغراض تناوله الراتب  ۱۹٥۸لسنة  ۸۹رقم  قانون خدمة الضباط الرتب العسكرية المنصوص عليها في  
. فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها 

. مة المدنية تكون إجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية أسوة بموظفي لخد  -۳
يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة   -٤

. في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني 
اما الضباط المعينون في الخدمة الخارجية وقت نفاذ القانون فتحدد رواتبهم على اساس مجموع رواتب  -

وصلهم اليها خدمتهم العسكرية والمدنية مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها وعالوات رتبهم التي ت
مخصصات غالء المعيشة المقررة لراتبهم العسكري بعد تنزيل مخصصات الغالء بالقياس للوظائف المدنية 

 ويعتبر ذلك راتبا اسميا ويعتبر الراتب المذكور اساسا لترفيعهم ومنحهم العالوات والمخصصات اسوة بما
. هو مطبق في الخدمة الخارجية مدة اشتغالهم فيها 

 
قانون التعديل الثالث من  ) ۱(من هذه المادة الملغاة بموجب المادة ) ٤  -۳  -۲(النص القديم للفقرات *

: ۰٥/۱۲/۱۹٦٤صادر بتاريخ  ۱۹۰، رقمه ۱۹٦۰ة لسن ۲٤عشر لقانون الخدمة المدنية رقم 
يستمر الضابط الذي يعين بمنصب مدني على تقاضي راتبه وينال عالواته وتفريعاته وفق سلم رواتب   -۲

ألغراض تناوله الراتب  ۱۹٥۸لسنة  ۸۹رقم  قانون خدمة الضباط الرتب العسكرية المنصوص عليها في  
. فقط وليس لغرض نواله الرتبة العسكرية التي يتقاضى راتبها 

. تكون إجراءات ترفيع الضابط المذكور من السلطة المدنية أسوة بموظفي لخدمة المدنية   -۳
يمنح الضابط المعين في منصب مدني جميع المخصصات التي يستحقها فيما لو استمر في الخدمة   -٤

. في الجيش طيلة مدة بقائه في المنصب المدني 
 
نون التعديل الثامن لقانون الخدمة المدنية رقم قامن  ) ۱(النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة *

:  ۰۷/۰۹/۱۹٦۳صادر بتاريخ  ۱۱۱، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤
يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي   -۱

واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة  نظام تعادل الشهادات العسكريةيستحقه وفق  
عسكرية كانت أم مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على أن ال 

. يقل راتبه عن أعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة 
ن أو يعين بوظيفة مدنية بقرار من مجلس الوزراء على أساس يحدد راتب الضابط الذي سبق وعي  -۲

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=180120062942611�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=180120062942611�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=180120062942611�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=020320064753417�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=020320064753417�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=020320064753417�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=241020053755473�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120014425345�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120014425345�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=120120014425345�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=141220057058261�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=181120058623384�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=181120058623384�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=241020053755473�


مجموع راتب وعالوات رتبته مضافا اليها كافة المخصصات بضمنها مخصصات غالء المعيشة المقررة لراتبه 
. العسكري وبعد تنزيل مخصصات الغالء بالقياس للوظائف المدنية يعتبر الباقي أصل الراتب االسمي له 

الضباط الذين يعينون بقرار من المجلس الوطني لقيادة الثورة براتب يزيد ) ۲(م الفقرة ال تشمل أحكا  -۳
. على راتب رتبهم العسكرية 

من قانون الخدمة ) ۳(اذا زاد الراتب بموجب الفقرتين السابقتين على الحد االعلى الوارد في المادة   -٤
. فيعتبر حينئذ راتبا شخصيا  ۱۹٦۰لسنة ) ۲٤(المدنية رقم 

 
: النص االصلي القديم للمادة

يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه 
واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت أم  نظام تعادل الشهادات العسكريةوفق  

مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من هذا القانون على أن ال يقل راتبه عن أعلى 
 .راتب كان يتناوله وهو في الخدمة 

 
 

 الفصل الرابع

 تـرفيع المـوظف

 ۱۸المادة 

على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية يجري اختيار الموظفين للترفيع 
والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب 

 . قانون المالك 

 

 ۱۹المادة 

دينار، رقمه ) ۲۰(من قانون زيادة الرواتب لجميع موظفي الدولة بـ ) ۸(بموجب المادة ) ۳(الفقرة تعدلت -
، ۱٤/۰۷/۱۹۸۰تاريخ  ۱۱۱۸

تعديل قانون الخدمة المدنية من قانون  ) ۱(بموجب المادة ) ج(واضيف اليها الفقرة ) ٥(تعدل صدر الفقرة -
،  ۰۱/۰۲/۱۹۷٥صادر بتاريخ  ۱٤، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤رقم 

تعديل قانون الخدمة من قانون  ) ۱(الى هذه المادة بموجب المادة ) ۹الى  ٦(اضيفت الفقرات من -
، ۰۸/۱۲/۱۹۷٤صادر بتاريخ  ۱۷۳المعدل، رقمه  ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 

 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٤(الغيت الفقرة -
 :،واستبدلت بالنص االتي۰۳/۰٤/۱۹۷٤صادر بتاريخ  ٤٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة 

 
: يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط  -۱
.  وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها   -أ

ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة   -ب
. ائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون وبتوصية وزارته أو د

اكمال مدة ال تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في  ج-
الدرجتين الرابعة والسابعة وثالث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة 

. من درجات الخدمة المدنية 
تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون ألغراض الترفيع  -۲

من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً 
ولم يرفع بمدة  ۱/٦/۱۹٥٦ني لصنفه أو درجته في بموجب هذا القانون أو إذا وقع راتبه في النصف الثا

. ترفيعه السابقة 
من عين استناداً الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد األدنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية  -۳

. المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع 
لخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء ا -٤

لغرض الترفيع بشرط ان ال تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه الغراض هذا القانون وال 
ولمجلس الخدمة العامة اصدار  ۱۹٦۰  –٤  –۱يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 

تعليمات بهذا الشان 
فيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة يمنح قدما اغرض التر –٥

  :-داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه
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فما فوق او بتقدير جيد جدا  % ۸٥لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته االمتحانية في الدورة  أ -
او بتقدير جيد  %  ۸٤  –۷۰من لمدة ثالثة اشهر لمن كان معدل درجاته االمتحانية  ب -
يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح  ج –

. ۱۹۷٤لسنة ) ٤٥(بعد صدور القانون رقم 
الموظف الذي يقل معدل درجاته االمتحانية في الدورة عن  ٥ال يمنح القدم المشار اليه في الفقرة  -٦

ى ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر االعتبار عند المنافسة في الترفيع  عل% ۷۰
يؤخر ترفيعه لمدة % ٥۰كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته االمتحانية فيها عن  -۷

سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع  
الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم  يكون االشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين -۸

لالشتراك فيها  
يتولى المركز القومي لالستشارات والتطوير االداري االشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج  -۹

. التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات
 
تعديل قانون الخدمة من قانون  ) ۱(المادة المضافة الى هذه المادة بموجب ) ٥(النص القديم للفقرة *

: ۰۸/۱۲/۱۹۷٤صادر بتاريخ  ۱۷۳المعدل، رقمه  ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
رجه على الوجه يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية داخل العراق او خا –٥

  :-المبين ادناه
فما فوق او بتقدير جيد جدا  % ۸٥لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته االمتحانية في الدورة  أ -

او بتقدير جيد  %  ۸٤  –۷۰لمدة ثالثة اشهر لمن كان معدل درجاته االمتحانية من  ب -
 
وال يشمل هذا الحكم من أكمل الدورة "ة المعدلة بحيث اضيف الى آخرها عبار) ٤(النص القديم للفقرة *

" وتعتبر كافة القرارات واالحكام الصادرة خالفا لذلك ملغاة ۱۹٦۰ -٤ -۱أو حصل على الشهادة قبل 
 ۱۰۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم  قانون التعديل السابع لقانون الخدمةمن  ) ۱(بموجب المادة 

: ۰۳/۰۹/۱۹٦۳صادر بتاريخ 
كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد  -٤

وال يشمل هذا الحكم من . حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع 
وتعتبر كافة القرارات واالحكام الصادرة خالفا لذلك  ۱۹٦۰ -٤ -۱الشهادة قبل أكمل الدورة أو حصل على 

. ملغاة
 

: النص االصلي القديم للمادة
:  يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط  -۱
.  وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها   -ا

وظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة ثبوت مقدرته على اشغال ال  -ب
.  وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون 

اكمال مدة ال تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة واربع سنوات في  ج-
ابعة والسابعة وثالث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة الدرجتين الر

.  من درجات الخدمة المدنية 
تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون الغراض الترفيع  -۲

عه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفي
ولم يرفع بمدة  ۱/٦/۱۹٥٦بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 

.  ترفيعه السابقة 
من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد االدنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية  -۳

.  ى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيعالمطلوبة للوصول ال
كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد  -٤

 .حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع 

 ۲۰المادة 

واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر  يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن -۱
اعتباراً من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت 

.  مقدرته للوظيفة المرفع اليها واالّ فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى 
بت عدم مقدرته خالل مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ث -۲
من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خالل ثالثين يوماً من تاريخ ) ۱(

 .تبليغه باألمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً 

 

 ۲۱المادة 
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الي سبب كان بدرجة أدنى من درجته السابقة اذا أعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته 
وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع عالوتها وتحسب المدة التي 

 .قضاها في الدرجة األدنى لغرض الترفيع 

 

 ۲۲المادة 

الدرجة التي  ال يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته الي سبب كان بدرجة أعلى من
) ۱۰و  ۹( كان يشغلها االّ إذا أكمل الشروط القانونية للترفيع أو توفرت فيه المؤهالت الواردة في المادتين 

 .من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهالته 

 

 ۲۳المادة 

، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(الغيت هذه المادة بموجب المادة 
: ، واستبدلت بالنص االتي۱۹۷٤صادر بتاريخ  ۱۱۹

 
خدمات  تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر االعتبار

الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله 
االعتراض لدى الوزير خالل عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا 

 
: النص القديم للمادة

عليها أن تأخذ بنظر االعتبار خدمات تؤلف بأمر من الوزير بكل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع و
الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه وبعد صدور القرار بترشيحه للترفيع ولهم االعتراض لدى 

 .مجلس الخدمة العامة خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مجلس الخدمة العامة

 ۲٤المادة 

 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ٤(المادة بموجب المادة من هذه ) ۱(الغيت الفقرة 
: ، واستبدلت بالنص االتي۰۱/۰۲/۱۹۷٥صادر بتاريخ  ۱٤، رقمه ۱۹٦۰لسنة 

 
. عينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديديؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة أعضاء ي  –۱
يتفرغ رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة ألي عمل آخر  -۲

. ولو في غير أوقات الدوام الرسمي 
. يقوم مجلس الخدمة العامة باألمور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون  -۳
. عيين في الخدمة المدنية التعيين وإعادة الت أ-

. المصادقة على كافة االقتراحات الخاصة بالترفيع  ب-
 

): ۱(النص القديم للفقرة 
يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات بناء  -۱

 .على اقتراح وزير المالية ويجوز تجديدها ثالث سنوات أخرى 
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 ۲٥ المادة

يجب أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام أو األساتذة  -۱
. والعمداء واألطباء االخصائيين والمهندسين ذوي االختصاص أو الموظفين الذين يحملون شهادة عالية 

لدرجة الثانية من ويشترط في هؤالء أن تكون لهم خدمة ال تقل عن خمس سنوات وال تقل درجتهم عن ا
درجات الخدمة المدنية أو ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات 

.  الممتازة 
 .لمجلس الوزراء أن يفصل رئيس أعضاء المجلس اذا ثبتت إدانتهم من محكمة ذات اختصاص  -۲

 

 ۲٦المادة 

ليه خالل شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً سنوياً يكون المجلس مسؤوالً تجاه مجلس الوزراء ويقدم ا
 .عن أعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية 

 

 ۲۷المادة 

اذا غاب رئيس المجلس أو أحد أعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء أن يعين أحد األعضاء الشغال وظيفة 
وزير المالية على أن يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة  الرئيس مؤقتاً بناء على اقتراح

من هذا القانون ) ۲٥(ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص آخر تتوفر فيه المؤهالت المذكورة في المادة 
ليحل محل العضو الغائب أو العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على أن يتقاضى الفرق بين 

األصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب أن ال يدوم هذا الغياب أكثر من ستة أشهر وإالّ فيعتبر  راتبه
 .الغائب مستقيالً 

 

 ۲۸المادة 

للمجلس أن يعين سكرتيراً يعاونه في أداء واجباته مع العدد الالزم من الموظفين والمستخدمين ضمن 
 .المالك الذي يصادق عليه وزير المالية 

 

 ۲۹ادة الم

:  تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين وإعادة التعيين كما يلـي 
اختبار مؤهالت االشخاص المراد تعيينهم أو اعادة تعيينهم بالمقابلة أو باالمتحان التحريري أو بهما معاً  -۱

للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل 
.  من عدد تلك الوظائف شهادة عالية االّ إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر 

إصدار شهادة باألهلية عن كل شخص قبل تعيينه أو إعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف  -۲
التعليمية والطبية والهندسية على أن تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها 

.  التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص  والراتب ، أما النقل من وظيفة الى أخرى من غير الوظائف
:  تعيين بنظام األمور التـالية  -۳
.  الشروط العامة لالشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهالت الضرورية لمختلف الوظائف  أ-

دنية تدابير تنظيم االمتحانات التي من شأنها أن تفسح المجال أمام الراغبين الدخول في الخدمة الم ب-
.  في كافة أنحاء العراق بفرص متساوية

.  ضمان اجراءات االمتحانات بصورة سرية  ج-
.  تأمين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات واالدارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة  د-
في االمتحان الذي تجريه  لالدارة المحلية أن تعين كتاباً في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم -٤

لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام اال أنه ال يجوز نقل أمثال هؤالء الموظفين الى وظائف أخرى في 
 .الخدمة المدنية خارج االدارة االّ اذا اجتازوا االمتحان لدى مجلس الخدمة العامة 

 

 ۳۰المادة 



ع واالعتراضات لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفي
من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر ) ۲(عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة 

.  صالحية ذلك بمجلس الوزراء 
لتعيين إصدار التعليمات لكل وزارة بأن تعد تقريراً سرياً عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند ا -۱

من المادة الثامنة على أن تحفظ نسخة أو أكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة ) ۲(وفق الفقرة 
.  الى مجلس الخدمة العامة 

إصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بأن تقدم الوزارة  -۲
تدقيق ادعاءات المرشحين الالئقين للنظر في أمورهم المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد 

وللمجلس أن يصادق على الترفيع المقترح أو ترجيح من يراه أهالً للترفيع من بين المرشحين وله أن 
يطلب أية معلومات أخرى ضرورية للنظر في اإلقتراح وله أن يقابل المرشح الموصى به أو غيره من 

  .الموظفين حسبما يراه ضرورياً 
للمجلس النظر في اإلعتراض الذي يقدمه الموظف الذي لحقه غبن من جراء عدم ترشيحه للترفيع أو  -۳

تثبيته في التعيين أو الترفيع أو اعادته الى راتبه السابق ويكون قراره نهائياً وللمجلس اصدار التعليمات 
 .فيما يتعلق بهذه األمور 

 

 ۳۱المادة 

الخبرة من الموظفين أو غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة االخبار أو في للمجلس أن يستعين بذوي 
لجان أخرى على أن يتفق مع وزارة المالية على منحهم أجوراً مناسبة ويجب أن تمثل الوزارة أو الدائرة 

 .المختصة في لجان االختبار للوظائف المهنية أو الفنية 

 

 ۳۲المادة 

 .لى الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة يوزع المجلس من تقرر تعيينهم ع

 

 الفصل السادس

 مراقبة عدد الموظفين وتنظيمهم وتدريبهم

 ۳۳المادة 

يستعين وزير المالية عند القيام بمراقبة عدد الموظفين والمستخدمين بهيئة من المفتشين للتحقيق  -۱
.  عما يطلب إضافته من الوظائف وفي التحري عن الوظائف الزائدة 

 على وزير المالية اتخاذ االجراءات الالزمة لنقل الموظفين الزائدين من أية وزارة الى دوائر أخرى أو الغاء -۲
 . قانون المالكوظائفهم بمقتضى  

 

 ۳٤المادة 

تؤسس في الوزارات المختصة عند الضرورة دورات لتدريب الموظفين ممن يتقرر تدريبهم بغية زيادة 
الدورة وشروط اإللتحاق بها وحقوق المتخرجين كفاءتهم بعد استحصال موافقة وزير المالية على مدة 

 .منها 

 

 الفصل السابع

 اإلستقالة والنقل واالعادة

 ۳٥المادة 

.  للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص  -۱
على المرجع أن يبت في االستقالة خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بانتهائها االّ  -۲

.  إذا صدر أمر القبول قبل ذلك 
 .إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعداً للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله  -۳
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 ۳٦المادة 

ال ينقل الموظف من محل وظيفته االّ بعد قضائه مدة ال تقل عن ثالث سنوات إذا كان من األماكن 
االعتيادية ومدة ال تقل عن سنة ونصف في األماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصات المحلية ، وال 

.  يجوز نقله قبل ذلك إالّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية 
قتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية ويجب أن تستند م

 .فيجب أن تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية 

 

 ۳۷المادة 

 ۱۹۹۹لسنة ) ۱(قانون الخدمة المدنية رقم من قانون تعديل  ) ۲(الغيت هذه المادة بموجب المادة 
: واستبدلت بالنص االتي

 
على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر   -۱

المعتادة اال اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن االلتحاق ولم يبد معذرة 
.  ستقيال مشروعة يعد م

على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خالل مدة   -۲
.  اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيال 

يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيال اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة   -۳
.  ذا االنقطاع مشروعة تبرر ه

 
قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة من  ) ۲(النص القديم للمادة المصححة بموجب المادة *

 ۲۸/۰۸/۱۹٦۸صادر بتاريخ  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
عدا ( المستخدم المبلغ بالنقل أن يلتحق بوظيفته خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام  على الموظف او -۱

االّ إذا نص في أمر النقل على مدة تزيد على ذلك وإذا تأخر على االلتحاق ولم يبد ) أيام السفر المعتادة
ة أيام من معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم االلتحاق بالوظيفة خالل سبع

. تاريخ التبليغ باألخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة االخطار يعتبر مستقيالً 
على الموظف او المستخدم االلتحاق بوظيفته حالما تنتهي إجازته فإن لم يلتحق أو يبد معذرة  -۲

حق خالل سبعة أيام مشروعة فللمرجع المختص أن يخطره تحريرياً بلزوم االلتحاق بالوظيفة وان لم يلت
من تاريخ تبليغه باألخطار إذا كان داخل العراق  

. وخالل ثالثين يوماً إذا كان خارجه أو كان محله مجهوالً فيعد مستقيالً 
يجري إخطار الموظف او المستخدم المجهول المحل بواسطة اإلعالن في الصحف المحلية ويعتبر  -۳

. تاريخ النشر مبدأ لإلخطار 
. كام الفقرات السابقة بحق الموظف او المستخدم المتغيب عن وظيفته تطبق أح -٤
. تعتبر مدة االخطار التي لم يلتحق خاللها الموظف او المستخدم اجازة اعتيادية  -٥
 

: النص االصلي القديم للمادة
ر على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خالل مدة ال تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السف -۱

المعتادة االّ اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك واذا تاخر على االلتحاق ولم يبد معذرة 
مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم االلتحاق بالوظيفة خالل سبعة ايام من تاريخ 

.  يال التبليغ باالخطار وفي حالة عدم التحاقه عند انتهاء مدة االخطار يعتبر مستق
على الموظف االلتحاق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع  -۲

المختص ان يخطره تحريريا بلزوم االلتحاق بالوظيفة وان لم يلتحق خالل سبعة ايام من تاريخ تبليغه 
باالخطار اذا كان داخل العراق  

.  ان محله مجهوال فيعد مستقيال وخالل ثالثين يوما اذا كان خارجه او ك
يجري اخطار الموظف المجهول المحل بواسطة االعالن في الصحف المحلية ويعتبر تاريخ النشر مبدا  -۳

.  لالخطار 
.  تطبق احكام الفقرات السابقة بحق الموظف المتغيب عن وظيفته  -٤
 .ية تعتبر مدة االخطار التي لم يلتحق خاللها الموظف اجازة اعتياد -٥

 

 

 ۳۸المادة 

من المادة الثامنة ) ۲(حذف الفقرة من قرار  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ۲(الغيت الفقرة -
صادر بتاريخ  ۱۱۷۲، رقمه  المعدل ۱۹٦۰لسنة ) ۲٤(والثالثين من قانون الخدمة المدنية رقم 
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۰۱/۰۱/۱۹۸٤ ،
 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ۱(تعدلت الفقرة -

: الشكل االتي، واصبحت على ۱۹۷٥صادر بتاريخ  ۱۸۹، رقمه ۱۹٦۰لسنة 
 
يجوز اعادة موظف الى خارج مالك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على أن ال  -۱

ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى لمن يعمل في منطقة . تتجاوز مدة اإلعادة خمس سنوات 
. الخليج العربي والجزيرة العربية

. ملغاة -۲
ستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة االعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته إذا أعادت الدائرة الم -۳

. الى الوظيفة من قبل دائرته أو انتهاء مدة االعارة
. الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار ال تأثير لها على درجته -٤
ع الموظف وهو في االعارة بتوصية من رئيس تحسب مدة االعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفي -٥

. الدائرة المستعيرة 
 
من قانون " مجلس الوزراء" قرار حذف عبارة من  ) ۱(المعدلة بموجب المادة ) ۱(النص القديم للفقرة *

صادر بتاريخ  ٤۸٥، رقمه ۱۹٥٦لسنة  ۳٦وقانون االيفاد رقم  ۱۹٦۰لسنة  ۲٤الخدمة المدنية رقم 
۰۱/۰۱/۱۹٦۹ :
يجوز اعادة موظف الى خارج مالك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على أن ال  -۱

. تتجاوز مدة اإلعادة خمس سنوات 
 

: النص االصلي القديم للمادة
حكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على أن ال يجوز اعادة موظف الى خارج مالك ال -۱

. تتجاوز مدة اإلعادة خمس سنوات 
تعتبر الدائرة المعيرة ملزمة بإعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة االعارة االّ  -۲

. إذا وجدت في وزارة أخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه فيها 
إذا أعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة االعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته  -۳

. الى الوظيفة من قبل دائرته أو انتهاء مدة االعارة
. الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار ال تأثير لها على درجته -٤
لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في االعارة بتوصية من رئيس  تحسب مدة االعارة خدمة -٥

 .الدائرة المستعيرة 

 

 

 ۳۹المادة 

يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازاً براتب أو بدونه حسب استحقاقه خالل مدة التحاقه  -۱
:  بالجيش في الحاالت التاليـة

.  نقدي إذا التحق بخدمة العلم وأدى البدل ال أ-
.  إذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية  ب-
.  إذا التحق بخدمة االحتياط  ج-
يعتبر الموظف معاراً خالل مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب  -۲

:  وله تناول رواتب اجازاته االعتيادية التي يستحقها وذلك في الحاالت التالية 
.  التحق بخدمة العلم ولم يؤدي البدل النقدي  إذا أ-

.  إذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة إعالن النفير العام أو الخاص  ب-
يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط االحتياط معاراً خالل مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس  -۳

 .قانون خدمة االحتياطالوزراء وتطبق بحقه أحكام  

 ٤۰المادة 

على الموظف الذي يطلب اإلحالة على التقاعد أن يقدم الى المرجع المختص طلباً تحريرياً يبين فيه 
متوفرة فيجب قبول األسباب القانونية التي استند اليها في طلب اإلحالة وإذا كانت األسباب القانونية 

 .الطلب خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً 

 

 ٤۱المادة 

إذا ألغيت وظيفة الموظف وتوفرت بتاريخ اإللغاء في الدائرة المنتسب إليها وظيفة شاغرة تماثل أعمالها 
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درجة أدنى وإذا كانت الوظيفة الشاغرة من .أعمال وظيفته ومن درجته فيعتبر منقوالً إليها براتبه الحالي 
 .من درجته فيخير في قبولها أو عدمه وفي حالة قبوله لها كتابة يجب تعيينه لتلك الوظيفة 

 

 ٤۲المادة 

ال يجوز نقل الموظف من مسلك تختلف شروط االستخدام فيه عن الشروط المعينة في هذا القانون إالّ 
الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة مع بموافقته التحريرية على أن ال يمنح راتباً أكثر من الراتب 

 .مراعاة المادة السابعة عشرة من أحكام هذا القانون 

 

 الفصل الثامن

 اإلجــازات

 ٤۳المادة 

 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٦(الغيت الفقرة 
: ، واستبدلت بالنص االتي۱۹۸۰صادر بتاريخ  ۱۹۷، رقمه ۱۹٦۰لسنة 

 
. يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة أيام من مدة خدمته  -۱
تمنح اإلجازة بطلب تحريري بشرط عدم اإلخالل بالمصلحة العامة وال يجوز االمتناع عن منح االجازة  -۲

. لهذا السبب مدة ال تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب األول 
براتب تام يوماً ) ۱۲۰(يوماً على أن ال يمنح الموظف لكل مرة أكثر من ) ۱۸۰(يجوز تراكم االجازات لمدة  -۳
 .
يوماً ) ٦۰(إذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ  -٤

. بال راتب
. يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه االجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت -٥
نان وسبعون يومًا براتب تام على أن تستحق الموظفة إجازة حمل ووالدة قبل الوضع وبعده أمدها إث  –٦

واحد وعشرين يومًا منها قبل الوضع ويجوز تكرر هذه اإلجازة كلما تكرر الحمل ) ۲۱(تتمتع بما ال يقل عن 
. والوضع

. تمنح االجازات من الوزير أو من يخوله ذلك أو رئيس الدائرة حسب صالحياته  -۷
 
) ۲٤(رقم  قانون تعديل قانون الخدمة المدنيةمن  ) ۱(دة المعدلة بموجب الما) ٦(النص القديم للفقرة *

: ۲۹/۰٤/۱۹۸۰صادر تاريخ  ۹۸المعدل، رقمه  ۱۹٦۰لسنة 
. بل الوضع وبعده تستحق الموظفة اجازة حمل ووالدة امدها اثنا وسبعون يوماً براتب تام تتمتع بها ق  –٦

. ويجوز تكرر هذه االجازة كلما تكرر الحمل والوضع 
 
 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(المعدلة بموجب المادة ) ٦(النص القديم للفقرة *

: ۲٤/۰۷/۱۹۷۷صادر بتاريخ  ۹٤المعدل، رقمه  ۱۹٦۰لسنة 
تستحق الموظفة اجازة خاصة براتب تام تتمتع بها لمدة شهر واحد قبل الوضع وستة اسابيع اخرى   –٦

. بعده
 
: النص االصلي القديم للمادة*
. يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة أيام من مدة خدمته  -۱
طلب تحريري بشرط عدم اإلخالل بالمصلحة العامة وال يجوز االمتناع عن منح االجازة تمنح اإلجازة ب -۲

. لهذا السبب مدة ال تزيد على ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب األول 
يوماً براتب تام ) ۱۲۰(يوماً على أن ال يمنح الموظف لكل مرة أكثر من ) ۱۸۰(يجوز تراكم االجازات لمدة  -۳
 .
يوماً ) ٦۰(إذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ  -٤

. بال راتب
. يعامل الموظف تحت التجربة في اكتسابه االجازة وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت -٥
. وبعده تستحق الموظفة إجازة خاصة براتب تام لمدة ستة أسابيع تتمتع بها قبل الوضع  -٦
 .تمنح االجازات من الوزير أو من يخوله ذلك أو رئيس الدائرة حسب صالحياته  -۷
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 ٤٤المادة 

 ۲٤رقم تعديل قانون الخدمة المدنية من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٤(تعدلت الفقرة -
،  ۱۹۷۸صادر بتاريخ  ۱۲۷، رقمه ۱۹٦۰لسنة 

قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون من  ) ۳(الى هذه المادة بموجب المادة ) ٥(اضيفت الفقرة -
: ، واصبحت على الشكل االتي۱۹٦۸بتاريخ  صادر ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤الخدمة المدنية رقم 

 
ال يستحق من يتمتع بالعطالت المدرسية االجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة واألربعون من هذا  -۱

منها وللوزير المختص أن يدعو البعض من هؤالء إلداء بعض واجبات ) ٦(القانون عدا ما ورد في الفقرة 
أن ال تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة وأربعين يوماً من كل سنة التعليم خالل هذه العطلة على 

. دراسية 
من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة ال تتجاوز ) ۱(يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة  -۲

. سبعة أيام في كل سنة دراسية
من ) ۱(التي استحقها وفق الفقرة تدور لحساب من يتمتع بالعطالت المدرسية االجازات االعتيادية  -۳

المادة الثالثة واألربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة 
. من المادة المذكورة ) ۲(
يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بااللتحاق بأزواجهن خارج العراق،  آ –  -٤

االجازات االعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا اوعامال يزاول استحقاقهن من 
إعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا 

بتأييد من الجهة  اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة
الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية وال يجوز التمتع بهذا 

اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض االستفادة . االمتياز ألكثر من مرة خالل مدة وجود الزوج في مكان واحد
. من اية اجازة او عطلة براتب تام

أعاله لاللتحاق بزوجته الموظفة ) أ(ر منح الزوج الموظف اإلجازة المنوه عنها بالفقرة يجوز للوزي ب –
. اوالعاملة وفق الحاالت المنوه عنها بالفقرة ذاتها

للوزير المختص منح المعلمة او المدرسة او الموظفة او المستخدمة المتزوجة اجازة اعتيادية بدون   -٥
قامة زوجها وال يتوفر فيه الشاغر على ان يراعى االختصاص بالنسبة راتب لمن تروم االنتقال الى محل ا

للمدرسات عند توفره وال يجوز قطع االجازة والمباشرة بعد انتهاء النصف االول من السنة الدراسية 
بالنسبة للمعلمة والمدرسة 

 
عد كلمة ب) المستخدمات(من هذه المادة المعدلة بحيث اضيفت كلمة ) ٤(النص القديم للفقرة * 
قانون من  ) ۱(بموجب المادة ) اذا كان الزوج موظفا(بعد عبارة ) او مستخدما او عامال(وعبارة ) الموظفات(

: ۱۹۷٥لسنة  ۸۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة ) ۲٤(رقم  تعديل قانون الخدمة المدنية
جوز للوزير منح الموظفات او المستخدمات المتزوجات اللواتي يرغبن بااللتحاق بأزواجهن خارج ي آ –  -٤

العراق، استحقاقهن من االجازات االعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا 
سنة فأكثر اوكان  اومستخدما او عامال يزاول إعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة

طالب بعثة اومجازا دراسيا اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته 
الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة 

. خالل مدة وجود الزوج في مكان واحدالطبية وال يجوز التمتع بهذا االمتياز ألكثر من مرة 
أعاله لاللتحاق بزوجته الموظفة او ) أ(يجوز للوزير منح الزوج الموظف اإلجازة المنوه عنها بالفقرة  ب –

. العاملة وفق الحاالت المنوه عنها بالفقرة ذاتها
 
 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(المعدلة بموجب المادة ) ٤(النص القديم للفقرة *

: ۱۹۷۷صادر بتاريخ  ۷۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة 
يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بااللتحاق بأزواجهن خارج العراق،  آ –  -٤

عتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا اوعامال يزاول استحقاقهن من االجازات اال
إعمال وظيفته خارج العراق اوموفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فأكثر اوكان طالب بعثة اومجازا دراسيا 

الجهة اومتمتعا بزمالة اومتفرغا علميا اوطالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من 
الرسمية المختصة اوكان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية وال يجوز التمتع بهذا 

. االمتياز ألكثر من مرة خالل مدة وجود الزوج في مكان واحد
أعاله لاللتحاق بزوجته الموظفة ) أ(يجوز للوزير منح الزوج الموظف اإلجازة المنوه عنها بالفقرة  ب –

. والعاملة وفق الحاالت المنوه عنها بالفقرة ذاتهاا
 
أو طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته (المعدلة بحيث اضيفت اليها عبارة ) ٤(النص القديم للفقرة *

قانون التعديل الثامن و العشرين لقانون من  ) ۱(بموجب المادة ) أو متمتعا بزمالة(بعد عبارة ) الخاصة
: ۰٥/۰۷/۱۹۷۰صادر بتاريخ  ۱٤٤، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤الخدمة المدنية رقم 

يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن االلتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من   -٤
جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج موظفا يزاول أعمال وظيفته خارج اإلجازات االعتيادية براتب تام وما 
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العراق أو موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة أو كال طالب بعثة أو مجازا دراسيا أو متمتعا بزمالة 
أو طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة على إن تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة أو كان 

ا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية وال يجوز التمتع بهذا االمتياز ألكثر من مرة مريض
. خالل مدة وجود الزوج في مكان واحد 

 
قانون التعديل الرابع عشر لقانون الخدمة من  ) ۲(المضافة بموجب المادة ) ٤(النص القديم للفقرة *

: ۱۹٦٤صادر بتاريخ  ۲۱۰، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن االلتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من   -٤

موظفا يزاول أعمال وظيفته خارج اإلجازات االعتيادية براتب تام وما جاوز ذلك بدون راتب إذا كان الزوج 
العراق أو موفدا بمهمة رسمية لمدة تزيد على سنة أو كال طالب بعثة أو مجازا دراسيا أو متمتعا بزمالة 
على إن تؤيد ذلك الجهة الرسمية المختصة أو كان مريضا اقتضى معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة 

. ألكثر من مرة خالل مدة وجود الزوج في مكان واحد الطبية وال يجوز التمتع بهذا االمتياز 
 

: النص االصلي القديم للمادة
ال يستحق من يتمتع بالعطالت المدرسية االجازة المنصوص عليها في المادة الثالثة واألربعون من هذا  -۱

ض واجبات منها وللوزير المختص أن يدعو البعض من هؤالء إلداء بع) ٦(القانون عدا ما ورد في الفقرة 
التعليم خالل هذه العطلة على أن ال تقل مدة العطلة التي يتمتع بها خمسة وأربعين يوماً من كل سنة 

. دراسية 
من هذه المادة اجازة خاصة براتب تام لمدة ال تتجاوز ) ۱(يجوز منح الموظفين المشمولين بالفقرة  -۲

. سبعة أيام في كل سنة دراسية
من ) ۱(العطالت المدرسية االجازات االعتيادية التي استحقها وفق الفقرة تدور لحساب من يتمتع ب -۳

المادة الثالثة واألربعين من هذا القانون قبل نقله الى المدارس ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة 
 .من المادة المذكورة ) ۲(

 

 

 ٤٥المادة 

قانون تعديل قانون الخدمة  ستان بموجب  من هذه المادة في اقليم كورد) ۲(اوقف العمل بالفقرة -
  ۲۰۰۷لسنة  ۱٦العراق رقم  المعدل في اقليم كوردستان – ۱۹٦۰لسنة )  ۲٤( المرقم  المدنية

 
من هذه المادة بموجب المادة ) ۲(الواردة في الفقرة ) يوما ۱۲۰(بدال من عبارة ) يوما ۱۸۰(حلت عبارة -
:  ۱۰/۰۱/۱۹۷۷بتاريخ صادر  ٦، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۲(
 
يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق المالك أو المحال على التقاعد في غير حالتي العزل أو  -۱

يوماً ) ۱۸۰(الفصل الرواتب االسمية لإلجازات االعتيادية التي يستحقها كاملة على أن ال تتجاوز مدتها 
الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً عالوة على 

.  التقاعد 
يمنح من يتمتع بالعطالت المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق المالك أو باإلحالة على التقاعد في  -۲

غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسية أو خالل العطلة الصيفية رواتب العطلة 
.  يوماً  ۱۸۰ تتجاوز الصيفية على أن ال

.  ال تحسب مدة االجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خدمة لغرض هذا القانون  -۳
تسترد من الموظف المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة االجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين  -٤
المدة الباقية من االجازة أو العطلة وتستقطع جملة أو من هذه المادة الرواتب المستحقة عن ) ۲(و ) ۱(

.  أقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد اإلعادة 
تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الوزير عند تخليه عن منصب الوزارة عن راتبه قبل تسلمه منصب  -٥

من هذه المادة وفق هذا ) ۲(الوزارة إذا كان يستحق االجازة االعتيادية أو كان ممن يشمله نص الفقرة 
.  القانون 

عند وفاة أحد المشمولين في الفقرات السابقة من هذه المادة تدفع الرواتب التي استحقها بموجبها  -٦
 .لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد

 

 ٤٦المادة 

 ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم قانون  من ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٤(تعدلت الفقرة 
: ، واصبحت على الشكل االتي۰۸/۰۸/۱۹۷۷صادر بتاريخ  ۱۰۹المعدل، رقمه  ۱۹٦۰لسنة 
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ة كاملة من الخدمة وخمسة يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثالثين يوماً عن كل سن -۱

: وأربعين يوماً بنصف الراتب على شرط 
يوماً مائة وعشرين يوماً براتب تام ويليها تسعين ) ۱۲۰(أن ال تتجاوز مدة االجازة المرضية في كل مرة أ-

. يوماً بنصف راتب 
االجازة أن ال يتجاوز مجموع االجازة المرضية خالل مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة  ب-

. المرضية مائة وثمانين يوماً براتب تام ومائة وثمانين يوماً بنصف راتب
يجوز منح الموظف تحت التجربة ألول مرة اجازة مرضية لحد ثالثين يوماً براتب تام وخمسة وأربعين  -۲

. يوماً بنصف راتب على أن تخصم من استحقاقه لإلجازات المرضية عند تثبيته 
ف الذي منح كل االجازات المرضية واالجازات االعتيادية التي يستحقها اجازة أخرى بال يجوز منح الموظ -۳

راتب لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله 
. يحال على التقاعد 

ان أو الجذام أو أي مرض يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل أو السرط  –٤
آخر ال يرجى شفاؤه أو يستغرق عالجه مدة طويلة بتأييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر أجازته 

. واذا لم يتمكن من أستئناف عمله، يحال الى التقاعد . المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان 
 

): ٤(النص القديم للفقرة 
لّ من أحكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة يستثنى الموظف المصاب بمرض الس -٤

 .أقصاها سنتان وإذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد 

 

 

 ٤۷المادة 

تدور لحساب الموظف االجازات االعتيادية والمرضية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقاً للقوانين 
 .المرعية حين اكتسابها 

 

 ٤۸المادة 

قانون التعديل الرابع من  ) ٤(من هذه المادة بموجب المادة ) ۱۹(والغيت الفقرة ) ۹(تعدلت الفقرة 
، بحيث ۲۸/۰۸/۱۹٦۸صادر بتاريخ  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم 

: اصبحت على الشكل االتي
 
يستحق المستخدم اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوماً خالل مدة  -۱

. استخدامه 
تمنح االجازة بطلب تحريري بشرط عدم اإلخالل بالمصلحة العامة وال يجوز االمتناع عن منح االجازة  -۲

. تة أشهر اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب األول لهذا السبب مدة تزيد على س
يوم على أن ال يمنح ) ۱۰۰(منها لمدة ) ۱(يجوز تراكم االجازات بالمعدل المذكور في الفقرة  -۳

. يوماً براتب تام ) ٦۰(المستخدم لكل مرة أكثر من 
) ۳۰(اجازة لمدة اذا لم يستحق المستخدم اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها يجوز منحه  -٤

. يوماً بال راتب 
. تستحق المستخدمة اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع تتمتع بها قبل الوضع وبعده  -٥
ال يستحق المستخدم في المدارس الذي يتمتع بالعطالت المدرسية االجازة المنصوص عليها في  -٦

ة أن يدعو هذا المستخدم إلداء بعض الواجبات منها ولرئيس الدائر) ٥(هذه المادة غي ما ورد في الفقرة 
الرسمية خالل هذه العطالت على أن ال تقل مدة العطلة التي يتمتع بها عن خمسة وأربعين يوماً في 

. كل سنة دراسية 
من هذه المادة إجازة خاصة براتب تام ال تتجاوز ) ٦(يجوز منح المستخدمين المشمولين بالفقرة  -۷

. ة دراسية سبعة أيام في كل سن
من هذه ) ۱(تدور لحساب المستخدم في المدارس االجازات االعتيادية التي استحقها وفق الفقرة  -۸

. من هذه المادة ) ۲(المادة قبل نقله الى هذه المدرسة ويجوز له التمتع بها حسب أحكام الفقرة 
تب االسمية لالجازات االعتيادية يمنح المستخدم المنتهية خدمته باالحالة على التقاعد او الوفاة الروا-۹

التي يستحقها كاملة على ان ال تتجاوز مدتها ستين يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه او وفاته وتدفع له 
سلفا عالوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد 

في النصف الثاني من السنة  يمنح المستخدم في المدارس رواتب العطلة الصيفية اذا انتهت خدمته -۱۰
. الدراسية أو خالل العطلة الصيفية على أن ال تتجاوز الستين يوماً 
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من هذه المادة خدمة ) ۱۰و  ۹(ال تحسب مدة االجازة أو العطلة المنصوص عليها في الفقرتين  -۱۱
. لغرض هذا القانون 

ازة أو العطلة المنصوص عليها في تسترد من المستخدم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة االج -۱۲
من هذه المادة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من االجازة أو العطلة وتستقطع ) ۱۰و  ۹(الفقرتين 

. جملة أو أقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد اإلعادة 
ي استحقها بموجبها من هذه المادة تدفع الرواتب الت) ۱۰و  ۹(عند وفاة أحد المشمولين بالفقرتين  -۱۳

. لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه وفق أحكام قانون التقاعد 
يستحق المستخدم اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثالثين يوماً عن كل سنة كاملة من الخدمة  -۱٤

: وثالثين يوماً بنصف الراتب بشرط
. ماً براتب تام يليها تسعون يوماً بنصف راتب يو) ۱۲۰(أن ال تتجاوز مدة االجازة المرضية في كل مرضة  أ-

أن ال تتجاوز مجموع االجازة المرضية خالل مدة خمس السنوات التي تسبق انتهاء االجازة المرضية  ب-
. مائة وثمانين يرماً براتب تام ومائة وثمانون يوماً بنصف الراتب 

زات االعتيادية التي يستحقها اجازة يجوز منح المستخدم الذي منح كل االجازات المرضية واالجا -۱٥
أخرى بال راتب لمدة أقصاها تسعون يوماً واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف 

. عمله يحال على التقاعد 
من هذه المادة وتعتبر ) ۱٥و  ۱٤(يستثنى المستخدم المصاب بمرض السل من أحكام الفقرتين  -۱٦

. تام لمدة أقصاها سنتان واذا لم يستأنف عمله بعدها يحال على التقاعد اجازته المرضية براتب 
تدور لحساب المستخدم االجازات االعتيادية والمرضية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا  -۱۷

. للقوانين المرعية حين اكتسابها 
  .تمنح اجازات المستخدمين من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله ذلك  -۱۸

 
): ۹(النص القديم للفقرة 

يمنح المستخدم المنتهية خدمته الرواتب االسمية لإلجازات االعتيادية التي يستحقها كاملة على أن  -۹
ال تتجاوز مدتها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفاً عالوة على الحقوق التقاعدية التي 

. يستحقها بموجب قانون التقاعد 
 

): ۱۹(القديم للفقرة  النص
من المادة الثانية عشرة ال ) ۲(وفقاً للفقرة  قانون المالكالمستخدمون بعنوان وظيفة وردت في   -۱۹

 .ة والمرضية تشملهم أحكام هذه المادة ويعاملون معاملة الموظف في االجازات االعتيادي

 

 

 

 ٤۹المادة 

يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته االعتيادية المرضية اال اذا كانت االستقالة لغرض تعيينه لمنصب 
وزير أو النتخابه لعضوية المجلس الوطني أو للدراسة أو التخصص ففي هذه الحاالت يحق للموظف التمتع 

 ) .الخامسة واألربعين(من المادة ) ٥(عاة ما جاء في الفقرة بهذه االجازات عند عودته الى الخدمة مع مرا

 

 ٥۰المادة 

من ) ٦(من الفقرة ) ج(حذف البند من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٦ ج -(الغي البند -
،  ۱۹۸۸صادر بتاريخ  ۲۰٦، رقمه الخدمة المدنية من قانون/ ٥۰/المادة 

، ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(بموجب المادة ) أ  -۱(صححت للفقرة  -
، ۱۹۷۸صادر بتاريخ  ۷۸رقمه 

من هذه المادة بموجب المادة ) ج  –۱(في الفقرة ) بنصف راتب(محل عبارة ) ب تامبرات(حلت عبارة  -
، ۲۳/۰٥/۱۹۷۷صادر بتاريخ  ۷۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۲(
قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية من  ) ٥(بموجب المادة ) ب-۱(اضيفت للفقرة  -

: ، واصبحت على الشكل االتي۲۸/۰۸/۱۹٦۸صادر بتاريخ  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤رقم 
 
زير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل للوزير المختص بموافقة و أ - -۱

سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في 
موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه االجازة لسنة اخرى  

ة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية االولى بنجاح لمدة يجوز منح اجاز ب -
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سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه االجازة لسنة اخرى 
يجوز منح الموظف التعليمي الذي ال يحمل شهادة عالية وأكمل ثالث سنوات في الخدمة اجازة  ۱ج-

. اتب تام داخل العراق لمدة أربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية دراسية بر
يجوز أن يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بأبحاث في الجامعات  -۲

أو المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط أن يبرز 
. ه للقيام بتلك االبحاث في جامعة أو معهد مستندات تبين قبول

. تعتبر مدة االجازة الدراسية المذكورة أعاله خدمة لغرض هذا القانون والقوانين األخرى  -۳
: يجوز منح الموظف االجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي  -٤
. ة بواجبات وظيفية أو لواجبات الوظيفة المرشح لها أن يكون لموضوع الدراسة عالقة وثيق أ-

أن يؤيد الوزير المختص أن مقتضيات الوظيفة تتطلب منح االجازة الدراسية على أن يوافق وزير المالية  ب-
. على ذلك

ال يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق  -٥
. شخصاً ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق خمسين 

. أمــا بالنسبة للوزارات االخرى فال يجوز أن يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية 
ال تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية، لغرض الترفيع إذا  أ   ٦

دا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك انتهت دراسته بالفشل ألي سبب ع
. مؤيداً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة 

إذا حصل الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة  ب 
زائدة من الحد األعلى المسموح به للحصول على التي تعاقد عليها، فال تحسب لغرض الترفيع المدة ال

يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته  ج . تلك الشهادة 
وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد 

. بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة
. على الموظف المجاز دراسيا أن يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة االجازة الدراسية  -۷
ال تمنح االجازات الدراسية اال بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان  -۸

. حق الخزينة في إكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية 
 

اضافة فقرة الى المادة من  ) ۱(من قانون ) ۱(المضافة بموجب المادة ) ٦(لقديم للفقرة النص ا* 
لها وتعديل تسلسل ) ٦(واعتبار الفقرة  ۱۹٦۰لسنة ) ۲٤(الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 

: ۱۹۸٥صادر بتاريخ  ۲٥٥، رقمه ليهاالفقرات التي ت
ال تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية، لغرض الترفيع إذا  أ   ٦

انتهت دراسته بالفشل ألي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك 
. طبية رسمية مختصة  مؤيداً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة

إذا حصل الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة  ب 
التي تعاقد عليها، فال تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد األعلى المسموح به للحصول على 

. تلك الشهادة 
قات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته عدا رواتب يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النف جـ 

.  وظيفته وأجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد من لجنة طبية رسمية مختصة 
 
قانون التعديل الرابع والعشرين لقانون من  ) ٥(المضافة بموجب المادة ) أ-۱(النص القديم للفقرة *

: ۲۸/۰۸/۱۹٦۸صادر بتاريخ  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤الخدمة المدنية رقم 
للوزير المختص بموافقة وزير المالية ام يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل  أ - -۱

داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في ثالث سنوات في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او 
موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه االجازة لسنة اخرى  

 
: النص االصلي القديم للمادة*
للوزير المختص بموافقة وزير المالية أن يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية وأكمل  أ – -۱

تين في الخدمة إجازة دراسية خارج العراق لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع سن
يتعلق بدراسته أو للحصول على شهادة أعلى ويجوز للموظف التعليمي الذي أكمل خمس سنوات في 

ء الخدمة ما عدا سنتي االجازة الدراسية تمديد هذه االجارة لمدة ثالث سنوات أخريين من تاريخ انتها
. االجازة التي قضاها في الخارج 

يجوز منح الموظف التعليمي الذي ال يحمل شهادة عالية وأكمل ثالث سنوات في الخدمة اجازة  ب-
. دراسية بنصف راتب داخل العراق لمدة أربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية 

حدة للقيام بأبحاث في الجامعات يجوز أن يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة وا -۲
أو المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط أن يبرز 

. مستندات تبين قبوله للقيام بتلك االبحاث في جامعة أو معهد 
. تعتبر مدة االجازة الدراسية المذكورة أعاله خدمة لغرض هذا القانون والقوانين األخرى  -۳
: يجوز منح الموظف االجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي  -٤
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. أن يكون لموضوع الدراسة عالقة وثيقة بواجبات وظيفية أو لواجبات الوظيفة المرشح لها  أ-
وافق وزير المالية أن يؤيد الوزير المختص أن مقتضيات الوظيفة تتطلب منح االجازة الدراسية على أن ي ب-

. على ذلك
ال يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق  -٥

. خمسين شخصاً ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق 
على الموظف  -٦ .أمــا بالنسبة للوزارات االخرى فال يجوز أن يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية 
. المجاز دراسيا أن يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة االجازة الدراسية 

ال تمنح االجازات الدراسية اال بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان  -۷
 .حق الخزينة في إكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية 

 

 

 الفصل التاسع

 المخصصــات

 ٥۱المادة 

قانون التعديل الرابع والعشرين من  ) ٦(بموجب المادة ) ۱ ج-(الى الفقرة ) سادسا(اضيفت الفقرة -
، ۲۸/۰۸/۱۹٦۸بتاريخ صادر  ۹٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤لقانون الخدمة المدنية رقم 

من ) د(الى آخر الفقرة ) العراقية الملغاة او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة -(اضيفت عبارة -
، ۱۹٦۰لسنة  ۲٤نية رقم قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة المدمن  ) ۱(هذه المادة بموجب المادة 

: ، بحيث اصبحت على الشكل االتي۰٦/۰۳/۱۹٦۲صادر بتاريخ  ۱۰رقمه 
 
: يجوز منح المخصصات التالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية  -۱
. بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة ) ۲۰(مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة ال تتجاوز  أ-

. بالمائة من الراتب الشهري ) ۲٥(جور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على أن ال تتجاوز أ ب-
. المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية  ج-

بالمائة من رواتبهم خالل قيامهم بأعمال فعلية تتعلق ) ۲٥(عن مكافحة األوبئة بنسبة ال تتجاوز  أوالً -
ة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي بمكافحة األوبئ

وفي فروع البكتريولوجي أو األشعة أو الذرة أو أمراض السلّ أو الجذام أو الذين يشتغلون في 
يون مستشفيات العزل أو الحميات واألطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية أما األطباء العدل

. من رواتبهم %) ٥۰(فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة 
. بالمائة من رواتبهم ) ۲٥(عن األشغال في المستوصفات السيارة بنسبة ال تزيد على  ثانيًا-
بالمائة من رواتبهم تعويضاً لهم عن عياداتهم ) ۲٥(عن عيادات األطباء والصيادلة بنسبة ال تزيد على  ثالثًا-

يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام وبشرط قيامهم وصيدلياتهم عندما 
. بأعمال اضافية

دنانير شهرياً ) ٦/(-للممرضات العامالت في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة  رابعًا-
. على أن تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية أخرى

مستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة األمراض يمنح الموظفون وال خامسًا-
. من رواتبهم %) ۲٥(الوبائية مخصصات 

يمنح االطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليالت المرضية وتحضير اللقاحات واالمصال  سادسا -
الخرون فتمنح لهم من رواتبهم اما االطباء البيطريون ا%  ۲٥البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة 

المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة االوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة 
مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام  د-

راء منحهم المخصصات المذكورة من من الراتب من المهندسين أو ممن يقرر مجلس الوز%) ۲٥(بنسبة 
. العراقية الملغاة او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة –.الفنيين اآلخرين بالنظر لظروف أعمالهم 

دينارا شهرياً ) ٤۰(مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي ال تتجاوز  ه-
. موافقة وزارة المالية بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وب

تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ األعلى للدرجة األولى من أحكام   –۲
. المعدل  ۱۹٥۳ لسنة) ۲٦(رقم  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميهاالمادة الثالثة من قانون  

 
: النص االصلي القديم للمادة

: يجوز منح المخصصات التالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية  -۱
. بالمائة من راتب الوظيفة الشاغرة ) ۲۰(مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة ال تتجاوز  أ-

. بالمائة من الراتب الشهري ) ۲٥(ن ال تتجاوز أجور أعمال إضافية خارج أوقات الدوام على أ ب-
. المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية  ج-
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بالمائة من رواتبهم خالل قيامهم بأعمال فعلية تتعلق ) ۲٥(عن مكافحة األوبئة بنسبة ال تتجاوز  أوالً -
ن الذين يقومون بمهام في الطب العدلي بمكافحة األوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمي

وفي فروع البكتريولوجي أو األشعة أو الذرة أو أمراض السلّ أو الجذام أو الذين يشتغلون في 
مستشفيات العزل أو الحميات واألطباء الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية أما األطباء العدليون 

. ن رواتبهم م%) ٥۰(فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة 
. بالمائة من رواتبهم ) ۲٥(عن األشغال في المستوصفات السيارة بنسبة ال تزيد على  ثانيًا-
بالمائة من رواتبهم تعويضاً لهم عن عياداتهم ) ۲٥(عن عيادات األطباء والصيادلة بنسبة ال تزيد على  ثالثًا-

رج أوقات الدوام وبشرط قيامهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خا
. بأعمال اضافية

دنانير شهرياً ) ٦/(-للممرضات العامالت في المستشفيات والمستوصفات العسكرية فقط بنسبة  رابعًا-
. على أن تقطع عنهن في حالة انتقالهن الى مؤسسات صحية أخرى

في مكافحة األمراض  يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم خامسًا-
. من رواتبهم %) ۲٥(الوبائية مخصصات 

مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام  د-
من الراتب من المهندسين أو ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من %) ۲٥(بنسبة 

أعمالهم   الفنيين اآلخرين بالنظر لظروف
دينارا شهرياً ) ٤۰(مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي ال تتجاوز  ه-

. بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية 
تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ األعلى للدرجة األولى من أحكام   –۲

 .المعدل  ۱۹٥۳لسنة ) ۲٦(رقم  مخصصات موظفي الدولة ومستخدميهامادة الثالثة من قانون  ال

 

 

 مكررة ٥۱

لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۲(و) ۱(تعدلت هذه المادة بموجب المادتين 
: ، اصبحت على الشكل االتي۲۳/۰۹/۱۹۷٦صادر بتاريخ  ۱۱۹، رقمه ۱۹٦۰

 
سال او يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او غ

. طباخ مدني او معاون طباخ مدني او فالح او بستاني او كارخ، مخصصات بدل أرزاق جندي، نقدا او عينا 
 

: النص القديم للمادة
يمنح المستخدمون المدنيون العاملون في الجيش، بصفة منظف او معين او حمال او سائس او   –۱

 .أرزاق جندي، نقدا او عينا غسال او طباخ مدني او معاون طباخ مدني، مخصصات بدل 

 

 

 

 ٥۲المادة 

لسنة ) ٤۱(قانون المخصصات المحلية رقم من  ) ۹(من هذه المادة بموجب المادة ) ۱(الغيت الفقرة -
۱۹۸۰ ،

 
من قانون " مجلس الوزراء" قرار حذف عبارة من  ) ۱(ة من هذه المادة بموجب الماد) ۳(تعدلت الفقرة -

صادر بتاريخ  ٤۸٥، رقمه ۱۹٥٦لسنة  ۳٦وقانون االيفاد رقم  ۱۹٦۰لسنة  ۲٤الخدمة المدنية رقم 
: ، واصبحت على الشكل االتي۰۱/۰۱/۱۹٦۹

 
: المخصصات التالية وفقاً ألنظمة خاصةيجوز منح 

. ملغاة  -۱
مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف أو المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة  -۲

رسمية أو عند خروجه من الخدمة بأي شكل كان على أن تشمل نقل األثاث البيتية وأفراد أسرة الموظف 
. شرعاً أو المستخدم المكلف بإعالتهم 

مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف أو المستخدم الى البالد االجنبية بقرار من رئيس الوزراء للقيام  -۳
. بمهام رسمية 
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مخصصات مضربية للموظفين أو المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في األماكن النائية خارج  -٤
. حدود البلديات لمدة طويلة 

 
على ان ال تدفع هذه المخصصات للموظفين (المعدلة بحيث حذفت عبارة  )۱(النص القديم للفقرة *

محل %) ۲٥(وحلت نسبة ) ۱(من آخرها بموجب المادة ) والمستخدمين بصورة دائمة في تلك األماكن
 ۲٥، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۲(بموجب المادة %) ۱٥(نسبة 

: ۲۰/۰۲/۱۹۷۷صادر بتاريخ 
 
بالمائة من رواتبهم عندما %) ۲٥(مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة ال تزيد على  -۱

. يخدمون في األماكن التي تتطلب حالتها االجتماعية والصحية واالقتصادية
 

: للمادة النص االصلي القديم
:  يجوز منح المخصصات التالية وفقا النظمة خاصة

بالمائة من رواتبهم عندما يخدمون  ۱٥مخصصات محلية للموظفين والمستخدمين بنسبة ال تزيد على  -۱
في االماكن التي تتطلب حالتها االجتماعية والصحية واالقتصادية على ان ال تدفع هذه المخصصات 

.  قيمين بصورة دائمة في تلك االماكن للموظفين والمستخدمين الم
مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده الموظف او المستخدم من نفقات عند قيامه بمهمة  -۲

رسمية او عند خروجه من الخدمة باي شكل كان على ان تشمل نقل االثاث البيتية وافراد اسرة الموظف 
.  او المستخدم المكلف باعالتهم شرعا 

مخصصات ايفاد عند ايفاد الموظف او المستخدم الى البالد االجنبية بقرار من مجلس الوزراء للقيام  -۳
.  بمهام رسمية 

مخصصات مضربية للموظفين او المستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في االماكن النائية خارج  -٤
 .حدود البلديات لمدة طويلة 

 

 

 ٥۳المادة 

قانون التعديل السابع والعشرين لقانون الخدمة المدنية رقم من  ) ۱(بموجب المادة تعدلت هذه المادة 
: ، واستبدلت بالنص االتي۱۹٦۹صادر بتاريخ  ۱٦٤، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤

 
اتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن الجان ال يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى ر  -۱

أو األعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته االّ أنه يحق له تناول أجود الخدمات الخاصة التي يقدمها 
الى الحكومة اذا كانت الخدمات ال تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في مالك دائرته وتختلف عن أعماله 

. بات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية إصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة االعتيادية وواج
يجوز للعسكري المعين بوظيفة مدنية أن يتقاضى رواتبه ومخصصاته عن مدة االجازة االعتيادية التي   -۲

المعدل  ۹٥۸لسنة  ۸۹في الجيش رقم  قانون خدمة الضباط  يستحقها عن خدمته العسكرية بموجب  
المعين فيها وتسرى احكام هذه الفقرة على جميع القضايا التي  باالضافة الى راتب الوظيفة المدنية

. سبقت تاريخ تنفيذ هذا القانون 
 

: النص القديم للمادة
ال يحق للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد أو مخصصات عن الجان أو 

تناول أجود الخدمات الخاصة التي يقدمها الى األعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته االّ أنه يحق له 
الحكومة اذا كانت الخدمات ال تتعلق بواجبات الوظائف المصدقة في مالك دائرته وتختلف عن أعماله 

 .االعتيادية وواجبات الدائرة التي ينتمي اليها ولوزير المالية إصدار تعليمات لتنفيذ هذه المادة

 

 

 

 ٥٤المادة 

 .عند زوال الظروف التي بررت منحها  يوقف دفع المخصصات
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 الفصل العاشر

 أحكــام متفرقـة

 ٥٥المادة 

 ۲٤قانون التعديل التاسع عشر لقانون الخدمة المدنية رقم من  ) ۱(الغيت هذه المادة بموجب المادة 
: ، واستبدلت بالنص االتي۰۸/۰٦/۱۹٦٦صادر بتاريخ  ٥۹رقمه ، ۱۹٦۰لسنة 

 
يمنح الموظف او المستخدم الذي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه االسمية ألربعة اشهر 
على ان يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في بداية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل 

. على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط قسط منها 
 

: النص االصلي القديم للمادة
يمنح الموظف أو المستخدم التي يتزوج بعد تنفيذ هذا القانون سلفة تعادل رواتبه االسمية ألربعة أشهر 

كل  على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع
قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط ويعفى المستلف من تسديد كل قسط 

سنوي من هذه األقساط كلما أنجب ولداً وتمنح هذه السلفة لمن أمضى في الخدمة ثالث سنوات على 
 .األقل ولمرة واحدة فقط 

 

 

 

 ٥٦المادة 

تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت آلخر على أن ال يتجاوز  -۱
.  مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم أو أربعاً وأربعين ساعة في األسبوع

على أن لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختصّ أن يقرر أوقات دوام خاصة وفقاً لما تقتضيه أعمال دائرته  -۲
.  ال يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة 

لرئيس الدائرة زيادة أوقات الدوام لغرض إنجاز أعمال مستعجلة تختص بدائرته على أن ال يتجاوز عدد  -۳
من هذه المادة وعلى أن يبين في األمر الصادر لهذا الغرض األسباب ) ۱(الساعات المحددة في الفقرة 

.  يادة أوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم الموجبة لز
 .لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة  -٤

 

 ٥۷المادة 

للموظف أو المستخدم وأفراد األسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق التداوي في المستشفيات  -۱
:  األجور المخفضة وفق ما يلـيوالمؤسسات الصحية الحكومية ب

.  يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع األجرة المقررة  أ-
.  يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف االجرة المقررة  ب-
يعفى الموظف أو المستخدم الذي أصيب بمرض أو حادث فجائي من جراء قيامه بأعمال وظيفته  -۲

.  من هذه المادة ) ۱(أو بسببها عن دفع االجرة المنصوص عليها في الفقرة  الرسمية
يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من  -۳

لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء خدمته وإذا أيدت اللجنة تعذر معالجته 
راً لعدم وجود الوسائل الالّزمة أو عدم وجود األخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على في العراق نظ

نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على أن تعين اللجنة المستشفى أو البلد الذي يجب إرساله اليه 
. 

 

 ٥۸المادة 

في وسائط النقل الحكومية للموظف أو المستخدم وأفراد األسرة المكلف بإعالتهم شرعاً حق السفر 
بأجور مخفضة يتفق عليها مع السلطات المختصة بموجب بيان يصدر من وقت آلخر وال تسري أحكام هذه 

 .المادة على األسفار التي يقوم بها الموظف أو المستخدم أو أقرباؤه بصفته الرسمية 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=031220054345806�
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=031220054345806�


 ٥۹المادة 

من المادة التاسعة ) ٤(حذف الفقرة انون  من ق) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ٤(الغيت الفقرة 
 ٤۸۱، رقمه المعدل واحالل فقرة اخرى محلها ۱۹٦۰لسنة  ۲٤والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 

: ، واستبدلت بالنص االتي۱۹۸٥صادر بتاريخ 
 
ي المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق ال تسمع ف -۱

وتعديالته أو أي نظام صدر  ۱۹٥٦لسنة ) ٥٥(نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 
. بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس االنضباط العام 

من ) ۱(ستوفى من الموظف أو المستخدم رسم قدره ثالثة دنانير عند إقامة الدعوى وفق الفقرة ي -۲
هذه المادة على أن يعاد اليه الرسم جميعه أو قسم منه حسبما يقرره المجلس عندما يصدر منه حكم 

. نهائي لصالحه 
بليغ الموظف أو المستخدم ال تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثالثين يوماً من تاريخ ت -۳

. باألمر المعترض غليه إذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه 
يجوز الطعن في قرار مجلس االنضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خالل مدة ثالثين يوماً   ٤

وقرار مجلس االنضباط العام غير من تاريخ التبلغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن 
. المطعون فيه خالل تلك المدة نهائياً وملزماً 

 
): ٤(النص القديم للفقرة 

 .تكون قرارات مجلس االنضباط العام ملزمة للحكومة  -٤

 

 

 

 ٦۰المادة 

ال يجوز وضع الحجز على راتب الموظف أو المستخدم أو على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا 
القانون قبل استالمها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته إالّ في األحوال التالية وبما ال يزيد عن ثلث الراتب 

والمخصصات  
ه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء إذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة أو الى المؤسسات شب -۱

.  خضوع دينها للحجز المذكور 
.  إذا كان الدين لغرض إيفاء النفقة الشرعية  -۲
 .إذا كان الدين ناشئاً عن مهر حكم به على الموظف أو المستخدم  -۳

 

 ٦۱المادة 

بسبب أعماله أو مخالفته  لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم باألضرار التي تكبدتها الخزينة -۱
للقوانين واألنظمة والتعليمات المرعية وللموظف أو المستخدم حق االعتراض على قرار وزير المالية لدى 

.  المحاكم المدنية خالل ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه إذا كان داخل العراق وستين يوماً إذا كان خارجه 
من هذه ) ۱(الخدمة بأي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة ال يمنع خروج الموظف أو المستخدم من  -۲

 .المادة 

 

 ٦۲المادة 

من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو ) ۸و  ۷(إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين 
المانع قسم منها في الموظف عند تعيينه ألول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال 

القانوني للتوظيف وال يوجد سبب آخر إلقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن ال تحتسب المدة غير 
 .المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون 

 

 ٦۳المادة 

لوزير المالية بتعليمات يصدرها أن يعوض الموظف أو المستخدم عن األمتعة التي تفقد أو تتلف وعن 
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 .هلك أثناء قيامه بواجباته الرسمية الحيوانات التي ت

 

 ٦٤المادة 

: ۲۰۰۰لسنة ) ۲٦(قانون المراسم رقم من  ) ٤(من هذه المادة بموجب المادة ) ۱(الغيت الفقرة 
 

: القانون أن تصدر أنظمة خاصة في األمور التاليـة للحكومة عالوة على األنظمة المنصوص عليها في هذا 
. ملغاة  -۱
. التسليم والتسلم بين الموظفين  -۲
. سجل الموظفين  -۳
 

): ۱(النص القديم للفقرة 
 .تشريفات الدولة  -۱

 

 

 ٦٥المادة 

د رواتب يمنح الموظف أو من له حق استيفاؤه الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاع
ستة أشهر بمعدل راتبه االسمي األخير إذا أحيل على التقاعد بعد إكماله خدمة خمس عشرة سنة 

 .بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمته 

 

 ٦٦المادة 

القانون عدا ما يصدره مجلس الخدمة لوزير المالية إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا 
 .العامة منها حسب صالحياته بموجب هذا القانون 

 

 ٦۷المادة 

وتعديالته ويلغى أي حكم في أي قانون آخر  ۱۹٥٦لسنة ) ٥٥(يلغى بهذا قانون الخدمة المدنية رقم 
 . تطهير الجهاز الحكومييتعارض مع أحكام هذا القانون عدا قانون  

 

 ٦۸المادة 

تبقى األنظمة الصادرة بموجب قانون الخدمة المدنية وقوانين الخدمة األخرى الملغاة والتي ال تخالف 
 .أحكام هذا القانون نافذة الى أن تستبدل بأنظمة أخرى

 

 ٦۹المادة 

 . ۱۹٦۰/ نيسان / ۱من ينفذ هذا القانون اعتباراً 

 

 ۷۰المادة 

 .على الوزراء تنفيذ هذا القانون 

  

المصــادف لليـوم الثـامن  ۱۳۷۹مـن شـهر رجـب ســنة  التـاسع و العشـريـن  كـتب ببغـداد فـي اليـوم 
 . ۱۹٦۰ شــهر كــانـون الثــانـي ســنة   والعشرين من 
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 مـجـلـس الســيـادة                                      

 محمد نجيب الربيعــي                                               

 رئيـس مجلس السـيادة                                              

  

 عضــو عضو          خالـد النقـشـبندي    

 ووكيل وزير الدفـاع رئيس الوزراء  ــم قــاسم عبد الكري اللواء الركن 

 ووكيل وزير الصناعـة  وزير المـالية   محمد حديد 

  ابراهيم كبة وزير اإلصالح الزراعـي ووكيل وزير النفـط       وزير العدل                          مصطفى علي 

 وزير الداخليـة  د يحي أحمد محم وزير الخارجـية                        هاشم جواد 

 وزير المواصالت حسن الطالباني  وزير المعـارف             محي الدين عبد الحميد 

عبد الوهاب أمين وزير الشؤون االجتماعية ووكيل وزير  وزير الصحــة          محمد عبد الملك الشواف 
 الزراعة

 وزير التخطيـط ت الشيباني طلع   وزير االرشــاد                    فيصل السامر 

  وزيرة البلديـات                      نزيهة الدليمي             وزير األشغـال واإلسكـان عوني يوسف 

 وزير التجــارة        عبد اللطيف الشواف  وزير دولــة                        فؤاد عـارف 

  

 ۱۹٦۰-۲-٦في  ۳۰۰نشر في الوقائع العراقية عدد 

 

 الملحق

 ۱۹۷٦لسنة ) ۱۲۲(رقم  قانون الخدمة الخارجيةمن  ) ٦٥(الغي هذا الملحق الخاص بموجب المادة 
 
 
 ۲٤قانون التعديل العشرين لقانون الخدمة المدنية رقم النص القديم لهذا الملحلق المعدل بموجب  *

: ، واستبدلت بالنص االتي۰٤/۰۹/۱۹٦٦صادر بتاريخ  ۸۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة 
 

ملحق خاص بالخدمة الخارجية 
الفصل األول 

تعاريف 
.  تكون للتعابير اآلتية ألغراض هذا الملحق المعاني المبينة مقابل كل منها : المادة األولى 

.  وزير الخارجية وهو الرئيس األعلى للوزارة  الوزير – -۱
.  وزارة الخارجية  الوزارة – -۲
.  العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية  الخدمة الخارجية – -۳
لعمل في إحدى وظائف السلك الدبولماسي المذكورة في المادة الثانية من ا السلك الدبلوماسي – -٤

.  هذا الملحق 
.  العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي  السلك اإلداري – -٥
.  دوائر وزارة الخارجية في بغداد  الديوان – -٦
ات الدولية واإلقليمية والمفوضيات والقنصليات والقنصليات السفارات والممثليات لدى المنظم البعثات – -۷

.  الفخرية 
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.  السفارة او الممثلية لدى إحدى المنظمات الدولية او اإلقليمية او المفوضية  البعثة الدبلوماسية – -۸
.  القنصلية العامة او القنصلية او القنصلية الفخرية  البعثة القنصلية – -۹

المفتش العام او المدير العام في الديوان او رئيس البعثة ، او من يقوم مقام كل  رئيس الدائرة –  -۱۰
.  منهم ويعتبر وكيل الوزارة الرئيس اإلداري األعلى في الوزارة 

السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى إحدى المنظمات الدولية او اإلقليمية او  رئيس البعثة –  -۱۱
او القنصل العام في قنصلية عامة او القنصل في قنصلية او من يقوم مقام الوزير المفوض في مفوضية 

. كل من 
 

الفصل الثاني 
وظائف السلك الدبلوماسي 

:  تكون وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي  المادة الثانية –
 

الوظائف الدبلوماسية الوظائف القنصلية ديوان الوزارة الدرجة الحد األدنى واألعلى 
للراتب 

ير سف
-  

وزير مفوض 
 

مستشار 
 

سكرتير أول  
سكرتير ثاني 
  سكرتير ثالث -

-  
قنصل عام 

 
قنصل عام 

 
قنصل أول 

قنصل ثاني 
قنصل ثالث وكيل وزارة 

سفير 
مدير عام او مفتش عام 

مدير عام او مفتش 
مدير 

معاون مدير 
سكرتير ثالث خاصة 

خاصة 
أولى 

 
ثانية 

 
ثالثة 
رابعة 

دينار  ۲۲۰  -۲۰۰  -۱۸۰  -۱٦۰خامسة 
دينار  ۲۲۰  -۲۰۰  -۱۸۰  -۱٦۰
دينارا  ۱٥۰  –۱۳۰

 
دينارا   ۱۲۰  -۱۰۰

 
دينارا  ۹۰  –۷۰
دينارا  ٦٥  –٥۰
دينارا  ٤٥  –۳٦

 
الفصل الثالث 

شروط التعيين والتثبيت 
يكون التعيين في السلك الدبلوماسي ألول مرة في الدرجة السادسة بعنوان ملحق   -۱ المادة الثالثة -



.  الدرجة الخامسة بعنوان سكرتير ثالث او في الدرجة الرابعة بعنوان سكرتير ثان فقط او في 
) أ ( يشترط في المرشح التعيين في السلك الدبلوماسي في إحدى الدرجات المبينة في الفقرة   -۲

.  من هذه المادة إضافة إلى توفر شروط التوظف األخرى المنصوص عليها في قانون خدمة المدنية 
ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية بالوالدة ومن والدين عراقيين على أال يكون الوالد قد   –آ

.  اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس 
ان يكون حاصال على شهادة عالية ذات عالقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي تؤهله للتعيين بالدرجة  ب –

.  السادسة على األقل 
.  ا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الدبلوماسي ان يكون ذا مزاي ج –
ان يتقن إحدى اللغتين اإلنكليزية او الفرنسية ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير االكتفاء بإحدى  د –

. إال يكون متزوجا من أجنبية  هـ-. اللغات الرسمية األخرى في األمم المتحدة 
قة تحريري وآخر شفهي تعلن عنهما الوزارة وتجريهما اللجنة بموجب نظام ان ينجح في امتحان مساب و–

.  يحدد المواضيع والشروط 
.  وترتب األسماء الناجحين في االمتحانين بقائمة حسب درجة النجاح ، ويجري التعيين حسب األسبقية 

الحد األدنى من  يجوز تعيين موظف الدبلوماسي من الدرجة األولى سفيرا في  –۱ المادة الرابعة –
.  الدرجة الخاصة 

إذا عين الموظف الدبلوماسي في منصب وزاري فيجوز إعادة تعيينه سفيرا بالحد الذي يستحقه من   -۲
.  من المادة الخامسة من هذا الملحق ) ب ( حدود الدرجة الخاصة مع مراعاة الفقرة 

:  لدبلوماسي بشرط يجوز تعيين سفراء من غير موظفي سلك ا  -۱: المادة الخامسة 
من المادة الثالثة المتقدمة ف المرشح للتعيين ، على / ۲/توفر شروط التعيين المذكور في الفقرة   -أ

.  شرطي العمر واالمتحان 
ان يستحق التعيين في الدرجة األولى وفق أحكام قانوني خدمة مدنية عدا من اشغل منصب وزير   -ب

.  على الشهادة العالية مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة فيشترط ان يكون قد مضى على حصوله 
من هذه المادة بمدة ثالثة سنوات يجوز تجديدها بقرار من مجلس / ۱/يكون التعيين بموجب الفقرة   –۲

.  الوزراء للمدة ذاتها مرتين فقط 
.  يجوز تعيين من اشغل منصب رئيس وزراء في الحد األعلى من الدرجة الخاصة   -۳
من هذه المادة على نسخ / ۱/عى على قدر اإلمكان ان ال يزيد عدد المعينين بموجب الفقرة يرا  -٤

.  مجموع الدرجات المصدقة في السفراء السلك الدبلوماسي 
ان تتوفر  -۱: يجوز تعيين الموظف اإلداري بما يعادل درجاته في السلك الدبلوماسي : المادة السادسة 

.  منها / و/من المادة الثالثة من هذا الملحق عدا / ۲/الفقرة  في الموظف الشروط الواردة في
) و   –۲( ان ينجح في امتحان تحريري وآخر شفهي مماثلين لالمتحانين النصوص عليهما في الفقرة  -۲

.  ومن المادة الثالثة من هذا الملحق 
  .ان تكون له في السلك اإلداري في الوزارة خدمة ال تقل عن ثالث سنوات  -۳
.  أال يتجاوز هذا التعيين للدرجة الثانية من الدرجات السلك الدبلوماسي  -٤

وال يجوز تعيين الموظف اإلداري في السلك الدبلوماسي بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا 
.  تجاوزت درجته الرابعة 

ختلف أحكامه عن أحكام ال يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف بموجب قانون ت: المادة السابعة 
قانون الخدمة المدنية ألغراض التعيين والترفيع في السلك الدبلوماسي وتعتبر رواتب الموظفين 

الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك القدم رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات 
 .

عدا  الدبلوماسي في أية درجة –يشترط بتثبيت الموظف المعين ألول مرة بالسلك : المادة الثامنة 
نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ويشترط في من يفشل في االمتحان  الدرجة الخاصة –

المذكور في امتحان ثان بعد مرور ستة اشهر من إعالن نتيجته وإذا فشل ثانية ينقل من السلك 
.  الدبلوماسي إلى وظيفة أخرى في وزارة خارجية او في غيرها 

( توفر الشرطين  أ –: يشترط للتعيين او لنقل الخدمات إلى السلك اإلداري ما يلي   -۱ المادة التاسعة –
. من المادة الثالثة من هذا الملحق )  ۲( من الفقرة ) هـ ( و ) أ 

.  ان يكون حاصال على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة فما فوق  ب –
.  ت األجنبية ذات العالقة بعمله في الخدمة الخارجية ان يحسم احد اللغا ج -
.  أن ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص  د -

.  أال تتجاوز درجة المرشح للتعيين او النقل إلى السلك اإلداري الدرجة الرابعة  هـ -
من ) ج ( و ) ب ( يستثنى المرشح للتعيين او النقل إلى وظيفة كاتب طبيعة من أحكام البندين   -۲

.  من هذه المادة بشرط أن يبقى في أعمال الطابعة مدة ال تقل عن خمس سنوات / ۱/الفقرة 
الفصل الرابع 

تعيين القائم بأعمال البعثة 
ال يجوز ان تعهد أعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته أال القدم موظف   -۱ المادة العاشرة -

وإذا خلت البعثة من الموظفين الدبلوماسيين فيجوز ان تعهد شؤونها اإلدارية دبلوماسي في البعثة ، 
ألقدم موظف إداري فيها لمدة مؤقتة ال تتجاوز ثالثة اشهر ، وفي هذه الحالة للوزير ان يوفد موظفا 

.  دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام بأعمال تلك البعثة ريثما يتم تعيين رئيس لها 



.  يجوز تعيين الموظف الدبلوماسي قائما باألعمال إذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية  ال  -۲
يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم   -۳

.  بأعمال موقت على أال تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة 
/ ۲/ماسي مدة قيامه بأعمال البعثة مخصصات تحدد بنظام ، مع مراعاة الفقرتين يمنح الموظف الدبلو  -٤
.  من هذه المادة / ۳/و 

الفصل الخامس 
التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين 

للوزير لغرض التقديم إذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف الدبلوماسي   -۱ المادة الحادية عشر -
فما فوق في البعثة بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة األولى  من الدرجة الثالثة

فقط دون الماس بدرجته وراتبه األصليين على ان يكون ذلك مقتصرا على رئس البعثة والموظف الذي 
.  يليه في القدم وفي المحل الموجودين فيه فقط 

لدرجة والراتب بتاريخ تعيين او بتاريخ الحصول يحدد القدم بين موظفي السلك الدبلوماسي حسب ا  -۲
.  على الراتب األخير ف كل درجة من درجات السلك المذكور 

:  يقدم موظفوا البعثة إلى وزار خارجية الدولة المعتمدين لديها حسب الترتيب التالي   -۳
رئيس البعثة  آ –

قوم بأعمال البعثة عند غياب الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم وي ب –
.  رئيسها 

موظفوا البعثة اآلخرون من السلك الدبلوماسي وبضمنهم الملحقون الفنيون ومعاونوهم المذكورين  ج –
.  من هذه المادة / ۲/في المادةالرابعة عشر من هذا الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة 

من هذه المادة في / ۲/ري حسب القدم المحدد في الفقرة موظفوا البعثة اآلخرون من السلك اإلدا د –
.  حالة تقديمهم بصفة ملحقين او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الملحق 

للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية : المادة الثانية عشرة 
ن المسا بدرجته وراتبه األصليين وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية أعلى بدرجة واحدة من درجته دو

.  في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي على ان تقتصر التسمية على تلك المهام 
للوزير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعثة تقديم الموظف : المادة الثالثة عشرة 

وظفي السلك الدبلوماسي في قائمة موظفي البعثة المرسلة إلى وزارة خارجية الدولة اإلداري بعد م
المعتمدين لديها بصفة ملحق او معاون ملحق دون الماس بدرجة الموظف وراتبه األصليين بشرط ان يكون 

.  حاصال على شهادة عالية وأن يقتصر التقديم على المحل الموجود فيه الموظف فقط 
الفصل السادس 

تعيين الملحقين الفنيين 
يجوز تعيين ملحقين فنيين ، وعسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وغيرهم   -۱ المادة الرابعة عشرة –

ومعاونين لهم في الخارج من قبل وزاراتهم محسوبين على مالكاتها بعد موافقة الوزير وله اعتباراهم من 
:  تأكده من توفر الشروط التالية ف كل منهم السلك الدبلوماسي مدة أشغالهم تلك الوظائف بعد 

ان يكون عراقي الجنسية بالوالدة من والدين عراقيين على أال يكون الوالد قد اكسب الجنسية  آ –
.  العراقية بالتجنس 

.  أال تقل درجته عن الدرجة الخامسة  ب –
.  سيعين فيه ان يتقن إحدى اللغتين اإلنكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي  ج –

يجوز تعيين موظفين في دوائر الملحقين المذكورين في الفقرة المتقدمة محسوبين على مالكات   -۲
وله اعتبارهم من السلك اإلدراي مدة أشغالهم تلك الوظائف بشرط ان تتوفر في . وزاراتهم بموافقة الوزير 

.  هذه المادة  من)  ۱( من الفقرة ) ج ( و ) آ ( كل منهم الشروط الواردة في 
للوزير إذا اقتضت المصلحة ان يقرر سحب صفة السلك الدبلوماسي او السلك اإلداري التي منحا   -۳

المتقدمين / ۲/و /  ۱/للملحقين ومعاونيهم وموظفيهم المعنيين بموافقته في البعثة بموجب الفقرتين 
.  ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج 

المتقدمين / ۲/و / ۱/رتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون المعنيون بموجب الفقرتين ي  -٤
.  وكذلك المستخدمون لديهم برئي البعثة إداريا ويكونون تابعين إلشرافه كسائر أعضاء البعثة 

ت الموظف يلتزم الموظفون المذكورين في الفقرة المتقدمة مدة أشغالهم بالخدمة الخارجية بواجبا  –٥
.  المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 

المتقدمة ترك مقر البعثة سواء إلشغال رسمية او خاصة / ٤/ال يحق للموظفين المذكورين في الفقرة   -٦
.  أال بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية 

/ ٤/ين والمستخدمين المذكورين في الفقرة يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة بالنسبة للموظف  -۷
.  المتقدمة ألغراض الترفيع والعالوة وغيرها من األمور اإلدارية 

المقدمة المخصصات والنفقات واألجور المنصوص عليها / ٤/يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة   –۸
.  في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 

الفصل السابع 
الممثلين لدى المنظمات الدولية او اإلقليمية تعيين 

يعين ممثلوا الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او اإلقليمية من   -۱ المادة الخامسة عشرة -
.  موظفي السلك الدبلوماسي عادة 



غيرها إذا كانت المنظمة وأعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية كالوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة و  -۲
فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيما من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط أن يكون من 

يعين من الفنيين ذوي االختصاص من موظفي الوزارات او الدوائر األخرى ذات األعمال واالختصاص المماثل 
لوزير ، وبعد تأكده من توفر لطبيعة واختصاص تلك المنظمات وأعمالها ، وان يكون التعيين بموافقة ا

.  الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزاراه او دائرته 
أن يكون عراقي الجنسية بالوالدة من والدين عراقيين ، على أال يكون الوالد قد اكتسب الجنسية  آ –

.  العراقية بالتجنس 
.  مدنية أال تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة ال ب –
.  ان يتقن إحدى اللغات المعترف بها في األمم المتحدة  ج –

المتقدمة من السلك الدبلوماسي مدة تعيينه لدى تلك / ۲/يجوز اعتبار من يعين بموجب الفقرة   –۳
المنظمات ، ويجوز لغرض التقديم تسميته بإحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية 

ملحق ، على أال تجاوز التمية درجة واحدة من درجة الموظف األصلية وبشرط عدم المساس من هذا ال
.  بدرجته وراتبه األصليين 

المتقدمة فتراعى أحكام / ۲/إذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للممثل المعين بموجب الفقرة   -٤
.  المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق 

المتقدمتين المخصصات والنفقات األجور / ٤/و / ۲/عنيون بموجب الفقرتين يتقاضى الموظفون الم  -٥
.  المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 

الفصل الثامن 
الترفيع 

يشترط لترفيع الموظف الدبلوماسي إلى الدرجتين الرابعة والثالثة إضافة إلى : المادة السادسة عشرة 
.  نصوص عليها في القانون النجاح في امتحان تجربة اللجنة وفق نظام الشروط األخرى الم

يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي من الدرجة األولى إلى درجة سفير في   -۱ المادة السابعة عشرة -
الحد األدنى من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثالث سنوات في درجته ويجوز نقل السفير من حد إلى آخر 

.  اصة بعد قضائه ثالث سنوات في كل حد في الدرجة الخ
ال يجوز نقل السفراء المعينين بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا الملحق من حد إلى آخر   -۲

.  من الدرجة الخاصة أال بعد استحقاق التعيين بدرجة سفير بموجب سلم الدرجات 
.  بل نفاذ هذا القانون المتقدمة على من عين سفيرا ق/ ۲/تطبق أحكام الفقرة   -۳
المتقدمتين /  ۳و  ۲/لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نقل السفير المشمول بأحكام الفقرتين   -٤

.  من حد إلى آخر في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثالث سنوات في كل حد إذا اثبت كفاءة نادرة 
.  هذا الملحق عند ترفيع الموظف الدبلوماسي تراعى أحكام المادة الرابعة من : المادة الثامنة عشرة 

يشترط لترفيع الموظف اإلداري من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثالثة النجاح : المادة التاسعة عشرة 
.  في اختبار تجريه اللجنة وفق نظام 

الفصل التاسع  
النقل 

ة او نقله إليها في ديوان الوزارة يعمل الموظف عند أول تعيينه في الخدمة الخارجي  -۱ المادة العشرون -
.  مدة ال تقل عن سنتين قبل نقله إلى الخارج 

ينقل الموظف المعين في الخارج من منطقة إلى أخرى من مناطق الخدمة الخارجية بعد خدمه لمدة   -۲
.  معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة في كل منطقة بنظام 

ديوان الوزارة للعمل فيه مدة تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في ينقل الموظف المعين في الخارج إلى   -۳
.  الخارج تحدد في النظام المذكور 

.  إذا نقل الموظف فعلى دائرته فكه من وظيفته بعد تبليغه بالنقل بمدة تحدد بنظام   -٤
من هذه  للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام الفقرات المتقدمة  -٥

.  المادة بشرط ان تذكر أسباب النقل في القرار 
.  يجوز استثناء السفراء من أحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة   -٦

الفصل العاشر 
اإليفاء واالستخدام وحمل البريد السياسي 

ن الوزارة إلى للوزير إذا اقتضت المصحة العامة ان يوفد الموظف من ديوا  -۱ المادة الحادية والعشرون -
الخارج او من محل إلى آخر في الخارج لمدة ال تزيد على ثالثة اشهر ويجوز تمديدها لمدة ال تتجاوز ثالثة 

.  اشهر كحد أقصى 
لرئيس البعثة إذا اقتضت المصلحة العامة أن يوفد الموظف في الخارج من البعثة إلى محل آخر او   -۲

.  ارج العراق لمدة ال تتجاوز األسبوعين محالت أخرى ضمن منطقة أعمال البعثة خ
.  يتقاضى الموظف الموفد بموجب الفقرتين خالل إيفاده مخصصات تحدد بنظام   -۳

إذا قرر الوزير ان المهمة الموفد إليها الموظف ذات طبيعة سياسية او : المادة الثانية والعشرون 
اء وعند ذلك يتقاضى الموظف الموفد دبلوماسية فله ان يستحصل موافقة مجلس الوزراء على اإليف

.  مخصصات اإليفاد السياسي 
للوزير لغرض اإلدراة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك الدبلوماسي ، إيفاد : المادة الثالثة والعشرون 

الموظف الدبلوماسي إلى الخارج لاللتحاق بإحدى المعاهد او الكليات او المؤسسات ، او لحضور دورية 



او ندوة او حلقة تدريسية ، للتدريب او دراسات الموضوعات ذات العالقة المباشرة بالخدمة  تدريبية
ويجوز أيضا فتح الدورات ، او فتح معهد خاص في العراق لألغراض المشار إليها في هذه . الدبلوماسية 

.  المادة 
الدورات او المعهد وشروط وتحدد شروط إيفاء الموظف والمخصصات التي يستحقها مدة اإليفاد ، ورط فتح 

.  االلتحاق بها اوالدراسة او التدريس فيها 
.  وكل ما يتعلق بها بنظام خاص 

للوزير ان يستقدم رئيس البعثة من الخارج إلى العراق ألمور رسمية لمدة   -۱ المادة الرابعة والعشرون -
قدام مرة واحدة فقط لمدة ال تتجاوز ال تزيد على ثالثين يوما ويجوز إذا اقتضت الضرورة تمديد مدة االست

.  ثالثين يوما أخرى كحد أقصى 
.  يتقاضى رئيس البعثة خالل مدة االستقدام مخصصات تحدد بنظام   -۲

يجوز استقدام الموظف من الخارج إلى العراق ألمور رسمية او للتحقيق او   -۱ المادة الخامة والعشرون -
مجلس الخدمة العامة لو لجنة االنضباط او أي سلطة قضائية او  للمثول أما لجنة الخدمة الخارجية او

إدارية وذلك لمدة ال تزيد على ثالثين يوما ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة ال تتجاوز ثالثين يوما أخرى 
.  كحد أقصى 

.  تحدد المخصصات التي يستحقها الموظف خالل مدة االستقدام بنظام   -۲
للوزير إيفاد الموظف لحمل البريد السياسي من ديوان الوزارة إلى   -۱ شرون -المادة السادسة والع

البعثات بالخارج او من بعثة إلى أخرى او منها إلى الديوان على أال تزيد مدة اإليفاء من الديوان إلى 
سة عشر البعثات او من بعثة إلى أخرى عال ثالثين يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة ال تتجاوز خم

يوما أخرى كحد أقصى وأال تزيد مدة اإليفاء ن البعثات إلى الديوان على خمسة عشر يوما وما يجوز 
.  تمديدها مرة واحدة فقط بمدة ال تتجاوز سبعة أيام أخرى كحد أقصى 

.  تحدد المخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام   -۲
الفصل الحادي عشر 

المخصصات 
يمنح موظفو الخدمة الخارجية بموجب نظام المخصصات ، النفقات واألجور : سابعة والعشرون المادة ال

:  التالية 
.  مخصصات الخدمة الخارجية  -۱
.  مخصصات السكنى  -۲
.  نفقات المرضى  -۳
.  نفقات الدفن او نقل الجثمان  -٤
.  مخصصات النقل  -٥
.  أجور ومخصصات التنقالت الرسمية  -٦
.  السفر باإلجازة  أجور -۷
.  مخصصات اإليفاد واإلستقدام  -۸
.  مخصصات القائم بأعمال البعثة  -۹

.  مخصصات حامل البريد السياسي   -۱۰
الفصل الثاني عشر 

الواجبات 
 ۱۹۳٦لسنة  ٦۹قانون انضباط موظفي الدولة رقم إضافة إلى ما ورد في  : المادة الثامنة والعشرون 

:  المعدل على الموظف 
:  إتباع الواجبات التالية  -۱

القيام بالواجبات المودعة إليه وفق القوانين األنظمة والتعليمات وامتثال األوامر الصادرة إليه من  آ –
.  رؤسائه ضمن واجبات وظيفته 

عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من إفشائها بمصلحة الدولة او  كتمان األمور التي يطلع ب –
.  األفراد وااللتزام بهذا الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة 

.  الظهور بالمظهر الالئق بوظيفته  ج –
:  تجنب األمور اآلتية   -۲

ستثنى من ذلك إستقراض مبلغ يزيد عن رواتبه لستة اشهر من جهة أجنبية أال بموافقة الوزير وي آ –
.  الشراء بالتقسيط بما ال يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة أشهر 

.  ارتياد المحالت العامة التي ال تتناسب مع شخصيته او وظيفته  ب –
.  النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير  ج -

بحقه أحكام قانون انضباط موظف  المتقدمين فتطبق/  ۲و  ۱/إذا خالف الموظف أحكام الفقرتين   -۳
.  الدولة مع مراعاة أحكام المواد الثالثين حتى الخامسة والثالثين من هذا الملحق 

ليس للموظف ان يتزوج إال بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان  -۱المادة التاسعة والعشرون -
. يكون الزواج عراقيا او من رعياي البالد العربية 

المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيال من وظيفته اعتبارا من تاريخ / ۱/يخاف أحكام الفقرة  من  -۲
.  عقد الزواج 

الفصل الثالث عشر 
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أحكام انضباطية 
تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة إلى السفير لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس   –۱ المادة الثالثون –

ية وتكون برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري العدل والملية وللجنة ما الوزراء باقتراح من وزير الخارج
.  للجنة االنضباط او مجلس االنضباط العام من صالحيات 

وللسفير خالل ثالثين يوما من . على اللجنة أن تبلغ قرارها لمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها   -۲
س الوزراء الذي له ان يقرر ، بعد تقديم االعتراض او بعد مرور تاريخ تبليغه بالقرار االعتراض عليه لدى مجل

.  مدة ثالثين يوما المذكورة ، تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا 
إذا ثبت بنتيجة التحقيق ان الموظف غير صالح للخدمة في السلك الدبلوماسي : المادة الحادية والثالثون 

ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة فعلى الوزير ان يرفع إلى مجلس الوزراء تقريرا تحريريا رسميا او 
.  مفصال يطلب فيه إنهاء خدمة الموظف او نقله إلى وظيفة أخرى في غير السلك الدبلوماسي 

ذا فصل منه بموجب ال يجوز إعادة تعيين الموظف في السلك الدبلوماسي إ  -۱ المادة الثانية والثالثون -
.  قانون انضباط موظفي الخدمة 

يجوز إعادة تعيين الموظف المنهاة خدماته او المنقول بموجب المادة الثالثين المتقدمة إلى السلك   -۲
الدبلوماسي باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء إذا ما ظهر ان األسباب التي استوجبت إنهاء 

وعلى ان . ت بشرط ان ال تكون تلك األسباب متعلقة بالشرف او بسوء السلوك الخدمة او النقل قد زال
.  تراعى بحقه شروط التعيين في السلك المذكور دون التقيد بشرطي العمر واالمتحان 

لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له إذا كانت هناك أسباب خطيرة : المادة الرابعة والثالثون 
.  لك على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا باألسباب مفصلة إلجراء التحقيق العاجل ومستعجلة تتطلب ذ

الموظف . وللوزير استقدام الموظف إلى العراق للتحقيق معه او تشكيل لجنة إلى الخارج إلجراء التحقيق 
.  المسحوب اليد أحكام قانون انضباط موظفي الدولة 

ان يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة ألغراض قانون انضباط موظفي الدولة  للوزير: المادة الخامسة والثالثون 
  .

الفصل الرابع عشر 
لجنة الخدمات الخارجية 

تؤلف في ديوان الوزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة الخدمة : المادة السادسة والثالثون 
موظفي الديوان ال تقل درجة كل منهم عن الخارجية تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أربعة من كبار 

درجة مدير عام او مستشار وسكرتارية مدير الذاتية واجباتها إجراء االمتحانات المنصوص عليها في هذا 
.  الملحق والترشيح للتعيين والتثبيت والترفيع والنقل وكذلك كل ما يحيله إليها الوزير وترفع توصيانها إليه 

الفصل الخامس عشر 
متفرقة  أحكام

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية في األحوال غير المنصوص عليها في هذا : المادة السابعة والثالثون 
.  الملحق 

يعتبر الموظف الدبلوماسي المنقول للخدمة في ديوان رئاسة الجمهورية :المادة الثامنة والثالثون 
. مستمرا في الخدمة في السلك الدبلوماسي 

يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه في تنازل راتب :والثالثون المادة التاسعة
.  التقاعد ورواتب اإلجازات التي يستحقها بشرط أال تقل خدمته عن عشرين عاما 

ويتقدم على كافة موظفي . يعين وكيال للوزارة احد السفراء ويكون في العادة أقدمهم : المادة االربعون 
.  ارجية الخدمة الخ

يجوز ان تعهد للسفير المعين في ديوان الوزارة او المنقول إليه أعمال إحدى : المادة الحادية األربعون 
.  الدوائر في الديوان او أية أعمال أخرى في الوزارة لمعاونة الوكيل 

د ألسباب رسمية للوزير إبقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واح: المادة الثانية واألربعون 
.  او لتصفية أعماله وإذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة شهرا واحدا فقط 

رئيس البعثة هو المسؤول عن توزيع األعمال بين موظفيها ويكون ذلك باوامر : المادة الثالثة واألربعون 
.  تبلغ بها الوزارة والموظفون 

العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن  يقدم المدراء: المادة الرابعة واألربعون 
موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبة لترجع إليها 

.  اللجنة 
يسلف الموظف كلما تقل وبناء على طلبه صلفة نقل تعادل ثالثة رواتب : المادة الخامسة واألربعون 

لألعزب وأربعة لسواه وللموظف قبض الصلفة في المحل المنقول منه او إليه وتسترجع منه بما ال اسمية 
.  يتجاوز اإلثنى عشر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة المنقول إليها 

ب في البعثات وتحدد يجوز تعيين مستخدمين محليين من العراقيين واألجان: المادة السادسة واألربعون 
.  شروط خدمتهم وإنهائها بنظام 

 
األسباب المتوجبة 

بالنظرإلىالتطورات الخطيرة التي تجتازها عالقات الدول والتحوالت السريعة في مجاري السياسة الدولية 
واالحتمال الكبير في استمرارها على هذه الصورة وتأسير هذه التحوالت على العالقات الدولية من 

وبالنظر إلى الحاجة الماسة إلى خبرات فنية عالية . ة واقتصادية وما يكتنف ذلك من مالبسات سياسي



وكفايات قديرة إلدراك وتفهم دقائق السياسات الدولية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مصالح الدولة 
  .

ر من أي وقت مضى العناية وتحقيقا لغاية كسب الرأي العام لقضايانا القومية فقد أصبح من الضروري أكث
برفع مستوى السلك الخارجي لالضطالع بمسؤولياتهم الثقيلة ، إضافة إلى ما يجب أن يتحلون به من 

.  مزايا الجد والتاني في سبيل المصلحة العامة 
الحظت هذه الوزارة خالل تطبيق الملحق الخاص بالسلك الخارجي الملغى والتعديالت التي طرأت عليه، 

لحة العامة تستدعي تشريع ملحق آخر لتالفي النواقص التي ظهرت، وإدخال مبادئ جديدة لو أن المص
.  تؤخذ بنظر االعتبار حتى اآلن 

كما ان الوزارة قد الحظت ضرورة انسجام األحكام الخاصة بالخدمة الخارجية والتشريعات التي أصدرتها 
 ۱۹٦٦لسنة  ۸قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم الحكومة مؤخرا، السيما  

  .
ومن أهم المبادئ التي جاءت في الملحق الجديد بعد إعادة صياغة دقيقة وتبويبها بصورة منسقة وضع 

ن خارجه وشروط ترفيعهم وكيفية تجديد وإنهاء وتثبيت أسس تعين السفراء من السلك الدبلوماسي او م
.  خدماتهم 

ونظرا لحاجة الوزارة المستمرة لموظفين جدد في السلك الدبلوماسي لتجنب اللجوء إلى قوانين مؤقتة 
للتعيين في درجات أعلى مما كان مسموحا به بموجب التشريع القديم فقد تم رفع الحد األعلى لعمر 

ما أضيفت أحكام خاصة بتعيين ممثلي الجمهورية العراقية لدى المنظمات المرشح ولدرجة التعيين ك
الدولية او اإلقليمية وأحكام أخرى خاصة بالملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 

.  الخارج 
ووضعت كذلك شروط جديدة لنقل الموظفين وإيفادهم واستقدامهم وشروط أخرى حول التعين في 

داري ومنه إلى السلك الدبلوماسي ، كما انه قد جرى تثبيت بعض المبادئ والنصوص واألحكام السلك اإل
. العامة التي يخضع لها الموظف بموجب قوانين وأنظمة أخرى لسهولة الرجوع إليها عند التطبيق 

 
: النص القديم

، ۱۹٦۰لسنة  ۲٤تعديل قانون الخدمة المدنية رقم من قانون  ) ۱(الغيت هذه المادة بموجب المادة *
: ، واستبدلت بالنص االتي۰۲/۰۳/۱۹٦٦صادر بتاريخ  ۳۱رقمه 

 
ملحق خاص بالخدمة الخارجية 

الفصل األول 
تعاريف 

:  المبينة مقابل كل منها تكون للتعابير اآلتية ألغراض هذا الملحق المعاني  المادة األولى –
وزير الخارجية  الوزير – -۱
وزارة الخارجية  الوزارة – -۲
العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية  الخدمة الخارجية – -۳
العمل في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية من  السلك الدبلوماسي – -٤

.  هذا الملحق 
.  العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية من غير وظائف السلك الدبلوماسي  السلك اإلداري – -٥
.  موظفة الخدمة الخارجية من السلك الدبلوماسي او السلك الدبلوماسي  الموظف – -٦
.  الموظف المعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي  الموظف الدبلوماسي – -۷
.  دى وظائف السلك الدبلوماسي الموظف المعين في إح الموظف اإلداري – -۸
السفارة او الممثلية لدى إحدى المنظمات الدولية او اإلقليمية او المفوضية او القنصلية او  البعثة – -۹

.  القنصلية الفاخرة 
السفير او ممثل الجمهورية العراقية لدى إحدى المنظمات الدولية او اإلقليمية او  رئيس البعثة –  -۱۰

.  قنصلية العامة او القنصلية الفخرية المفوضية او ال
.  لجنة الخدمة الخارجية  اللجنة –  -۱۱

الفصل الثاني 
وظائف السلك الدبلوماسي 

:  تكون وظائف السلك الدبلوماسي كما يلي  المادة الثانية –
 

الوظائف الدبلوماسية الوظائف القنصلية ديوان الوزارة الدرجة الحد األدنى واألعلى 
للراتب 
ر سفي

-  
وزير مفوض 

 
مستشار 
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سكرتير أول  
سكرتير ثاني 
  سكرتير ثالث -

-  
قنصل عام 

 
قنصل عام 

 
قنصل أول 

قنصل ثاني 
قنصل ثالث وكيل وزارة 

سفير 
مدير عام او مفتش عام 

مدير عام او مفتش 
مدير 

معاون مدير 
سكرتير ثالث خاصة 

خاصة 
أولى 

 
ثانية 

 
ثالثة 
رابعة 

دينار  ۲۲۰  -۲۰۰  -۱۸۰  -۱٦۰خامسة 
دينار  ۲۲۰  -۲۰۰  -۱۸۰  -۱٦۰
دينارا  ۱٥۰  –۱۳۰

 
دينارا  ۱۲۰  -۱۰۰

 
دينارا  ۹۰  –۷۰
دينارا  ٦٥  –٥۰
دينارا  ٤٥  –۳٦

 
الفصل الثالث 

شروط التعيين والتثبيت 
يكون التعيين في السلك الدبلوماسي ألول مرة في الدرجة السادسة بعنوان ملحق   -۱ المادة الثالثة -

.  درجة الخامسة بعنوان سكرتير ثالث او في الدرجة الرابعة بعنوان سكرتير ثان فقط او في ال
) أ ( يشترط في المرشح التعيين في السلك الدبلوماسي في إحدى الدرجات المبينة في الفقرة   -۲

.  من هذه المادة إضافة إلى توفر شروط التوظف األخرى المنصوص عليها في قانون خدمة المدنية 
ان يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية بالوالدة ومن والدين عراقيين على أال يكون الوالد قد  آ –

.  اكتسب الجنسية العراقية بالتجنس 
ان يكون حاصال على شهادة عالية ذات عالقة مباشرة بالسلك الدبلوماسي تؤهله للتعيين بالدرجة  ب –

.  السادسة على األقل 
.  شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الدبلوماسي ان يكون ذا مزايا  ج –
ان يتقن إحدى اللغتين اإلنكليزية او الفرنسية ويجوز عند الضرورة بقرار من الوزير االكتفاء بإحدى  د –

.  اللغات الرسمية األخرى في األمم المتحدة 
ق او الثامنة والعشرين بدرجة سكرتير أال يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر للتعين بدرجة ملح هـ -

.  ثالث او الثانية والثالثين بدرجة سكرتير ثان 
أال يكون متزوجا من أجنبية او ممن اكتسبت الجنسية العراقية بالزواج يستثنى من ذلك الزوجات من  و –

رورة ان يستثنى رعايا األقطار العربية الالئي لم يكتسبن جنسيات تلك األقطاب بالتجنس وللوزير عند الض
كذلك المتزوجين من مسلمات من رعايا األقطار اإلسالمية الالئي لم يكتسبن جنسيان تلك األقطار 

.  لتجنس 
ان ينجح في امتحان مسابقة تحريري وآخر شفهي تعلن عنهما الوزارة وتجريهما اللجنة بموجب نظام  ز –

.  يحدد المواضيع والشروط 
.  المتحانين بقائمة حسب درجة النجاح ، ويجري التعيين حسب األسبقية وترتب األسماء الناجحين في ا

يجوز تعيين موظف الدبلوماسي من الدرجة األولى سفيرا في الحد األدنى من   –۱ المادة الرابعة –



.  الدرجة الخاصة 
ه من إذا عين الموظف الدبلوماسي في منصب وزاري فيجوز إعادة تعيينه سفيرا بالحد الذي يستحق  -۲

.  من المادة الخامسة من هذا الملحق ) ب ( حدود الدرجة الخاصة مع مراعاة الفقرة 
:  يجوز تعيين سفراء من غير موظفي سلك الدبلوماسي بشرط   -۱: المادة الخامسة 

من المادة الثالثة المتقدمة ف المرشح للتعيين ، على / ۲/توفر شروط التعيين المذكور في الفقرة   -أ
.  لعمر واالمتحان شرطي ا

ان يستحق التعيين في الدرجة األولى وفق أحكام قانوني خدمة مدنية عدا من اشغل منصب وزير   -ب
.  فيشترط ان يكون قد مضى على حصوله على الشهادة العالية مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة 

ز تجديدها بقرار من مجلس من هذه المادة بمدة ثالثة سنوات يجو/ ۱/يكون التعيين بموجب الفقرة   –۲
.  الوزراء للمدة ذاتها مرتين فقط 

.  يجوز تعيين من اشغل منصب رئيس وزراء في الحد األعلى من الدرجة الخاصة   -۳
من هذه المادة على نسخ / ۱/يراعى على قدر اإلمكان ان ال يزيد عدد المعينين بموجب الفقرة   -٤

.  لك الدبلوماسي مجموع الدرجات المصدقة في السفراء الس
:  يجوز تعيين الموظف اإلداري بما يعادل درجاته في السلك الدبلوماسي : المادة السادسة 

) ز ( و ) هـ ( من المادة الثالثة المتقدمة عدا / ۲/ان تتوفر في الموظف الشروط الواردة في الفقرة  -۱
.  منها 

/ ز   -۲/ تحانين المنصوص غليهما في الفقرة ان ينجح في امتحان تحريري وآلخر شفعي مماثلين لالم -۲
.  من المادة الثالثة المتقدمة 

.  ان تكون له في السلك اإلداري في الوزارة خدمة ال تقل عن ثالث سنوات  -۳
.  أال يتجاوز هذا التعيين للدرجة الثانية من الدرجات السلك الدبلوماسي  -٤

دبلوماسي بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا وال يجوز تعيين الموظف اإلداري في السلك ال
.  تجاوزت درجته الرابعة 

ال يحسب القدم الذي حصل عليه الموظف في غير سلك الدبلوماسي ألغراض التعيين : المادة السابعة 
دم وتعتبر رواتب الموظفين الموجودين فيه الحاصلين منهم على ذلك الق. او الترفيع في السلك المذكور 

.  رواتب شخصية حتى يستحقونها بموجب سلم الدرجات 
عدا  يشترط بتثبيت الموظف المعين ألول مرة بالسلك الدبلوماسي في أية درجة –: المادة الثامنة 

نجاحه في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص ويشترط في من يفشل في االمتحان  الدرجة الخاصة –
ر ستة اشهر من إعالن نتيجته وإذا فشل ثانية ينقل من السلك المذكور في امتحان ثان بعد مرو

.  الدبلوماسي إلى وظيفة أخرى في وزارة خارجية او في غيرها 
:  يشترط للتعيين او لنقل الخدمات إلى السلك اإلداري ما يلي   -۱ المادة التاسعة –

.  ن هذا الملحق من المادة الثالثة م/ ۲/من الفقرة ) و ( و ) ا ( توفر الشرطين  أ –
.  ان يكون حاصال على شهادة عالية لمن يعين في الدرجة السادسة فما فوق  ب –
.  ان يحسم احد اللغات األجنبية ذات العالقة بعمله في الخدمة الخارجية  ج -
.  أن ينجح في امتحان تجريه اللجنة وفق نظام خاص  د -

.  إلى السلك اإلداري الدرجة الرابعة أال تتجاوز درجة المرشح للتعيين او النقل  هـ -
من ) ج ( و ) ب ( يستثنى المرشح للتعيين او النقل إلى وظيفة كاتب طبيعة من أحكام البندين   -۲

.  من هذه المادة بشرط أن يبقى في أعمال الطابعة مدة ال تقل عن خمس سنوات / ۱/الفقرة 
الفصل الرابع 

تعيين القائم بأعمال البعثة 
ال يجوز ان تعهد أعمال البعثة عند غياب رئيسها او شغور وظيفته أال القدم موظف   -۱ لعاشرة -المادة ا

دبلوماسي في البعثة ، وإذا خلت البعثة من الموظفين الدبلوماسيين فيجوز ان تعهد شؤونها اإلدارية 
ر ان يوفد موظفا ألقدم موظف إداري فيها لمدة مؤقتة ال تتجاوز ثالثة اشهر ، وفي هذه الحالة للوزي

.  دبلوماسيا من الديوان او من الخارج للقيام بأعمال تلك البعثة ريثما يتم تعيين رئيس لها 
.  ال يجوز تعيين الموظف الدبلوماسي قائما باألعمال إذا كانت درجته تقل عن الدرجة الثانية   -۲
بعثة من حيث القدم بوظيفة قائم يجوز عند الحاجة ان يقوم الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس ال  -۳

.  بأعمال موقت على أال تقل درجة الموظف عن الدرجة الثالثة 
/ ۲/يمنح الموظف الدبلوماسي مدة قيامه بأعمال البعثة مخصصات تحدد بنظام ، مع مراعاة الفقرتين   -٤
.  من هذه المادة / ۳/و 

الفصل الخامس 
التقديم بالتسمية والقدم بين الموظفين 

للوزير لغرض التقديم إذا اقتضت المصلحة العامة تسمية الموظف الدبلوماسي   -۱ مادة الحادية عشر -ال
من الدرجة الثالثة فما فوق في البعثة بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته حتى الدرجة األولى 

عثة والموظف الذي فقط دون الماس بدرجته وراتبه األصليين على ان يكون ذلك مقتصرا على رئس الب
.  يليه في القدم وفي المحل الموجودين فيه فقط 

يحدد القدم بين موظفي السلك الدبلوماسي حسب الدرجة والراتب بتاريخ تعيين او بتاريخ الحصول   -۲
.  على الراتب األخير ف كل درجة من درجات السلك المذكور 

:  عتمدين لديها حسب الترتيب التالي يقدم موظفوا البعثة إلى وزار خارجية الدولة الم  -۳



رئيس البعثة  آ –
الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم ويقوم بأعمال البعثة عند غياب  ب –

.  رئيسها 
موظفوا البعثة اآلخرون من السلك الدبلوماسي وبضمنهم الملحقون الفنيون ومعاونوهم المذكورين  ج –

.  من هذه المادة / ۲/ر من هذا الملحق وذلك حسب القدم المحدد في الفقرة في المادةالرابعة عش
من هذه المادة في / ۲/موظفوا البعثة اآلخرون من السلك اإلداري حسب القدم المحدد في الفقرة  د –

.  حالة تقديمهم بصفة ملحقين او معاوني ملحقين بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا الملحق 
للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية : نية عشرة المادة الثا

أعلى بدرجة واحدة من درجته دون المسا بدرجته وراتبه األصليين وذلك لغرض تمثيل الجمهورية العراقية 
.  في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي على ان تقتصر التسمية على تلك المهام 

للوزير بناء على مقتضى المصلحة العامة واقتراح من رئيس البعثة تقديم الموظف : المادة الثالثة عشرة 
اإلداري بعد موظفي السلك الدبلوماسي في قائمة موظفي البعثة المرسلة إلى وزارة خارجية الدولة 

ألصليين بشرط ان يكون المعتمدين لديها بصفة ملحق او معاون ملحق دون الماس بدرجة الموظف وراتبه ا
.  حاصال على شهادة عالية وأن يقتصر التقديم على المحل الموجود فيه الموظف فقط 

الفصل السادس 
تعيين الملحقين الفنيين 

يجوز تعيين ملحقين فنيين ، وعسكريين وتجاريين وصحفيين وصحيين وغيرهم   -۱ المادة الرابعة عشرة –
زاراتهم محسوبين على مالكاتها بعد موافقة الوزير وله اعتباراهم من ومعاونين لهم في الخارج من قبل و

:  السلك الدبلوماسي مدة أشغالهم تلك الوظائف بعد تأكده من توفر الشروط التالية ف كل منهم 
ان يكون عراقي الجنسية بالوالدة من والدين عراقيين على أال يكون الوالد قد اكسب الجنسية  آ –

.   العراقية بالتجنس
.  أال تقل درجته عن الدرجة الخامسة  ب –
.  ان يتقن إحدى اللغتين اإلنكليزية او الفرنسية او لغة البلد الذي سيعين فيه  ج –

يجوز تعيين موظفين في دوائر الملحقين المذكورين في الفقرة المتقدمة محسوبين على مالكات   -۲
ك اإلدراي مدة أشغالهم تلك الوظائف بشرط ان تتوفر في وله اعتبارهم من السل. وزاراتهم بموافقة الوزير 

.  من هذه المادة )  ۱( من الفقرة ) ج ( و ) آ ( كل منهم الشروط الواردة في 
للوزير إذا اقتضت المصلحة ان يقرر سحب صفة السلك الدبلوماسي او السلك اإلداري التي منحا   -۳

المتقدمين / ۲/و /  ۱/ته في البعثة بموجب الفقرتين للملحقين ومعاونيهم وموظفيهم المعنيين بموافق
.  ويتحتم عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخارج 

المتقدمين / ۲/و / ۱/يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون المعنيون بموجب الفقرتين   -٤
.  افه كسائر أعضاء البعثة وكذلك المستخدمون لديهم برئي البعثة إداريا ويكونون تابعين إلشر

يلتزم الموظفون المذكورين في الفقرة المتقدمة مدة أشغالهم بالخدمة الخارجية بواجبات الموظف   –٥
.  المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 

رسمية او خاصة المتقدمة ترك مقر البعثة سواء إلشغال / ٤/ال يحق للموظفين المذكورين في الفقرة   -٦
.  أال بعد استئذان رئيس البعثة وموافقته الرسمية 

/ ٤/يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة بالنسبة للموظفين والمستخدمين المذكورين في الفقرة   -۷
.  المتقدمة ألغراض الترفيع والعالوة وغيرها من األمور اإلدارية 

مقدمة المخصصات والنفقات واألجور المنصوص عليها ال/ ٤/يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرة   –۸
.  في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 

الفصل السابع 
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية او اإلقليمية 

يعين ممثلوا الجمهورية العراقية لدى المنظمات الدولية او اإلقليمية من   -۱ المادة الخامسة عشرة -
.  ك الدبلوماسي عادة موظفي السل

إذا كانت المنظمة وأعمالها ذات طبيعة فنية او مهنية كالوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة وغيرها   -۲
فيجوز تعيين من يمثل الجمهورية العراقية فيما من غير موظفي السلك الدبلوماسي بشرط أن يكون من 

لدوائر األخرى ذات األعمال واالختصاص المماثل يعين من الفنيين ذوي االختصاص من موظفي الوزارات او ا
لطبيعة واختصاص تلك المنظمات وأعمالها ، وان يكون التعيين بموافقة الوزير ، وبعد تأكده من توفر 

.  الشروط التالية في المرشح وبقائه محسوبا على وزاراه او دائرته 
ى أال يكون الوالد قد اكتسب الجنسية أن يكون عراقي الجنسية بالوالدة من والدين عراقيين ، عل آ –

.  العراقية بالتجنس 
.  أال تقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية  ب –
.  ان يتقن إحدى اللغات المعترف بها في األمم المتحدة  ج –

دى تلك المتقدمة من السلك الدبلوماسي مدة تعيينه ل/ ۲/يجوز اعتبار من يعين بموجب الفقرة   –۳
المنظمات ، ويجوز لغرض التقديم تسميته بإحدى وظائف السلك الدبلوماسي المذكورة في المادة الثانية 

من هذا الملحق ، على أال تجاوز التمية درجة واحدة من درجة الموظف األصلية وبشرط عدم المساس 
.  بدرجته وراتبه األصليين 

المتقدمة فتراعى أحكام / ۲/ثل المعين بموجب الفقرة إذا اقتضى تعيين معاونين او موظفين للمم  -٤



.  المادة الرابعة عشرة من هذا الملحق 
المتقدمتين المخصصات والنفقات األجور / ٤/و / ۲/يتقاضى الموظفون المعنيون بموجب الفقرتين   -٥

.  المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا الملحق 
الفصل الثامن 

الترفيع 
يشترط لترفيع الموظف الدبلوماسي إلى الدرجتين الرابعة والثالثة إضافة إلى : لمادة السادسة عشرة ا

.  الشروط األخرى المنصوص عليها في القانون النجاح في امتحان تجربة اللجنة وفق نظام 
ير في يجوز ترفيع الموظف الدبلوماسي من الدرجة األولى إلى درجة سف  -۱ المادة السابعة عشرة -

الحد األدنى من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثالث سنوات في درجته ويجوز نقل السفير من حد إلى آخر 
.  في الدرجة الخاصة بعد قضائه ثالث سنوات في كل حد 

ال يجوز نقل السفراء المعينين بموجب المادتين الرابعة والخامسة من هذا الملحق من حد إلى آخر   -۲
.  أال بعد استحقاق التعيين بدرجة سفير بموجب سلم الدرجات من الدرجة الخاصة 

.  المتقدمة على من عين سفيرا قبل نفاذ هذا القانون / ۲/تطبق أحكام الفقرة   -۳
المتقدمتين /  ۳و  ۲/لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نقل السفير المشمول بأحكام الفقرتين   -٤

.  صة بعد قضائه ثالث سنوات في كل حد إذا اثبت كفاءة نادرة من حد إلى آخر في الدرجة الخا
.  تراعى أحكام المادة الرابعة من هذا الملحق عند ترفيع الموظف الدبلوماسي : المادة الثامنة عشرة 

يشترط لترفيع الموظف اإلداري من الدرجة السادسة إلى الدرجة الثالثة النجاح : المادة التاسعة عشرة 
.  جريه اللجنة وفق نظام في اختبار ت

الفصل التاسع  
النقل 

يعمل الموظف عند أول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله إليها في ديوان الوزارة   -۱ المادة العشرون -
.  مدة ال تقل عن سنتين قبل نقله إلى الخارج 

رجية بعد خدمه لمدة ينقل الموظف المعين في الخارج من منطقة إلى أخرى من مناطق الخدمة الخا  -۲
.  معينة وتحدد المناطق ومدد الخدمة في كل منطقة بنظام 

ينقل الموظف المعين في الخارج إلى ديوان الوزارة للعمل فيه مدة تحدد بنظام وذلك بعد خدمة في   -۳
.  الخارج تحدد في النظام المذكور 

.  لنقل بمدة تحدد بنظام إذا نقل الموظف فعلى دائرته فكه من وظيفته بعد تبليغه با  -٤
للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام الفقرات المتقدمة من هذه   -٥

.  المادة بشرط ان تذكر أسباب النقل في القرار 
.  يجوز استثناء السفراء من أحكام الفقرات المتقدمة من هذه المادة   -٦
أ ( إلى الخارج أال إذا كان في الدرجة السادسة على األقل مع مراعاة الفقرة  ال ينقل الموظف اإلداري  -۷
من هذه المادة ويجرى نقل من ال يتوفر فيهم هذا الشرط من الخارج إلى الديوان بعد قضائهم المدد ) 

كان  المحددة للخدمة في المحالت التي يعملون فيها ، وال يجوز نقل الموظف اإلداري إلى الخارج أال إذا
حاال على شهادة عالية لها عالقة بالخدمة الخارجية او متقنا إحدى اللغات األجنبية وذلك بعد مرور ستة 

.  اشهر على تاريخ نفاذ هذا الملحق 
الفصل العاشر 

اإليفاء واالستخدام وحمل البريد السياسي 
الموظف من ديوان الوزارة إلى للوزير إذا اقتضت المصحة العامة ان يوفد   -۱ المادة الحادية والعشرون -

الخارج او من محل إلى آخر في الخارج لمدة ال تزيد على ثالثة اشهر ويجوز تمديدها لمدة ال تتجاوز ثالثة 
.  اشهر كحد أقصى 

لرئيس البعثة إذا اقتضت المصلحة العامة أن يوفد الموظف في الخارج من البعثة إلى محل آخر او   -۲
.  أعمال البعثة خارج العراق لمدة ال تتجاوز األسبوعين محالت أخرى ضمن منطقة 

.  يتقاضى الموظف الموفد بموجب الفقرتين خالل إيفاده مخصصات تحدد بنظام   -۳
إذا قرر الوزير ان المهمة الموفد إليها الموظف ذات طبيعة سياسية او : المادة الثانية والعشرون 

زراء على اإليفاء وعند ذلك يتقاضى الموظف الموفد دبلوماسية فله ان يستحصل موافقة مجلس الو
.  مخصصات اإليفاد السياسي 

للوزير لغرض اإلدراة والتدريب وزيادة خبرة موظفي السلك الدبلوماسي ، إيفاد : المادة الثالثة والعشرون 
دورية  الموظف الدبلوماسي إلى الخارج لاللتحاق بإحدى المعاهد او الكليات او المؤسسات ، او لحضور

تدريبية او ندوة او حلقة تدريسية ، للتدريب او دراسات الموضوعات ذات العالقة المباشرة بالخدمة 
ويجوز أيضا فتح الدورات ، او فتح معهد خاص في العراق لألغراض المشار إليها في هذه . الدبلوماسية 

.  المادة 
فاد ، ورط فتح الدورات او المعهد وشروط وتحدد شروط إيفاء الموظف والمخصصات التي يستحقها مدة اإلي

.  االلتحاق بها اوالدراسة او التدريس فيها 
.  وكل ما يتعلق بها بنظام خاص 

للوزير ان يستقدم رئيس البعثة من الخارج إلى العراق ألمور رسمية لمدة   -۱ المادة الرابعة والعشرون -
مديد مدة االستقدام مرة واحدة فقط لمدة ال تتجاوز ال تزيد على ثالثين يوما ويجوز إذا اقتضت الضرورة ت

.  ثالثين يوما أخرى كحد أقصى 



.  يتقاضى رئيس البعثة خالل مدة االستقدام مخصصات تحدد بنظام   -۲
يجوز استقدام الموظف من الخارج إلى العراق ألمور رسمية او للتحقيق او   -۱ المادة الخامة والعشرون -

مة الخارجية او مجلس الخدمة العامة لو لجنة االنضباط او أي سلطة قضائية او للمثول أما لجنة الخد
إدارية وذلك لمدة ال تزيد على ثالثين يوما ويجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمدة ال تتجاوز ثالثين يوما أخرى 

.  كحد أقصى 
.  تحدد المخصصات التي يستحقها الموظف خالل مدة االستقدام بنظام   -۲

للوزير إيفاد الموظف لحمل البريد السياسي من ديوان الوزارة إلى   -۱ ة السادسة والعشرون -الماد
البعثات بالخارج او من بعثة إلى أخرى او منها إلى الديوان على أال تزيد مدة اإليفاء من الديوان إلى 

ة ال تتجاوز خمسة عشر البعثات او من بعثة إلى أخرى عال ثالثين يوما يجوز تمديدها مرة واحدة فقط لمد
يوما أخرى كحد أقصى وأال تزيد مدة اإليفاء ن البعثات إلى الديوان على خمسة عشر يوما وما يجوز 

.  تمديدها مرة واحدة فقط بمدة ال تتجاوز سبعة أيام أخرى كحد أقصى 
.  تحدد المخصصات التي يستحقها حامل البريد السياسي بنظام   -۲

الفصل الحادي عشر 
صصات المخ

يمنح موظفو الخدمة الخارجية بموجب نظام المخصصات ، النفقات واألجور : المادة السابعة والعشرون 
:  التالية 

.  مخصصات الخدمة الخارجية  -۱
.  مخصصات السكنى  -۲
.  نفقات المرضى  -۳
.  نفقات الدفن او نقل الجثمان  -٤
.  مخصصات النقل  -٥
.  مية أجور ومخصصات التنقالت الرس -٦
.  أجور السفر باإلجازة  -۷
.  مخصصات اإليفاد واإلستقدام  -۸
.  مخصصات القائم بأعمال البعثة  -۹

.  مخصصات حامل البريد السياسي   -۱۰
الفصل الثاني عشر 

الواجبات 
 ۱۹۳٦لسنة  ٦۹قانون انضباط موظفي الدولة رقم إضافة إلى ما ورد في  : المادة الثامنة والعشرون 

:  المعدل على الموظف 
:  إتباع الواجبات التالية  -۱

القيام بالواجبات المودعة إليه وفق القوانين األنظمة والتعليمات وامتثال األوامر الصادرة إليه من  آ –
.  رؤسائه ضمن واجبات وظيفته 

مور التي يطلع عليها بمقتضى وظيفته والتي يخشى من إفشائها بمصلحة الدولة او كتمان األ ب –
.  األفراد وااللتزام بهذا الكتمان حتى بعد انتهاء الخدمة 

.  الظهور بالمظهر الالئق بوظيفته  ج –
:  تجنب األمور اآلتية   -۲

افقة الوزير ويستثنى من ذلك إستقراض مبلغ يزيد عن رواتبه لستة اشهر من جهة أجنبية أال بمو آ –
.  الشراء بالتقسيط بما ال يتجاوز رواتب الموظف ومخصصاته لستة أشهر 

.  ارتياد المحالت العامة التي ال تتناسب مع شخصيته او وظيفته  ب –
.  النشر في موضوع له صبغة سياسية دون موافقة الوزير  ج -

لمتقدمين فتطبق بحقه أحكام قانون انضباط موظف ا/  ۲و  ۱/إذا خالف الموظف أحكام الفقرتين   -۳
.  الدولة مع مراعاة أحكام المواد الثالثين حتى الخامسة والثالثين من هذا الملحق 

ليس للموظف ان يتزوج أال بعد موافقة تحريرية رسمية من الوزير على ان   -۱ المادة التاسعة والعشرون -
األقطار العربية الالئي لم يكتسبن جنسيات تلك األقطار  يكون الزواج عن عراقية او من إحدى رعايا

بالتجنس وال يجوز الموافقة على الزواج من أجنبية وال من عراقية اكتسبت الجنسية العراقية بالتجنس ، 
وللوزير عند الضرورة ان يوافق على الزوجات من مسلمات من رعايا األقطار اإلسالمية الالئي لم يكتسبن 

.  قطار بالتجنس جنسيات تلك األ
المتقدمة من هذه المادة يعتبر مستقيال من وظيفته اعتبارا من تاريخ / ۱/من يخاف أحكام الفقرة   -۲

.  عقد الزواج 
الفصل الثالث عشر 

أحكام انضباطية 
تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة إلى السفير لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس   –۱ المادة الثالثون –

باقتراح من وزير الخارجية وتكون برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزيري العدل والملية وللجنة ما  الوزراء
.  للجنة االنضباط او مجلس االنضباط العام من صالحيات 

وللسفير خالل ثالثين يوما من . على اللجنة أن تبلغ قرارها لمجلس الوزراء وللسفير المحال عليها   -۲
ر االعتراض عليه لدى مجلس الوزراء الذي له ان يقرر ، بعد تقديم االعتراض او بعد مرور تاريخ تبليغه بالقرا
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.  مدة ثالثين يوما المذكورة ، تصديق القرار او نقضه او تعديله ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا 
في السلك الدبلوماسي إذا ثبت بنتيجة التحقيق ان الموظف غير صالح للخدمة : المادة الحادية والثالثون 

او ان استمراره فيه يضر بالمصلحة العامة فعلى الوزير ان يرفع إلى مجلس الوزراء تقريرا تحريريا رسميا 
.  مفصال يطلب فيه إنهاء خدمة الموظف او نقله إلى وظيفة أخرى في غير السلك الدبلوماسي 

ف في السلك الدبلوماسي إذا فصل منه بموجب ال يجوز إعادة تعيين الموظ  -۱ المادة الثانية والثالثون -
.  قانون انضباط موظفي الخدمة 

يجوز إعادة تعيين الموظف المنهاة خدماته او المنقول بموجب المادة الثالثين المتقدمة إلى السلك   -۲
 الدبلوماسي باقتراح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء إذا ما ظهر ان األسباب التي استوجبت إنهاء

وعلى ان . الخدمة او النقل قد زالت بشرط ان ال تكون تلك األسباب متعلقة بالشرف او بسوء السلوك 
.  تراعى بحقه شروط التعيين في السلك المذكور دون التقيد بشرطي العمر واالمتحان 

خطيرة  لرئيس البعثة ان يسحب يد الموظف التابع له إذا كانت هناك أسباب: المادة الرابعة والثالثون 
.  ومستعجلة تتطلب ذلك على ان يخبر رئيس البعثة الوزارة فورا باألسباب مفصلة إلجراء التحقيق العاجل 

الموظف . وللوزير استقدام الموظف إلى العراق للتحقيق معه او تشكيل لجنة إلى الخارج إلجراء التحقيق 
.  المسحوب اليد أحكام قانون انضباط موظفي الدولة 

للوزير ان يعتبر رئيس البعثة رئيس دائرة ألغراض قانون انضباط موظفي الدولة : امسة والثالثون المادة الخ
  .

الفصل الرابع عشر 
لجنة الخدمات الخارجية 

تؤلف في ديوان الوزارة بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة الخدمة : المادة السادسة والثالثون 
ة وعضوية أربعة من كبار موظفي الديوان ال تقل درجة كل منهم عن الخارجية تكون برئاسة وكيل الوزار

درجة مدير عام او مستشار وسكرتارية مدير الذاتية واجباتها إجراء االمتحانات المنصوص عليها في هذا 
.  الملحق والترشيح للتعيين والتثبيت والترفيع والنقل وكذلك كل ما يحيله إليها الوزير وترفع توصيانها إليه 

الفصل الخامس عشر 
أحكام متفرقة 

تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية في األحوال غير المنصوص عليها في هذا : المادة السابعة والثالثون 
.  الملحق 

يحتفظ موظف السلك الدبلوماسي المستقيل من الخدمة بحقه في تنازل راتب : المادة الثامنة والثالثون 
.  ي يستحقها بشرط أال تقل خدمته عن عشرين عاما التقاعد ورواتب اإلجازات الت

ويتقدم على كافة . يعين وكيال للوزارة احد السفراء ويكون في العادة أقدمهم : المادة التاسعة والثالثون 
.  موظفي الخدمة الخارجية 

دى الدوائر في يجوز ان تعهد للسفير المعين في ديوان الوزارة او المنقول إليه أعمال إح: المادة األربعون 
.  الديوان او أية أعمال أخرى في الوزارة لمعاونة الوكيل 

للوزير إبقاء الموظف بوظيفته بعد انتهاء خدمته لمدة شهر واحد ألسباب : المادة الحادية واألربعون 
.  رسمية او لتصفية أعماله وإذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة شهرا واحدا فقط 

رئيس البعثة هو المسؤول عن توزيع األعمال بين موظفيها ويكون ذلك باوامر : ية واألربعون المادة الثان
.  تبلغ بها الوزارة والموظفون 

يقدم المدراء العامون في ديوان الوزارة ورؤساء البعثات في الخارج تقارير عن : المادة الثالثة واألربعون 
كفاءة الموظف وسلوكه وقيامه بواجبة لترجع إليها  موظفي دوائرهم في كانون الثاني من كل سنة عن

.  اللجنة 
يسلف الموظف كلما تقل وبناء على طلبه صلفة نقل تعادل ثالثة رواتب اسمية : المادة الرابعة واألربعون 

لألعزب وأربعة لسواه وللموظف قبض الصلفة في المحل المنقول منه او إليه وتسترجع منه بما ال يتجاوز 
.  ر قسطا شهريا اعتبارا من الراتب الثالث بعد المباشرة في الوظيفة المنقول إليها اإلثنى عش

يجوز تعيين مستخدمين محليين من العراقيين واألجانب في البعثات وتحدد : المادة الخامسة واألربعون 
.  شروط خدمتهم وإنهائها بنظام 

 
األسباب المتوجبة 

ها عالقات الدول والتحوالت السريعة في مجاري السياسة الدولية بالنظرإلىالتطورات الخطيرة التي تجتاز
واالحتمال الكبير في استمرارها على هذه الصورة وتأسير هذه التحوالت على العالقات الدولية من 

وبالنظر إلى الحاجة الماسة إلى خبرات فنية عالية . سياسية واقتصادية وما يكتنف ذلك من مالبسات 
راك وتفهم دقائق السياسات الدولية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مصالح الدولة وكفايات قديرة إلد

  .
وتحقيقا لغاية كسب الرأي العام لقضايانا القومية فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى العناية 

لون به من برفع مستوى السلك الخارجي لالضطالع بمسؤولياتهم الثقيلة ، إضافة إلى ما يجب أن يتح
.  مزايا الجد والتاني في سبيل المصلحة العامة 

الحظت هذه الوزارة خالل تطبيق الملحق الخاص بالسلك الخارجي الملغى والتعديالت التي طرأت عليه، 
أن المصلحة العامة تستدعي تشريع ملحق آخر لتالفي النواقص التي ظهرت، وإدخال مبادئ جديدة لو 

.  اآلن  تؤخذ بنظر االعتبار حتى



كما ان الوزارة قد الحظت ضرورة انسجام األحكام الخاصة بالخدمة الخارجية والتشريعات التي أصدرتها 
 ۱۹٦٦لسنة  ۸قانون الدرجات الخاصة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم الحكومة مؤخرا، السيما  

  .
ومن أهم المبادئ التي جاءت في الملحق الجديد بعد إعادة صياغة دقيقة وتبويبها بصورة منسقة وضع 

وتثبيت أسس تعين السفراء من السلك الدبلوماسي او من خارجه وشروط ترفيعهم وكيفية تجديد وإنهاء 
.  خدماتهم 

الدبلوماسي لتجنب اللجوء إلى قوانين مؤقتة ونظرا لحاجة الوزارة المستمرة لموظفين جدد في السلك 
للتعيين في درجات أعلى مما كان مسموحا به بموجب التشريع القديم فقد تم رفع الحد األعلى لعمر 

المرشح ولدرجة التعيين كما أضيفت أحكام خاصة بتعيين ممثلي الجمهورية العراقية لدى المنظمات 
بالملحقين الفنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الدولية او اإلقليمية وأحكام أخرى خاصة 

.  الخارج 
ووضعت كذلك شروط جديدة لنقل الموظفين وإيفادهم واستقدامهم وشروط أخرى حول التعين في 

السلك اإلداري ومنه إلى السلك الدبلوماسي ، كما انه قد جرى تثبيت بعض المبادئ والنصوص واألحكام 
. ا الموظف بموجب قوانين وأنظمة أخرى لسهولة الرجوع إليها عند التطبيق العامة التي يخضع له

 
وتعدل ) أ   -٤( و) ب  -۳( كما الغيت الفقرتان ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ج -۲(الغيت الفقرة *

تعديل من قانون  ) ۳(بموجب المادة ) أ-۱۰(، وتعدلت الفقرة )۲(تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة 
، واستبدلت بالنص ۰۹/۰۷/۱۹٦٤صادر بتاريخ  ۱۱۲، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤قانون الخدمة المدنية رقم 

: االتي
الزوجات  أن ال يكون متزوجا من أجنبية أو ممن اكتسب الجنسية العراقية بالزواج ويستثنى من ذلك ج -

. من رعايا األقطار العربية على أن تكون من أبوين وجدين وعربيين 
 

. ملغاة ) -ب  -۳( 
 

ملغاة  ) -أ   -٤( 
 

ال يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يتزوج األمن عراقية مولودة من أبوين عراقيين وبموافقة تحريرية : أ-۱۰
تاريخ صدور أمر الوزير بذلك وال تجوز الموافقة على  رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك ويعتبر مستقيال من

الزواج من أجنبيات عدا رعايا األقطار العربية على أن تكون من أبوين وجدين وعربيين 
 
تعديل قانون الخدمة من قانون  ) ۱(من هذه المادة بموجب المادة ) ۲(الى البند ) هـ(اضيفت الفقرة *

:  ۲۷/۰٤/۱۹٦۰صادر بتاريخ  ٥٦، رقمه ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 
للوزير خالل اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تعيين موظفين في السلك الخارجي في  هـ -

حقونه بموجب أحكام قانون الخدمة الدرجات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة بالراتب الذي يست
أو أي قانون آخر ومن الدرجة الثانية بموافقة مجلس الوزراء ويشترط في  ۱۹٦۰لسنة  ۲٤المدنية رقم 

المرشح للتعيين زيادة على شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية أن يكون عراقي 
ا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات الجنسية من والد عراقي بالوالدة وأم عراقية وذ

السلك الخارجي وأن يكون متخرجاً في مدرسة عالية وأن يتقّن إحدى اللغتين االنكليزية أو الفرنسية وأن 
. ال يكون متزوجاً من أجنبية ويجتاز االختبار الذي تجريه وزارة الخارجية 

 
: النص االصلي القديم للمادة*

سـلك الخـارجي ملحـق خـاص بال
: تكون للتعابير اآلتية المعاني المبينة ازاءهــا -۱
تحت عنوان  قانون المالكالوظائف التي يشغلها الموظفون الوارد ذكرهم في   السلك الخارجي –  -أ

. وظائف السلك الخارجي 
. العمل في إحدى وظائف وزارة الخارجية  دمة الخارجية –الخ  -ب
. وزير الخارجية  الوزير- ج-

 
يشترط في التعيين في السلك الخارجي زيادة على توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في هذا  -۲

. القانون 
سنة  ۲٦-۲۰بين أن يكون المرشح للتعيين عراقي الجنسية من والد بالوالدة وأم عراقية يتراوح عمره  أ-

وأن يكون متخرجاً من . وذا مزايا شخصية خاصة تمكنه من حسن القيام بواجبات السلك الخارجي 
وقد حاز على شهادة دراسية ذات عالقة مباشرة بواجباته وأن يتقن اللغة االنكليزية أو . مدرسة عالية 

. الفرنسية 
امة ثم في امتحان مواجهة شفهي في أن ينجح في امتحان مسابقة تحريري في مجلس الخدمة العب-

. وزارة الخارجية 
. أن يكون متزوجاً من أجنبية  ج-
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يشترط باإلضافة الى سائر الشروط لترفيع موظف  أ- -۳.يكون التعيين بالدرجة السادسة بعنوان ملحق  د-
سلك الخارجي ولتثبيت الموظف المعين ألول مرة في ال. السلك الخارجي الى الدرجتين الرابعة والثالثة 

.  عدا الدرجتين الخاصة واألولى نجاحه في امتحان تجريه الوزارة  في أية درجة –
يجوز نقل الوزير المفوض الى سفير في الدرجة الثالثة من الدرجة الخاصة بعد قضائه ثالث سنوات  ب-

. ويجوز نقل السفير من درجة الى أخرى في الدرجة الخاصة بعد قضائه سنتين . في درجته
يشترط لترفيع وتثبيت موظف الخدمة الخارجية من الدرجة السادسة فما فوق من غير موظفي  ج-

. السلك الخارجي اجتيازه اختبار مناسب تجريه الوزارة 
 
يجوز تعيين شخص من غير موظفي السل الخارجي سفيراً أو وزيراً مفوضاً بالراتب الذي يستحقه  أ- -٤

يكون متخرجاً في مدرسة عالية ويتقن إحدى اللغتين االنكليزية أو  وفق أحكام هذا القانون بشرط أن
الفرنسية وقد مضى على نيله الشهادة العالية مدة ال تقل عن عشرين سنة وذلك باقتراح من الوزير 

. وقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ال تتجاوز أربع سنوات ويجوز تمديدها 
موظف السلك الخارجي الذي يلي رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة يجوز عند الحاجة أن يقوم  ب-

. قائم بأعمال مؤقت إذا كان من الدرجة الرابعة فما فوق 
ال تشترط موافقة موظف السلك الخارجي عند نقله الى وظيفة أخرى خارج السلك المذكور في وزارة  ج-

. الخارجية أو غيرها 
 
موظف السلك الخارجي من الدرجة الرابعة فما فوق في الممثليات للوزير لغرض التقديم تسمية  أ- -٥

الدبلوماسية والقنصليات بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة من درجته دنو المساس بدرجته وراتبه 
األصليين إذا اقتضت الضرورة  

جود ومصلحة الجمهورية على أن يكون ذلك مقتصراً على المحل الموجود فيه الموظف في حالة عدم و
. موظف من السلك الخارجي في البعثة أعلى منه درجة 

للوزير تسمية موظف السلك الخارجي من الدرجة الثالثة فما فوق بوظيفة اسمية أعلى بدرجة واحدة   -ت
أو بدرجتين من درجته دون المساس بدرجته وراتبه األصليين لغرض حضور اجتماع دولي أو مؤتمر على 

. االجتماع الدولي أو المؤتمر  أن يكون ذلك مقتصراً على
يعتبر موظف السلك الخارجي المنقول الى الخدمة في الديوان الجمهوري أو ديوان التشريفات   -ج

. الجمهوري مستمراً في السلك الخارجي 
يجوز تعيين ملحقين عسكريين أو ثقافتين أو تجارتين أو غيرهم في الخارج أو معاونين لهم من قبل  د-

سوبين على مالكاتها بعد موافقة وزير الخارجية أو اخباره فقط فيما يتعلق بالعسكريين بشرط وزاراتهم مح
وللوزير اعتبارهم من السلك الخارجي مدة اشغالهم هذه  أن ال تقل درجاتهم عن الدرجة الخامسة –

ون التابعون ويكونون تابعين إلشراف رئيس البعثة كسائر أعضائها ويعتبر الموظفون والمستخدم الوظائف –
. لهم من الخدمة الخارجية 

. يعين السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري  ه-
 
يتحتم نقل موظف الخدمة الخارجية من المنطقة التي يعمل فيها خارج العراق بعد مدة معينة  أ- -٦

. وتحدد المناطق والمدد لكل منها بنظام 
الخارجية الى ديوان الوزارة لالشتغال مدة ال تقل عن سنتين وال تزيد على  ينقل موظف الخدمة ب-

. خمس سنوات وذلك بعد خدمة في الخارج لمدة يحددها النظام 
. من هذا البند السفراء ) ب(و ) آ ( يستثنى من أحكام الفقرتين  ج-
يجوز للموظف أن يطلب  للوزير أن يستقدم موظف الخدمة الخارجية الى العراق ألسباب رسمية وال د-

. الى الوزارة استقدامه إالّ لشؤون رسمية استثنائية خطيرة ال يمكن بيانها بأية طريقة أخرى 
 
: تمنح المخصصات التالية لموظفي الخدمة الخارجية في الخارج وتعين بنظام  أ- -۷

. مخصصات الخدمة الخارجية  أوالً –
. حقيقية للمآدب والحفالت التي يقيمها رئيس البعثة عن النفقات ال مخصصات التمثيل – ثانياً –
. مخصصات السكنى ثالثاً -

.  مخصصات المعالجة  رابعاً –
. المخصصات الخاصة  خامساً -

. مخصصات الدفن أو نقل الجثمان  سادساً –
. مخصصات السفر  سابعاً –
. مخصصات النقل  ثامناً –

ى راتبه مخصصات الحدّ األدنى لراتب الوزير المفوض أو يتقاضى القائم باألعمال المؤقت إضافة ال ب-
السفير حسب البعثة بدالً من مخصصاته إذا كانت وظيفة رئيس البعثة شاغرة أو في حالة غياب رئيس 

البعثة بواجب آخر أكثر من ثالثين يوماً بصرف النظر عن انقطاعها أو عدمه عن رئيس البعثة ويتقاضى 
ألمم المتحدة إضافة الى راتبه مخصصات الحدّ األدنى لراتب الممثل الدائم وكيل الممثل الدائم لدى ا

. حسب درجته بدالً من مخصصاته على أن ال يمنح الممثل الدائم تلك المخصصات 
ال يجوز أن يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف األصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم باألعمال 



لدى األمم المتحدة في هذه الحاالت بما في ذلك مخصصات الوكالة ان  المؤقت ووكيل الممثل الدائم
. كانت شاغرة راتب الموظف االسمي 

يتقاضى الوزير المفوض بالتسمية مخصصات الحدّ األدنى لراتب الوزير المفوض ويتقاضى السفير  ج-
. بالتسمية مخصصات الحدّ األدنى لراتب السفير 

 
الموجهة للسفير أو الوزير المفوض لجنة وزارية خاصة يؤلفها رئيس الوزراء  تقوم بالتحقيق عن التهم أ- -۸

من عدد من الوزراء أحدهم وزير الخارجية يكون لها ما لمجلس االنضباط العام من السلطات على أن تكون 
. قراراتها تابعة لتصديق مجلس الوزراء 

. ل األول رئيس دائرة ألغراض قانون االنضباطيعتبر رئيس الهيئة الدبلوماسية والقنصل العام أو القنص ب-
. ال يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن ينشر مؤلفاً في موضوع سياسي إالّ بموافقة الوزير  ج-
ال يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يكون مديناً لجهات أجنبية بمبلغ يزيد على راتبه ومخصصاته  د-

. الشهرية إالّ بموافقة الوزير 
. ن ذلك الشراء بالتقسيط بمبلغ ال يتجاوز مجموع رواتبه ومخصصاته لستة أشهر يستثنى م

 
إذا تبين للوزير أن استمرار الموظف في الخدمة الخارجية في الخارج يضر بالمصلحة العامة فله أن  أ- -۹

. يسحب يده ويحيله الى لجنة االنضباط وله أن ينقله الى ديوان الوزارة أو الى دائرة أخرى
إذا تحقق للوزير أن الموظف غير صالح للخدمة في السلك الخارجي ألسباب معينة فيرفع لمجلس  ب-

الوزراء تقريراً ينطوي على األسباب المذكورة ولمجلس الوزراء بناء على ذلك أن يقرر نقل الموظف المذكور 
. ته من تاريخ يعينه في القرار الى وظيفة أخرى في غير السلك الخارجي أو إنهاء خدما

ال يجوز اعادة الموظف الى الخدمة الخارجية إذا فصل بموجب قانون االنضباط أو أنهيت خدماته بموجب  ج-
. الفقرة المتقدمة 

 
ال يجوز لموظف الخدمة الخارجية أن يتزوج إالّ بموافقة تحريرية رسمية من الوزير ومن يخالف ذلك  أ – -۱۰

من الوزير وال يجوز الموافقة على الزواج من األجانب عدا رعايا  يعتبر مستقيالً من تاريخ صدور األمر بذلك
. االقطار العربية بالوالدة 

لمجلس الوزراء يناء على اقتراح الوزير أن يمدد استخدام السفير لمدة ال تتجاوز سنتين بعد إكماله  ب-
. الثالثة والستين من العمر 

 
نة واحدة لغرض الترفيع اذا تعلم خالل الخدمة لغة يمنح موظف الخدمة الخارجية قدماً قدره س أ- -۱۱

. أجنبية إضافة على أن ينجح في االمتحان الذي تجريه الوزارة بهذه اللغة
 .تعين اللغات األجنبية االضافية بنظام  ب-

 

 

 األســبـاب المــوجـبـة

تالءم وروح الثورة المباركة تمشــياً مع خطة الجمهورية الخالدة باستبدال القوانين القديمة التي لم تعد ت
بقوانين جديدة ذات أحكام عادلة ومنصفة تعطي المواطنين حقوقهم وبناء على ما توفر لهذه الوزارة من 

مآخذ عديدة على قانون الخدمة المدنية الحالي فقد وجدت أن الضرورة ملحة لتغيير القانون المذكور ولم 
حصلت أثناء تطبيق القانون المذكور المشار إليه والشكاوى  يكن الدافع لهذا التغيير مجرد المشاكل التي

العديدة التي أثيرت تجاهه فقط ، وإنما لوضع مبادىء ضرورية تشعر الموظف والمستخدم بوجود حماية 
.  لحقوق وضمان لمستقبله 

كور أو ولمـتا كان بين الموظفين عدد قليل ممن نالهم الغبن في تحويل رواتبهم عند صدور القانون المذ
ألنهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فإن هذه الالئحة أنصفت هؤالء 

بتالفي ما خسروه كما أولت هذه الالئحة أهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف 
منحت من الدراسة للحصول على شهادة أعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع ، و

ينجح في الدورات التدريبية قدماً للترفيع تشجيعاً للموظفين على زيادة كفاءتهم ودربتهم في مجال 
واعتبرت العطالت المدرسية خدمة فعلية ألغراض التثبيت بعد ان لم تكن تحتسب لهذا الغرض . عملهم 

ف عملها عن عمله السابق كما اقتصرت مدة التجربة في الترفيع على من يرفع الى وظيفة جديدة يختل.
فقط، وكذلك استثنت هذه الالئحة حملة الشهادات العالية والموظفين المستقلين المثبتين في الخدمة 

ولعدم امكان تمتع الموظف الذي ال . عند عودتهم اليها من االختبار عند التعيين إالّ في حاالت المنافسة
الئحة على منحه اجازة اعتيادية أو مرضية براتب تام كما يزال تحت التجربة بأية إجازة فقد نصّ في هذه ال

أسعف المسؤولون من الموظفين والمستخدمين بمنحهم إجازة مرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان 
وأعطى موظف الخدمة التعليمية رواتب العطلة الصيفية عند انتهاء خدمته في النصف الثاني من السنة 

المذكورة بعد أن لم يكن له مثل هذا الحقّ ولقلة مدد إجازات المستخدم  الدراسية أو في خالل العطلة
االعتيادية والمرضية في القانون الحالي فقد زيدت هذه االجازات بحيث أصبحت نصف ما يستحقه 



.  الموظف 
ع وبالنظر لما ظهر لهذه الوزارة من أن مدة االجازة الدراسية ال تساعد على إكمال تحصيل الموظف المتمت
بها وذلك لقصر مدتها البالغة سنتين فقد زيدت مدتها وجعلت أربع سنوات كما فسح المجال لزيادة عدد 

.  المجازين للدراسة خارج العراق بما يتالءم وسياسة الجمهورية في تشجيع التحصيل العالي 
صات عما هي عليه اآلن مع منح مخص% ٥وزيـدت كذلك نسبة مخصصات األعمال االضافية بمقدار 

.  دنانير شهرياً للممرضات في المستشفيات والمستوصفات العسكرية ) ٦(مقدارها 
ويتضــح مما تقدم أن هذه الالئحة تمتاز بشمول المستخدمين باألحكام التي كانت مقتصرة فقط في 
القانون الملغى وتشجيعاً للموظف والمستخدم على الزواج فقد نصت هذه الالئحة على تسليف من 

لزواج سلفة خاصة تعادل رواتبه االسمية ألربعة أشهر تسترد منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في يروم ا
السنة الثانية من زواجه ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحقة فيها ويعفى المستلف من 

.  تسديد كل قسط سنوي من هذه األقساط كلما أنجب ولداً نتيجة ذلك الزواج
نظر في أجور معالجة الموظف والمستخدم في المستشفيات الحكومية فخفضت عما وكــذلك أعيد ال
.  كما وضعت نصوص واضحة لقضايا التضمين لضمان حقوق الخزينة تجاه المقصرين . هي عليه اآلن

هــذا ما تناولته األحكام والمبادىء الرئيسية التي تضمنتها هذه الالئحة وسيجد الموظفون 
هذا عالوة على أن . بيقها مزايا عديدة أخرى ال يتسع المجال لذكرها تفصيالً والمستخدمون عند تط

 .الالئحة صيغت بدقة قانونية أكثر وسبكت بأحكام وفصاحة بحيث ال تترك مجاالً للتأويل في التطبيـــق 
 


