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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

  

وظیفة عامةالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

قانوننوع التشریع :
٤رقم التشریع :

٢٠٠٩/٠٦/٠٥تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩عنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٤١١٦ تاریخ العدد : ٢٠٠٩/٠٤/٠٦ | رقم الصفحة : ١ | عدد الصفحات :المصدر :
٨ | رقم الجزء :٠ |

مالحظة:   
     

 

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام المادة (٦١/أوال) من الدستور واستنادا إلى أحكام المادة (١٠٧)والفقرة (أ)
من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور. 

قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ١٩/ ٣ / ٢٠٠٩ 
إصدار القانون اآلتي :

المادة ١

یقصد بالتعاریف اآلتیة المعاني المبینة إزاءھا: 
أوالً – المجلس : مجلس الخدمة العامة اإلتحادي. 

ثانیاً – رئیس المجلس: رئیس مجلس الخدمة العامة اإلتحادي. 
ثالثاً – الھیأة : ھیأة رئاسة مجلس الخدمة العامة اإلتحادي. 

رابعاً – المعھد : معھد الوظیفة العامة.

الفصل الثاني
التأسیس واألھداف والوسائل

المادة ٢

– یؤسس مجلس یسمى (مجلس الخدمة العامة اإلتحادي) یرتبط بمجلس النواب ویتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل
المالي واإلداري ویمثلھ رئیسھ أو من یخولھ.
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المادة ٣

یھدف المجلس إلى: 
أوالً : رفع مستوى الوظیفة العامة وتنمیة وتطویر الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساویة وضمان مبدأ المساواة

للمؤھلین إلشغالھا. 
ثانیاً : تخطیط شؤون الوظیفة العامة والرقابة واإلشراف علیھا. 

ً : تطویر الجھاز اإلداري ، ورفع مستوى الھیكل الوظیفي للدولة وتطویر كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفیر ثالثا
الرعایة االجتماعیة المالئمة لھم بالتنسیق مع الجھات المختصة.

المادة ٤

یحقق المجلس أھدافھ بالوسائل اآلتیة : 
أوالً: تأسیس معھد یسمى (معھد الوظیفة العامة) وینظم عملھ بقانون. 

ثانیاً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطویر الوظیفي في وزاراتھم أثناء الخدمة بالتنسیق مع المجلس.

الفصل الثالث
ھیكلیة وآلیة عمل المجلس

المادة ٥

أوال – یتكون المجلس من رئیس و نائب للرئیس و تسعھ أعضاء متفرغین ممن یحمل شھادة جامعیھ أولیھ في األقل على
إن یكون (٣) ثالثة منھم في القانون و (٣) ثالثة منھم في اإلدارة و االقتصاد وواحد في كل من الطب و الھندسة و

ألزراعھ.(١) 
ثانیاً - أ – یكون رئیس المجلس بدرجة خاصة. 

ب- یكون نائب رئیس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدیر عام. 
ً - یرشح مجلس الوزراء رئیس المجلس ونائبھ وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في ھذا القانون، ویصادق علیھم ثالثا

مجلس النواب. 
رابعاً - یكون الترشیح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من ھذه المادة وفقا لآللیة اآلتیة: 

أ- یُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقدیم في جمیع وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء ولفترة ال تقل عن
(٢٠) عشرین یوماً وال تزید عن (٣٠) ثالثین یوماً. 

ب – یتضمن اإلعالن كل شروط المرشحین الواردة في ھذا القانون. 
خامساً - یشترط في رئیس المجلس ونائبھ وأعضاء المجلس توفر ما یأتي: 

أ  - أن یكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤھلھ لشغل ھذه الوظیفة وممن لھ خدمة فعلیة وممارسة في اختصاصھ مدة ال
تقل عن (١٥) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشھادة الجامعیة األولیة، وتكون ھذه الخدمة (١٢) اثنتا عشر سنة

للحاصل على شھادة الماجستیر، و(١٠) عشر سنوات للحاصل على شھادة الدكتوراه. 
ب- أن یكون عراقیا ال یقل عمره عن (٣٧) سبعة وثالثین سنة. 

جـ- أن یكون حسن السیرة والسلوك. 
د – أن ال یكون مشموالً بقانون المساءلة والعدالة . 

ھـ - أن ال یكون محكوما علیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف.
سادساً - یعین الرئیس ونائب الرئیس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (٥) خمس سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة. 

سابعاً - یمارس رئیس المجلس صالحیة الوزیر المختص فیما یتعلق بالشؤون اإلداریة والمالیة الخاصة بالمجلس. 
ثامناً - یعزل رئیس المجلس أو نائبھ أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس
النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو االستقامة أو اإلخالل الجسیم بواجبات الوظیفة ، ویحرم من امتیازات الوظیفة المعین

فیھا بموجب ھذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

المادة ٦
� آل أ
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یؤدي رئیس المجلس ونائبھ الیمین القانونیة قبل مباشرتھما بأعمالھما إمام مجلس النواب وبالصیغة اآلتیة: (( اقسم با�
العلي العظیم أن أؤدي واجباتي بأمانة وحیاد واستقالل وإخالص واحرص على تطبیق الدستور والقوانین واألنظمة

وأحافظ على أسرار الوظیفة وكرامتھا )) .

المادة ٧

یحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ.

المادة ٨

أوالً : یكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة أعضاء إضافة إلى رئیس المجلس أو نائبھ . 
ثانیا : تصدر قرارات المجلس باألغلبیة المطلقة لألعضاء وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معھ

الرئیس.

الفصل الرابع
مھام المجلس

المادة ٩

 یتولى المجلس المھام اآلتیة: 
أوالً : تنفیذ قانون الخدمة العامة االتحادیة عند تشریعھ وتنفیذ كل ما یتعلق بالوظیفة العامة االتحادیة في القوانین النافذة. 

ثانیاً : التعیین وإعادة التعیین والترقیة في الخدمة العامة ویكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معاییر
المھنیة والكفاءة. 

ثالثاً: تخطیط شؤون الوظیفة العامة واإلشراف والرقابة علیھا في دوائر الدولة ورسم سیاسات الخدمة العامة وتحدید
وسائل تنفیذھا وتقییم مستوى االنجاز. 

رابعاً : اقتراح مشروعات القوانین واألنظمة الخاصة بتنظیم وتطویر شؤون الوظیفة العامة أو إبداء الرأي فیھا وبالتنسیق
مع وزارة المالیة. 

ً : إعداد الھیكل الوظیفي للوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فیھا وظیفة عامة بالتنسیق مع خامسا
الجھات المعنیة. 

سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالھا بالتنسیق مع األجھزة المختصة في وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي
والجھات األخرى ذوات العالقة. 

سابعاً: رسم سیاسة التأھیل والتدریب في معھد الوظیفة العامة . 
ثامنا: رسم سیاسة التأھیل والتدریب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خالل مدارس التطویر الوظیفي في الوزارات

وبالتنسیق مع األجھزة المختصة في وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي والجھات األخرى ذوات العالقة. 
تاسعاً: وضع السیاسات والضوابط الكفیلة بتحقیق التوازن بین عدد الموظفین في دوائر الدولة المختلفة وبین الخدمة

المؤداة. 
عاشراً : إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطویر الوظیفة العامة وتقدیم التوصیات في شأنھا الى الجھات المعنیة في

الدولة وبالتنسیق مع األجھزة المختصة في الوزارات . 
حادي عشر: إعداد تقریر سنوي عن أعمال المجلس یتضمن نتائج المراجعة لعملیات التوظیف والتوصیات التي یراھا

ضروریة لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعھ الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء. 
ثاني عشر :إعداد تقریر سنوي عن كل وزارة أو جھة غیر مرتبطة بوزارة ورفعھ الى مجلس النواب ومجلس الوزراء

یتضمن التوصیات والمقترحات الالزمة لضمان حسن اداء العمل. 
ثالث عشر: 

أ - إعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس. 
ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة االتحادیة فیما یتعلق باالعتمادات المطلوبة للموظفین

والنفقات اإلداریة والموافقة علیھا وتقدیمھا الى مجلس الوزراء. 
رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات واإلحصاءات وتقدیم المقترحات المتعلقة بتحقیق التوازن بین ھیكل الرواتب

أ
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وبین المستوى المعیشي العام في ضوء تكالیف المعیشة وأسعار السلع والخدمات والمعاییر اإلقتصادیة وتحدید الحد
االدنى لمعیشة الفرد في الوظیفة العامة بالتنسیق مع الجھات المختصة. 

خامس عشر: للمجلس اختبار مؤھالت األشخاص المراد تعیینھم أو أعادة تعیینھم بالمقابلة أو باالمتحان التحریري أو
بھما معاً للوقوف على صفاتھم ولیاقتھم ویستثنى من ذلك من لھ خدمة سابقة في وظیفة مثبت فیھا أو یحمل شھادة عالیة

إال إذا كان عدد المتقدمین للوظائف المطلوب إشغالھا أكثر من عدد تلك الوظائف. 
سادس عشر: یراعي المجلس في إداء عملھ أحكام  المادة (١٠٥) من الدستور على أن تنطبق على الجمیع شروط

وأوصاف الوظیفة.

الفصل الخامس
الھیكل التنظیمي

المادة ١٠

– یتكون المجلس من التشكیالت اآلتیة: 
أوالً : الدائرة اإلداریة والمالیة. 

ثانیاً : الدائرة القانونیة. 
ثالثاً: دائرة البحوث والدراسات اإلداریة. 

رابعاً: دائرة التطویر اإلداري. 
خامساً: دائرة التنسیق والمتابعة مع الوزارات والجھات الحكومیة. 

سادساً: معھد الوظیفة العامة ویرتبط بدائرة التطویر اإلداري . 
سابعاً : مكتب رئیس المجلس.

المادة ١١

أوالً :یدیر الدوائر المنصوص علیھا في البنود(أوال) و( ثانیاً) و(ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة (١٠) من ھذا
القانون مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في حقل االختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولھ خدمة
فعلیة ال تقل عن (١٥) خمس عشر سنة, وال تقل عن (١٣) ثالث عشر سنة للحاصل على شھادة الماجستیر وال تقل عن

(١٠) عشر سنوات للحاصل على شھادة الدكتوراه. 
ثانیاً : یدیر مكتب رئیس المجلس مدیر حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل ولھ خدمة فعلیة ال تقل عن (٨) ثمان

سنوات. 
ثالثاً: تحدد مھام التشكیالت المنصوص علیھا في المادة (١٠) من ھذا القانون وتقسیماتھا ومھامھا بنظام داخلي یصدره

المجلس. 
رابعاً: یحدد مالك المجلس باقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالیة.

الفصل السادس
أحكام ختامیة

المادة ١٢

– لرئیس المجلس أو نائبھ حضور اجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستھا لإلعتمادات المخصصة للموظفین
والنفقات اإلداریة والمالیة في الوزارات كافة والجھات غیر المرتبطة بوزارة إلدراجھا في مشروع الموازنة العامة أو

دراسة تشریع أو إلغاء أو تعدیل القوانین المتعلقة بالوظیفة العامة.
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المادة ١٣

للمجلس اإلستعانة بذوي الخبرة واإلختصاص في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في شؤون الوظیفة العامة مقابل
مكافأة یحددھا المجلس وفقاً للقانون والتعلیمات النافذة.

المادة ١٤

تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة واألقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في
إقلیم وللمجلس اقتراح ھذا القانون.

المادة ١٥

للمجلس إصدار نظام داخلي وتعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون.

المادة ١٦

تؤسس األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم مجلس خدمة مدنیة یتولى جمیع شؤون الوظیفة المدنیة التي ھي من
صالحیات األقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، وعلى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة.

المادة ١٧

ال یعمل بأي نص قانوني یتعارض وأحكام ھذا القانون .

المادة ١٨

ینفذ ھذا القانون بعد مضي (٦٠) ستین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

        طارق الھاشمي                 عادل عبد المھدي                 جالل طالباني 
    نائب رئیس الجمھوریة          نائب رئیس الجمھوریة           رئیس الجمھوریة

االسباب الموجبة
ظ ظ أ
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من أجل تنظیم شؤون الوظیفة العامة وتحریرھا من التسییس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكیل مؤسسة مھمتھا
تطویر العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد واألسس  السلیمة وتأمین العدالة والحیادیة وضمان معاییر الكفاءة في

التعیین وإعادة التعیین والترقیة وتطبیقا للمادة (١٠٧) من الدستور, شرع ھذا القانون.

الھوامش

١- یلغى نص البند ( أوال ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة االتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ بموجب المادة
رقم ١ من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ 

النص القدیم للفقرة ( اوال)

– أوالً - یتكون المجلس من رئیس ونائب للرئیس وسبعة أعضاء متفرغین ممن یحمل شھادة جامعیة أولیة في األقل على
أن یكون (٢) اثنان منھم في القانون و(٢) اثنان منھم في اإلدارة واالقتصاد، وواحد في كل من الطب والھندسة

والزراعة.
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