
 

  بأسم الشعب 

  مجلس الرئاسة 

ة         ) اوال   / ٦١( بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة          دة القانوني من الدستور ولمضي الم
  .من الدستور) أ/ خامسا  / ١٣٨( المنصوة عليها في المادة 

   . ١٤/٣/٢٠٠٨صدر القانون االتي بتاريخ 

  ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(رقم 

  ي اقليمقانون المحافظات غير المنتظمة ف

  تمهيد 

  ١مادة 

  :يقصد بالمصطلحات االتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء آل منها 

  .قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم: القانون 

  .مجلس النواب العراقي: مجلس النواب 

  .وحدة ادارية ضمن حدودها الجغرافية وتتكون من اقضية ونواح وقرى: المحافظة 

  .مجلس المحافظة: المجلس 

  . مجلس الناحية-مجلس القضاء  : المجلس المحلي 

  . مجلس الناحية– مجلس القضاء –مجلس المحافظة : المجالس 

  . الناحية– القضاء –المحافظة : الوحدة االدارية 

  . مدير الناحية– القائممقام –المحافظ : رئيس الوحدة االدارية 

ا   درا:  المناصب العلي ات     الم اء الجامع شمل رؤس ة ، وال ت ي المحافظ ة ف زة االمني اء االجه امون ورؤس ء الع
  .والقضاة وقادة الجيش

  . من عدد االعضاء١+ تتحقق بنصف : االغلبية المطلقة 

  . من عدد االعضاء الحاضرين بعد اآتمال النصاب١+ تتحقق بنصف : االغلبية البسيطة 

  



 

  الباب االول

  المجالس واجراءات تكوينها

  

  ٢مادة 

ا حق اصدار   : اوال ة له ة للمحافظ دود االداري ة ضمن الح شريعية ورقابي لطة ت ى س و اعل ة ه مجلس المحافظ
ا ال    ة بم ة االداري دأ الالمرآزي ق مب ن ادارة شؤونها وف ا م ا يمكنه ة بم دود المحافظ ي ح ة ف شريعات المحلي الت

  .يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية 

  .المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب يخضع مجلس : ثانيا 

  

  

  ٣مادة 

ل                        – ١: اوال   د واحد لك ا مقع دا، يضاف اليه  ) ٢٠٠٠٠٠(  يتكون مجلس المحافظة من خمسة وعشرين مقع
  .خمسمائة نسمة  ) ٥٠٠٠٠٠( مائتي الف نسمة لما زاد عن 

  .ل خمسين الف نسمة  يتكون مجلس القضاء من عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لك– ٢

  . يتكون مجلس الناحية من سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل خمسة وعشرون الف نسمة – ٣

  . ان يتم انتخاب اعضاء المجالس عن طريق االنتخاب السري المباشر حسب قانون االنتخابات للمجالس – ٤

) اوال(اعد التي يتم اضافتها الى ما ورد في البند          يتم اعتماد احدث االحصائيات الرسمية لمعرفة عدد المق       : ثانيا  
  .من هذه المادة 

  

  ٤مادة 

  تكون مدة الدورة االنتخابية للمجالس ، اربع سنوات تقويمية ، تبدا باول جلسة لها 

  

  

  



 

  الفصل االول

  شروط العضوية وانتهاءها

  الفرع االول

  شروط العضوية

  

  ٥مادة 

  : الشروط االتية يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق

  .ان يكون عراقيا آامل االهلية اتم الثالثين سنة من عمره عند الترشيح : اوال 

  .ان يكون حاصال على شهادة االعدادية آحد ادنى او ما يعادلها : ثانيا 

  . ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف : ثالثا 

ل عن           ان يكو : رابعا   دة ال تق ن من ابناء المحافظة بموجب سجل االحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لم
  . عشر سنوات على ان ال تكون اقامته فيها الغراض التغيير الديمغرافي 

  .ان ال يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات االمنية عند ترشحه : خامسا 

  . كام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله ان ال يكون مشموال باح: سادسا 

  . ان ال يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي : سابعا 

  

  الفرع الثاني

  انتهاء العضوية

  

   ٦مادة 

  :تنتهي العضوية بانتهاء مدة الدورة االنتخابية او في الحاالت االتية : اوال

ى                و – ١ اءا عل فاة العضو او اصابته بعاهة مستديمة او بعجز او مرض خطير يمنعه من االستمرار في عمله بن
  .قرار صادر من لجنة طبية مختصة 



 

وم                – أ   – ٢ ذي يق  لعضو المجلس او المجالس المحلية ان يقدم استقالته تحريريا الى رئيس المجلس المعني ال
  .لبت فيها بدوره بعرضها في اول جلسة تالية لغرض ا

دم االستقالة                       –ب   ة اصرار العضو مق  تعد االستقالة مقبولة باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس او في حال
  .حتى وان تم رفضها من قبل المجلس باالغلبية المطلقة 

   يعد العضو مقاال اذا تخلف عن الحضور اربع جلسات متتالية او غاب– ٣

خالل مدة اربعة اشهر ، دون عذر مشروع، يدعو المجلس العضو لغرض               ربع عدد جلسات المجلس      ) ٤/١ ( 
اال                                 د العضو مق ه بموعدها ويع اريخ تبليغ ل من ت ى االق ام عل د سبعة اي د بع سة تعق االستماع الى اقواله في جل

  .بقرار يتخذه المجلس باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس 

ادة                 للمجلس انهاء العضوية باالغلبية المطلق     – ٤ واردة في الم ( ة لعدد اعضائه في حالة تحقق احد االسباب ال
  .من هذا القانون  ) ٨( فقرة  ) ٧

  . عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية – ٥

ادة من                   : ثانيا   ذه الم يكون التعويض عند انتهاء عضوية العضو وتحقق احدى الحاالت المنصوص عليها في ه
سها ، اذا آانت اال        ام                         القائمة نف ا للنظ اآثر عدد من االصوات طبق وائم او ممن اتى ب ام الق ات بموجب نظ نتخاب

  .االنتخابي المعمول به 

ا من     ) ٣٠( لعضو المجلس الطعن بقرار انهاء العضوية امام محكمة القضاء االداري خالل   : ثالثا   ين يوم ثالث
  .تاريخ تبلغه بالقرار 

   في هذه المادة على المجالس المحلية تسري احكام انتهاء العضوية الواردة: رابعا 

  

  الفصل الثاني

  اختصاصات مجلس المحافظة والمجالس المحلية

  الفرع االول

  اختصاصات مجلس المحافظة

  

  ٧مادة 

  :يختص مجلس المحافظة بما يلي 



 

دها المجلس                   : اوال   سة يعق دد اعضاء المجلس في اول جل ة لع ة المطلق ه باالغلبي  انتخاب رئيس المجلس ونائب
سة برئاسة                       د الجل ات وتنعق ائج االنتخاب ى نت اريخ المصادقة عل يدعو لها المحافظ خالل خمسة عشر يوما من ت

  .اآبر االعضاء سنا

ة تحقق احد           : ثانيا   دد اعضاء المجلس في حال اقالة رئيس المجلس او نائبه من المنصب باالغلبية المطلقة لع
  .دة بناءا على طلب ثلث االعضاءمن هذه الما ) ٨( االسباب الواردة في الفقرة 

ا من ادارة                    : ثالثا   ا يمكنه ة بم ة والمالي شؤون االداري اصدار التشريعات المحلية واالنظمة والتعليمات لتنظيم ال
  .شؤونها وفق مبدا الالمرآزية االدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية

ا  ة بال  : رابع ة للمحافظ سياسة العام م ال ة     رس ط المتعلق وير الخط ال تط ي مج ة ف وزارات المعني ع ال سيق م تن
  .بالمحافظة

  . اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجها في الموازنة العامة للمحافظة - ١:خامسا 

ا                 – ٢  المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة المحال اليها من المحافظ ، واجراء المناقلة بين ابوابه
ز المحافظة  بموا ع لمرآ ايير الدستورية في التوزي ى ان تراعى المع دد االعضاء ، عل ة لع ة المطلق ة االغلبي فق

  .واالقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة االتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفدرالية 

ة باستثناء         : سادسا   ات         الرقابة على جميع انشطة الهيئات التنفيذية المحلي اآم والوحدات العسكرية والكلي  المح
  .والمعاهد لضمان حسن اداء اعمالها عدا الدوائر ذات االختصاص االتحادي

 انتخاب المحافظ ونائبيه باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من         – ١:سابعا  
  .تاريخ انعقاد اول جلسة له 

ين المرشحين                  اذا لم يحصل اي من الم      – ٢ افس ب تم التن رشحين على االغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ي
  .الحاصلين على اعلى االصوات وينتخب من يحصل على اآثرية االصوات في االقتراع الثاني 

سيطة                      – ١: ثامنا   ة الب د عدم قناعة االغلبي  استجواب المحافظ او احد نائبيه بناءا على طلب ثلث اعضائه وعن
دد                       باجوبة ة لع ة المطلق ة االغلبي اال بموافق ر مق ة ويعتب سة ثاني  المستجوب يعرض للتصويت على االقالة في جل

  :اعضاء المجلس ويكون طلب االقالة او التوصية بها مستندا على احد االسباب الحصرية االتية 

  . عدم النزاهة او استغالل المنصب الوظيفي –ا 

  . التسبب في هدر المال العام –ب 

  . فقدان احد شروط العضوية –ج 

  . االهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية -د 

ذآورة                – ٢  لمجلس النواب اقالة المحافظ باالغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس االسباب الم
  .اعاله 



 

  .من هذا القانون  ) ٥( في المادة  يعد المحافظ مقاال عند فقدانه الحد الشروط المنصوص عليها – ٣

اريخ                      – ٤ ا من ت ا خالل خمسة عشر يوم ة العلي  للمحافظ ان يعترض على قرار االقالة ، امام المحكمة االتحادي
ة ان                            ذه الحال ه في ه سجيله وعلي اريخ ت تبليغه بالقرار وعلى المحكمة ان تبت في االعتراض خالل شهر من ت

  .ومية لحين البت في االعتراض يقوم بتصريف اعمال المحافظة الي

رة               – ٥ ا في الفق ة      ) ٤(  يقوم مجلس المحافظة بعد نهاية مدة الطعن المشار اليه رار االقال اعاله او تصديق ق
د                        ام البن ا الحك د وفق ه بانتخاب محافظ جدي راض علي  ) ٧( من قبل المحكمة االتحادية العليا في حالة وقوع اعت

  .ها ثالثين يوما من تاريخ التصديق او انتهاء مدة الطعن من هذه المادة خالل مدة اقصا

ة               – ١:تاسعا   ة المطلق ا في المحافظة وباالغلبي ة اشخاص الشغال المناصب العلي ى ترشيح ثالث  المصادقة عل
ين                                 وزير المختص تعي ى ال ل عن خمسة وعل ا ال يق راح من المحافظ بم ى اقت اءا عل لعدد اعضاء المجلس وبن

  .احدهم 

ى طلب خمس                        اعفا – ٢ اءا عل ة العضاء المجلس بن ة المطلق ء اصحاب المناصب العليا في المحافظة باالغلبي
وزير                 اقتراح من ال ة ب عدد اعضاء المجلس او بناءا على اقتراح من المحافظ ولمجلس الوزراء آذلك حق االقال

  .من هذه المادة  ) ٨( المختص استنادا لالسباب الواردة في الفقرة 

ة في المحافظة عن طريق            الم: عاشرا   ل المؤسسات االمني ة من قب صادقة على الخطط االمنية المحلية المقدم
  .المحافظ بالتنسيق مع الدوائر االمنية االتحادية مع مراعاة خططها االمنية 

ى االقضية : احد عشر  ة عل رات االداري ى اجرء التغيي دد اعضاء المجلس عل ة لع ة المطلق المصادقة باالغلبي
ة ضمن       والنو شكيالت اداري ا من ت احي والقرى بالدمج واالستحداث وتغيير اسمائها ومراآزها وما يترتب عليه

  .حدود المحافظة بناءا على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس 

  .اصدار جريدة تنشر فيها آافة القرارات واالوامر التي تصدر من المجلس : ثاني عشر 

  .فظة مستوحى من االرث التاريخي والحضاري لها اختيار شعار للمحا:ثالث عشر

ة               : رابع عشر    ه باالغلبي صادق علي ه وي سة ل اريخ اول جل ي لعمل المجلس خالل شهر من ت ام داخل رار نظ اق
  .المطلقة 

تراتيجية  : خامس عشر  تها ووضع الخطط االس ة ، ورسم سياس االت آاف ي المج ة ف ات المحافظ د اولوي تحدي
  .رض مع التنمية الوطنية لتنميتها بما ال يتعا

ات التي                  : سادس عشر    ول او رفض التبرعات والهب المصادقة باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على قب
  .تحصل عليها المحافظة 

  .ممارسة اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في الدستور او القوانين النافذة : سابع عشر 

  



 

  الفرع الثاني

  ليةاختصاصات المجالس المح

  اختصاصات مجلس القضاء: اوال

  ٨مادة 

دعوة من            : اوال   انتخاب رئيس مجلس القضاء باالغلبية المطلقة لعدد االعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس ب
ر  سة برئاسة اآب د الجل ات وتنعق ائج االنتخاب ى نت اريخ المصادقة عل ا من ت ام خالل خمسة عشر يوم القائممق

  .االعضاء سنا 

ة تحقق احد االسباب                اعفا: ثانيا   ء رئيس مجلس القضاء من المنصب باالغلبية المطلقة لعدد االعضاء في حال
  .من هذا القانون بناءا على طلب ثلث االعضاء  ) ٨( الفقرة  ) / ٧( الواردة في المادة 

ة     انتخاب القائممقام باالغلبية المطلقة لعدد اعضاءه واذا لم يحصل اي من المرشحين ع                – ١: ثالثا   ى االغلبي ل
ي        ة االصوات ف ى اآثري صل عل ن يح ب م ى االصوات وينتخ ى اعل لين عل ين الحاص افس ب تم التن ة ي المطلوب

  .االقتراع الثاني 

ى طلب                             – ٢ اءا عل ى طلب ثلث عدد االعضاء او بن اءا عل دد اعضاءه بن ة لع  اقالة القائممقام باالغلبية المطلق
   ) .٧( من المادة  ) ٨( وص عليها في البند المحافظ ، في حالة تحقق احد االسباب المنص

  .مراقبة سير عمليات االدارة المحلية في القضاء : رابعا 

  . اعداد مشروع موازنة مجلس القضاء – ١: خامسا 

  . المصادقة على خطط الموازنة لدوائر القضاء واحالتها الى المحافظ – ٢

  .الموافقة على تسمية الشوارع وتخطيط الطرق : سادسا 

ام                   : سابعا   سيق مع مجلس المحافظة وضمن المخطط الع الموافقة على التصاميم االساسية في القضاء ، بالتن
  .للحكومة االتحادية 

  .مراقبة وتقييم النشاطات التربوية في حدود القضاء وتقديم التوصيات بشانها عبر مجلس المحافظة : ثامنا 

ى تطوير الزراعة             مراقبة تنظيم استغالل االراضي العا     : تاسعا   ة للقضاء والعمل عل ة الجغرافي ة ضمن الرقع م
  .والري 

  .المصادقة على الخطة االمنية المقدمة من قبل رؤوساء االجهزة االمنية المحلية عبر القائممقام : عاشرا 

  .اية اختصاصات اخرى يخولها اياه مجلس المحافظة بما ال يتعارض مع القوانين النافذة : احد عشر 

  .وضع النظام الداخلي لمجلس القضاء :  عشر ثاني



 

  ٩مادة 

  : باتباع االتي – بغية انجاح عمله –يقوم مجلس القضاء 

س           : اوال  ى مجل ا ال ضاء واحالته وير الق ة بتط االت المتعلق ل المج ي آ ة ف وث العلمي ات والبح ديم الدراس تق
  .المحافظة 

  .التابعة للقضاء بما يضمن تحقيق المصلحة العامة التعاون والتنسيق والتشاور مع مجالس النواحي : ثانيا 

  

  ١٠مادة 

ة للمجلس                 يحق لرئيس الوحدة االدارية ورؤساء االجهزة االمنية ومدراء الدوائر حضور االجتماعات االعتيادي
  .بناءا على دعوة المجلس لهم دون ان يكون لهم حق التصويت 

  

  ١١مادة 

رار                في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء        ان الق و آ ا ل ر فيم ة لالخي رارات المحافظة تكون االولوي  وق
  .المتخذ متعلقا بعموم المحافظة 

  

  اختصاصات مجلس الناحية: ثانيا

  

  ١٢مادة 

  :يختص مجلس الناحية بما يلي 

دعوة من    : اوال   انتخاب رئيس مجلس الناحية باالغلبية المطلقة لعدد االعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس ب
ر                         مد سة برئاسة اآب د الجل ات وتنعق ائج االنتخاب ى نت ير الناحية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عل

  .االعضاء سنا 

واردة في                : ثانيا   ة تحقق احد االسباب ال دد االعضاء في حال اعفاء رئيس مجلس الناحية باالغلبية المطلقة لع
  . على طلب ثلث االعضاء من هذا القانون بناءا ) ٨( الفقرة  ) / ٧( المادة 

ا  ى       – ١: ثالث حين عل ن المرش صل اي م م يح ضاء واذا ل دد االع ة لع ة المطلق ة باالغلبي دير الناحي اب م  انتخ
  .االغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على اعلى االصوات ، وينتخب من يحصل على اآثرية االصوات 



 

ة         – ٢ ة المطلق ة باالغلبي دير الناحي ام                     اقالة م ى طلب خمس عدد االعضاء او القائممق اءا عل دد اعضاءه بن  لع
   ) .٨( الفقرة  ) / ٧( لالسباب المذآورة في المادة 

  .الرقابة على سير عمليات االدارة في الناحية : رابعا 

  .الرقابة على الدوائر المحلية ورفع التوصيات الالزمة في هذا الشان الى مجلس القضاء : خامسا 

  :سادسا

  .عداد مشروع موازنة مجلس الناحية ا -١
 .المصادقة على خطط الموازنة لدوائر الناحية واحالتها الى مجلس القضاء -٢

ابعا ة   : س ل ادارة شرطة الناحي ن قب ة م ة المقدم ة المحلي ة االمني ى الخط سيطة عل ة الب صادقة باالغلبي الم
  .بواسطة مدير الناحية

ى مجلس                تقديم الدراسات والبحوث العلمية في    : ثامنا   ا ال ة واحالته ة بتطوير الناحي  آافة المجاالت المتعلق
  .القضاء 

  .التعاون والتنسيق مع مجالس النواحي االخرى ومجلس القضاء بما يحقق المصلحة العامة : تاسعا 

  .وضع النظام الداخلي لمجلس الناحية : عاشرا 

ا ال          لمجلس المحافظة او مجلس القضاء ان يمنح مجلس الناح            : احدى عشر    ة اي اختصاصات اخرى بم ي
  .يتعارض مع القوانين النافذة

  ١٣مادة 

يحق للقائممقام حضور جلسات مجلس الناحية االعتيادية بناءا على دعوة االخير له دون ان يكون له الحق في      
  .التصويت 

  

  ١٤مادة 

ر          ة لالخي رار     في حالة تعارض قرارات مجلس الناحية مع قرارات مجلس القضاء تكون االولوي ان الق و آ ا ل  فيم
  .المتخذ يتعلق بعموم القضاء 

  

  

  

  



 

  الفرع الثالث

  الحقوق واالمتيازات

  

  ١٥مادة 

  . يتمتع اعضاء المجالس بحرية في ابداء ارائهم في المناقشات – ١

ر من                           – ٢ سة واحدة او اآث ة احد االعضاء عن جل  للمجالس ان تقرر باغلبية عدد اعضاءها الحاضرين تنحي
  . تصرف في مجلسه تصرفا اساء الى سمعة المجلس الذي هو عضو فيه جلستها اذا

  

  ١٦مادة 

انون      ق ق ة الغراض تطبي ة عام ا بخدم دة عضويته مكلف اء م ي اثن ة ف الس المحلي د عضو المجلس والمج يع
  .العقوبات 

  

  ١٧مادة 

دير الع         : اوال  اه الم ا يتقاض ادل م هرية تع اة ش ه مكاف ل خدمت ي مقاب س ف ضو المجل ستحق ع ب  ي ن رات ام م
  .ومخصصات 

اون                       : ثانيا   ا يتقاضاه مع ادل م اة شهرية تع يستحق اعضاء المجالس المحلية مقابل خدمتهم في المجلس مكاف
  .مدير عام من راتب ومخصصات 

   .٢٠٠٣ / ٤ / ٩تسري احكام هذه المادة على اعضاء المجلس الذين شغلوا مناصبهم بعد : ثالثا 

  

  ١٨مادة 

ه             ال يجوز الج  : اوال   ى وظيفت العودة ال ه الحق ب مع بين عضوية المجالس واي عمل او منصب رسمي اخر ول
ا                    االولى بعد انتهاء مدة عضويته وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل به

  .وعلى العودة اليها بعد انتهاء مدة العضوية 

  .الغراض العالوة والترفيع والعالوة مدة عضوية العضو في المجالس خدمة : ثانيا 



 

د           – أ – ١: ثالثا   ذين شغلوا مناصبهم بع ا المحافظ ال ة ونائب  يمنح اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات االداري
ى          % ٨٠ راتبا تقاعديا ال يقل عن       ٢٠٠٣ / ٤ / ٩تاريخ   انون عل من المكافاة الشهرية المحددة بموجب هذا الق

  .ن سنة او في حالة اصابته بعجز اعاقه عن اداء مهامه اثناء مدة العضوية ان ال تقل الخدمة الفعلية ع

شغلون مناصبهم بموجب   –ب  ذين ي افظ ال ا المح ة ونائب دات االداري اء الوح الس ورؤس ستحق اعضاء المج  ي
د ان          % ٨٠احكام هذا القانون راتبا تقاعديا ال يقل عن          انون بع اء  من المكافاة التي يتقاضونها بموجب هذا الق ته

  .مدة الدورة االنتخابية او في حالة اصابته بعجز يعيقه باداء مهامه 

اء       – ٢ الس ورؤس ضاء المج دي الع ب التقاع د الرات د الموح انون التقاع ق ق شرعيون وف ة ال ستحق الورث  ي
  .الوحدات االدارية ونائبا المحافظ في حالة وفاته او استشهاده في اثناء مدة العضوية 

  

  ١٩مادة 

  .يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس ، بحضور االغلبية المطلقة لعدد االعضاء : اوال 

ى                         : ثانيا   م ينص عل ا ل سيطة م ة الب ة باالغلبي تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة ، والمجالس المحلي
  .خالف ذلك 

  

  ٢٠مادة 

ى طلب ثلث االعضاء            يحل المجلس والمجالس المحلية باالغلبية المطلقة لعدد اعض       : اوال   اءا عل اء المجلس بن
  :في الحاالت االتية 

  . االخالل الجسيم باالعمال والمهام الموآلة اليه – ١

  . مخالفة الدستور والقوانين - ٢

  . فقدان ثلث االعضاء شروط العضوية – ٣

ى طلب من الم            : ثانيا   اءا عل دد اعضائه بن ة لع حافظ او طلب من    لمجلس النواب حل المجلس باالغلبية المطلق
  .ثلث اعضائه اذا تحقق احد االسباب المذآورة اعاله 

  : ثالثا 

ام                           - ١ ى طلب من القائممق اءا عل دد اعضائه بن ة لع ة المطلق ة باالغلبي  لمجلس المحافظة حل المجالس المحلي
ي ف                         ة او ثلث اعضاء المجلس المحل سبة لمجلس الناحي ة بالن دير الناحي ة  بالنسبة لمجلس القضاء او م ي حال

  .تحقق احد االسباب المذآورة اعاله 



 

ا خالل خمسة                         – ٢ ة العلي ة االتحادي ام المحكم رار الحل ام  للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على ق
  عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في االعتراض خالل ثالثون يوما من تاريخ تسجيله لديها 

  

  ٢١مادة 

دعوا المحافظ      في حالة: اوال   ة ي دة الطعن القانوني  صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء م
  .مجلس المحافظة الى انتخابات 

  .ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس المنتخب الجديد : ثانيا 

ى ا                : ثالثا   ة عل ى المجالس المحلي دة       يسري ما ورد في هذه المادة من احكام عل ات جدي دعوة النتخاب ن تكون ال
  .لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية 

  

  الباب الثاني

  رؤساء الوحدات االدارية

  

  ٢٢مادة 

  :لكل وحدة ادارية شخصية معنوية ، واستقالل مالي واداري ولها في سبيل ممارسة اعمالها ما ياتي 

  .ستيفاء الضرائب والرسوم واالجور وفقا الحكام القوانين االتحادية النافذة ا: اوال 

  .مزاولة االختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور : ثانيا 

  .القيام باالعمال والمهام الموآلة اليها بموجب القوانين بما ال يتعارض مع الدستور : ثالثا 

  

  ٢٣مادة 

ام       يعد المحافظ والقائممقام ومدير ال     ا ويخضع الحك ى مالآه ة وعل ناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته االداري
  .قانون الخدمة المدنية ، من حيث الوظيفة وحقوقها بما ال يتعارض مع هذا القانون 

  

  



 

  الفصل االول

  المحافظ

  

  ٢٤مادة 

وق    ا يخص الحق ر فيم ل وزي ة وآي و بدرج ة وه ي المحافظ ى ف ذي االعل رئيس التنفي افظ ال د المح ة يع  والخدم
  .الوظيفية 

  

  ٢٥مادة 

يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة ، وان        : اوال  
  .يكون حاصال على الشهادة الجامعية او ما يعادلها 

  .من هذه المادة على نائبي المحافظ ) اوال ( تسري الشروط المشار اليها في البند : ثانيا 

  

  ٢٦دة ما

دها يباشر                      : اوال   ه وعن اريخ انتخاب ا من ت يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خالل خمسة عشر يوم
  .مهامه 

  .يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس : ثانيا 

  

  ٢٧مادة 

  :اوال 

ه او                     ا المجلس من داخل دير عام ينتخبهم ان بدرجة م ل محافظ نائب  خارجه ويصدر امر من المحافظ      يكون لك
  .بتعيينهما خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما 

ا في            : ثانيا   يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليه
  .من هذا القانون وان يكون حاصال على الشهادة الجامعية  ) ٥( المادة 

  

  



 

  ٢٨مادة 

ى                    في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه السباب صحية مدة تزيد على ثالثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعل
ادة               ذآورة في الم رة    ) / ٧( المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس الية االنتخاب الم انون       ) ٧( الفق ذا الق من ه

  .ويقوم النائب االول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد 

  

  ٢٩دة ما

  :يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم اعمالهم ومهامهم ، اليمين القانونية ، وبالصيغة االتية 

رم        ((  شعب ، واحت ى ال المته ، وان ارع صالحه وس ون م راق ، واص ى الع افظ عل يم ، ان اح اهللا العظ سم ب اق
اخالص وصدق و       ي ب ى    الدستور والقوانين ، وارعى شؤون المحافظة ، وان اؤدي عمل اد ، واهللا عل ة وحي امان

  ) .ما اقول شهيد 

  

  ٣٠مادة 

دورة             دة ال اء م د انته ة بع ور اليومي صريف االم ي ت ة ف دات االداري اء الوح ه ورؤس افظ ونائبي ستمر المح ي
  .االنتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة

  

  ٣١مادة 

  :يمارس المحافظ الصالحيات االتية 

  : اوال

ة                          ة االتحادي ع ضمن اختصاصات الحكوم ا يق دا م ايير الدستورية ع اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المع
  .لرفعها الى مجلس المحافظة 

  .تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما ال يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة : ثانيا 

  .عة من قبل الحكومة االتحادية في حدود المحافظة تنفيذ السياسة العامة الموضو: ثالثا 

ا  سكرية        : رابع دات الع اآم والوح دا المح ا ع شها م ة وتفتي ي المحافظ ة ف ق العام ير المراف ى س راف عل االش
  .والجامعات والكليات والمعاهد 

سا  شؤون   : خام ة ب ا والمتعلق دعى اليه ي ي ل الت دوات والمحاف ؤتمرات والن ي الم ة ف ل المحافظ ة تمثي المحافظ
  .وادارتها المحلية وله ايفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون واالصول المرعية 



 

استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     : سادسا  
  .لس في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المج

ا دون ، من                        – ١:سابعا   م في الدرجة الخامسة فم  اصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن ه
ا لخطة                           دوائر المختصة وفق تم ترشيحهم من ال ذين ي انون ال ا في الق وظيفي المنصوص عليه سلم ال درجات ال

  .المالك التي وافق عليها المجلس 

ي – ٢ ين ، ف وظفين المحلي ت الم سلم      تثبي ات ال ن درج وق م ا ف ة فم ة الرابع ي الدرج م ف ن ه ة ، مم  المحافظ
ضوابط                      دوائر المختصة وفق ال الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من ال

  .المعدة من قبل المجلس 

ا  املين    : ثامن وظفين الع امين والم دراء الع ة للم ة والقانوني راءات االداري اذ االج صادقة  اتخ ة بم ي المحافظ  ف
  .المجلس باالغلبية البسيطة 

  :تاسعا 

  :للمحافظ ان 

دم                   – ١  يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود االدارية للمحافظة وفقا للقانون ،  وتق
  .اوراق التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم اعالم المحافظ بنتيجة التحقيق 

شروط                  استحداث – ٢ ا لل  والغاء مراآز الشرطة بمصادقة المجلس باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وفق
  .الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية 

  :عاشرا 

ة وحفظ                        – ١ ات الحماي ة بواجب ع الجهات المكلف ة ، وجمي ة المحلي  للمحافظ سلطة مباشرة على االجهزة االمني
  ) .قطعات الجيش ( العاملة في المحافظة باستثناء القوات المسلحة االمن والنظام ، 

ن        – ٢ ظ االم ي حف ا ف از واجباته ى انج ادرة عل ر ق ة غي ي المحافظ ة ف زة االمني افظ ، اذا راى ان االجه  للمح
  .والنظام ، ان يعرض االمر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية النجاز تلك الواجبات 

  :عشر احد 

  : للمحافظ االعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحاالت االتية – ١

  . اذا آانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة –أ 

  . اذا لم تكن من اختصاصات المجلس –ب 

  . اذا آانت مخالفة للخطة العامة للحكومة االتحادية او للموازنة –ج 



 

ه     ) خمسة عشر يوما    (  باعادة القرار الى المجلس المعني خالل مدة اقصاها           يقوم المحافظ  – ٢ اريخ تبليغ من ت
  .به ، مشفوعا باسباب اعتراضه ومالحظاته 

ه  – ٣ افظ ، فعلي ا المح ي بينه ة الت ة المخالف ه ، دون ازال دل في راره او اذا ع ى ق ي عل  اذا اصر المجلس المعن
  . للبت في االمر احالته الى المحكمة االتحادية العليا

  

  ٣٢مادة 

ا           ع دوائره ا م ي تجريه ات الت افظ بالمخاطب شعر المح وزارة ان ت ة ب ر المرتبط ات غي وزارات والجه ى ال عل
ة في            دوائر والمرافق العام ى رؤساء ال ذها وعل ة تنفي ا ، ومراقب ومرافقها في نطاق المحافظة ، الطالعه عليه

  :نطاق المحافظة االلتزام بما يلي 

  .عالم المحافظ بمخاطباتهم الرسمية ، مع دوائرهم في مرآز الدائرة ا: اوال 

  .رفع التقارير الى المحافظ بخصوص االمور التي يحيلها اليهم : ثانيا 

احاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس باالمن او االمور المهمة او القضايا التي تتعلق باآثر من      : ثالثا  
  .ة او سلوك موظفيهم دائرة واحدة في المحافظ

  .اعالم المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاآهم منها وترآهم العمل : رابعا 

  .انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها : خامسا 

  

  ٣٣مادة 

ال                       : اوال   ى خمسة يقومون باالعم د عددهم عل ا ال يزي ة بم للمحافظ عدد من المعاونين للشؤون االدارية والفني
  . ينيطها المحافظ بهم ، ويعملون تحت اشرافه التي

ة                : ثانيا   شروط المطلوب ى ال يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة ال تقل عن عشر سنوات اضافة ال
  .في نائب المحافظ 

  .يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام : ثالثا 

  

  

  



 

  ٣٤مادة 

شارية : اوال  ة است ة هيئ ل محافظ ي آ ف ف افظ ،  تؤل ارهم المح وظفين يخت ضم م راء ت بعة خب د عن س  ، ال تزي
رتبط بالمحافظ          ضيه الحال ت ا يقت ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية ، وحسب م

  .مباشرة وتعمل تحت اشرافه وتوجيهه 

ة عن عشر سنوات في مجال اخت                       : ثانيا   نهم       ينبغي ان ال تقل خبرة اي من موظفي الهيئ ل م صاصه ويكون آ
  .بدرجة معاون مدير عام 

ل                        : ثالثا   ا آ ا المحافظ اليه تقوم الهيئة المشار اليها في البند اوال من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيله
  .حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشانها 

  

  ٣٥مادة 

  .جوز له تفويض الصالحيات المفوضة اليه للمحافظ ان يفوض بعض صالحياته الى نوابه ومعاونيه وال ي

  

  ٣٦مادة 

ن             انوا م ة اذا آ دات االداري اء الوح شارية ورؤس ة االست ن الهيئ ه م افظ وخبرائ اوني المح دمات مع ل خ تنق
دة اشغالهم للمنصب او         الموظفين الى مالك الوحدات االدارية التي انتخبوا او عينوا الشغال منصبا فيها طيلة م

  .الوظيفة 

  

  ٣٧ مادة

للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات االدارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من        : اوال  
  .تاريخ تقديمها 

  .يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا لالجراءات المنصوص عليها في هذا القانون : ثانيا 

  

  ٣٨مادة 

  .ظ المنصوص عليها في هذا القانون تسري على نائبي المحافظ احكام اقالة المحاف

  



 

  الفصل الثاني

  القائممقام ومدير الناحية

  

  ٣٩مادة 

د               : اوال   ا ورد في البن ا لم يعد القائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته االدارية يتم انتخابه وفق
  .من هذا القانون  ) ١٢( و  ) ٨( من المادتين  ) ٣( 

ا في عضو مجلس المحافظة او              يشترط في الق  : ثانيا   وب توافره شروط المطل ة تحقيق ال ائممقام ومدير الناحي
  .من هذا القانون ويكون حامال للشهادة الجامعية  ) ٥( المنصوص عليها في المادة 

  .يصدر المحافظ امرا اداريا بتعيين آل من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه واشرافه : ثالثا 

  .يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام : بعا را

  

  ٤٠مادة 

  .عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه : اوال 

  .عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه : ثانيا 

وم بتكليف    : ثالثا   على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة ، ليق
  .من يخلفهم عند الغياب 

  

  الفرع االول

  صالحيات القائممقام

  

  ٤١مادة 

  :يمارس القائممقام الصالحيات االتية 

  .موافقة للدستور والقوانين النافذة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء ال: اوال 



 

ك الجيش                   – ١: ثانيا   ستثنى من ذل شها وي ا وتفتي ة في القضاء وموظفيه ر الدول ى دوائ  االشراف المباشر عل
  .والمحاآم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء 

ى قاضي التحقيق                      للقائممقام ان يامر الشرطة بالت     – ٢ ع في حدود القضاء وتحال ال حقيق في الجرائم التي تق
  .المختص على ان يتم اعالمه بنتيجة التحقيق 

  :ثالثا 

  . الحفاظ على االمن والنظام وحماية حقوق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم – ١

  .ن  الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة امالآها وتحصيل ايراداتها وفقا للقانو– ٢

  .اعداد مشروع الموازنة العامة المحلية للقضاء واحالتها الى مجلس القضاء : رابعا 

سا   ى     : خام اظ عل ة في القضاء للحف شرطة بصورة مؤقت ارز من ال افر والمف شكيل المخ امر بت ام ان ي للقائممق
  .االمن عند الحاجة 

  

  ٤٢مادة 

ى      ال ال ة باالرس ي المحافظ مية ف دوائر الرس اء ال وم رؤس ي    يق ررات الت ر والمق ن االوام سخة م ام ن القائممق
  .يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لغرض االطالع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء 

  

  الفرع الثاني

  صالحية مدير الناحية

  

  ٤٣مادة 

  :يمارس مدير الناحية الصالحيات االتية 

  :اوال 

ك              االشراف المباشر على الدوائر الرسم     – ١ ستثنى من ذل شها ، وي ا وتفتي ى موظفيه ة وعل ية في حدود الناحي
  .الجيش والمحاآم والجامعات والمعاهد 

 لمدير الناحية ان يامر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي                    – ٢
  .التحقيق المختص على ان يتم اعالم مدير الناحية بنتيجة التحقيق 



 

  :ثانيا 

  . الحفاظ على االمن والنظام في حدود الناحية – ١

  . الحفاظ على حقوق الدولة وامالآها ، وتحصيل ايراداتها وفقا للقانون – ٢

  

  الباب الثالث

  الموارد المالية

  

  ٤٤مادة 

  :تتكون الموارد المالية للمحافظة مما ياتي 

ل    : اوال   دة من        الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قب ايير الدستورية المع ة حسب المع ة االتحادي الحكوم
  .وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب 

  .االيرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع االستثمارية التي تقوم بها : ثانيا 

ا  ة وا : ثالث ات المحلي ن الرسوم والغرام رادات المتحصلة م ة  االي وانين االتحادي تور والق ا للدس لمفروضة وفق
  .النافذة 

  التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية النافذة : رابعا 

ع                           : خامسا   انون بي ا لق ة وفق ر المنقول ة وغي ة المنقول وال الدول ع وايجار ام دالت بي االيرادات المتحصلة من ب
  .يجار اموال الدولة والقوانين االخرى النافذة وا

  

  الباب الرابع

  االحكام الختامية

  

  ٤٥مادة 

افظين : اوال  وزراء وعضوية المح يس مجلس ال ون برئاسة رئ ين المحافظات تك سيق ب ا للتن ة علي تؤلف هيئ
ا ومعالجة المشكالت           سيق بينه ات التي   وتختص بالنظر في شؤون المحافظات واداراتها المحلية والتن  والمعوق

  .تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشترآة بين المحافظات 



 

  تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها آل ستين يوما او اذا دعت الضرورة : ثانيا 

  .لذلك 

  .لرئيس الهيئة بدعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة : ثالثا 

  

  

  ٤٦مادة 

  النظم المحاسبية المعتمدة في عمليةتقوم ادارة المحافظة ومجلسها باتباع 

  . الحسابات 

  

  ٤٧مادة 

شكلة   ستقلة الم ات الم روع الهيئ ة وف ة المالي وان الرقاب دقيق دي ة وت الس لرقاب ر المحافظة والمج تخضع دوائ
  .بموجب احكام الدستور 

  

  ٤٨مادة 

شارون ورؤساء الوحدات               الهم       تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمست ة في اداء اعم االداري
  .خدمة فعلية الغراض العالوة والترفيع والتقاعد 

  

  ٤٩مادة 

صيغة               يؤدي رئيس واعضاء المجلس والمجالس المحلية ونائبيه ورؤساء الوحدات االدارية اليمين القانوني بال
  .ة قبل البدء باعمالهم من هذا القانون امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة االداري ) ٢٩( الواردة في المادة 

  

  ٥٠مادة 

ا                   ون يوم يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه خالل ثالث
  .من تاريخ اول جلسة له 



 

  

  ٥١مادة 

  .آل امر فيه اعفاء او اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني 

  

  

  ٥٢مادة 

ل وزارة                       تسلم الم  ى المحافظة مباشرة من قب ة ال ة االتحادي واردة ضمن الموازن يزانية المخصصة للمحافظة ال
  .المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية 

  

  ٥٣مادة 

  :يلغى بعد سريان هذا القانون آل من 

  .وتعديالته  ) ١٩٦٩( لسنة  ) ١٥٩( قانون المحافظات رقم : اوال 

  .وتعديالته  ) ١٩٩٥( لسنة  ) ٢٥(  المحلية رقم قانون مجالس الشعب: ثانيا 

ا  م   : ثالث ديات رق انون ادارة البل ي ق ا ورد ف سنة  ) ١٦٥( م الحيات    ) ١٩٦٤( ل شكيالت وص ول ت دل ح المع
  .المجالس البلدية 

  .وتعديالته  ) ٢٠٠٤ – نيسان – ٦( في  ) ٧١( امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم : رابعا 

  .القرارات واالنظمة التي تتعارض مع احكام هذا القانون القوانين و: خامسا 

  

  ٥٤مادة 

دة                     : اوال   انون خالل م ذا الق شكل وفق ه ا من   ٩٠يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ست  يوم
  .تاريخ اقرار هذا القانون في مجلس النواب 

   .٢٠٠٨/  ١٠ / ١تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد اقصاه : ثانيا 

  

  



 

  

  ٥٥مادة 

ة                 : اوال   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وال تسري احكامه على المحافظات غير المنتظم
  .من هذه المادة ) ثانيا ( في اقليم اال بعد اجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة 

شاغلي               تسري احكام المواد المتعلقة ب    : ثانيا   انون ل ذا الق واردة في ه ة ال ة والحقوق التقاعدي درجات الوظيفي ال
   .٢٠٠٣ / ٤ / ٩مناصب اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات االدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 

  

  االسباب الموجبة

ا               رض ولغ . بالنظر لسعة االختصاصات والصالحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراته
ام االتحادي                          ى اساس النظ ائم عل د الق ة الجدي سجم مع شكل الدول ا ين      تنظيم هذه االختصاصات والصالحيات بم

  . والفتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانونيوالنظام الالمرآز) الفيدرالي ( 

  

  

  

  ٣١/٣/٢٠٠٨ في) ٤٠٧٠(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

  


