
ًأحكامًإلىًواستناداً ًالجمهوريةًرئيسًعليهًوصادقًالنوابًمجلسًاقرهًماًعلىًناءاً ب
ًثانياً )ًالبند 9ً)ًالمادةًمن( ًأولً )ًوالبند( 61ً)ًالمادةًمن( ًثالثاً )ًوالبند( ًالمادةًمن(

ً.الدستورًمن(73ً)

ً:ًاآلتيًالقانونًصدر

ًالشعبًباسم

ًالجمهوريةًرئاسة

ًالعلمًخدمةًقانون

ًاألولًالباب

ًاألولًالفصل

1ًًالمادة

ً–:ًًلهاًالمقابلةًالمعانيًاآلتيةًبالتعابيرًيراد

ًأول ًعمرهًيتجاوزًلمًالذكورًمنًعراقيًكلًعلىًالمترتبةًالواجباتً–ًالعلمًخدمة.
ًواألربعينًالخامسة

ً.ًالقانونًهذاًأحكامًوفق

ًثانيا ًوتشملًالجيشًفيًالمكلفًيقضيهاًالتيًالفعليةًالخدمةً–ًاإللزاميةًالخدمة.
ً.فيهًيتطوعًالذيًالمكلفًخدمة

ًثالثا ًأوًاإللزاميةًالخدمةًأدىًعراقيًكلًعلىًالمترتبةًالخدمةً–ًالحتياطًخدمة.
ً.ًالقانونًهذاًأحكامًوفقًأداؤهاًفاته



ًوتعتبرًالميالديًبالتقويمًعمرهًمنًعشرةًالثامنةًأكملًعراقيًكلً–ًالمدعو.ًرابعا
ًالسنةًمنًاألولًالشهرًمنًاألولًاليومًفيًالقانونًهذاًألغراضًالمدعوًولدة

ً.فيهاًولدًالتيًالميالدية

ًودعيًالميالديًبالتقويمًعمرهًمنًعشرةًالتاسعةًأكملًعراقيًكلً–ًالمكلفً.خامسا
ًهذهًأثناءًعليهاًحصلًالتيًالرتبًمختلفًعلىًالمكلفًصفةًوتضافًالعلمًلخدمة
ً.ًالخدمة

ً.العسكريةًللخدمةًيؤخذًمتطوعًأوًمكلفًكلً–ًالمجند.ًًسادسا

ًهذاًأحكامًوفقًالحتياطًخدمةًواجباتًعليهًترتبتًعراقيًكلً–ًالحتياط.ًسابعا
ً.ًيحملهاًالتيًالرتبًمختلفًعلىًالحتياطًصفةًوتضافًالقانون

ً.القانونًهذاًأحكامًوفقًمعينةًلمدةًلهًمهنةًالجنديةًاتخذًمنًكلً–ًالمتطوع.ًثامنا

ً.ًالقانونًهذاًأحكامًوفقًالعسكريةًخدمتهًاجلًمنً–ًالمؤجل.ًتاسعا

ً.ًالقانونًهذاًأحكامًوفقًالعسكريةًالخدمةًمنًأعفيًمنً–ًالمعفى.ًعاشرا

ً.ًالقانونًلهذاًوفقاًأقاربهًاحدًبإعالةًمكلفةًكانًمنً–ًالمعيل.ًعشرًحادي

ًويحتويًوللمتطوعًللمكلفًيعطىًالذيًالدفترً–ًالعسكريةًالخدمةًدفتر.ًعشرًثاني
ً.خدمتهًوتفاصيلًبهًالخاصةًالبياناتًعلى

ًعشرًثالث ًإلىًتقسيمهاًويجوزًواحدةًسنةًمواليدًمنًالمكلفينًمجموعً–ًالوجبة.
ً.دفعات

ًلتقريرًالمختصةًاللجانًبهاًتقومًالتيًوالتحقيقاتًاإلجراءاتً–ًالفحص.ًعشرًأربعة
ً.خاصًنظامًوبموجبًالقانونًهذاًأحكامًوفقًوالمكلفينًالمدعوينًأوضاع



ًعشرًخمسة ًعندًالحربًحالةًإلىًالسلمًحالةًمنًالبالدًانتقالً–ًالطوارئًحالة.
ًداخليةًاضطراباتًحصولًعندًأوًفعليةًبحركاتًالقيامًعندًأوًخارجيًخطرًتوقع
ًمنًمشتركًطلبًعلىًبناءاًالنوابًمجلسًبموافقةًوتعلنًطبيعيةًكوارثًوقوعًأو

ً.الوزراءًمجلسًورئيسًالجمهوريةًرئيس

ًعشرًستة ًوالمعنويةًوالبشريةًالماديةًالدولةًمواردًجميعًتهيئةً–ًالعامًالنفير.
عدادها ًالظروفًمقتضياتًوحسبًحربًحالةًإلىًالسلميةًحالتهاًمنًلتحويلهاًوا 

ً.البالدًتواجههاًالتي

ًعشرًسبعة ًجمهوريةًإنحاءًكافةًفيًالدولةًمواردًبعضًتهيئةً–ًالخاصًالنفير.
ً.منهًجزءًأوًالتحاديًالعراق

ًالعامةًالتجنيدًمديريةًتأسيس

2ًًالمادة

ًبدائرةًترتبطًالعامةًالتجنيدًمديريةًتسمىًعامةًمديريةًالقانونًهذاًألغراضًتؤسس
ًأوًالمحافظاتًمستوىًعلىًالمديرياتًمنًعددًبهاًًوترتبطًالدفاعًوزارةًفيًاإلدارة

ًتنظيمًتتولىًوالنواحيًالقضيةًمستوىًعلىًتجنيدًمراكزًبالمديرياتًوترتبطًالمناطق
ًالصالحياتًوممارسةًبهاًالخاصةًالسجالتًومسكًالعلمًخدمةًبشؤونًيتعلقًماًكل
ً.ًالقانونًهذاًأحكامًوفقًعلى

ًالثانيًالفصل

ًاإللزاميةًالخدمة

ً:أول3ًًالمادة



ًعشرةًالتاسعةًأكملًمنًكلًشهراًعشرًثمانية(18ً)ًمدةًاإللزاميةًبالخدمةًيكلف.ًأ
ًأوًالمتوسطةًالدراسةًيكملًلمًمنًأوًتركها،ًمنًأوًبالمدارس،ًيلتحقًولمًعمرهًمن
ًولمًبهاًالتحقًأوًيعادلها،ًماًأوًاإلعدادية،ًبالدراسةًيلتحقًإنًدونًأكملهاًمن

ً.ًعمرهًمنًوالعشرينًالثالثةًإكمالهًبعدًيكملها

ً:ًكلًشهراًعشرًاثني(12ً)ًمدةًاإللزاميةًبالخدمةًيكلف.ًًب

ًأوًالمعاهدًأوًالكلياتًبإحدىًيلتحقًولمًيعادلهاًماًأوًاإلعداديةًالدراسةًأكملًمن
ًالمعاهدًأوًالكلياتًإحدىًإلىًللدخولًالتحضيريةًالدوراتًبإحدىًأوًيعادلهاًما

ً.ًسنواتًثالث(3ً)ًعلىًالدورةًمدةًتزيدًلًإنًبشرط

ًسنتين(2ً)ًعنًتقلًلًفيهاًالدراسةًمدةًالتيًيعادلهاًماًأوًالعاليةًالمعاهدًخريجو
ً.اإلعداديةًالدراسةًبعد

ً.يعادلهاًماًأوًالمعاهدًأوًالكلياتًفيًمتتاليتينًسنتينًرسبًطالب

ًعذرًبدونًيعادلهاًماًأوًالمعاهدًأوًالكلياتًفيًالدراسةًتركًأوًقيدهًرقنًطالب
ً.عمرهًمنًالثالثينًإكمالهًبعدًمنهاًيتخرجًلمًأوًمشروع

ًمدةًتقلًلًالتيًالكلياتًإحدىًفيًتخرجًمنًلكلًاإللزاميةًالخدمةًمدةًتكون.ًًًج
ً.أشهرًًتسعة(9ً)ًسنواتًأربعًعنًفيهاًالدراسة

ًلمًإذاًواحدًشهر(1ً)ًمدةًبهاًالمكلفينًللمراتبًاإللزاميةًالخدمةًمدةًتقلص.ًًًًد
ً.العسكريةًالخدمةًمنًهروبًأوًغيابًأوًتغيبًجريمةًعليهمًتؤشر

ًأعاله(ًأول)ًالفقرةًفيًوردًلماًخالفاًاإللزاميةًالخدمةًإلىًالمكلفينًسوقًيجوز.ًًثانيا
ً.بالخدمةًاللتحاقًفيًرغبواًإذا

4ًًالمادة



ًفيهاًيكملًالتيًالسنةًمنًاألولًالشهرًمنًاألولًاليومًفيًالتكليفًسنًيبدأ.ًأول
ً.عمرهًمنًعشرةًالتاسعةًالعراقي

ًثانيا ً ًفيًلهمًالمحددةًالسنًإكمالهمًعندًوالطالبًالتالميذًمنًالمكلفونًيسوق.
3ً)ًالمادة ًالدراسيةًالسنةًانتهاءًبعدًللخدمةًتسوقًدفعةًأولًمعًالقانونًهذاًمن(
ً.فيهاًهمًالتي

ًالتكليفًسنًيبدأًأنًالوزراءًمجلسًمنًبقرارًوالطوارئًالحربًحالةًفيًيجوز.ًًثالثا
ً.عمرهًمنًعشرةًالثامنةًالعراقيًإكمالًعند

5ًًالمادة

ًأول ًلغرضًألعمارهمًأساساً ًالمدنيًالسجلًفيًالمدونةًاألشخاصًقيودًتعتبر.
ًانطباقًعدمًعندًاألعمارًتبديلًصالحيةًالفحصًوللجانًالخدمةًألداءًدعوتهم
ً.القيودًتلكًفيًبهًالمسجلًالتولدًعلىًمنهمًليًالشخصيةًالمظاهر

ًثانيا ًالقرارًعلىًالعتراضًوللمكلفًيخولهًمنًأوًالعامًالتجنيدًمديرًمنًلكل.
ًتاريخًومنًللمكلفًبالنسبةًصدورهًتاريخًمنًيوماًثالثينًخاللًتولدهًبتبديلًالصادر
ًالمحافظًبرئاسةًالمؤلفةًاللجنةًلدىًيخولهًمنًاوًالعامًالتجنيدًلمديرًبالنسبةًتبليغه

ًفيًالمدنيةًالحوالًتسجيلًومديرًالمحافظةًتجنيدًمديرًوعضويةًيخولهًمنًأو
ً.قطعياًقرارهاًويعدًوجودهًعدمًعندًمدنيًطبيبًأوًعسكريًوطبيبًالمحافظة

ًثالثا ًأول)ًالفقرتينًوفقًالصادرةًالقراراتًتكون. ً ًثانيا)ًو( ًواجبةًالمادةًهذهًمن(
ً.بموجبهاًالمكلفينًأعمارًتبديلًويجريًالمدنيًالسجلًفيًالتنفيذ

ًإذاًالذكورًمنًعراقيًإيًعمرًتصحيحًأوًتبديلًالفحصًلجانًلغيرًيجوزًل.ًرابعا
ًأوًالتبديلًبقراراتًعبرةًولًالقانونًهذاًبموجبًعمرهًمنًعشرةًالثامنةًأكملًقدًكان



ًيجوزًانهًعلىًالشأنًبهذاًالمختصةًالهيئاتًأوًالمحاكمًتصدرهاًالتيًالتصحيح
ًالخامسةًإكمالهًبعدًالعراقيًعمرًتصحيحًأوًتبديلًالمختصةًالهيئاتًأوًللمحاكم

ً.الفحصًلجانًإحدىًقبلًمنًفحصهًيسبقًلمًإذاًعمرهًمنًواألربعين

ًخامسا ًومهامًوانتهائهًعليهمًالفحصًإلجراءًموعدًوتعيينًللمكلفينًدعوةًتحدد.
ًبنظامًبهاًعالقةًلهًماًوكلًاجتماعهاًوأماكنًبهًتقومًالتيًاللجانًوصالحيات

ً.خاص

ًالثالثًالفصل

ًاإللزاميةًالخدمةًمنًوالتأجيلًواإلعفاءًالستثناء

6ًًالمادة

ً:اإللزاميةًالخدمةًمنًيستثنى

ًأول ًأوًالداخليةًوزارةًأوًالجيشًمنتسبيًمنًضابطًبرتبةًالخدمةًفيًالمستمرون.
ًاألخرىًاألمنيةًاألجهزة

ً.ًاإللزاميةًخدمتهمًمدةًمنًالمذكورةًالجهاتًفيًخدمتهمًمدةًلهمًوتحتسب

ًاألجهزةًأوًالداخليةًوزارةًأوًبالجيشًالخاصةًوالمدارسًعاهدموالًالكلياتًطلبة.ًثانيا
ًاألخرىًاألمنية

ًالمدةًلهمًحسبتًدراستهمًيتمواًلمًفإذاًالتخرجًحينًإلىًبالدراسةًاستمرارهمًشرط
ً.اإللزاميةًالخدمةًمدةًمنًالدراسةًفيًقضوهاًالتي

ًثالثا ًنفقةًأوًالدفاعًوزارةًنفقةًعلىًيدرسونًالذينًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًطلبة.
ً.الدراسةًهذهًفيًمستمرينًدامواًماًاألخرىًاألمنيةًاألجهزةًأوًالداخليةًوزارة



ًالمصلحةًلمقتضياتًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًمنًباستثنائهمًأمرًصدرًمن.ًرابعا
ً.يحددهاًالتيًوللمدةًالعامة

7ًًالمادة

ً-:ًنهائياًالعلمًخدمةًمنًيعفى.ًًًأول

ًأ ً ًالتيًللوصاياًوفقاًالصحيةًوالسالمةًالبدنيةًاللياقةًشروطًفيهًتتوفرًلًمن.
ًالدفاعًوزارةًتصدرها

ً.طبيةًلجنةًمنًوبقرار

ًب ً ًنفسًاستمرارًبسببًمتتالياتًسنواتًثالثًلمدةًصحيةًألسبابًالمؤجل.
ً.للشفاءًقابلًغيرًمرضهًإنًطبيةًلجنةًمنًبقرارًثبتًاذاًبسببهًاجلًالذيًالمرض

ًج ً ً ًمنهماًبأيًأصيبًمرضًأوًعاهة،ًبسببًالجيشًمنًاخرجًالذيًالمتطوع.
ً.الخدمةًإثناء

ً–:ًًاإللزاميةًالخدمةًمنًيعفى.ًًًثانيا

ًاألمنيةًاألجهزةًأوًالداخليةًوزارةًأوًالجيشًفيًفعليةًخدمةًقضىًلذياًالمتطوع.ًأ
ً.بهاًالمكلفًاإللزاميةًالخدمةًمدةًتعادلًمدةًاألخرى

ًوزارةًنفقةًعلىًالعاليةًمدراستهًمدةًأكملواًالذينًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًطلبة.ًًب
ً.ضابطًرتبةًمنحهمًعندًاألخرىًاألمنيةًاألجهزةًأوًالداخليةًوزارةًأوًالدفاع

ًأو(ًماجستير)ًاختصاصهًمجالًفيًعلياًدراسيةًشهادةًعلىًالحاصلًالطالب.ًج
ً.يعادلهماًماًأو(ًدكتوراه)

8ًًالمادة



ً–:ًالسلمًوقتًاإللزاميةًالخدمةًمنًيؤجل

ًأول ًأوًبمرضًمصابونًأنهمًالطبيًبالفحصًيثبتًالذينًالمكلفونًأوًالمدعوون.
ًوالسالمةًالبدنيةًاللياقةًلوصاياًوفقاًالخدمةًأداءًمنًمؤقتاًمنعاًتمنعهمًعاهة

ً.الدفاعًوزيرًيصدرهاًالتيًالصحية

ًيؤديًأكثرًأوًبنًاًاألبوينًألحدًكانًإذاًالمكلفينًأوًالمدعوينًاألبناءًاصغر.ًثانيا
ًاجلًأوًاستثنىًأوًاإللزاميةًالخدمةًأكملًمنًمنهمًلهًيكنًولمًفعالًاإللزاميةًالخدمة

ً.منهاًاعفيًأو

ً.للحريةًمانعةًبعقوبةًعليهًوالمحكومًالموقوف.ًثالثا

ًالمادةًفيًالمذكورينًيعادلهاًماًأوًالعاليةًوالمعاهدًوالكلياتًالمدارسًطالب.ًرابعا
ً.فيهاًالدراسةًعلىًالمستمرينًالقانونًهذاًمن(3ً)

ًخامسا ًفيًمستمرينًدامواًماًاألخرىًاألمنيةًواألجهزةًالداخليةًوزارةًمنتسبو.
ً.الخدمة

ًالرابعًالفصل

ًاإلعالة

9ًًالمادة

ًبإعالةًمكلفاًكانًمنًكلًمطوعًجنديًراتبًويمنحًاإللزاميةًالخدمةًإلىًيساق.ًأول
ً:يأتيًوكماًأقاربهًمنًأخرًمعيلًالقريبًلذلكًيكنًلمًإذاًأقاربهًاحد



ًأوًالباكرًأوًالصغيرةًالبنتًأوًالعليلًأوًالرشدًسنًيبلغًلمًالذيًالصغيرًالبن.ًأ
ًموردًلهًيكنًلمًإذاًالقانونًهذاًبموجبًخدمتهًالمؤجلةًالبنًأوًاألرملةًأوًالعزباء
ً.مالي

ً.معيشتهمًتحصيلًعنًالعاجزونًالصحيحًالجدًأوًاألبًأوًإلم.ًًب

ًبموجبًخدمتهًالمؤجلةًاألخًأوًمعيشتهماًتحصيلًعنًالعاجزانًاألختًأوًاألخ.ًج
ً.ماليًموردًلهًيكنًلمًإذاًالقانونًهذا

ً.الزوجة.ًًد

ًهـ ً ًأوًالمعلولونًاألختًوابنًاألخًوابنًوالثيبًالباكرًاألختًوبنتًاألخًبنت.
ً.العمرًمنًعشرةًالثامنةًدونًهمًالذينًأوًبدناًالعاجزون

ًو ًوبناتًالعمرًمنًعشرةًالثامنةًدونًهمًالذينًالمسجونًأوًالمتوفيًاألخًأولد.
ً.الثيباتًأوًالباكراتًاألخ

ً–:ًالمعيلًفيًيشترط.ًًًثانيا

ً.عمرهًمنًعشرةًالتاسعةًأكملًقدًيكونًإن.ًًأ

ً.القانونًهذاًإلحكامًوفقاًأخرىًبإعالةًمكلفاًيكونًلًإن.ًًب

ً

ً.منهًيعتاشًماليًموردًأوًراتبًلديهًيكونًإلًالمعالًفيًيشترط.ًًج

ً.أمالكهًأوًأموالهًبإدارةًيقومًمنًوجودًعدمًللخدمةًالمكلفًسوقًمنًيمنعًل.ًثالثا

10ًًالمادة



ًالطالقًحجةًأوًالزواجًعقدًيكونًإنًيشترطًالقانونًهذاًمن(9ً)ًالمادةًإحكامًلتنفيذ
ًالقانونًهذاًلغرضًتقبلًولًرسميًمرجعًأوًالشخصيةًاألحوالًمحكمةًفيًمسجلة
ً.المكلفًمواليدًفحصًابتداءًبعدًالطالقًحججًأوًالزواجًعقود

ًالثانيًالباب

ًالحتياطًخدمة

ًاألولًالفصل

ًالحتياطًبخدمةًالمكلفينًمصادر

11ًًالمادة

ً:منًالحتياطًالضباطًإعدادًيتم.ًًًأول

ًأ ًاألمنيةًواألجهزةًالداخليةًووزارةًالجيشًمنًوالمستقيلينًالمتقاعدينًالضباط.
ً.األخرى

ً(.احتياطًضابط)ًرتبةًمنحواًالذينًالحتياطًالضباطًكليةًخريجي.ًًب

ً(.احتياطًضابط)ًرتبةًالممنوحينًالحتياطًالضباطًنواب.ًًًج

ً:منًالحتياطًالصفًوضباطًالضباطًنوابًإعدادًيتم.ًًًثانيا

ًأوًالداخليةًوزارةًأوًالجيشًمنًالمسرحينًأوًالمستقيلينًأوًالمتقاعدينًالمتطوعين.ًأ
ً.صحيةًألسبابًالمسرحينًعداًاألخرىًاألمنيةًاألجهزة

ً.اإللزاميةًالخدمةًأتمواًالذينًالمجندينًالصفًوضباطًالضباطًنواب.ًًب



ًهذاًإلحكامًوفقاًاحتياطًصفًضابطًأوًضابطًنائبًرتبةًإلىًَسُيَرقونًالذين.ًج
ً.القانون

ًثالثا ًولمًاإللزاميةًالخدمةًأتمواًالذينًالمجندينًمنًالحتياطًالجنودًإعدادًيتم.
ً.منهاًيسرحوا

12ًًالمادة

ًالقانونًهذاًمن(11ً)ًالمادةًبإحكامًالمشمولينًإكمالًعندًالحتياطًخدمةًمدةًتنتهي
45ً)ًإلـًسن ًالحربًحالتيًفيًالوزراءًولمجلسً،ًعمرهمًمنًواألربعينًالخامسة(

ًيتجاوزًولمًالحتياطًخدمةًأنهىًمنًدعوةًوالطوارئ

ً.عمرهًمنًالخمسين(50ً)ًإلـًسن

13ًًالمادة

ً:التاليةًاألحوالًاحدًفيًالجيشًفيًالخدمةًإلىًالحتياطًيستدعي.ًًأول

ً.أسابيع(6ً)ًأقصاهاًولمدةًللتدريب.ًًأ

ً.منهاًلكلًالمقررةًللمدةًالمختلفةًالجيشًمدارسًفيًالتأهيليةًالدوراتًلحضور.ًب

ً.واحدةًسنةًتتجاوزًلًلمدةًالعاملةًالقواتًنقصًلسد.ًًج

ًأوًمعينةًمنطقةًفيًالمتخذةًالتدابيرًلتجربةًالخاصًأوًالعامًللنفيرًالدعوةًعند.ًًد
ً.البالدًإنحاءًكافةًفي

ً.الطوارئًأوًالحربًحالةًفي.ًًهـ

ًثانيا ًالتحاقًمدةًتمديدًالدفاعًوزيرًاقتراحًعلىًبناءاًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.
نهاءًالحتياط ً.ًالعامةًالمصلحةًلمقتضياتًوفقاًخدمتهمًوا 



ًثالثا ً ًاقتراحًعلىًبناءاًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًمنًبقرارًالحتياطًيستدعى.
ً.ًالدفاعًوزير

ًالثانيًالفصل

ًالحتياطًخدمةًمنًوالتأجيلًواإلعفاءًالستثناء

14ًًالمادة

ً–:ًًالحتياطًخدمةًمنًيستثنى

ً.ًالقانونًهذاًمن(6ً)ًالمادةًبإحكامًالمشمولون.ًأول

ًمنًأوًالدولةًموظفيًمنًاستثنائهًعلىًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًيوافقًمن.ًثانيا
ًولمقتضياتًالمختصًالوزيرًطلبًعلىًبناءًالمؤسساتًاوًالشركاتًموظفي

ً.ًالعامةًالمصلحة

ًاألخرىًاألمنيةًواألجهزةًالداخليةًووزارةًالدفاعًوزارةًمنتسبيًمنًالمتطوعين.ًًًثالثا
ً.الخدمةًفيًمستمرينًدامواًما

15ًًالمادة

ًفيًالواردةًالشروطًفيهًتتوفرًمنًالحتياطًخدمةًإلىًالدعوةًمنًيؤجلًأوًيعفى
ًعدمًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًبموافقةًوللوزيرًالقانونًهذاًمن(8ً)ًو(7ً)ًالمادتين
ًكانتًإذاًيعادلهاًماًاوًالعاليةًوالمعاهدًوالكلياتًاإلعداديةًالمدارسًطالبًتأجيل
ً.ًالطوارئًأوًالحربًحالتيًفيًالدعوة

16ًًالمادة



ًأوًوظيفتهًفيًالبقاءًالحتياطًلخدمةًالمدعوينًمنًعاملًأوًموظفًأليًيسمحًل
ًإلحكامًوفقاًمنهاًاعفيًأوًاجلًأوًاستثنىًمنًعداًاستدعائهًأمرًصدورًبعدًعمله
ًوالخاصةًالعامةًوالمؤسساتًالحكوميةًوالمصالحًالدوائرًرؤساءًوعلىً،ًالقانونًهذا

ًالمطلوبًالعسكريةًالجهةًإبالغًمعًذلكًتنفيذًاإلعمالًوأصحابًاألخرىًوالهيئات
ً.لها

ًالثالثًالفصل

ًوالتسريحًاللتحاق

17ًًالمادة

ً.الدفاعًوزيرًيصدرهًبقرارًبخدمتهمًالمتعلقةًواألمورًوسوقهمًالحتياطًدعوةًتحدد

20ًًالمادة

18ًًالمادة

ًمنًأوًالدفاعًوزيرًمنًبقرارًالحتياطًبخدمةًأوًاإللزاميةًبالخدمةًالمكلفًيسرح
ً:ًاآلتيةًالحالتًإحدىًفيًيخوله

ًأول ً ً ًكانًإذاًبهاًالملتحقينًالدوراتًمدةًانتهاءًعندًأوًتدريبهمًمدةًانتهاءًعند.
ًبموجبًجرىًقدًالتحاقهم

ً.ًالقانونًهذاًمن(13ً)ًالمادةًمن(ًأول)ًالفقرةًمن(ًبً،ًأ)ًالبندين

ً.ًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًمنًبقرار.ًثانيا

ًثالثا ًعلىًبناءاًالخدمةًفيًالستمرارًمنًتمنعهمًعاهةًأوًبمرضًإصابتهمًعند.
ً.ًالعسكريةًالطبيةًاللجنةًقرار



ً.ًاإللزاميةًالخدمةًالمكلفًإكمالًعند.ًًرابعا

19ًًالمادة

ًوعملهمًإقامتهمًمحالتًعنًالمختصةًتجنيدهمًدوائرًأعالمًالحتياطًالمكلفينًعلى
ًمنًيوماًثالثينًخاللًعليهاًيطرأًتغييرًكلًعندًأوًاستدعاءًفترةًكلًانتهاءًعند
ً.ًالتغييرًتاريخ

20ًًالمادة

ًأول ًمنًرواتبهمًباستالمًالحتياطًبخدمةًالملتحقونًالدولةًدوائرًموظفوًيستمر.
ً.منهاًيتقاضونهاًكانواًالتيًالجهة

ًهذهًمن(ًأول)ًالفقرةًفيًالمذكورينًغيرًمنًالحتياطًبخدمةًللملتحقينًتصرف.ًثانيا
ً.المتطوعينًمنًرتبهمًنفسًمنًإلقرانهمًالمقررةًالرواتبًالمادة

ًالثالثًالباب

ًاألولًالفصل

ًللجمعياتًوالنتماءًوالسفرًالتوظيف

21ًًالمادة

ًأول ًوالخاصةًالعامةًوالشركاتًوالمعاملًوالمؤسساتًوالمصالحًالدوائرًعلى.
10ً)ًعنًعمالهاًأوًموظفيهاًعددًيقلًلًالتيًوالمختلطة ًتحتفظًإنًأشخاص(

ًلهًمساوًعملًأوًبوظيفةًأوًبعملهًأوًبوظيفتهًالحتياطًلخدمةًيدعىًمنًأوًللمجند
ًمؤقتةًبصفةًتعينًإنًلهاًويجوزًالخدمةًفيًوجودهًمدةًخاللًواألجرًالراتبًفي
ً.ًخدمتهًأداءًمنًينتهيًإنًإلىًعنهًبدل



(30ً)ًخاللًذلكًطلبًإذاًبهًلهًالمحتفظًعملهًأوًوظيفتهًإلىًالموظفًيعاد.ًًًثانيا
ًتاريخًمنًيوما(15ً)ًخاللًالعملًأوًللوظيفةًإعادتهًويجبًتسريحهًتاريخًمنًيوما
ًالخدمةًإثناءًأصابهًعجزًبسببًللخدمةًلئقًغيرًأصبحًإذاًإماًالطلبًتقديم

ًوضعهًيراعىًإنًعلىًلهًفيعادًأخرًبعملًأوًبوظيفةًالقيامًيستطيعًولكنهًالعسكرية
ً.والراتبًوالقدمًالمستوىًحيثًمنًاألصليةًوظيفتهًيالءمًالذيًالمركزًوفيًالصحي

ذا ًخاللًعملهًيتسلمًلمًأوًالمذكورًالموعدًفيًطلبهًالعاملًأوًالموظفًيقدمًلمًوا 
ًيكنًلمًماًإعادتهًطلبًرفضًجازًللعملًالعودةًأمرًصدورًتاريخًمنًأيامًعشرة

ً.ًمشروعًلعذرًالتأخير

22ًالمادةً

ًترقياتًمنًيستحقهًبماًوالحتياطًاإللزاميةًالخدمةًفيًوجودهًإثناءًالموظفًيحتفظ
ًمدةًإلىًهذهًخدمتهًمدةًوتضافًالوظيفيةًبالخدمةًالمستمرينًبإقرانهًأسوةًوعالوات
ًهذهًوتعتبرًوالتقاعدًوالعالوةًالترقيعًإلغراضًوتحتسبًعمله،ًأوًالوظيفيةًخدمته
ً.ًالتجربةًتحتًمعيناًكانًإذاًالتثبيتًلغرضًالمدة

ً.التقاعدًألغراضًمضاعفةًخدمتهًفتعتبرًالفعليةًالحركاتًأوًالحربًفيًإما

23ًًالمادة

ًالعامةًوالشركاتًوالمعاملًوالمؤسساتًوالمصالحًالدوائرًفيًالتعيينًفيًيفضل.ًأول
ًمعهًالمرشحينًزمالئهًعلىًاإللزاميةًالخدمةًأكملًمنًالمختلطةًأوًالخاصةًأو

ً.للتعيين

ًالدولةًدوائرًفيًالتعيينًعندًباألقدميةًتوظيفهمًيسبقًلمًالذينًالمجندينًيحتفظ.ًثانيا
ً.ًاإللزاميةًالخدمةًإكمالهًبعدًومؤسساتها



24ًًالمادة

ًفيًعمرهًمنًعشرةًالتاسعةًسنًإكمالهًبعدًعراقيًإيًتشغيلًأوًتعيينًيجوزًل.ًأول
ًمؤسساتهاًأوًالدولةًدوائر

ًالخدمةًأكملًقدًكانًإذاًإلًوالمختلطةًوالخاصةًالعامةًالشركاتًأوًالمعاملًأو
ًمستثنياً ًأوًاإللزامية

ً.ًمنهاًمعفىًأوًمؤجالً ًأو

ًوظيفتهًفيًعمرهًمنًعشرةًالتاسعةًأكملًعاملًأوًموظفًإيًإبقاءًيجوزًل.ًثانيا
ًمعفىًأوًمؤجالًأوًمستثنىًكانًأوًاإللزاميةًالخدمةًأنهىًقدًكانًإذاًإلًعملهًأو

ًإلًاإللزاميةًخدمتهًلتأجيلًبناءًوظيفتهًفيًعينًموظفًإيًإبقاءًيجوزًلًكماًمنها
ًيزالًلًالخدمةًمنًتأجيلهًوانً،ًسنةًكلًمنًالثانيًكانونًشهرًخاللًاثبتًإذا

ً.مستمرا

25ًًالمادة

ً

ًأول ًالخامسةًيكملًولمًعمرهًمنًعشرةًالتاسعةًأكملًالذيًللعراقيًيسمحًل.
ًمؤجالً ًأوًمستثنياًأوًاإللزاميةًالخدمةًأنهىًقدًكانًإذاًإلًالعراقًبمغادرةًواألربعين

ً.عنهاًتخلفًقدًيكنًولمًمنهاًمعفىًأو

ًثانيا ًالعراقًخارجًإلىًبالسفرًاإللزاميةًالخدمةًيؤدواًلمًالذينًللمكلفينًيسمحًل.
ً–:ًالتاليةًالشروطًفيهمًتوافرتًإذاًإلًالدراسةًلغرض

ًأوًالمعاهدًأوًبالكلياتًالتربيةًووزارةًالعلميًوالبحثًالعاليًالتعليمًوزارةًاعتراف.ًًأ
ً.ًًفيهاًسيدرسونًالتيًالمدارس



ًفيًدراستهمًبمستوىًالمدارسًأوًالمعاهدًأوًالكلياتًتلكًفيًدراستهمًتكونًإن.ًًب
ً.ًمنهاًأعلىًأوًالعراقًداخلًفيهاًكانواًالتيًالمدارسًأوًالمعاهدًأوًالكليات

26ًًالمادة

ًأول ًالتجنيدًمديريةًقبلًمنًمبلغهاًتحديدًيتمًشخصيةًكفالةًبالسفرًالراغبًيقدم.
ًكفالةًتقديمًأوًالعسكريةًالخزينةًإلىًنقداًالكفالةًمبلغًبأداءًتكليفهًويجوزًالعامة

ًحالةًوفيًمعينة،ًمدةًخاللًحضورهًلتامينًوذلكًالشخصيةًالكفالةًمنًبدلًمصرفية
ًالدفاعًوزارةًخزينةًلحسابًإيراداً ًاألمانةًالمبلغًيسجلًمشروعًعذرًدونًبذلكًإخالله

.ً

ًمن(ًأولً )ًالفقرةًفيًالواردةًاألمورًعنًالمختصةًالمحاكمًفيًالدعاوىًتسمعًل.ًثانيا
ً.ًالمادةًهذه

27ًًالمادة

ًأول ًإحدىًإلىًعمرهًمنًعشرةًالتاسعةًإكمالهًبعدًعراقيًإيًانتماءًيجوزًل.
ًعامًانتخابًإيًفيًالشتراكًلهًيجوزًلًكماًًفيهاًبقاءهًأوًالجمعياتًأوًالنقابات

ًأوًمؤجالً ًأوًمستثنىًكانًأوًالحتياطًخدمةًأوًاإللزاميةًالخدمةًأنهىًقدًكانًإذاًإل
ً.فيهاًمستمراً ًأوًمنهماًمعفى

ًإلًالجمعياتًأوًالنقاباتًفيًاإللزاميةًخدمتهًأجلتًمكلفًإيًإبقاءًيجوزًل.ًثانيا
(8ً)ًالمادةًبموجبًللمؤجلًبالنسبةًسنةًكلًمنًالثانيًكانونًشهرًخاللًثبتًإذا
ًمنًتأجيلهًإنًأخرىًألسبابًللمؤجلًبالنسبةًنيسانًشهرًوخاللًالقانونًهذاًمن

ً.ًفعالًالخدمةًفيًمستمراًكانًانهًأوًمستمراًيزالًلًالخدمة

ًالثانيًالفصل



ًوالمدارسًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًطالب

28ًًالمادة

ًماًأوًالعاليةًالمعاهدًأوًالكلياتًأوًالمدارسًبإحدىًطالبًإيًقبولًيجوزًل.ًأول
ًعشرةًالثامنةًسنًإكمالهًبعدًإليهاًالنتسابًأوًفيهاًالدراسةًفيًالستمرارًأوًيعادلها

ً.ًالعسكريةًالخدمةًدفترًعلىًحائزاًيكنًلمًماًعمرهًمن

ًأوًالعاليةًالمعاهدًأوًالكلياتًأوًالمدارسًبإحدىًطالبًإيًقبولًيجوزًل.ًًًثانيا
ًأنهىًقدًيكنًلمًماًالقانونًهذاًمن(3ً)ًالمادةًفيًالواردًالعمرًإكمالهًبعدًيعادلهاًما

ً.ًمنهاًمعفىًأوًمؤجالًأوًمستثنىًكانًأوًاإللزاميةًالخدمة

29ًًالمادة

ًماًأوًالعاليةًالمعاهدًأوًالكلياتًإحدىًفيًتخرجًمنًخدمةًتأجيلًيجوزًل.ًًأول
ًالشهادةًمنًأعلىًدراسيةًشهادةًعلىًللحصولًبالدراسةًالستمرارًلغرضًيعادلها
ًأوًمؤجالً ًأوًمستثنىًكانًأوًاإللزاميةًالخدمةًأنهىًقدًيكنًلمًماًعليهاًحصلًالتي
ً.ًمنهاًمعفى

ًثانيا ًأول)ًالفقرةًإحكامًمنًيستثنى. ًالجامعاتًبإحدىًيلتحقًمنًالمادةًهذهًمن(
ًويجوزًعمرهًمنًالثالثينًتجاوزًقدًيكونًلًإنًبشرطًفيهاًالمذكورًللغرضًالعراقية
ً.سنواتًأربعًعلىًتزيدًلًلمدةًخدمتهًتأجيل

30ًًالمادة

ًالمعهدًأوًالكليةًأوًالمدرسةًمنًالتخرجًشهادةًعلىًحصولهًبعدًللطالبًيجوزًل
3ً)ًللمادةًوفقاًالتأجيلًطلبًفيًالستمرارًفيهًهوًالذي ًألجلًالقانونًهذاًمن(

ً.ًعليهاًحصلًالتيًالشهادةًمستوىًفيًأخرىًشهادةًعلىًالحصول



31ًًالمادة

ًأدنىًصفًإلىًأعلىًصفًمنًوالنتقالًدراستهًنوعًتبديلًللطالبًيجوزًل.ًأول
ً:ًذلكًمنًويستثنى

ًأ ًسنةًالسابقةًالسنةًتحتسبًإنًعلىًصفهًمنًأدنىًواحدًصفًإلىًالنتقال.
ً.ًرسوب

ًالمدارسًإلىًاألجنبيةًالعاليةًوالمعاهدًوالكلياتًالمدارسًمنًدراستهًينقلًمن.ًًب
ًفيهًيدرسًكانًالذيًللفرعًمشابهًفرعًيوجدًولًالعراقًداخلًالعاليةًوالمعاهدًوالكليات

.ً

ًهذاًفيًرسوبهًسنواتًفانًأخرًصفًإلىًوانتقلًدراستهًنوعًالطالبًبدلًإذا.ًثانيا
ً.القانونًهذاًإحكامًلتطبيقًالسابقًصفهًفيًرسوبهًسنواتًالىًتضافًالصف

ًالثالثًالفصل

ًالعراقًخارجًالستشفاءًأوًالدراسة

32ًًالمادة

ًالعراقًخارجًالمدارسًأوًالمعاهدًأوًالكلياتًإحدىًفيًيدرسًمكلفًكلًعلى.ًأول
ًالعراقيةًالقنصليةًأوًالدبلوماسيةًالهيئاتًإلىًسنةًكلًمنًأيلولًشهرًخاللًيقدمًإن

ًتؤيدًمدرسيةًوثيقةًمقامهاًيقومًلمنًأوًفيهًيدرسًالذيًاألجنبيًالبلدًفيًالموجودة
ًالتربيةًوزارتيًقبلًمنًبهاًمعترفًكليةًأوًمعهدًأوًمدرسةًفيًالدراسةًعلىًاستمراره
ًالكاملًاسمهًيتضمنًقبلهًمنًموقعًبيانًبهاًمرفقاًالعلميًوالبحثًالعاليًوالتعليم
ً.المدنيًالسجلًصحيفةًرقمًأوًلهاًالتابعًالتجنيدًدائرةًواسمًوتولده



ًأيامًعشرةًخاللًوالبيانًالوثيقةًالسابقةًالفقرةًفيًإليهاًالمشارًالهيئاتًترسل.ًثانيا
ًلتأشيرًقبلهاًمنًعليهماًالتصديقًبعدًالعامةًالتجنيدًمديريةًإلىًاستالمهاًتاريخًمن

ً.المختصةًالسجالتًفيًصاحبهاًخدمةًتأجيل

33ًًالمادة

ًمديريةًإخبارًمقامهاًيقومًمنًأوًالعراقيةًالقنصليةًأوًالدبلوماسيةًالهيئاتًعلى
ًبموجبًالمحددًالعمرًسنهًوصلًأوًدراستهًانهىًمكلفًكلًعنًالعامةًالتجنيد
3ً)ًالمادة ًأوًتجديدًوعدمًالعراقًخارجًبالبقاءًلهًالسماحًوعدمًالقانونًهذاًمن(
ًخدمتهًتأجيلًتستوجبًأخرىًقانونيةًأسبابًهناكًتكنًلمًماًسفرهًجوازًتمديد

ً.القانونًلهذاًوفقاًاإللزامية

34ًًالمادة

ًخاللًالدفاعًوزارةًإلىًتقدمًإنًالتربيةًووزارةًالعلميًوالبحثًالعاليًالتعليمًوزارةًعلى
ًأوًاإلعداديةًدراستهمًانهواًالذينًالمكلفينًبأسماءًقوائمًعامًكلًمنًأيلولًشهر
ًمبيناًالخاصةًنفقتهمًعلىًأوًالحكومةًنفقةًعلىًذلكًكانًسواءًالعراقًخارجًالعالية
ًالتجنيدًدوائرًوأسماءًوتولداتهمًالكاملةًوأسمائهمًشهاداتهمًومستوىًدراستهمًنوعًفيها

ً.تسجيلهمًمكانًمعًفيهًالمسجلينًالمدنيًالسجلًصحائفًأرقامًأوًلهاًالتابعة

35ًًالمادة

ًأول ًعندًيقدمواًإنًالعراقًخارجًالموجودينًوالمكلفينًالمدعوينًالمرضىًعلى.
ًاستثنواًقدًكانواًإنًتأجيلهمًأوًاستثنائهمًانتهاءًتاريخًفيًأوًاإللزاميةًللخدمةًدعوتهم

ًالبلدًفيًالموجودةًالعراقيةًالقنصليةًاوًالدبلوماسيةًالهيئاتًإلىًمنهاًاجلواًأو
ًمرضهمًتؤيدًطبيةًلجنةًمنًطبيةًتقاريرًمقامهاًيقومًلمنًأوًفيهًالموجودينًاألجنبي



ًالتجنيدًدائرةًواسمًوتولداتهمًالكاملةًأسماءهمًيتضمنًقبلهمًمنًموقعًبيانًمع
ً.تسجيلهمًمكانًمعًفيهًالمسجلينًالمدنيًالسجلًفيًصحيفتهمًرقمًأوًلهاًالتابعين

ًثانيا ًأول)ًالفقرةًفيًإليهاًالمشارًالهيئاتًترسل. ًخاللًوالبياناتًالطبيةًالتقارير(
ًمنًعليهاًالتصديقًبعدًالعامةًالتجنيدًمديريةًإلىًاستالمهاًتاريخًمنًأيامًعشرة
ً.ًالمختصةًالسجالتًفيًأصحابهاًخدمةًتأجيلًلتأشيرًقبلها

ًالمادةًهذهًبموجبًاإللزاميةًخدمتهمًالمؤجلةًوالمكلفينًالمدعونًفحصًيجرى.ًثالثا
ًهذهًألداءًلياقتهمًمدىًلتقريرًالعراقًالىًعودتهمًبعدًالمحليةًالطبيةًاللجانًقبلًمن

ً.الخدمة

ًالرابعًالفصل

ًالعقوبات

36ًًالمادة

ًلألنظمةًوفقاً ًالفحصًلجنةًقبلًمنًعليهًالفحصًإلجراءًالحضورًعنًتخلفًمن
ًالفحصًلهذاًالمحددةًالمدةًخاللًمشروعًعذرًبدونًالشأنًبهذاًالصادرةًوالتعليمات

250.000ً)ًعنًتقلًلًبغرامةًيعاقب ًعلىًتزيدًولًدينارًألفًوخمسينًمائتان(
ً.ًدينارًمليون(1.000.000ً)

37ًًالمادة

ًإنًأيامًسبعةًخاللًللخدمةًللسوقًالحضورًعنًمشروعًعذرًبدونًتخلفًمن.ًأول
ًبسوقًالبدءًتاريخًمنًاعتباراًخارجهًكانًإنًيوماًعشرًوخمسةًالعراقًداخلًكان

ًشهرًمدةًبالحبسًيعاقبًاستثنائهًأوًتأجيلهًسببًزوالًتاريخًمنًأوًدفعتهًأوًوجبته



ًالحبسًمدةًتزيدًلًإنًعلىًكشهرًالشهرًأجزاءًوتعدً،ًفيهًتخلفًشهرًكلًعن
ً.ًواحدةًسنةًعلى

ً.اإللزاميةًخدمتهًمدةًانتهاءًبعدًماًإلىًالعقوبةًتأجيلًيجوز.ًثانيا

ً-:منًالمادةًهذهًمن(ًأول)ًالفقرةًفيًعليهاًالمنصوصًالعقوبةًمنًيعفى.ًثالثا

ًأ ًالهروبًأوًالغيابًجرائمًمنًأياًيرتكبًأنًدونًاإللزاميةًالخدمةًمدةًأكمل.
ً.القانونًهذاًتنفيذًبعدًالعسكريًالعقوباتًقانونًفيًعليهاًالمنصوص

ًدونًعليهًالمقررةًاإللزاميةًالخدمةًلمدةًمعادلةًمدةًفيهًوأكملًالجيشًفيًتطوع.ًب
ً.القانونًهذاًتنفيذًبعدًالفقرةًهذهًمن(ًأ)ًالبندًفيًالمذكورةًالجرائمًمنًأياًيرتكبًأن

38ًًالمادة

ًالعسكريةًللخدمةًيصلحًلًالمتخلفًالمكلفًإنًالطبيًالفحصًبنتيجةًظهرًإذا.ًأول
ًمائة(100.000ً)ًعنًتقلًلًوبغرامةًأشهرًستةًعلىًتزيدًلًمدةًبالحبسًيعاقب
500.000ً)ًعلىًتزيدًولًدينارًإلف ًهاتينًبإحدىًأوًدينارًإلفًخمسمائة(

ًأصيبًمرضًأوًعاهةًبسببًكانًللخدمةًصالحيتهًعدمًإنًثبتًإذاًإلًالعقوبتين
ً.للخدمةًمواليدهًدعوةًقبلًمنهماًبأي

ًالخامسة(45ً)ًسنهًتجاوزًإنًبعدًعليهًقبضًأوًالمتخلفًالمكلفًراجعًإذا.ًًًثانيا
ًعلىًتزيدًولًواحدةًسنة(1ً)ًعنًتقلًلًمدةًبالحبسًيعاقبًعمرهًمنًواألربعين

ًعلىًتزيدًولًدينارًإلفًخمسمائة(500.000ً)ًعنًتقلًلًبغرامةًوًسنتين(2ً)
ً.العقوبتينًهاتينًبإحدىًأوًدينارًمليوني(2.000.000ً)

39ًًالمادة



ًأول ًأخرىًأسبابًبعدئذًلديهًوحصلتًالمكلفًخدمةًتأجيلًأسبابًزالتًإذا.
ًتاريخًمنًشهرينًخاللًتجنيدهًدائرةًراجعًيكنًولمًثانيةًمرةًخدمتهًتأجيلًتستوجب

ًبالخدمةًاللتحاقًعنًمتخلفاًيعتبرًبموجبهاًخدمتهًلتأجيلًاألولىًاألسبابًزوال
ًخدمتهًتؤجلًولًالقانونًهذاًمن(36ً)ًالمادةًفيًعليهاًالمنصوصًبالعقوبةًويعاقب

ً.ًبحقهًالعقوبةًوتنفيذًومحاكمتهًللخدمةًسوقهًبعدًإل

ًتاريخًمنًيوماًثالثين(30ً)ًخاللًوحدتهًيخبرًولمًالمجندًإعالةًزالتًإذا.ًًًثانيا
ًأشهرًوستةًسنةًعلىًتزيدًولًأشهرًثالثةًعنًتقلًلًمدةًبالحبسًيعاقبًزوالها

ً.قبضهاًالتيًوالمخصصاتًالرواتبًفروقًويضمن

40ًًالمادة

ًفيًالواردةًالعقوباتًبنفسًويعاقبًكليهماًأوًالسوقًأوًالفحصًعنًمتخلفاًيعد
ً:ًمنًكلًالقانونًهذاًمن(37ً)ًو(36ً)ًالمادتين

ًأول ًيحضرًولمًمغلوطةًبصورةًوردًأوًالمدنيةًاألحوالًقوائمًفيًاسمهًيردًلم.
ً.مواليدهًسوقًأوًفحصًمنًابتداءًمواليدهًمعًكليهماًأوًالسوقًأوًللفحص

ًبقرارًتولدهًتقديرًوجرىًالمدنيًالسجلًفيًمسجالًيكنًولمًعليهًالقبضًالقي.ًثانيا
ًمواليدهًسوقًأوًفحصًتاريخًمنًابتداءًالمكلفيةًسنًداخلًتولدًإلىًالفحصًلجنة
ً.بهاًقدرًالتي

ًواحدًشهرًخاللًيحضرًولمًالمكلفيةًسنًداخلًتولدًإلىًمصححاًتولدهًكان.ًثالثا
ً.التصحيحًتاريخًمن

ًرابعا ًخاللًيحضرًولمًالمكلفيةًسنًداخلًبتولدًالمدنيًالسجلًفيًمجدداًسجل.
ً.بتسجيلهًالقرارًصدورًتاريخًمنًابتداءًالسوقًأوًللفحصًواحدًشهر



41ًًالمادة

ًالتخلصًبقصدًأخرًشخصًبواسطةًأوًبنفسهًأعضائهًمنًعضواًعطلًمن.ًأول
ً.ًالتامًالشفاءًاكتسابهًمدةًبقدرًالمصابًخدمةًتمددًالخدمةًمن

ًثانيا ًتمددً،ًالخدمةًمنًالتخلصًبقصدًغيرهًبواسطةًأوًبنفسهًضرراًأوقعًمن.
ً.ًواحدةًسنة(1ً)ًخدمته

42ًًالمادة

ًألداءًأرسلهًأوًعليهًالفحصًإلجراءًأخرًشخصاًالمكلفًأوًالمدعوًقدمًإذا.ًأول
ًوسيلةًأوًحيلةًاستخدمًأوًمزورةًوثائقًأوًأوراقاً ًاستعملًإذاًأوًعنهًبدلًالخدمة
ًتأجيلًاستمرارًإثباتًأوًتأجيلًألجلًأوًجزءًأوًكالًالخدمةًمنًللتخلصًخداعة
ًهوًيعاقبًبهاًلهًحقًلًمنافعًلكتسابًأوًمنهاًإعفائهًأوًاستثنائهًأوًخدمته
ًولًسنواتًخمسًعلىًتزيدًلًوًواحدةًسنةًعنًتقلًلًمدةًبالحبسًوجدًإنًوشريكه
ًوالحاديةًاألربعينًالمادتينًفيًعليهاًالمنصوصًالعقوباتًفرضًمنًذلكًيمنع

ً.ًذلكًيستلزمًجرمهمًكانًإذاًالقانونًهذاًمنًواألربعين

ً

ًً

ً

ًالخدمةًقانونًإلغراضًخدمةًمنهماًأليًالشريكًأداهاًالتيًالخدمةًتعدًل.ًًًثانيا
ً.ًالقانونًهذاًإلحكامًتطبيقاًأوًالعسكريًوالتقاعد

43ًًالمادة



ًالذينًذويهًعنًأوًالمكلفًعنًمعلوماتًإعطاءًعنًمسؤولً ًأوًملزماًكانًمنًكل
ًللحقيقةًمخالفةًأوًكاذبةًمعلوماتًوأعطىًالقانونًهذاًإلحكامًبخضوعهًعالقةًلهم

ًدائرةًإلىًذووهًأوًالمكلفًقدمهاًالتيًالمعلوماتًبصحةًشهدًأوًأيدًمنًوكلًعنهم
ًتقلًلًمدةًبالحبسًيعاقبًللحقيقةًمخالفةًأوًكاذبةًالمعلوماتًهذهًإنًوظهرًتجنيده
ً.ًواحدةًسنة(1ً)ًعلىًتزيدًولًأشهرًستة(6ً)ًعن

44ًًالمادة

ًأول ًبموجبًلهاًالدعوةًكانتًإذاًالحتياطًخدمةًألداءًالحضورًعنًتخلفًمن.
ًأول)ًالفقرةًمن(ًبً،ًأ)ًالبندين ًبالحبسًيعاقبًالقانونًهذاًمن(13ً)ًالمادةًمن(

ًتقلًلًماليةًبغرامةًأوًواحدةًسنة(1ً)ًعلىًتزيدًولًأشهرًستة(6ً)ًعنًتقلًلًمدة
ًخمسمائة(500.000ً)ًعلىًتزيدًولًدينارًإلفًوخمسونًمائتان(250.000ً)ًعن
ً.ًدينارًإلف

ًثانيا ًبموجبًلهاًالدعوةًكانتًإذاًالحتياطًخدمةًألداءًالحضورًعنًتخلفًمن.
ًأول)ًالفقرةًمن(ًدً،ًج)ًالبندين ًبالحبسًيعاقبًالقانونًهذاًمن(13ً)ًالمادةًمن(
ًسنتين(2ً)ًعلىًتزيدًولًواحدةًسنة(1ً)ًعنًتقلًلًلمدة

500.000ً)ًعنًتقلًلًماليةًبغرامةًأو ًعلىًتزيدًولًدينارًإلفًخمسمائة(
ً.دينارًمليوني(2.000.000ً)

ًبموجبًلهاًالدعوةًكانتًإذاًالحتياطًخدمةًألداءًالحضورًعنًتخلفًمن.ًًثالثا
ًهـ)ًالبند ًلًمدةًبالحبسًيعاقبًالقانونًهذاًمن(13ً)ًالمادةًمن(ًأول)ًالفقرةًمن(
5ً)ًعلىًتزيدًولًسنتين(2ً)ًعنًتقل ًعنًتقلًلًماليةًبغرامةًأوًسنواتًخمس(
ً.دينارًماليينًأربعة(4.000.000ً)ًعلىًتزيدًولًدينارًمليوني(2.000.000ً)

45ًًالمادة



ًالمكلفينًمنًبموجبهًالصادرةًالتعليماتًأوًاألنظمةًأوًالقانونًهذاًإحكامًخالفًمن
ًتزيدًلًبغرامةًيعاقبًالقانونًهذاًفيًعليهاًالمعاقبًالحالتًعداًفيماًوالحتياط

ً.ًدينارًإلفًمائتي(200.000ً)ًعنًتقلًولًدينارًمليونًعلى

46ًًالمادة

ًمنًأوًاإللزاميةًالخدمةًإنهائهًتاريخًمنًيوماًستينًخاللًتجنيدهًدائرةًيراجعًلمًمن
ًعلىًتزيدًلًبغرامةًيعاقبًالحتياطًخدمةًالىًاستدعائهًفترةًانتهاءًتاريخ

ً.دينارًإلفًخمسمائة(500.000ً)

47ًًالمادة

ًأول ًمحكمةًإمامًالفصلًهذاًفيًذكرهمًالواردًاألشخاصًجميعًمحاكمةًتجرى.
ً.عسكرية

ًثانيا ًالحربًحالتيًفيًالفصلًهذاًفيًالواردةًالحبسًعقوبةًتنفيذًتأجيلًيجوز.
ً.ًالحتياطًخدمةًأوًاإللزاميةًخدمتهًعليهًالمحكومًإنهاءًبعدًماًإلىًوالطوارئ

ًالرابعًالباب

ًاألولًالفصل

ًالرواتب

48ًًالمادة

ً.بنظامًاإللزاميةًبالخدمةًللمكلفينًالخدمةًنهايةًومكافأةًرواتبًتنظم.ًأول



ًمن(ًأول)ًالفقرةًبإحكامًالمشمولًوالمكلفًالمجندًمنًلكلًالشهريًالراتبًيكون.ًثانيا
ًالعسكريًيتقاضاهًالذيًالشهريًللراتبًمساوياًتسريحهًإيقافًعندًالمادةًهذه

ً.ًواختصاصهًوشهادتهًرتبتهًنفسًمنًالمتطوع

ًثالثا ًاقرأنهًومخصصاتًراتبًالحتياطًخدمةًأدائهًإثناءًالحتياطًالضابطًيمنح.
ًالدولةًخزينةًمنًراتباًويتقاضىًموظفاًكانًإذاًإماًبالخدمة،ًالمستمرينًالضباطًمن
ًكانًالتيًالجهةًمنًومخصصاتهًراتبهًتقاضيًعلىًفيستمرًرتبتهًراتبًمنًأكثر

ً.ًبالخدمةًالتحاقهًقبلًمنهاًيتقاضى

ًخدمةًأدائهًإثناءًالدولةًخزينةًمنًراتباًيتقاضىًالذيًوالمكلفًالمجندًيستمر.ًًرابعا
ًقبلًمنهاًيتقاضاهاًكانًالتيًالجهةًمنًومخصصاتهًراتبهًتقاضيًعلىًالحتياط
ًكانًوانًإليها،ًدعوتهًقبلًعملهًاوًوظيفتهًفيًعينًقدًكانًإذاًبالخدمةًالتحاقه
ًوالمخصصاتًالراتبًلهًفيصرفًالمتقاعدينًالعسكريينًمنًالحتياطًلخدمةًالمدعو
ً.أكثرًأيهماًالتقاعديًراتبهًأوًبالخدمةًالمستمرينًإقرانهًيتقاضاهاًالتي

ًخامسا ًرواتبهمًتقاضيًعلىًالخاصًالقطاعًومعاملًشركاتًمنتسبواًيستمر.
ًسببًأليًالحتياطًلخدمةًاستدعائهمًعندًلديهاًيعملونًالتيًالجهاتًمنًوأجورهم

ًيصرفًلماًمساوياً ًشهريًراتبًلهمًويصرفً،ًفقطًأسابيعًستة(6ً)ًوبحدودًكان
ً.ًواختصاصهمًوشهادتهمًرتبتهمًنفسًمنًللعسكري

ًالثانيًالفصل

ًعامةًأحكام

49ًًالمادة



ًالحتياطًخدمةًومدةًاإللزاميةًالخدمةًمدةًالجيشًفيًيخدمًأنًمكلفًكلًعلى.ًأول
ًفيًيقضيهاًالتيًاأليامًالمدةًتلكًمنًتحتسبًولًكاملةً–ًمنهماًبأيًالتحاقهًعندً–

ًعنًالغيابًأوًالتغيبًلجريمةًارتكابهًعندًأوًالسجنًفيًأوًالتوقيفًفيًأوًالحجز
ًاإلجازةًفيًأوًالمستشفىًفيًأوًالهروبًجريمةًأوًمشروعًعذرًدونًالوحدة

ًوبدونًوبسببهاًخدمتهًإثناءًحادثًعنًناشئةًإصابتهًأوًمرضهًكانًإذاًإلًالمرضية
ً.ًمنهًتقصير

ً:العسكريةًالخدمةًمدةًمنًتحتسبًل.ًًثانيا

ًإذاًاإللزاميةًخدمتهمًإثناءًالمكلفونًالجنودًفيهاًيشتركًالتيًالتأهيليةًالدوراتًمدة.ًًأ
ً.ًالتدريبًإثناءًإصابتهمًنتيجةًفشلهمًكانًإذاًإلً،ًفيهاًالفشلًنتيجتهمًكانت

ًب ًمنًالمستقيلًأوًالجيشًفيًالمهنيًالتدريبًمراكزًمنًالمنسحبًخدمةًمدة.
ً.العسكريةًالمدارس

ًإثناءًالمكلفينًتطوعًقبولًيجوزًالمادةًهذهًمن(ًثانيا)ًالفقرةًإحكامًمنًاستثناءاً .ًثالثا
ً،ًمنهمًأيًفيًالتطوعًشروطًتوفرًعندًالحتياطًخدمةًأوًاإللزاميةًالخدمةًتأديتهم
ً.التطوعيةًخدمتهمًمدةًمنًالحتياطًأوًاإللزاميةًخدمتهمًمدةًوتحسب

50ًًالمادة

ًالخدمةًاألخرىًاألمنيةًاألجهزةًأوًالداخليةًوزارةًأوًالجيشًمنًالمسرحونًيؤدي
ًعندًيحملونهاًكانواًرتبةًبأخرًلهاًخاضعينًكانواًإذاًعليهمًالمترتبةًاإللزامية
ً.ًتسريحهم

51ًًالمادة



ًإلىًتجنيدهًدائرةًأوًإقامتهًمحلًمنًالحكومةًنفقةًعلىًالمجندًأوًالمكلفًيسفر.ًأول
ً.ًبالجيشًالتحاقهًمحل

ًثانيا ًأوًالطبيًللفحصًإرسالهًتقررًإذاًأيضاً ًالحكومةًنفقةًعلىًالمكلفًيسفر.
ً.ًتجنيدهًدائرةًمحلًخارجًألشعاعي

52ًًالمادة

ًدوائرًأوًإقامتهمًمحالتًإلىًويسفرونًالعلمًخدمةًمدةًإنهائهمًحالًالمجندونًيسرح
ً.ًالحكومةًنفقةًعلىًتجنيدهم

53ًًالمادة

ًالمستشفياتًفيًالراقدينًالحتياطًبخدمةًهمًمنًأوًللمكلفينًاإللزاميةًالخدمةًتمدد
ًأثناءًإصابتهمًكانتًأذاًومخصصاتهمًرواتبهمًتقاضيًعلىًويستمرونًالعسكرية
ً.جرائهاًومنًالخدمة

54ًًالمادة

ًمنًابتداءً ًالعسكريةًواألنظمةًللقوانينًالمجندونًوالضباطًوالحتياطًالمكلفونًيخضع
ً.ًمنهاًتسريحهمًولحينًللخدمةًدعوتهمًتاريخ

55ًًالمادة

ًقدًيكنًلمًماًتجنسهًتاريخًمنًاعتباراًالقانونًهذاًإلحكامًالمتجنسًالعراقيًيخضع
ًأولًفيًاإللزاميةًالخدمةًألداءًمدعواً ًويعتبرًعمرهًمنًواألربعينًالخامسةًتجاوز
ً.تجنسهًتاريخًبعدًتعلنًدعوة

56ًًالمادة



ًأول ً ً ًجميعًدعوةًالدفاعًوزيرًاقتراحًعلىًبناءاًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.
ًغيرًمنًيعادلهاًماًأوًاإلعداديةًالدراسةًشهادةًعلىًحصلواًالذينًالمكلفين

ًالتيًللمدةًوذلكًاإللزاميةًالخدمةًتأديةًلهمًيسبقًولمًعاليةًدراسةًفيًالمستمرين
ًمنًاستثناءًولهًشهراًعشرًثمانية(18ً)ًتتجاوزًلًإنًعلىًالخدمةًهذهًألداءًينسبها
ً.الدعوةًهذهًمنًعمرهًمنًالثالثين(30ً)ًأكمل

ًماًأوًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًخريجيًمنًالمكلفينًجميعًدعوةًالدفاعًلوزير.ًًًثانيا
ًلًإنًعلىًينسبهاًالتيًللمدةًاإللزاميةًالخدمةًتأديةًلهمًيسبقًلمًالذينًيعادلها
ً.ًمنهاًعمرهًمنًالثالثين(30ً)ًأكملًمنًاستثناءًولهًأشهرًتسعة(9ً)ًتتجاوز

ًثالثا ًاإللزاميةًالخدمةًتأجيلًالدفاعًوزيرًمنًباقتراحًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.
ًوقتًفيهاًالدراسةًعلىًالمستمرينًيعادلهاًماًأوًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًلطالب
ً.منهاًتخرجهمًبعدًماًإلىًالقانونًهذاًتنفيذ

ًمنًوباقتراحًالعامةًالمصلحةًمقتضياتًعلىًبناءًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.ًًرابعا
ًإلىًماسةًالحاجةًتكونًالذينًللموظفينًاإللزاميةًالخدمةًتأجيلًالمختصًالوزير
ً.واحدةًولمرةًسنةًعلىًتزيدًلًلمدةًدوائرهمًفيًخدمتهم

57ًًالمادة

ًصحةًفيًالشتباهًحصلًمجندًأوًمكلفًإيًعلىًالفحصًإعادةًالعامًالتجنيدًلمدير
ًإعادةًصالحيةًوله.ًًعليهًالفحصًإعادةًاستوجبتًجديدةًأسبابًأوًالسابقًفحصه
ًأداءًمنًتمنعهًعاهةًأوًبمرضًإصابتهًيدعيًمكلفًإيًعلىًالطبيًالفحص
ًالمكلفًعرضًيلزمًالحالةًهذهًوفيًالسابقًالطبيًفحصهًبعدًلهًحدثتًالخدمة
ًلوصاياًوفقاًالخدمةًألداءًلياقتهًمدىًوتقريرًمجدداًلفحصهًتمييزيةًطبيةًلجنةًعلى
ً.ًالدفاعًوزيرًيصدرهاًالتيًالبدنيةًاللياقة



58ًًالمادة

ًأوًاإللزاميةًالخدمةًإنهاءًتؤيدًالتيًوالكتبًالوثائقًيخولهًمنًأوًالدفاعًوزيرًيصدر
ً.ًالقانونًهذاًإلحكامًتنفيذاًمنهماًالتأجيلًأوًاإلعفاءًأوًالستثناءًأوًالحتياطًخدمة

59ًًالمادة

ًجميعًعلىًسنةًكلًمنًاألخيرةًالثالثةًاألشهرًخاللًعامًسنويًفحصًيجري.ًأول
ً.تأجيلهمًأسبابًاستمرارًلتثبيتًالدراسةًبسببًالخدمةًمنًالمؤجلينًالمكلفين

ًجميعًعلىًسنةًكلًمنًاألولىًالثالثةًاألشهرًخاللًعامًسنويًفحصًيجري.ًثانيا
ًهذهًمن(ًأول)ًالفقرةًفيًوردًماًعداًكانًسببًأليًالخدمةًمنًالمؤجلينًالمكلفين
ً.تأجيلهمًأسبابًاستمرارًلتثبيتًصحيةًألسبابًالمؤجلينًوعداًالمادة

ًثالثا ًدفاترًمعًتجنيدهمًدوائرًإمامًشخصياً ًالمكلفينًبحضورًالفحصًهذاًيتم.
ًوالوثائقًالدفاترًتلكًبإرسالًأوًتأجيلهمًأسبابًلستمرارًالمثبتةًوالوثائقًخدمتهم
ًالبريدًبواسطةًأوًفيهاًيعملونًالتيًالمؤسساتًأوًالمصالحًأوًالدوائرًبواسطة
ً.ًتجنيدهمًدوائرًإلىًذويهمًبواسطةًأوًالمسجل

60ًًالمادة

ًعدةًمواليدًأوًواحدةًسنةًمواليدًدعوةًيخولهًمنًأوًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.ًًأول
ًللتأكدًالحتياطًضباطًأوًالمجندينًمنًكانواًسواءًخدمتهمًأكملواًالذينًمنًسنوات

ًماًوكلًالجديدةًومهنهمًعناوينهمًولتثبيتًالخدمةًلهذهًلئقينًزالواًلًكونهمًمن
ً.ًالحاجةًعندًالحتياطًلخدمةًدعوتهمًبتسهيلًيتعلق



ًمنًأوًالمسلحةًللقواتًالعامًالقائدًمنًبقرارًومكانهاًوزمانهاًالدعوةًمدةًتحدد.ًثانيا
ًمحليتينًصحيفتينًفيًالقرارًنشرًبعدًرسمياًمبلغينًبهاًالمشمولونًويعتبرًيخوله

ذاعته ً.ًالعراقيةًالفضائيةًبالقنواتًوا 

61ًًالمادة

ًيشتبهًمنًإحضارًسلطةًالتجنيدًولضباطًالمنطقةًتجنيدًومديرًالعامًالتجنيدًلمدير
ًلتقديرًالفحصًلجنةًعلىًوعرضهًالمدنيًالسجلًفيًبهًالمسجلًتولدهًحقيقةًفي

ًوفقاًعليهًلالعتراضًخاضعاًاللجنةًهذهًقرارًويكونًالقانونًهذاًإحكامًلغرضًتولده
ً.ًالقانونًهذاًمن(5ً)ًمادةًفيًعليهاًالمنصوصًللطريقة

62ًًالمادة

ًالسجلًفيًمسجلًغيرًمكلفًإيًتوقيفًسلطةًالتجنيدًوضباطًالتجنيدًلمدير.ًًًأول
ًمعاملةًانتهاءًلحينًالحالًمقتضىًحسبًقانونيةًبكفالةًربطهًتقريرًأوًالمدني
ًعلىًالفحصًلجنةًقبلًمنًولدتهًتاريخًتقديرًبعدًالسجلًذلكًفيًالمجددًتسجيله

ًأيامًالسبعةًعلىًتوقيفهًمدةًزادتًإذاًالمختصًالتحقيقًقاضيًعلىًأمرهًيعرضًإن
.ً

ًثانيا ً ً ًأول)ًالفقرةًبحكمًالمشمولًالمكلفًيسوق. ًالخدمةًألداءًالمادةًهذهًمن(
ًالقرارًبحكمًالقرارًهذاًويعتبرًالفحصًلجنةًقبلًمنًبقرارًتولدهًتقديرًبعدًاإللزامية
ًرقمًالمدنيةًاألحوالًقانونًمنًواألربعينًالحاديةًالمادةًإحكامًبموجبًالصادر

(5ً)ًالمادةًمن(ًثانيا)ًللفقرةًوفقاًالقطعيةًالدرجةًاكتسابهًبعد1964ًًلسنة(189ً)
ً.ًالقانونًمن

63ًًالمادة



ًطلبًعلىًوبناءًالعامةًالمصلحةًمقتضياتًعندًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.ًًأول
ًالذينًمعينةًمواليدًمنًالقانونًهذاًإلحكامًالخاضعينًتسريحًإيقافًالدفاعًوزيرًمن

(2ً)ًعلىًتزيدًلًلمدةًللتجديدًقابلةًواحدةًسنةًعلىًتزيدًلًلمدةًالخدمةًمدةًأكملوا
ً.سنتين

ًتسريحًالموقفًللمكلفينًاإللزاميةًالخدمةًلمدةًتمديداًالتسريحًإيقافًمدةًتكون.ًثانيا
ًأول)ًالفقرةًبموجبًمواليدهم ًمشمولةًمواليدهًكانتًمنًيسرحًولًالمادةًهذهًمن(
ًتسريحًإيقافًمدةًإليهاًمضافاًاإللزاميةًالخدمةًمدةًأنهىًإذاًإلًالتسريحًبإيقاف
ً.مواليده

64ًًالمادة

ًالمساقونًالعاليةًوالمعاهدًالكلياتًوخريجوً،ًاإلعداديةًالدراسةًخريجوًيصنف.ًأول
ًالجيشًحاجةًحسبًاألساسيًالتدريبًمدةًإكمالهمًبعدًاإللزاميةًالخدمةًإلى

ً:ًفئتينًإلىًمكلفًلكلًالشخصيةًوالصفات

ً،ًأخرىًتدريبيةًمؤسسةًأيًأوًالحتياطًالضباطًكليةًفيًويؤهلون/ًًالضباطًفئة.ًأ
ً.ًاإللزاميةًالخدمةًإنهائهمًبعدًاحتياطًضباطًليصبحواًخاصًنظامًوفق

ًب ً ًًوالجنودًالصفًوضباطًالضباطًنوابًفئة. ًخاصةًدوراتًفيًويؤهلون/
ً.ًاإللزاميةًالخدمةًإنهائهمًبعدًاحتياطًوجنودًصفًوضباطًضباطًنوابًليصبحوا

ًالفقرةًمن(ًأ)ًبالبندًالمشمولينًمنًبنجاحًالدراسةًينهيًمنًالدفاعًوزيرًيمنح.ًًًثانيا
ًأول) ًمجندًمالزم)ًرتبةًالمادةًهذهًمن( ًعريفًنائب)ًرتبةًالناجحًغيرًويمنحً،(

ً(ً.مجند



ًمنًتبقىًماًالمادةًهذهًمن(ًأول)ًالفقرةًمن(ًب)ًالبندًبإحكامًالمشمولينًيؤدي.ًًثالثا
ً.ًالخاصةًالدورةًنهايةًفيًعليهاًحصلواًالتيًبالرتبًاإللزاميةًخدمتهمًمدة

ً.ًمنهاًوتسريحهًاإللزاميةًالخدمةًإنهاءًبعدًاحتياطًمالزمًالمجندًالمالزمًيعتبر.ًرابعا

ًبعدًالجيشًفيًدائمًمالزمًرتبةًالحتياطًمالزمًأوًالمجندًالمالزمًمنحًيجوز.ًخامسا
ًأوًالحتياطًخدمةًأدائهًإثناءًأوًمنها،ًاستثنائهًعندًأوًاإللزامية،ًالخدمةًإكماله
ًالمنصوصًالشروطًفيهًتوفرتًإذاًذلكًالعامةًالمصلحةًتقضيًعندماًأوً،ًبعدها
ًأخرًقانونًأيًأو2010ًًلسنة(3ً)ًرقمًالعسكريًوالتقاعدًالخدمةًقانونًفيًعليها
ً.محلهًيحل

65ًًالمادة

ًرائدًرتبةًحتىًرتبتهًمنًأعلىًرتبةًإلىًوزاريًبأمرًالحتياطًالضابطًترقيةًيجوز
ً:اآلتيةًالشروطًتوفرًعندًداخل

ًأولً  4ً)ًعنًتقلًلًمدةًالحتياطًخدمةًفيًيقضيًإن. ًالرتبةًفيًسنواتًأربع(
ًً.ًالواحدة

ًالعسكريًوالتقاعدًالخدمةًقانونًفيًعليهاًالمنصوصًالترقيةًلشروطًاستيفائه.ًثانياً 
ً.2010ًًلسنة(3ً)ًرقم

66ًًالمادة

ًالجيشًمنًتسريحهًبعدًالحتياطًبخدمةًأوًاإللزاميةًبالخدمةًللمكلفًتعطى
ًلهاًالتيًوالبعثاتًاليفاداتًوفيًومؤسساتهاًالدولةًدوائرًفيًالتعيينًفيًاألفضلية

ً.ًوشهادتهًباختصاصهًعالقة

67ًًالمادة



/83ًً،49ًً،44ًً،42ًً،41ًً،40ًً،18ًً،ًأول/14ً)ًالموادًإحكامًتسري.ًًأول
ًعلى2010ًًلسنة(3ً)ًرقمًالعسكريًوالتقاعدًالخدمةًقانونًمن(90ًً،84ًً،ًأولً 

ً.ًالحتياطًأوًاإللزاميةًبالخدمةًالمكلف

(3ً)ًرقمًالعسكريًوالتقاعدًالخدمةًقانونًمن(16ًً،4ً)ًالمادتينًإحكامًتسري.ًثانيا
ً.ًالحتياطًأوًالمجندينًالضباطًعلى2010ًًلسنة

68ًًالمادة

ًالخدمةًقانونًمن(ًالوطنًسبيلًفيًالتضحيةًتكريم)ًالرابعًالبابًإحكامًتطبق.ًأول
ًبخدمةًأوً،ًاإللزاميةًبالخدمةًالمكلفينًعلى2010ًًلسنة(3ً)ًرقمًالعسكريًوالتقاعد
ًتتحققًعندماًمنهمًكلًخلفًوعلىً،ًالعسكريةًالكلياتًطالبًوعلىً،ًالحتياط

ً.ًالبابًهذاًفيًعليهاًالمنصوصًالشروطًذاتًفيهم

ًمنًالرتبةًفيًيماثلهمًمنًحكمًفيًالمادةًهذهًمن(ًأول)ًبالفقرةًالمشمولينًيعد.ًًثانيا
ًعلىًالتقاعديًراتبهًفيحتسبًراتبًلهًكانًإذاًإماً،ًراتبًلهًيكنًلمًإذاًالعسكريين

ً.ًأفضلًأيهماًأوًالوظيفيةًخدمتهًراتبًأساس

ًقانونًمن(37ًً،36ً)ًوالمادتين(31ً)ًالمادةًمن(ًأول)ًالفقرةًإحكامًتسري.ًًثالثا
ًالصفًوضباطًالضباطًنوابًعلى2010ًًلسنة(3ً)ًرقمًالعسكريًوالتقاعدًالخدمة
ًأ)ًبالبندًوردًماًعداًوالحتياطًوالمكلفينًالمجندينًوالجنود ًأول)ًالفقرةًمن( ًمن(
ًجنديًرتبةًإلىًمكلفًجنديًرتبةًمنًالترقيةًمدةًفتكونًأنفاً ًالقانونًمن(36ً)ًالمادة
(4ً)ًمكلفًعريفًنائبًرتبةًإلىًمكلفًأولًجنديًرتبةًومنًأشهر،ًتسعة(9ً)ًأول

ً.واحدةًسنة(1ً)ًمكلفًعريفًرتبةًإلىًمكلفًعريفًنائبًرتبةًومنًأشهر،ًأربعة

69ًًالمادة



ًالخدمةًألداءًدعوتهمًسبقتًالذينًاألشخاصًعلىًالقانونًهذاًإحكامًتسرىًل.ًأول
ًتنفيذًويستمرًالدينيةًالواجباتًممارسةًأوًاإلعالةًبسببًخدمتهمًوأجلتًاإللزامية
ًانقطاعهمًأوًاإلعالةًبسببًتأجيلهمًأسبابًزوالًلحينًبهمًالمتعلقةًالسابقةًاإلحكام

ً.الدينيةًالواجباتًممارسةًعن

ًثانيا ًأول)ًالفقرةًإحكامًتسري. ًادعاءًلديهمًالذينًالمكلفينًعلىًالمادةًهذهًمن(
ً.ًالقانونًهذاًتنفيذًقبلًمثبتًباإلعالة

70ًًالمادة

ًبعضًتخصيصًالداخليةًوزيرًمنًطلبًعلىًبناءًالمسلحةًللقواتًالعامًللقائد.ًأول
ًإيًعلىًالمقررةًاإللزاميةًالخدمةًمدةًخاللًكشرطةًللعملًالدفعةًأوًالوجبةًكلًأو

ً.العامةًالشرطةًمديريةًتعينهاًالتيًالشرطةًوحداتًإلىًبسوقهمًواألمرًمنهم

ًمنًجنديًومخصصاتًراتبًالشرطةًوحداتًإلىًالمساقونًالمكلفونًيتقاضى.ًثانيا
ًإليهاًالمشارًاإللزاميةًالخدمةًبمثابةًالشرطةًفيًخدمتهمًوتعتبرًالداخليةًوزارةًميزانية

ً.القانونًهذاًمن(1ً)ًالمادةًمن(ًأول)ًالفقرةًفي

ًثالثا ًالفقرتينًبإحكامًالمشمولينًعلىًالقانونًهذاًفيًالواردةًاألحكامًجميعًتسري.
ًوالتقاعدًالخدمةًقانونًًبحقهمًيطبقًذلكًعداًوفيماًالمادةًهذهًمن(ًثانيا)ًو(ًأول)

ً.محلهًيحلًالذيًالقانونًأو2011ًًلسنة(18ً)ًرقمًالداخليًاألمنًلقوى

71ًًالمادة

ً.ًالقانونًهذاًأحكامًلتطبيقًتسهيالًوتعليماتًأنظمةًإصدارًيجوز

72ًًالمادة

ً.الرسميةًالجريدةًفيًنشرهًتاريخًمنًالقانونًهذاًينفذ



ًالموجبةًاألسباب

ًألداءًالذكورًمنًكافةًالمواطنينًأمامًالفرصةًوإلتاحةًالعراقي،ًالجيشًقدراتًلتعزيز
ًحيثًمنًالملحةًوالحاجةًتتماشىًبصورةًالخدمةًأمورًتنظيمًولغرضًالعلم،ًخدمة
ًوالكيفيةً،ًبهاًللمكلفينًالطبيًبالفحصًالخاصةًواإلجراءاتً،ًومدتهاً،ًإليهاًالدعوة
ًوتحديدًرواتبهمًوتنظيمً،ًمنهاًواإلعفاءًوالتأجيلًوالستثناءً،ًالسوقًبهاًيتمًالتي

ًوالمخالفةًالتخلفًجرائم)ًبأدائهاًالخاصًلاللتزامًمخالفةًتعدًالتيًاألفعال ًوماً،(
ًبأحكامهًللمشمولينًالممنوحةًوالمتيازاتًوالستشفاءًوالسفرًوالدراسةًباإلعالةًيتعلق

ً.ًبالمكلفينًالخاصةًالقضاياًمنًذلكًوسوىً،

ً.ًالقانونًهذاًشرع

ًتنويه

ًإمدادناًومواطنينًوسياسيينًقانونيينًمنًالشأنًبهذاًالمهتمينًاألخوةًجميعًعلى
ثراءًإنضاجًاجلًمنًالمهمةًبالمالحظات ً.العامًللصالحًخدمةًالقانونًهذاًوا 


