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2003أغسطس /  آب6، 21األمر رقم / المؤقتةالسلطة االئتالفية  

 
 21األمر رقم 

 الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة
 

 ممارسة صالحيات رئيس بلدية بغداد مؤقتًا
 
 

وانين       ى الق ة، وعل تالف المؤقت لطة االئ دير اإلداري لس ي بصفتي الم ة ل لطة المخول ى الس اًء  عل بن
ا ف       لة، بم دولي ذات الص ن ال س األم رارات مجل ع ق يًا م رب، وتمش ي الح ة ف راف المتبع رار  واألع ا الق يه

1483) 2003(، 
 
 

 وإشارة إلى أن منصب رئيس بلدية بغداد شاغر حاليًا،  
 

داد، ت      ة بغ نظم إدارة مدين ي ت دة، الت ة العدي وائح التنظيمي وانين والل ن اإلدراك أن الق ًا م يطوانطالق  ن
اءة وفعا     ة بكف ال البلدي ول دون إدارة أعم ذي يح ر ال ة؛ األم رئيس البلدي رًا ب ل  الصالحيات حص ي ظ ة ف لي

 الظروف الراهنة،
 

 وعمًال بالنيابة عن مواطني بغداد والشعب العراقي، 
 

 :أعلن بموجب هذا ما يلي  
 

  1القسـم 
 صـالحيـات مؤقتة لنـواب رئيس البلـديـة 

 
جميع الصالحيات الممنوحة حصرًا لرئيس بلدية بغداد  بموجب أي قانون أو الئحة تنظيمية  -1

 .اط بموجب هذا األمر بنواب رئيس بلدية بغداد الثالثةأو قرار أو مرسوم تن
 
ال يجوز ممارسة هذه الصالحيات إال بموافقة اثنين من نواب رئيس البلدية الثالثة على  -2

 .األقل



 

 

2

2 

 
يجوز لنواب رئيس البلدية الثالثة وضع وإصدار إجراءات إدارية داخلية أو أوامر بلدية  -3

 .حيات المؤقتةحسب االقتضاء لممارسة هذه الصال
 

 2القسـم 
 مـدة ممـارسة هـذه الصـالحيـات 

 
ى أن               تبقى هذه الصالحيات المخولة لنواب رئيس البلدية بموجب هذا األمر سارية المفعول إل

ر أو     ذا األم ديل ه تم تع ى أن ي روعة، أو إل ة مش داد بطريق ة بغ يس بلدي غل منصب رئ تم ش ي
 .إلغاؤه

 
 3القسـم 

  الدخـول حيـز النـفاذ
 

 . يدخل هذا األمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه 
 
 

 بول بريمير. إل         
 المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة        
        6/8/2003  

 
 


