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قانون الغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة
قانون الغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

 

             
 

        2019/11/19 
 
 

 بأسم الشعب
 رئاسة الجمھوریة

 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام البند (ثانیا) من المادة (60) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
 :صدر القانون االتي

 رقم (  ) لسنة 2019
 قانون الغاء االمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة

 .المادة -1- یلغى قانون رقم (13) لسنة 2005
 .المادة -2- أوال: یمنع تخصیص مبالغ مالیة للعالج في الرئاسات الثالث وجمیع مؤسسات الدولة االخرى

 .ثانیا: یمنع تخصیص مبالغ لبدالت االیجار للمشمولین باحكام ھذا القانون لمن یمتلك عقارا في محافظة بغداد
 .ثالثا : أ - ال  یجوز تخصیص اكثر من (5) سیارات لكل من رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ورئیس مجلس الوزراء

 ب- ال یجوز تخصیص اكثر من (4) سیارات لكل من نواب رئیس الجمھوریة ونواب رئیس مجلس النواب ونواب رئیس مجلس
 .الوزراء

 ج- ال یجوز تخصیص اكثر من (3) سیارات لكل من الوزراء ومن ھم بدرجتھم ممن یعملون في السلطة التنفیذیة ورؤساء الھیئات
 .والمحافظون

 .د- استمرار بالعمل على عدم تخصیص سیارة العضاء مجلس النواب
 . ھـ- ال یجوز تخصیص اكثر من (2) سیارة لكل من وكالء الوزراء ومن ھم بدرجتھم  والمستشارین

 .و - ال یجوز تخصیص اكثر من (1) سیارة لكل من المدراء العامین ومن ھم بدرجتھم نزوالً
 رابعاً : تتولى الدوائر القانونیة في الرئاسات الثالثة مسؤولیة التعاقد مع جمیع المشمولین باحكام ھذا القانون من عناصر الحمایة ومتابعة

 . شؤونھم االداریة والمالیة
 .المادة-3- تلغى مخصصات الضیافة عن الرئاسات الثالث

 المادة- 4-  یمنع استئجار الطائرات الخاصة  للرئاسات الثالثة من خزینة الدولة اال للوفود الرسمیة وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة
 .على ذلك وبأمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسیة التابعة لرئاسة الوزراء

 المادة -5-  تخفض مستحقات الموفد من مخصصات االیفاد اللیلیة الواردة في قانون االیفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل وأمر
 .مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 بنسبة (50%) خمسین من المائة

 المادة-6- یمنع الصرف النقدي ألجور وقود للسیارات العائدة للدولة وتستبدل بكابونات النسیئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة
 . النفط

 : المادة -7- على االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار تعلیمات لـ

التصویت 

القراءة االولى 
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 .أوال: تحدید كمیات الوقود المصروفة للسیارات وااللیات في جمیع مؤسسات الدولة       
 .ثانیا : تحدید المبالغ المخصصة للضیافة والمشتریات في جمیع مؤسسات الدولة       

 المادة -8- سحب افواج الحمایة من الرئاسات الثالث السابقین والوزراء السابقین والشخصیات السیاسیة من عام 2003 ولغایة االن،
 .ویتولى رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تحدید عناصر حمایة محددة لحمایتھم

 المادة -9- تسري احكام ھذا القانون على رئیس الجمھوریة ونوابھ، ورئیس مجلس النواب ونائبیھ ،ورئیس مجلس الوزراء ونوابھ،
 ورئیس مجلس القضاء االعلى، ورئیس وأعضاء المحكمة االتحادیة العلیا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن ھم بدرجتھم،

 ورؤساء الھیأة المستقلة، والمحافظون، والوكالء ومن ھم بدرجتھم، والمستشارین ومن ھم بدرجتھم، والدرجات الخاصة ، والمدراء
 .العامین ومن ھم بدرجتھم والموظفین من الدرجة الثالثة صعوداً

 .المادة -10- على رئاسات الثالث اصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ ھذا القانون كالً حسب اختصاصھ
 .المادة-11- ال یعمل بأي نص یتعارض واحكام  ھذا القانون

 .المادة -12- ینفذ ھذا القانون من تاریخ 1/1/2020 وینشر في الجریدة الرسمیة
    

 االسباب الموجبة                                          
 .لغرض تخفیض النفقات والغاء امتیازات المسؤولین في الدولة ولضمان تحقیق العدالة االجتماعیة بین ابناء الشعب العراقي

 شرع ھذا القانون                                            
       

 

              

        

      


