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 املقدمة

 

 ۲۰۱۱) لس�نة /۲) من التعليم�ات رق�م (٤) من المادة (۱٦الفقرة ( أحكام إلىاستناداً           
لس�نة ) ٤) من نظام ص�ندوق تقاع�د م�وظفي الدول�ة رق�م (۱۰البند (ثانياً) من المادة ( وأحكام

التق���ارير الس���نوية  إع���دادالت���ي أناط���ت مهم���ة  ۲۰۱۲) لس���نة / ۱وتعليم���ات رق���م ( ۲۰۰۸/
الت��ي تظه��ر النش��اطات المختلف��ة ألقس��ام هي��أة التقاع��د الوطني��ة بقس��م واإلحص��اءات الدوري��ة 

 واالس�تثمارالتقاع�د الوطني�ة وقس�م الدراس�ات والتخط�يط الم�الي  التخطيط والمتابعة في هي�أة
ه�ذا التقري�ر بحي�ث يتض�من تفاص�يل ع�ن  إع�دادفي ص�ندوق تقاع�د م�وظفي الدول�ة , ل�ذا ت�م 

نشاطات الدائرة ( بأقسامها في المركز وفروعها في المحافظ�ات ) والت�ي ت�م انجازه�ا خ�الل 
 أع�دادمع�ززة بالرس�وم البياني�ة والت�ي تظه�ر الجداول اإلحص�ائية ال إلى إضافة ۲۰۱۳عام / 

 وأع���داد)  واألس���ريالمتقاع���دين التراكمي���ة بش���قيها ( الم���دني والعس���كري ) , ( األص���يل 
وج��داول بالروات��ب التقاعدي��ة وروات��ب المكاف��أة البديل��ة ع��ن  األخ��رى لألص��نافالمتقاع��دين 

موزع���ة عل���ى ة الخاص���ة بالتوقيف���ات التقاعدي��� اإلي���راداتالتقاع���د وج���دول يوض���ح مب���الغ 
                                   -الفق����������رات الت����������ي تض����������منها التقري����������ر : أه����������مالمحافظ����������ات . وفيم����������ا يل����������ي 

  

 

  

االجتماعات والزيارات الميدانية .                                                           -۱ 

اجتماعات مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة . -۲   

ام مركز الدائرة .سنشاطات أق -۳   

فروع الدائرة في المحافظات . أقسامنشاطات  -٤   

جداول إحصائية . -٥   

                                                                                 رسوم بيانية . -٦ 
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 نشاطات هيأة التقاعد الوطنية 

۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳للفترة من   

 

-والزيارات الميدانية : االجتماعاتأوالً /   
                                               

 

للمشاكل      الغرض منها هو االطالع على سير العمل ووضع الحلول  -: االجتماعات -أ
:وفيما يلي يبين أهمها والمعوقات التي تواجهه والتواصل المستمر بين األعلى واألدنى    
  

السيد وزير المالية أسبوعياً أو أكثر من مرة في معالي اجتماعات السيد رئيس الهيئة مع  -۱
        تتضمن االستماع إلى التوجيهات التي تقررها  . حسب متطلبات الحاجة األسبوع    

 ةهيأالسيد الوزير إلى آخر األعمال التي تقوم بها ال معالي إلطالعالجهات العليا وكذلك     
          لها .ا ووضع الحلول ههتواج المشاكل والمعوقات التيومناقشة      

           كز والفروع في مع مدراء أقسام الدائرة في المر أةاجتماعات السيد رئيس الهي -۲
  العمل وتجاوز  هتطوير سير العمل وإبداء المالحظات بشأن علىلمحافظات لإلطالع ا    
  والتوجيه باإلسراع بإنجاز المعامالت . األخطاء   

م مركز الصندوق    اجتماعات السيد رئيس الهيأة / مدير عام الصندوق مع مدراء أقسا -۳
. العمل والتوجيه بشأن تطويره على سير أيضاً  المحافظات لإلطالعوفروعه في       

       مركز الدائرة في الهيأة والصندوق مع مدراء الفروع في  أقساماجتماعات مدراء  -٤
        اإلطالع على سير العمل والتوجيه بشأن اإلسراع في انجاز لغرض المحافظات     

    األصالء أو لخلفهم من بعدهم وحل المشاكل التي  ت التي تخص المتقاعدينالمعامال    
تواجه العمل .      

 

-الزيارات الميدانية : -ب  
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ت ميدانية إلى      السيد وزير المالية وكالة يرافقه السيد رئيس الهيأة بزيارا معالي قيام -۱
       والصندوق في محافظة المثنى بمناسبة افتتاح بناية الصندوق في المحافظة الهيأة     
       بضرورة تطوير العمل واإلسراع في إنجازه . لتوجيهوا على سير العملواإلطالع   
   

      إلىالسيد وزير المالية وكالة يرافقه السيد رئيس الهيأة بزيارات ميدانية  معالي قيام -۲
       لغرض اإلطالع على سير العمل محافظتي ( النجف األشرف وكربالء المقدسة )    
 واالستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل وإمكانية  والتوجيه بشأن تطويره    
حلها .      

قيام معالي السيد وزير المالية والسيد رئيس الهيأة بزيارة مجلس محافظة األنبار وفرع  -۳
  الهيأة والصندوق في المحافظة ضمن وفد المصالحة الوطنية .    

ظات ( البصرة ,  قيام السيد رئيس الهيأة بزيارات إلى فروع الهيأة والصندوق في محاف -٤
انجاز ذي قار ) لغرض اإلطالع على سير العمل والتوجيه بشأن اإلسراع في ميسان ,     
     المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل وإمكانية  إلىواالستماع المعامالت التقاعدية     
        حلها .    

   , التخطيط ( الموارد البشرية , اإليرادات , القانونية , التخصيص , أقسامقيام مدراء  -٥
       محافظة  فيبزيارة فرع الهيأة والصندوق  في الهيأة والصندوق الشهداء )مؤسسة    
 وإعداد هيكلية الدائرة والتوجيه بحل المشاكل على سير العمل اإلطالع البصرة لغرض    
اإلسراع في انجاز المعاملة .وحسب التخصص والتوجيه  العملوالمعوقات وتوزيع      

           فروع الهيأة في  إلىزيارة الموارد البشرية واإليرادات ) ب(  أقسامقيام مدراء  -٦
     ,كربالء المقدسة , واسط , القادسية , ديالى ) لغرض المحافظات ( النجف األشرف    
    اإلطالع  األقسام كل حسب تخصصه و كادر هذهيكلياتها وتوزيع المهام على إعداد ه  
  المتقاعدين والتوجيه بشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة بات اإليرادات وحسابات على حسا  
قيفات التقاعدية من دوائر الدولة .باستيفاء التو    

مركز      إلىبزيارات عديدة  المحافظات في قيام مدراء أقسام فروع الهيأة والصندوق -۷
    العمل المشاكل التي تواجهلغرض مناقشة العمل وطرح  والصندوقالدائرة في الهيأة     
  .وإيجاد الحلول لها  والكادر الموجود    
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  -ثانياً / اجتماعات مجلس إدارة الصندوق :
                                                

          

) لسنة ٤من نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة رقم ( ٥اوالً من المادة /نصت الفقرة        
  -: أن على ۲۰۰۸/ 

في الشهر لغرض اتخاذ القرارات والتوجيهات  األقليجتمع المجلس مرة واحدة على 
لم يكن هناك اعتراض عليها .  أذاثم يتم المصادقة عليها  أعمالهالمدرجة في جدول  لألمور

        :  عقد االجتماعات التالية ۲۰۱۳وقد تم خالل عام / 

الوطنية      برئاسة السيد رئيس هيأة التقاعد  ۲۷/٤/۲۰۱۳عقد االجتماع األول بتاريخ  -۱
وبحضور أغلبية أعضاء المجلس , تم خالله مناقشة وإجراء الالزم لألمور المدرجة في     
-محضر الجلسة وهي :      

أ. االطالع على ما تم تنفيذه من توصيات االجتماع السابق .      

ها .ب. النظر في التعاميم الصادرة من قسم الشؤون القانونية والموافقة على ما جاء في     

   االلتزام بإعداد  ج. مناقشة مشروع قانون التأمينات االجتماعية الجديد مع التأكيد على   
          في الوقت المحدد وإلزام هيأة التقاعد الوطنية االنتهاء منه بتاريخ المشروع        
       ۳۰/٦/۲۰۱۳ .  

نة .د. االطالع على استمارات الصندوق في مجال حواالت الخزي     
 

   بحضور السيد  ۱٥/٦/۲۰۱۳عقد االجتماع الثاني لمجلس أدارة الصندوق بتاريخ  -۲   
 -المجلس و اغلب اعضائة , تم خالله مناقشة واتخاذ األجراء لألمور التالية : رئيس       

  

) تريلون ۳بمبلغ ( أ. الموافقة على فتح وديعة ثابتة لدى مصرف الرشيد/ اإلدارة العامة    
                             %) سنوياً ولمدة سنتين .           ۳بفائدة قدرها (دينار و        
   ) مليار دينار ۱۰ب. الموافقة على فتح وديعة في المصرف الزراعي التعاوني بمبلغ (   

%) ولمدة سنة واحدة .              ٥٫٥قدرها (وبفائدة          

         ثمار أموال الشركة العربية للمضادات الحيوية بشأن است ج. االطالع على كتاب   
    لشركة حيث أبدت الشركة رغبتها في مساهمة الصندوق برأس مال االصندوق ,        
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) دوالر وبعد المناقشة أوصى المجلس ۹۰۳٦۲٦۲وبمبلغ تقريبي (%) ۹٤٫۹بنسبة (       
           تزويده بـ :                    

.  الموازنات المالية للشركة .۱      

. الخطة الخمسية المستقبلية للشركة .۲      

. الخطة التسويقية لها .۳      

. دراسة الجدوى .٤      

. القوائم المالية للشركة آلخر خمس سنوات .٥      

. تم تأجيل منح الشركة القرض على أن تتم مناقشته في الجلسة الالحقة .٦      
 

     س المجلس وأغلبية بحضور السيد رئي ٦/۷/۲۰۱۳عقد االجتماع الثالث بتاريخ تم  -۳
   -تم خالله مناقشة وإجراء الالزم بخصوص :اعضائة ,     

أ. االطالع على ما تم تنفيذه في االجتماع السابق من التوصيات .    

ب. مناقشة مسودة مشروع قانون التقاعد الجديد .   
   ) ۲۰۰ج. االطالع على كتاب المصرف العقاري ومناقشة أمكانية منحهم قرض بمبلغ ( 

      دينار .ليار م     
       ة ومستلزماتها / د. االطالع على كتاب الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوي 

عربية مساهمة / أكاي ). (شركة      
   بشأن استثمار أموال بطاقة الذكية / كي كارد هـ. االطالع على كتاب الشركة العالمية لل 

        لديهم .          الصندوق     
ة في المصرف الزراعي و. االطالع على مذكرة لجنة االستثمار المتضمنة فتح وديعة ثابت 

التعاوني .      
 

     رئيس مجلس أدارة  وبحضور السيد ۱۷/۸/۲۰۱۳تم عقد االجتماع الرابع بتاريخ  -٤ 
        -وحضور أغلبية اعضائه , وقد تناول االجتماع األمور التالية :الصندوق      

أ. االطالع على ما تم تنفيذه في توصيات االجتماع السابق .    
اء التعديالت عليها وإقرارها بعد أجر ۲۰۱٤ب. مناقشة الموازنة السنوية للصندوق لعام / 

زارة المالية للمصادقة .         وأوصى المجلس برفعها إلى و ,       
بشأن احتساب الخدمة ج. االطالع ومناقشة أعمام وزارة المالية / دائرة الموازنة / المالك  

       دير عام دائرة التعاقدية ألغراض العالوة و الترفيع والتقاعد . وقد بينت السيدة م     
          يل تنفيذها .انه سيتم إصدار ضوابط وتعليمات تسه الموازنة ,     

) ۲۰۰إقراضهم مبلغ (د. االطالع على كتاب المصرف العقاري/ اإلدارة العامة الخاص ب 
      ان وزارة % لمدة عشرة سنوات وبضم۳وبفائدة سنوية قدرها  دينار عراقيمليار     
 لب .المناقشة تم رفض الط يسدد القرض على شكل أقساط متساوية وبعدالمالية على أن     
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     هـ. اإلطالع على مسودة مشروع قانون التقاعد الجديد والمدققة من قبل مجلس شورى 
ومن ثم استكماله وإرساله إلى مجلس الوزراء .  ۲۱/۷/۲۰۱۳الدولة في       

   احتساب الخدمة في و. االطالع على مذكرة السيد رئيس هيأة التقاعد الوطنية الخاصة ب 
ألغراض التقاعد وبعد المناقشة , أوصى  ۱۷/۱/۲۰۰٦حتسبة قبل الخاص والمالقطاع     
  مضافة ورفض باحتسابها على أن يتم تسديد التوقيفات التقاعدية عن الخدمة ال المجلس    
الجديدة.     الحاالت       

                        
اغلب    ئيس المجلس ووبحضور السيد ر ۲۸/۹/۲۰۱۳عقد االجتماع الخامس بتاريخ  -٥ 

            -األعضاء وقد تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :     
أ. االطالع على ما تم تنفيذه في توصيات االجتماع السابق .    
وظفيهم من فروقات   ب. اطلع المجلس على كتاب هيئة دعاوي الملكية المتضمن إعفاء م 

  لفترة المجلس باستيفاء التوقيفات التقاعدية لالتوقيفات التقاعدية وبعد المناقشة أوصى      
 ول بها وفق منشور حسب النسب المعم ۳۱/۱۲/۲۰۰۷تاريخ التعاقد معهم ولغاية من      
    وفق النسب  وما بعده ۱/۱/۲۰۰۸وللفترة من  ۲۰۰٤لسنة / ۱۲المالية رقم  وزارة     
    اتب الشهادة المعين بموجبها قانون التقاعد الموحد وعلى أساس رالمعمول بها وفق      
الدولة .م رواتب موظفي وفق سل       

نون إعادة المفصولين ) من قانون التعديل الثاني لقا٤ج. اطلع المجلس على أحكام المادة ( 
 فات التقاعدية عن مدة السياسيين والمتضمنة إعفاء المفصول السياسي من تسديد التوقي     

   قاعدية من د أوصى المجلس بقيام دوائرهم بتسديد التوقيفات التالسياسي , وق الفصل     
يصدر منشور عام بذلك من دائرة المحاسبة . موازنتها وان        

     لجة موضوع الصكوك د. اطلع المجلس على مذكرة قسم اإليرادات والجباية بشأن معا 
   ي وزارة المالية استقطاع وقد أوصى المجلس بان تتولى دائرة المحاسبة فالموقوفة .     
     لسنة  ۲۷التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم لتوقيفات مبالغ ا    
        الموظف شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة المعدل من راتب  ۲۰۰٦/    
  ة للدوائر التي صندوق تقاعد موظفي الدولة بالنسبلحكومة وإيداعها لحساب مساهمة ا    
         منشور عام من دائرة المحاسبة . ة المالية وان يصدر تمول مركزياً من وزار    

   في مزادات حواالت  هـ. اطلع المجلس على مذكرة لجنة االستثمار بشأن نتائج المشاركة
دات قة من المزامع العوائد المتحق ۳۱/۷/۲۰۱۳ولغاية  ۱/۱/۲۰۱۳للفترة من الخزينة     
ر بشأن المساهمة اطلع السادة أعضاء مجلس اإلدارة على مذكرة لجنة االستثما السابقة و    
ى المجلس الشركة العالمية للبطاقة الذكية / كي كارد . وبعد المناقشة أوصفي رأس مال     
والطلب منها الشراء بسعر التأسيس . بمفاتحة الشركة       

اإلدارة الخاصة   ز. اطلع المجلس على مذكرة لجنة االستثمار بشأن تنفيذ قرارات مجلس  
        ة الموضوع تم باالستثمار دون الحاجة إلى مصادقة معالي الوزير . وبعد مناقش     
       ارات والتي تعتبر القر ۲۰۰۸لسنة /  ٤بالنظام الداخلي للصندوق رقم االستعانة      
     تخضع لمصادقة السيد الوزير وإنما تنفذ حال صدورها وقد لخاصة باالستثمار ال ا     
                       التوصيات . صى المجلس بمتابعة نتائجأو     
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     ي مجال الودائع ح. مناقشة عرض مصرف الرافدين بشأن استثمار أموال الصندوق ف 
   ) ۳بمبلغ (ه على فتح وديعة ثابتة في المصرف وقد أوصى المجلس بموافقت الثابتة ,     
%.  ۳واحدة وبفائدة قدرها تريليون لمدة سنة         

                     
 القانوني للمجلس فقد  وباكتمال النصاب ۱۳/۱۲/۲۰۱۳عقد االجتماع السادس بتاريخ  -٦ 

-باالجتماع واتخاذ القرارات والتوصيات التالية :بوشر        
االطالع على ما تم تنفيذه في توصيات االجتماع السابق .     أ.     
المتضمن جدولة ديوان  ب. اطلع المجلس على كتاب الشركة العامة إلدارة النقل الخاص و 

  ) ۲٥هرية تقدر بـ (التوقيفات التقاعدية المستحقة على الشركة وعلى شكل دفعات ش      
أوصى المجلس  ت الشهرية المسددة لكل شهر . وقددينار تسدد من االستقطاعا مليون      
                    % .        ۲التقسيط مع فرض فائدة بنسبة بالموافقة على       

لحيوية ومستلزماتها / ج. اطلع المجلس على كتابي الشركة العربية لصناعات المضادات ا 
   ر دينار عراقي ) مليا۱۲مبلغ (المتضمنان طلب الموافقة على إقراض الشركة اكاي      
    % على أن يتم التسديد لمدة۷أنتاج المحاليل الوريدية وبفائدة قدرها  إلنشاء مشروع     
  المجلس بعدم الموافقة على الطلب , على أن يتم االستفسار  عشر سنين . وقد أوصى     
        احد لدراسة أمكانية بالقيمة االسمية للسهم الون الشركة لغرض تزويد المجلس م     
ثانية على المجلس .س مالها على أن يعرض مرة المساهمة في رأ       

     لسنة  ۱٦ياسيين رقم اطلع المجلس على التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السد.  
  ن القانونية وبالنظر لصدور أعمام صندوق تقاعد موظفي الدولة / قسم الشؤو ۲۰۱۳/    
 لقرارات التوقيفات التقاعدية الناشئة عن احتساب مدة الفصل السياسي بإيقاف استقطاع     
أما الحاالت السابقة فقد أوصى مجلس إدارة  ۸/۷/۲۰۱۳بتاريخ  احتساب الخدمة الصاد    
            -: بما يلي الصندوق    

نفاذ أحكام القانون أعاله .. إيقاف االستقطاع لمن احتسبت له مدة الفصل السياسي قبل ۱   
. عدم استرجاع ما استقطع من توقيفات تقاعدية .۲   
. وضع آلية لتسديد التوقيفات التقاعدية بين الصندوق ودائرة الموازنة . ۳   
        هـ. االطالع على أعمام وزارة المالية / القانونية / الوظيفة العامة الخاص باستيفاء  

نية بتسديد التقاعدية عن مدة العقد ومناقشة مدى إمكانية قيام هيأة التقاعد الوط التوقيفات     
المالك  % لمنتسبيها العاملين بعقود ممن تم تثبيتهم على۱۲التقاعدية البالغة  التوقيفات     
         المجلس باستيفاء حصة مساهمة الدولة من التوقيفات التقاعديةأوصى والدائم .      
    وطنية وصندوق تقاعد موظفي لمنتسبي هيأة التقاعد ال الحتساب مدة العقد %)۱۲(     
    المالك الوظيفي الدائم من تخصيصات الهيأة  لين بعقود وتم تثبيتهم علىالعام الدولة     
           والصندوق .     

   اعد  الخاصة ة التقو. اطلع مجلس اإلدارة على المذكرة المقدمة من قبل السيد رئيس هيأ 
     شة أوصى التوقيفات التقاعدية لدوائر وشركات التمويل الذاتي وبعد المناقباستيفاء      
  استقطاع الدين المترتب على المتقاعدين من هذه الشركات والذين تم المجلس بإيقاف      
ات هيأة رواتبهم التقاعدية نتيجة استيفائها من فائض تخصيص% على ۱۲يط نسبة تقس     
      وان يتم مفاتحة دائرة الموازنة لمتابعة تسديد حصة  ۲۰۱۲قاعد الوطنية لعام / الت     
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                لغاية  ۱/۱/۲۰۱۱المستوفاة للفترة من  لهذه الدوائر غير %)۱۲الدولة (     
  ۲۰۱۳الهيأة لعام /  من فائض تخصيصات ۲۱/۱۲/۲۰۱۳    

 

 

 

 

-أقسام مركز الدائرة في الهيأة والصندوق :ثالثاً / نشاطات   
                                                               

 

مركز صندوق كما يتألف ) قسم , ۱۹يتألف مركز هيأة التقاعد الوطنية من (           
مثل أقسام  ) أقسام ومن ضمن هذه األقسام النمطية المتشابهة ۱۰تقاعد موظفي الدولة من (

, التدقيق  ( الموارد البشرية , الحاسبة االلكترونية , الشؤون القانونية , الشؤون المالية
اسات ) وهنالك األقسام التخصصية مثل ( اإليرادات , إضافة الخدمة , قسم الدر الداخلي

                                            أقسام التخصيص) . و المالي واالستثماروالتخطيط 
                                                                                                        

                                                                                                
                       -:۲۰۱۳وفيما يلي أهم األعمال والنشاطات التي تم القيام بها خالل عام / 

                                                                                                     
                                         

  -د البشرية :في مجال إدارة الموار -۱
                                        

 

حددت تعليمات هيأة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة واجبات ومهام         
-القسم باألعمال التالية :  

  -: أهمهاالخدمة والمالك والتقاعد واالنضباط ومن  قوانينتنفيذ وتطبيق  -أ

السنوية للموظفين المستحقين لها .تنفيذ العالوات  -۱  

طبع الكتب واألوامر اإلدارية الخاصة بالدائرة . -۲  
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تغيير العناوين الوظيفية       (من تنظيم األمور اإلدارية شؤون الموارد البشرية  إدارة -ب
والترفيعات واإلجازات الطويلة براتب وبدون راتب واإلجازات المرضية وإعداد مالك      

. ) الموظفين ومسك السجالت الخاصة باألجازات وسجالت الصادرة والواردة       

مسك السجالت ذات العالقة بالمالك ومتابعة إجراءات تحديثها  , وإدارة نظام قاعدة     -ج
بيانات موظفي الدائرة وتحديد رواتبهم وما يطرأ عليها من تغييرات .       

أعداد الموظفين الكلية موزع فيهما األعداد حسب فيهما  وفيما يلي جدوالن يبينان       
-المحافظة والجنس والتحصيل الدراسي :  

 

 جدول يبين توزيع الموظفين حسب الجنس والمحافظة

 المحافظة ت  
 عدد الموظفين

 المجموع
 إناث ذكور

 1002 502 500 بغداد ١

 140 40 100 نينوى ٢

 50 20 30 كركوك ٣

 50 30 20 ديالى ٤

 49 29 20 كربالء المقدسة ٥

 93 53 40 بابل ٦

 65 15 50 أنبار ٧

 45 20 25 واسط ٨

 36 16 20 قادسية ٩

 60 20 40 ذي قار ١٠

 24 10 14 مثنى ١١

 30 10 20 ميسان ١٢

 73 20 53 البصرة ١٣

 60 20 40 النجف األشرف ١٤

 30 7 23 صالح الدين ١٥
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 1807 812 995 المجمـوع

        
 

 

 

 

 

 

 تحصيل الدراسي والجنسجدول يبين توزيع الموظفين حسب ال

 تحصيل الدراسيال ت
 عدد الموظفين

 المجموع
 إناث ذكور

 - - - دكتوراه ١
 ٥ ۱ ٤ ماجستير ٢
 - - - دبلوم عالي ٣
 ٦٨٩ ۲۳۸ ٤٥۱ بكلوريوس ٤

 ٣١٥ ۱٦۲ ۱٥۳ دبلوم مهني ٥

 400 250 150 إعدادية ٦

 189 69 120 متوسطة ٧

 155 55 100 ابتدائية ٨

 54 13 41 يقرأ ويكتب ٩

 1807 778 1019 المجمـوع
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  بالتعليمات الموجهة  االلتزامالقيام بالمتابعة اليومية للدوام الرسمي والتوجيه باستمرار  -د
من قبل الجهات العليا وحثهم على تطوير األداء الوظيفي وااللتزام بوقت بدء  ى الكادرإل   

         وانتهاء الدوام الرسمي والتوقيع بجهاز البصمة .    

أجراء التحديثات على برامج القوى العاملة شهرياً وتقديمها إلى وزارة المالية . -هـ  

الموظفين . بيراالستمرار بأرشفة إضا -و  

التنسيق بشأن العمل بنظام إدارة الموارد البشرية المصمم من قبل وزارة الصناعة        -ز
والمعادن .     

على    عقد ورشات عمل خاصة بشعب تقاعد عدد من وزارات الدولة لغرض تدريبهم -ح
تنظيم أضابير الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد .  كيفية       

  تشكيل فرق عمل من مركز الدائرة وإيفادها إلى فروع الدائرة في المحافظات لغرض  -ط
السياسيين     والسجناء  اإلرهابضحايا الت التقاعدية ألصناف الشهداء و انجاز المعام   
وقوى األمن الداخلي .     

تدريب طلبة هيأة المعاهد الفنية وحسب اختصاصهم ضمن البرنامج التدريبي الصيفي . -ك  

                        

-في مجال الحاسبة وتكنولوجيا المعلومات : -۲  
                                                    

 

-هي : ۲۰۱۳النشاطات التي تم انجازها خالل عام /  أهم أن        

في كل من أقسام ( المدني األول والمدني الثاني وقوى األمن الداخلي توسيع شبكة الربط  -أ
اعد موظفي الدولة عبر تقنيةوتفعيل الربط بين هيأة التقاعد الوطنية وصندوق تق                 

من اجل نقل البيانات بينها .  (point to point)    

      أدارة البيانات المركزية و أنظمةنظام التشغيل في الصندوق و إدارة و ربط  إدارة -ب
إلى أنظمة العمل .عملية وصول المستخدمين       

في مبنى         لربط الشبكة الداخلية األجهزة الالزمةب الدائرة التعاقد مع شركة لتجهيز -ج
الم األجهزة وفحصها للطابقين السادس والثامن ومحافظة كربالء حيث تم استالصندوق     
الفريق الهندسي .من قبل       

متابعة عملية تحديث برامج الموظفين .  -د  
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ندسي .بل الفريق الهقنصب شبكة داخلية في محافظتي كربالء المقدسة والبصرة من  -هـ  

التي ترد من هيأة المسائلة والعدالة واللجان الفرعية       المعلومات  بإدخالاالستمرار  -و
لضحايا اإلرهاب في المحافظات ومؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء والتي                        

وترويج معامالت أصحابها .      (CD) ترد بأقراص       

قوائم رواتب المتقاعدين ( المدني والعسكري ) شهرياً . إعداد -ز  

النجاز ذلك .يب كادر خاص درأضابير قسم الخدمة بعد ت أرشفةالعمل على  -ح  

تقديم اإلسناد الفني ألقسام ( اإليرادات , الموارد البشرية , الشؤون المالية ) وتدقيق      -ط
البيانات اسبوعياً وتحديثها .     

الموظفين ونظام جمع تسجيل  جمع نظامتحليل وتصميم نظام ي إكمال الدائرة علىعملت  -ي
برنامج خاص ألدائه . اختيارط المرجعية لغرض التوقيفات التقاعدية وإعداد شرو       

تصميم نظام خاص بالمكافآت في أقسام ( الشهداء ومؤسسة الشهداء وحسابات           -ك
المتقاعدين ) .      

نظام للصادرة والواردة لقسم الشهداء .تصميم  -ل  

تصميم واجهة استعالم للمسائلة والعدالة لقسم التخطيط والمتابعة . -م  

تصميم واجهة استعالم للكيانات األمنية المنحلة في شعبة الكيانات المنحلة . -ن  

تصميم نظام الحتساب مكافآت الموظفين . -س  

ونظم المعلومات في الهيأة .في مركز الحاسبة تصميم نظام لألرشفة  -ع  

تصميم نظام استعالم للذين يستلمون أكثر من راتب تقاعدي ووضعها في األقسام .  -ف  

) الخاصة بالمتقاعدين ( األسري ) الذين ليس لهم متقاعد   ۰۱جرد وإدخال استمارة ( -ص
أصيل في االستعالم .        

تب والخدمة والمشتركين الجدد لعام   العمل على إجراء تحليل اكتواري لمعدالت الروا -ق
     /۲۰۱۳ .  

إجراء فحص موقعي لشبكة هيأة التقاعد الوطنية . -ر  

تصميم واجهات أضابير المتقاعدين الشهداء من منتسبي وزارة الداخلية ووضعها في   -ش
قسم قوى األمن الداخلي لالعتماد عليها في العمل .       
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بيانات المتقاعدين مع المعلومات الواردة من مؤسسة     االستمرار بمقاطعة معلومات  -ت
الشهداء ومؤسسة السجناء وضحايا اإلرهاب والموظفين ورعاية المرآة وإرسال نتائج       
المتجاوزين إلى ديوان الرقابة المالية .       

ا في المحافظات .مصيانة الحاسبات في مركز الهيأة والصندوق وفروعه -ث  

 

 

 

 

-في مجال التدقيق والرقابة الداخلية :  -۳  
                                                                                                  

                 

-انجاز اآلتي : ۲۰۱۳أن أهم األعمال والنشاطات التي قام بها القسم خالل عام /        

القوانين والقواعد المالية والحسابية ومعالجة األخطاء لحسابية       مراقبة حسن تطبيق  -أ
والتجاوزات على القانون وتدقيق جميع االستحقاقات المالية من النواحي القانونية والمالية    
والحسابية قبل عملية صرفها .     

لدائرة ورفع   اعتماد األساليب واإلجراءات العلمية في الرقابة على األنشطة المختلفة ل -ب
التقارير عن المخالفات واإلخفاقات الحسابية وسبل تداركها .       

وأمالك وتصرفات ونشاطات الدائرة ومراقبة تنفيذ  أموالعلى  واإلداريالتفتيش المالي  -ج
الخطط السنوية التي تقدمها األقسام ومتابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية ومعالجة      
دوق وفروعهما في       والصن الهيأة دائرةلواردة فيها بالتنسيق مع أقسام حظات االمال    
  المحافظات .    

القيام بزيارات الفروع في المحافظات ورفع تقارير عنها والتوجيه بمعالجة األخطاء إن  -د
وجدت .     

.استمارة حاسبة واحتساب االستحقاق القانوني للمتقاعد  ٤۱٤۹۱۷تدقيق /  -هـ  

تدقيق موازين المراجعة الشهرية والسنوية لحسابات مقر الهيأة والصندوق وفروعهما    -و
في المحافظات .      

جرد مخازن الهيأة والصندوق وتدقيق سجالتها ومستنداتها ( اإلدخال و اإلخراج ) . -ز  
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مطابقة الحسابات الجارية مع المصروف بصورة منتظمة . -ح  

ملية المطابقة       وعصندوق وتدقيق حسابات الفروع الللهيأة و  جرد الموجود النقدي -ط
      لمستندات الحسابية . والتدقيق ل    

إعداد التقارير لهيأة الرقابة المالية وهيأة النزاهة والمفتش العام . -ي  

مخاطبة الدوائر ذات العالقة في وزارة المالية ومصارف الرافدين والرشيد والبنك       -ك
المركزي فيما يخص التمويل الشهري ومتابعتها .      

 

 

-في مجال الشؤون القانونية : -٤  
                                      

   

تميز نشاط القسم بإبداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال إليه من رئيس الهيأة         
القانونية الخاصة بالتقاعد أو من مجلس إدارة وإصدار التعاميم لتسهيل تنفيذ التشريعات 

الصندوق وتنظيم العقود والمقاوالت وتمثيل الهيأة والصندوق أمام المحاكم والجهات 
المختصة ومتابعة الدعاوي بموافقة رئيس الهيأة وإجراء التفتيش والتحقيق في القضايا التي 

.                             والتدقيقتحال إليه من رئيس الهيأة ومتابعة أعمال لجان التحقيق   
                                                                                                   

هي :                      ۲۰۱۳وفيما يلي اهم النشاطات التي تم القيام بها خالل عام /   

الدائرة والمقامة عليها .متابعة الدعوي المقامة من قبل  -أ  

والمشورة والرد على االستفسارات . الرأي إبداء -ب  

برمجتها .تحليل العمليات الخاصة بالعمل بغية  -ج  

االجتماعات الخاصة بإعداد قانون التقاعد الجديد .كافة المشاركة في  -د  

 

 

  -في مجال الشؤون المالية : -٥
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-تميزت أعمال القسم بالقيام باألمور التالية :      

تراح أعداد        واق والصندوق انجاز جميع األمور المالية والحسابية التي تخص الهيأة -أ
             . ومكافآتهم ورواتب المتقاعدينتخمينات الموازنة    

ة وإجراء المطابقات   مسك وحفظ وتنظيم وإدامة السجالت المالية والحسابية والمخزني -ب
بشأنها وإدارة حسابات األنشطة االستثمارية للصندوق .       

لخاصة بالموجودات   ب واإلتالف واإليجار واإلهداء اتنظيم المعامالت الخاصة بالشط -ج
التبرعات المقدمة من الغير وفق القانون والمراسالت الخاصة بذلك .ومتابعة       

للهيأة والصندوق والفروع .صرف مستحقات الموظفين  -د  

صرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة البديلة . -هـ  

صرف كافة المبالغ الخاصة بالمشتريات ( أثاث , سيارات , قرطاسيه وأجهزة            -و
كهربائية) .     

  تحديث المعلومات الخاصة برواتب الموظفين على الحاسبة . -ز

 

-تخصيص الرواتب التقاعدية :أقسام  -٦  
                                                                       

 

على األقسام والشعب الشعب في الصندوق تشمل أقسام التخصيص في الهيأة و        
-:أدناه  والتي تميزت بالقيام باألعمال التالية  

الحاصلين على شهادة لمتقاعدين ل بتخصيص الرواتب التقاعدية : ويختص المدني األول -أ
           . المستحقين للراتب التقاعدي ثتهم من بعدهمرولو إعدادية فما فوق    

 للمتقاعدين المشمولين بالقرار : ويختص بتخصيص الرواتب التقاعدية المدني الثاني  -ب
   إلى موظفين وكذلك الموظفين المحالينويل العمال الخاص بتح ۱۹۸۷) لسنة /۱٥۰(     
       غير حملة الشهادات لهم ولورثتهم من بعدهم المستحقين للحقوق من التقاعد إلى      
           التقاعدية .     

: ويختص بتخصيص الرواتب التقاعدية لعمال القطاع العام قبل نفاذ القرار   الضمان  -ج
ولورثتهم من بعدهم المستحقين للحقوق التقاعدية .لهم  ۱۹۸۷) لسنة/ ۱٥۰(       
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: ويتولى تخصيص الرواتب التقاعدية للعسكريين المحالين إلى التقاعد        العسكري  -د
ولورثتهم من بعدهم .      

: ويتولى تخصيص الحقوق التقاعدية للجرحى ومعوقي    الجرحى ومعوقي الحرب  -هـ
من بعدهم .الحرب ولورثتهم المستحقين        

للحقوق        : ويتولى تخصيص الحقوق التقاعدية لورثة الشهداء المستحقين الشهداء  -و
التقاعدية .      

المحالين  األمن: يتولى تخصيص الحقوق التقاعدية لمنتسبي قوى قوى األمن الداخلي  -ز
التقاعد ولورثتهم من بعدهم المستحقين لها . إلى       

وتتولى األقسام المذكورة أعاله القيام بالنشاطات واألعمال التالية كل حسب        
  -اختصاصه :

.التقاعد  إلى. احتساب الحقوق التقاعدية للمتقاعدين المحالين ۱  

. النظر في كل ما يطرأ على تلك الحقوق من متغيرات وفقاً للقانون .۲  

. تنظيم وإصدار الهويات التقاعدية .۳  

تنظيم األضابير التقاعدية .. ٤  

. تنظيم استمارات الحاسبة الخاصة برواتبهم .٥  

قاعدة البيانات وتحديث المعلومات . إدارة. ٦  

) لسنة ٤. تخصيص الحقوق التقاعدية للمشمولين بأحكام مؤسسة السجناء السياسيين رقم (۷
    /۲۰۰٦ .  

.. تخصيص الحقوق التقاعدية لموظفي الكيانات المنحلة ۸  

. ۱۹۸۷) لسنة ۱٥۰. تخصيص الحقوق التقاعدية للمشمولين بقرار رقم (۹  

رواتب المتقاعدين من عمال القطاع العام ولورثتهم . النظر بالمتغيرات التي تطرأ على ۱۰
المستحقين لهذه الرواتب .        

رثتهم من بعدهم المستحقين ومعوقي الحرب ولوتخصيص الحقوق التقاعدية للجرحى  .۱۱
لها .        

لورثة الشهداء المستحقين للحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .. تخصيص الحقوق التقاعدية ۱۲  
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  . تخصيص الحقوق التقاعدية لورثة الشهداء المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء ۱۳
.  ۲۰۰٦) لسنة / ۳رقم (        

لورثة الشهداء المشمولين بأحكام قانون تعويض            . تخصيص الحقوق التقاعدية۱٤
المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية رقم           
. ۲۰۰۹) لسنة / ۲۰(       

         لمنتسبي قوى األمن الداخلي المحالين إلى التقاعد . تخصيص الحقوق التقاعدية ۱٥
. تهم من بعدهم المستحقين لهارثولو        

 )٦۲٤٦٤۹(لمحافظة بغداد للهيأة والصندوق  المدور هذا وقد بلغ عدد المتقاعدين الكلي 
  . متقاعد

) متقاعد .٥۸۸٦۹( ۲۰۱۳خالل عام / لمحافظة بغداد عدد المتقاعدين الكلي الجدد  أما   

 ۲۰۱۳خالل عام /  المنجزة لمحافظة بغداد وقد بلغت االستمارات المنفذة الكلية
     استمارة . )۱٦۰۰۰۲(

ذلك . تفصيل وضحوالجداول اإلحصائية والرسوم البيانية المرفقة ت      

 

-قسم التسجيل : -۷  
                     

-يتولى القسم المهام والنشاطات التالية :        

التقاعدية عليها وتسجيلها وقد  تسلم توزيع المراسالت الواردة إلى الهيأة وتثبيت األرقام  -أ
) كتاب وارد .۱٦۹۸٤۰بلغ عددها (     

 وقد بلغ عددها إلى الجهات ذات العالقة  الهيأة وتامين إيصالهاخاصة بإصدار الكتب ال -ب
) صادر .۱۳٦۷۸٥(       

 

-قسم الخدمات والصيانة : -۸  
                                

يعتبر قسم الخدمات والصيانة في الهيأة من األقسام المستقلة بحسب هيكلية هيأة        
التقاعد الوطنية , أما بالنسبة للصندوق فيعتبر من الشعب التابعة لقسم الموارد البشرية 

    بحسب هيكلية الصندوق . 
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-انجاز األعمال التالية : ۲۰۱۳تم خالل عام /   

. وأثاثهاموجوداتها الدوائر التابعة لها و  على مباني الهيأة و اإلشراف -أ  

تامين خدمات صيانتها ونظافتها . -ب  

والسيطرة على حركتها . التابعة للمركز والفروع في المحافظات صيانة مركبات الهيأة -ج  

تنظيم خطوط نقل الموظفين ومسك السجالت الخاصة بها . -د  

.الصندوق و الهيأة وبدالة على عمل استعالمات اإلشراف -هـ  

المشتريات والصيانة .بالتنسيق مع لجنتي ومعدات  أجهزةمن  مستلزمات العملتوفير  -و  

-قسم حسابات المتقاعدين : -۹  
                                 

 

-انجاز األعمال والنشاطات التالية : ۲۰۱۳تولى القسم خالل عام /        

التي تخص المتقاعدين وصرف مكافآتهم التقاعدية. انجاز جميع األمور الحسابية والمالية -أ  

تنظيم قوائم الرواتب التقاعدية التي يتقرر صرفها . -ب  

         ومسك  تنظيم مستندات القيد والصرف والصكوك لجميع مصروفات المتقاعدين -ج
سجالتهم .      

اإلشراف على مراكز توزيع رواتب المتقاعدين في بغداد . -د  

خالها على الحاسبة رتبة بذمة المتقاعدين وإدتبأقساط الديون الم الخاصة الجداولإعداد  -هـ
          متغيراتها .وتدقيق       

تنظيم الصكوك ألمر الجهات الدائنة معززة بكشوفات الحاسبة لغرض استقطاعها من    -و
الرواتب التقاعدية .      
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-قسم التخطيط والمتابعة : -۱۰  
                                 

 

-انجاز األعمال والنشاطات التالية : ۲۰۱۳تولى القسم خالل عام /         

والممنوحين       كليةإصدار اإلحصائيات الشهرية الدورية تبين فيها أعداد المتقاعدين ال -أ
الجدد من متقاعد أصيل واسري من ذكور وإناث والمقطوعة رواتبهم والمبالغ               
المصروفة لهم حسب المصارف في المحافظات .    

العمل على برنامج قطع البطاقة التموينية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   -ب
) مليون وخمسمائة ألف ديناراً .۱٥۰۰۰۰۰الذين تزيد رواتبهم عن (       

إصدار التقارير الدورية بكافة انجازات الهيأة ودوائرها وفروعها في المحافظات . -ج  

متابعة الخطط الموضوعة للسنة الحالية والسنوات المقبلة . -د  

العمل اإلداري والفني وتنمية البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بتطوير  إعداد أن -هـ
الموارد البشرية يتم بإشراف قسم التخطيط والمتابعة التابع للهيأة , أما بالنسبة للصندوق فأن 

مهمة إعداده يتم عن طريق قسم الموارد البشرية . وقد تم جمع كافة الدورات في جداول 
-أدرجت ضمن مهام قسم التخطيط والمتابعة في الهيأة وكما مبين أدناه :  

 

  -في مركز الدائرة :الدورات المقامة  )۱( 
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مكان إقامة 
عدد  تاريخ الدورة الدورة 

 المشاركين
مدتها 
 ت اسم الدورة  باأليام

 ASB.net ۱ ٤۷ ۱۲ ۸/۲/۲۰۱۳_۲۳/۱۲/۲۰۱۲ مركز الدائرة

 SQL server 36 15 8/4/۲۰۱۳_3/3 مركز الدائرة
۲ 

 ۳ تحليل النظم  ۱۳ ۱٥ ۱۱/٤/۲۰۱۳_۳۰/۳ مركز الدائرة

 ٤ أساسيات ربط الشبكات  ۱۷ ۱۲ ۲۷/٦/۲۰۱۳_۱۱/٦ مركز الدائرة 

تدريبية لموظفي جهاز  ٦٦ ۲۰ ۲/۱/۲۰۱۳_۲۷/۱۰ مركز الدائرة
 5 المخابرات الوطني

 
-الدورات المقامة قي وزارة المالية:)۲(  

مدتها   اسم الدورة ت
 باأليام

عدد 
 مكان إقامة الدورة تاريخ الدورة المشاركين

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۲۸/۲/۲۰۱۳_۲٤/۲ ۱۱ ۳ المالية لغير الماليين ۱

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱٤/۳/۲۰۱۳_۱۰/۳ ۱ ٥ قانون الخدمة المدنية  ۲

االتجاهات الحديثة في إعداد الموازنات  ۳
 التخطيطية 

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۲۸/۳/۲۰۱۳_۳/۲٤ ۲ ٥

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۱/٤/۲۰۱۳_۷/٤ ۱ ٥ ۲۰۰۸/ قانون رواتب موظفي الدولة لسنة ٤

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۱/٤/۲۰۱۳_۷/٤ ۱ ٥ موارد بشرية متقدمة ٥

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۲۱/٤/۲۰۱۳_۱٤/٤ ۱ ۸ التشريعات التقاعدية  ٦

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۲/٥/۲۰۱۳_۲۳/٤ ۲ ۱۰ الحسابات الختامية في ظل النظام المحاسبي ۷

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۲/٥/۲۰۱۳_٥/٥ ۲۲ ۷ تشريعات تقاعدية  ۸

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۲۳/٥/۲۰۱۳_۱۹/٥ ۱ ٥ إدارة النقد والسيطرة على االلتزامات النقدية  ۹
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التدريب المالي والمحاسبيمركز  ٦/٦/۲۰۱۳_۲٦/٥ ۲ ۱۰ الرقابة والتدقيق ۱۰  

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۳۰/٥/۲۰۱۳_۲٦/٥ ۱ ٥ الحسابات الختامية ومستلزمات إعدادها ۱۱

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۸/٦/۲۰۱۳_۹/٦ ٤ ۱۰ اكتشاف األخطاء بعد الترحيل ۱۲

المالي والمحاسبيمركز التدريب  ۳۰/٦/۲۰۱۳_۲۳/٦ ٤ ۸ إعداد ميزان المراجعة  ۱۳  

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۸/۹/۲۰۱۳_۱/۹ ٦ ۸ إعداد الكتب الرسمية والمخاطبات  ۱٤

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۸/۹/۲۰۱۳_۱/۹ ۲۰ ۸ تشريعات تقاعدية  ۱٥

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ٥/۹/۲۰۱۳_ ۱/۹ ۳ ٥ قانون انضباط موظفي الدولة  ۱٦

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۸/۹/۲۰۱۳_۱/۹ ۲ ۸ إعداد الكتب الرسمية والمخاطبات  ۱۷

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۲/۹/۲۰۱۳_۲/۹ ۱۲ ۱۱ مطابقات كشوفات البنك ۱۸

 مركز التدريب المالي والمحاسبي  ۲٥/۹/۲۰۱۳_۱٥/۹ ٤ ۱۱ كشف التدفقات النقدية  ۱۹

 مركز التدريب المالي والمحاسبي  ۲۹/۹/۲۰۱۳_۲۲/۹ ۱۱ ۸ العمل اإلداريتبسيط اإلجراءات في  ۲۰

 مركز التدريب المالي والمحاسبي  ۱۳/۱۰/۲۰۱۳_۲۹/۹ ۱۰ ۱٥ معايير المحاسبة الدولية  ۲۱

 مركز التدريب المالي والمحاسبي  ۳۱/۱۰/۲۰۱۳_۲۷/۱۰ ۱ ٥ دورة الشبكات  ۲۲

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۳/۱۱/۲۰۱۳_۲۷/۱۰ ۲ ۸ التشريعات التقاعدية الرابعة  ۲۳

۲٤ Access 2007 ۹ ٤ ۱۰/۱۱_۱۸/۱۱/۲۰۱۳ مركز التدريب المالي والمحاسبي 

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱/۱۲/۲۰۱۳_۱۷/۱۱ ۱۲ ۱٥ الجرد السنوي للموجودات الثابتة ۲٥

 التدريب المالي والمحاسبيمركز  ۱/۱۲/۲۰۱۳_۱۷/۱۱ ۲ ۱٥ إدارة المخازن والمشتريات ۲٦

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۸/۱۲/۲۰۱۳_۲٤/۱۱ ۲ ۱٥ صيانة الحاسوب  ۲۷

 مركز التدريب المالي والمحاسبي ۱۲/۱۲/۲۰۱۳_۸/۱۲ ۲ ٥ معايير الجودة الشاملة  ۲۸
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-الدورات المقامة في الوزارات األخرى: )۳(  

 

مدتها  اسم الدورة ت
 باأليام

عدد 
 مكان إقامة الدورة تاريخ الدورة المشاركين

تعريفية شاملة باالنترنت  ۱
)Word,Excel,Internet( 19 1 ۱۷/۲_۷/۳/۲۰۱۳ كلية المنصور الجامعة 

تدريبية أساسية في مجال  ۲
 حقوق اإلنسان

وزارة حقوق اإلنسان /المركز الوطني  ۲۰/۳/۲۰۱۳_۱۷/۳ ۱ ٤
 لحقوق اإلنسان

في  االتجاهات الحديثة ۳
 إعداد الموازنة التخطيطية

وزارة التخطيط /المركز الوطني للتطوير  ۲۸/۳/۲۰۱۳_۳/۲٤ ۲ ٥
 اإلداري والتقني للمعلومات

 وزارة الصناعة والمعادن ۲٦/۳/۲۰۱۳_۲٤/۳ ۱ ۳ نظام اإلفراد ٤

تطوير الكوادر اإلدارية  ٥
 لموظفي الجهات الرسمية

 وزارة العدل / المعهد القضائي  ۲۰۱۳/٤/۲۳_۱٤/٤ ۱ ۱۰

 مركز التدريب والتطوير في البصرة ۲٥/٤/۲۰۱۳_۱٤/٤ ۳ ۱۲ تطوير اإلدارة الوسطى ٦

الموازنة التخمينية (الجارية  ۷
 واالستثمارية ) 

وزارة التخطيط / المركز الوطني للتطوير  ۲۰۱۳/۲٥/٤_٤/۲۱ ۱ ٥
 اإلداري والتقني للمعلومات 

الشركة العامة لنظم المعلومات في وزارة  ۱٥/٥/۲۰۱۳_۱۳/٥ ۳ ۳ نظام األرشفة ۸
 الصناعة 

اثر التحفيز في رفع كفاءة  ۹
 العاملين 

وزارة التخطيط / المركز الوطني للتطوير  ۲۰۱۳/۱٦/٥_٥/۱۲ ۱ ٥
 اإلداري والتقني المعلومات

اللغة االنكليزية في  ۱۰
 المحادثات العامة

 التكنولوجياالجامعة  ۲۰۱۳/٥/۳۰_٥/۱۹ ۱ ۱۲

الحسابات الختامية  ۱۱
 ومستلزمات إعدادها 

وزارة التخطيط / المركز الوطني للتطوير  ۲۰۱۳/٥/۳۰_۲٦/٥ ۱ ٥
 اإلداري والتقني المعلومات

المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية  ۲۰/٦/۲۰۱۳_۹/٦ ۱ ۱۲قواعد البيانات باستخدام  ۱۲
 المعلومات
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SQL Server 

رخصة قيادة الحاسوب  ۱۳
ICDL 

المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية  ۸/۷/۲۰۱۳_٦/۱۱ ۱ ۲۹
 المعلومات

معالجة قواعد البيانات  ۱٤
Access ۱۳ ۱ ۲۳/٤_٦/۷/۲۰۱۳ الجامعة التكنولوجيا 

دراسات الجدوى وأساليب  ۱٥
 تحليل وتقيم المشاريع

الوطني للتطوير وزارة التخطيط /المركز  ۲۸/۸/۲۰۱۳_۱۸/۸ ۱ ۱۱
 اإلداري والتقني للمعلومات

) من قانون الكتاب ۹المادة ( ۱٦
 ۳۳العدول رقم 

 المعهد القضائي ۳۰/۸/۲۰۱۳_۸/۲٥ ۱ ٦

التدقيق من بدء الصرف  ۱۷
مركز التدريب والتطوير اإلداري وتقنية  ۱۲/۹/۲۰۱۳_۸/۹ ۲ ٥ لغاية انتهاء التسوية 

 المعلومات في نينوى

التدريبية األساسية الدورة  ۱۸
 العاشرة

 المركز الوطني لحقوق اإلنسان ۱۰/۲۰۱۳/۲٤_۲۰/۱۰ ۲ ٥

وزارة التخطيط /المركز الوطني للتطوير  ۱۸/۱۱/۲۰۱۳_۱۰/۱۱ ۳ ۹ إجراء التعاقدات الحكومية  ۱۹
 اإلداري والتقني للمعلومات

 التكنولوجياالجامعة  ۷/۱۱/۲۰۱۳_۱۳/۱۱ ۱ ٥ صيانة وربط شبكات االنترنت ۲۰

 جامعة الموصل ٥/۱۲/۲۰۱۳_۲۱/۱۱ ۲ ۱٥ صيانة الحاسوب  ۲۱

استخدام االنترنت  ۲۲
 الجامعة التكنولوجيا ۱۲/۱۲/۲۰۱۳_۱/۱۲ ۱ ۱۲ والمراسالت االلكترونية 

  -الدورات المقامة في المعاهد األهلية : -٤

 

مدتها   اسم الدورة ت
 باأليام

عدد 
 إقامة الدورةمكان  تاريخ الدورة المشاركين

إدارة وحلول مشاكل ويندوز  ۱
 مركز مايكروسوفت ۱٥/۱/۲۰۱۳_۱۳/۱ ٦ ۳ ۲۰۰۸سيرفر/

۲ Window  مركز مايكرو سوفت ۲۱/۲/۲۰۱۳_۱۰/۲ ۱۰ ۱۲ للفنيين 

۳ Window  مركز مايكرو سوفت ۱٤/۲/۲۰۱۳_۱۲/۲ ۱۰ ۳ لإلداريين 

 الثقافيمعهد الراجح  ۲۲/۱/۲۰۱۳_۲۰/۱ ۱۱ ۳ كتابة التقارير  ٤

 معهد الراجح الثقافي ۱۲/۲/۲۰۱۳_۱۰/۲ ۱۳ ۳ تدريب المتدربين  ٥

 معهد الراجح الثقافي ٥/۲/۲۰۱۳_۳/۲ ۱۳ ۳ إدارة الوقت  ٦

 معهد الراجح الثقافي ۲۱/۲/۲۰۱۳_۱۹/۲ ۱٤ ۳ العمل الجماعي  ۷

 معهد الراجح الثقافي ۱۲/۳/۲۰۱۳_۱۰/۳ ۱٦ ۳ اإلشراف على الموظفين ۸
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-رئيس الهيأة : مكتب -۱۱  
                             

 

يتولى المكتب إدارة وتنظيم ومتابعة موظفي المكتب واإلشراف عليهم . -أ  

إعداد ضبط جداول أعمال االجتماعات وتنظيم ومتابعة المراسالت التي ترد إلى رئيس  -ب
الهيأة .      

التعليمات التي تصدر من المكتب .االلتزام بمتابعة  -ج  

تصنيف وحفظ البريد الخاص . -د  

تامين االتصاالت . -هـ  

تنسيق مواعيد االجتماعات والمقابالت وإجراء التبليغات . -و  

إعداد وتهيئة التقارير والوثائق التي يطلبها رئيس الهيأة . -ز  

-الخدمة : إضافة قسم -۱۲   
                               

     

الخدمة من األقسام التخصصية التابعة لصندوق تقاعد موظفي إضافة يعتبر قسم          
  -األعمال التالية :الدولة وقد حددت التعليمات الخاصة به القيام ب

استقبال طلبات ضم وإضافة الخدمات السابقة لموظفي الدولة المستمرين في الخدمة  -أ              
والمحالين إلى التقاعد .                        

      احتساب المدد التي صدرت قوانين باحتسابها من الخدمات التقاعدية إلى خدماتهم  -ب
      الحالية وإصدار القرارات بشأنها بعد استيفاء مبالغ التوقيفات التقاعدية عنها وفقاً      
   للقانون بعد التأكد من توافر الشروط القانونية ووفق الضوابط التي يصدرها مجلس      

  إدارة الصندوق والخاصة بعملية االحتساب واآلليات والوثائق التي تتطلب الحتساب      
الخدمات .       

    إضافة الخدمة التعاقدية للموظفين المعينين بعقود بعد صدور تعليمات وزارة المالية  -ج
الخاصة بذلك وبعد استيفاء مبالغ التوقيفات التقاعدية .      

-: ۲۰۱۳وفيما يلي جدول يبين نشاطات القسم خالل عام /                                               
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 ت المهمة االنجاز

كتاب ۱۷٥۸۰  ۱ الصادر العام 

قرار ۳۷۲۰  ۲ عدد قرارات الخدمة العسكرية 

قرار ٤۰٤  ۳ عدد قرارات الخدمة المدنية 

قرار ۱۸۰٥  ٤ عدد قرارات الفصل السياسي 

قرار ٥۲۳ قرارات رفض الخدمةعدد    ٥ 

 المجموع ۲٤۰۳۲

 

 

 

-قسم اإليرادات : -۱۳  
                         

 

هو احد األقسام التخصصية التابعة لصندوق تقاعد موظفي الدولة ومن مهامه :                  

يتولى القسم مهمة تسجيل البيانات الخاصة بدوائر الدولة المختلفة والبيانات الشخصية     -أ
   لموظفيها واألعمال والوظائف التي يقومون بها وأدارتها وتحديثها بما يضمن صحتها    

   قرص منذ  ۱۱۳۸ودقتها وقد كان عدد األقراص المستلمة من دوائر الدولة ما يقارب    
م البرنامج من قسم تكنولوجيا المعلومات .     استال     

  جباية التوقيفات من جميع دوائر الدولة وتخصيص رموز لها وأرقام لموظفي الدولة  -ب 
       كافة وضمان أرشفة وتأمين جميع البيانات ألغراض حماية نظام جمع البيانات       
واالشتراكات وفقاً لبرامج ونظم الحاسبة .        

في  ۲۰۱۳وقد بلغ مجموع اإليرادات المستحصلة من دوائر الدولة كافة خالل عام /        
) ثالثة تريليون وخمسمائة وثمانية عشر ۱۷/۳،٥۱۸،۷۹۳،۸۳۳،٦۹۰بغداد والمحافظات (

ملياراً وسبعمائة وثالث وتسعون مليوناً وثمانمائة وثالث وثالثون الفاً وستمائة وتسعون 
) ۳۰۲/۲،۲۳۹،۷۸۱،۹۰٥،٤۰۸فلساً . ولمحافظة بغداد فقط (ديناراً وسبعة عشر 

تريليونان ومائتان وتسعة وثالثون ملياراً وسبعمائة وواحد وثمانون مليوناً وتسعمائة 
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% ٦۳،۷وأربعمائة وثمانية دنانير وثالثمائة واثنان فلس . وقد شكلت نسبة  وخمسة آالف
                     من المجموع الكلي لإليراد .                    

    تحديد المبالغ الواجب جبايتها من دوائر الدولة وتحديد النقص أو الزيادة في المبالغ  -ج 
    المرسلة وإصدار أشعارات المبالغ المستحصلة وتسجيل وجباية المبالغ الواردة في      
حساب الصندوق المستلمة.                       

) صك .۱۲۹۷٤تلمة من دوائر الدولة (عدد الصكوك المس -هـ   

) زيارة .۸عدد الزيارات إلى المحافظات ( -و  

) اجتماع .٦عدد االجتماعات التي تمت بين مدير القسم والموظفين ( -ز  

       ) زيارة لمتابعة ۱۰۰عدد الزيارات التي قام بها موظفي القسم إلى دوائر الدولة ( -ح
تقاعدية .استحصال مبالغ التوقيفات ال      

.     وترحيلها في سجالتها المختصة ومطابقتها ۲۰۱۳إعداد موازين عام / -ط  

 

 

 

-قسم الدراسات والتخطيط المالي واالستثمار في صندوق تقاعد موظفي الدولة : -۱٤  
                                                                                               

 

      -انجاز مايلي : ۲۰۱۳أن أهم األعمال والنشاطات التي تم القيام بها خالل عام /       
        

                                -شعبة اإلحصاء : -أ    

. جمع البيانات الخاصة بنشاطات أقسام مركز الدائرة والفروع في المحافظات وتدقيقها ۱  
          لي و نصف سنوي .وإعداد تقرير شامل فص      

        . جمع البيانات اإلحصائية الشهرية من أقسام (تكنولوجيا المعلومات , اإليرادات ۲  
           والشؤون المالية) وتدقيقها وإعداد جداول إحصائية بها شهرياً تتضمن إعداد      
   ري والمدني وجداول عن المتقاعدين التراكمية والجديدة والمتغيرات للصنفين العسك     
             مبالغ الرواتب التقاعدية والراتب البديل عن التقاعد ومبالغ عن اإليرادات .     
     

جداول إحصائية إضافة إلى ال. إعداد تقرير سنوي شامل يتضمن أنشطة الدائرة المختلفة ۳  
معززة برسوم بيانية .        
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. المشاركة في إعداد تقرير عن تقييم كفاءة أداء الدائرة .٤    

. المشاركة في إعداد دليل الوصف الوظيفي .٥    

. المشاركة في إعداد هيكلية الدائرة .٦    

    

  -شعبة االستثمار: -ب  

. تجديد وديعة الدائرة في مصرف الرافدين /الفرع الرئيسي .۱    

رافدين /فرع حيفا .. إنشاء وديعة في مصرف ال۲    

. إنشاء وديعة في المصرف الزراعي /الفرع الرئيسي .۳    

. زيارة سوق األوراق المالية للتعرف على كيفية عملية تداول العمالت .٤    

   إدارة. التدريب النظري والعملي لكادر لجنة االستثمار من قبل خبراء دوليين لغرض ٥  
   ومتابعة استثمارات الصندوق .      

 

 

  -قسم اإلعالم : -۱٥
                                               

           
تم انجاز األعمال والنشاطات التالية :                     

إدارة خدمات المعلومات العامة والعالقات اإلعالمية التي تهدف إلى أعداد سياسة       -أ  
كافة و         وإدارة عالقات الصندوق مع وسائل اإلعالم  الداخلي والخارجاالتصال      

  -:كما يلي       

 . Iq . تحويل البريد االلكتروني الى النطاق الخاص بالعراق ۱   

. التعديل على تصميم الموقع االلكتروني .۲   

ث مكتبة صور الموقع . إكمال جميع تحديثات الموقع االلكتروني (إضافة القوانين وتحدي۳ 
وإضافة اإلعالنات واألخبار بشكل مستمر) .        

. تحديث عناوين وايميالت جمع الدوائر التابعة للصندوق في بغداد والمحافظات .٤   

. إضافة جميع استمارات الطلبات التي يحتاجها المتقاعد في الموقع االلكتروني .٥   

                              . تحديث األسئلة واألجوبة في الموقع بشكل شهري .٦ 
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              السنوية ووضع معايير خدمة  وإصدار التقارير المؤسسيةالتنسيق إلعداد  -ب 
  الجمهور وتصميم نماذج األعمال والمعلومات والكتيبات والمواد اإلعالنية وتطوير       
      ات المعلومات عبر الموقع االلكتروني (االنترنت) وتهيئة اإلجابات الخاصة خدم      
بأجهزة اإلعالم .        

-وقد تم عقد ندوات وطبع أدوات تعريفية وكاالتي :             

 

 

. عقد ندوة خاصة بقوانين التقاعد النافذة وخاصة قانون األساتذة الجامعيين في جامعة ۱
  -كركوك :

بحضور رئيس جامعة كركوك ومدير فرع تقاعد كركوك وعدد من مدراء األقسام          
في هيأة التقاعد الوطنية , تم عقد ندوة خاصة بقوانين التقاعد النافذة وخاصة قانون األساتذة 

, تناولت الندوة شرح قانون التقاعد  ۲٦/۳/۲۰۱۳الجامعيين في جامعة كركوك بتاريخ 
 ۲۰۰۸لسنة/ ۲۳المعدل وقانون األساتذة الجامعيين المرقم ۲۰۰٦نة /لس ۲۷الموحد رقم 

                                                                                                   المعدل .
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األساتذة الجامعيين في جامعة . عقد ندوة خاصة بقوانين التقاعد النافذة وخاصة قانون ۲ 

-واسط :  

بحضور السيد مدير شعبة الدراسات العليا والسيد مدير قسم اإلعالم في كلية الزراعة        
والسيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة واسط والسيد مدير فرع تقاعد واسط 

راء األقسام في هيأة والسيدة مديرة صندوق تقاعد موظفي الدولة/ فرع واسط وعدد من مد
التقاعد الوطنية , تم عقد ندوة خاصة بقوانين التقاعد النافذة وخاصة قانون األساتذة 

, وتناولت الندوة شرح قانون التقاعد  ۱۳/٥/۲۰۱۳الجامعيين في محافظة واسط بتاريخ 
 ۲۰۰۸لسنة / ۲۳المعدل وقانون األساتذة الجامعيين المرقم  ۲۰۰٦لسنة/ ۲۷الموحد رقم 

                                                                                             لمعدل .ا
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التعريف بأنشطة الصندوق ومنجزاته بالوسائل الثقافية واإلعالمية وتهيئة الملصقات   -ج  

        واإلعالنات التي تصدر عن الصندوق ومراقبته وتنسيق وتوفير التوجيه العام        
 ألنشطة العالقات العامة في فروع الصندوق فقد تم أنشاء مكتبة خاصة بالدائرة وكما       
-موضح في الصور المنشورة في التقرير وكذلك انجاز وإعداد اآلتي :         

 . التقاط صور جديدة للمتقاعدين وبناية الصندوق واستخدامها في المنشورات والكتيبات ۱ 
والموقع االلكتروني .        

. دائرة. تصميم مجموعة من المطويات والبوسترات والكتيبات التعريفية بعمل ال۲   

) لقاء تلفزيوني عن شرح قانون التقاعد وعن شكاوي المواطنين .      ۱٥. تم القيام بـ (۳ 
      

) برامج تلفزيونية على الهواء مباشرة .٥. القيام بـ (٤   

) برامج إذاعية على الهواء مباشرة .٥. القيام بـ (٥   

. عمل هدايا تهدف إلى التعريف بصندوق تقاعد موظفي الدولة وتوزيعها على موظفي  ٦ 
الصندوق وفروعه في المحافظات والوزارات والدوائر التي تتعامل مع              

 الصندوق وتشمل :         

) أكواب .۲۰۰۰عدد ( -  

) أجندات .۲۰۰۰عدد ( -  

) تقويم .۱۰۰۰عدد ( -  

بة جلد .) حقي۳۰۰عدد ( -  

) أقالم .٤۰۰عدد ( -  
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) بوستر ولوحات إعالنية للمستمسكات  ۲۰۰. طباعة بوسترات تعريفية للصندوق بعدد (۷
المطلوبة للمحالين إلى التقاعد وكما موضح بالصور التالية :             
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. مكتبة صندوق تقاعد موظفي الدولة :۸  

بالنظر لحاجة الصندوق لمصادر تساهم في تطوير العاملين وتوفير الموارد الممكنة        
لمواكبة التقدم المعرفي في جميع المجاالت , وبعد الموافقة من قبل السيد رئيس هيأة التقاعد 

الوطنية على المقترح المقدم من قسم اإلعالم حول إنشاء مكتبة تحوي كتب ومجالت 
لقانون , الحسابات االكتوارية , االستثمار , الموارد البشرية , الحاسبات , لالختصاصات (ا

 القسم الهندسي ) تم إنشاء المكتبة وعمل برنامج أرشفة للمكتبة .
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 نموذج من واجهة برنامج المكتبة :
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            دائرةاستقبال شكاوي المواطنين فيما يتعلق بقوانين وإجراءات وأنظمة عمل ال -د
    والمشمولين  بأحكامه واإلجابة عليها واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها وفق القانون    

ومتابعة قضايا المواطنين وتنظيم المقابالت معهم والعمل على تسهيل مراجعتهم لغرض    
     انجاز معامالتهم التقاعدية وحل مشاكلهم بالتنسيق مع األقسام المختصة . وفيما يلي    
                    -تفاصيل ذالك :   

شملت الشكاوي مايلي :                      

. اعتراض على الراتب .۱   

. تقسيط مبلغ مترتب بذمة المتقاعد .۲   

. اعتراض على مبلغ الفروقات .۳   

عدم ظهور البصمة . .٤   

. شكاوي على فروع المحافظات من ناحية إرسال المعاملة التقاعدية .٥   

. فقدان األضابير .٦   

) شكوى .۳٦٤۸( ۲۰۱۳. عدد الشكاوي اإلجمالية التي وردت خالل عام /۷   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-رابعاً / نشاطات فروع الدائرة في المحافظات :  
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) في المحافظات  أكثر أولهيأة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة ( فرع         

 كافة من غير المنتظمة في إقليم ويكون بمستوى قسم .

 إلىذين يحالون وتتولى هذه الفروع مهمة احتساب الحقوق التقاعدية للموظفين ال           
التقاعد وجميع المتغيرات التي تطرأ عليها بالنسبة لرواتبهم أو ورثتهم المستحقين للحقوق 

    التقاعدية وفقاً للقانون ضمن الموقع الجغرافي للمحافظة , ويحتوي كل فرع على شعب 
, ( التخصيص , المتغيرات , الموارد البشرية , المالية , حسابات المتقاعدين , الحاسبة 

القانونية , األضابير و شعبة الهيأة التدقيقية قبل الصرف ) بالنسبة للفروع التي تطبق النظام 
العسكريين  الالمركزية كما تقوم باحتساب المصروف الزائد وبراءة ذمة المتقاعدين من

من الداخلي وورثتهم الذين يستلمون رواتبهم من المحافظة . ويضاف إلى ذلك فان وقوى األ
للصندوق في الفروع المذكورة شعب تخصصية ( اإليرادات , االستثمار ) إضافة لما ذكر 

                                                                                             أعاله .
  

  

-: ۲۰۱۳وفيما يلي شرح مفصل لنشاطات كل فرع خالل عام /          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
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في محافظة ديالىفرع الهيأة والصندوق  -۱  

 

) إناث ۳٤) ذكور و (۲۷) موظف منهم (٦۱( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   

) اجتماعات .۸( بين مدير القسم والكادر لالستماع إلى عقد عدة اجتماعات  - 
األمور التي تخص العمل والى المشاكل والمعوقات التي تواجه 

 العمل وإيجاد الحلول لها .

) كتاب.۱۲٥۹۳(  

) كتاب .۱۸۹۲٦(  

) هوية.۳۰۰٥(  

) معاملة.۳۰۰(  

 

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة  -  

انجاز معامالت الشهداء وجرحى العمليات العسكرية  -  

متابعة دوائر الدولة في المحافظة وحثها على تسديد مبالغ  -
 التوقيفات التقاعدية .

استالم األقراص المدمجة والمرسلة من دوائر المحافظة  -
 ومطابقتها مع الكشوفات وتحديثها شهرياً. 

متقاعد  )٤٤٦٦۸) متقاعد منهم (۱۱۲۷۰٤(
) متقاعد اسري .٦۸۰۳٦أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد اصيل ۳۰۷۲متقاعد منهم ( )۹۷۹٦(
) متقاعد اسري .٦۷۲٤و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۱۲۰۹٥استمارة منفذة منها () ۲٤٤۹۲(
) استمارة ۱۲۳۹۷استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

۲۰۱۳خالل عام /  بلغ عدد االستمارات المنفذة -  

) مليار دينار .۸۷۷۸۷۷۹۷٥۳٥/۲٦٦( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار .۰٥۰/۳۷۲۸۱۲۱۹۳٥۳٤( التقاعدية المدفوعة بلغت مصروفات القسم عن الرواتب  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق خالل عام /   

) مليون دينار .۳۰۸۷۸۳۱( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
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نباراأل فرع الهيأة والصندوق في محافظة-۲  

 

) إناث ۱۳) ذكور و (٦٦منهم () موظف ۷۹( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   

) اجتماعات .۹( عقد عدة اجتماعات بين مدير القسم والكادر لالستماع إلى  - 
األمور التي تخص العمل والى المشاكل والمعوقات التي تواجه 

 العمل وإيجاد الحلول لها .

) كتاب.۱٤٤۷۸(  

) كتاب .۱۳۸۷۱(  

هوية.) ٥۲۱۰(  

) زيارة .۲۸(  
 

) صك .٥۰۹(  

) قاعدة بيانات٦۲۸(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة  -  

في المحافظة من خالل  زيارات ميدانية  متابعة دوائر الدولة -
 وحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية .

استالم صكوك من دوائر الدولة  -  

استالم األقراص المدمجة والمرسلة من دوائر المحافظة  -
 ومطابقتها مع الكشوفات وتحديثها شهرياً. 

) متقاعد ۳۳۳۷٤) متقاعد منهم (۹۳۲۰۲(
) متقاعد اسري .٥۹۸۲۸أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم   بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۳٥٥٥متقاعد منهم ( )۸۸۲۳(
) متقاعد اسري .٥۲٦۸و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۱۱۸۹٤) استمارة منفذة منها (۲۰۱۰۱(
) استمارة ۸۲۰۷استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳خالل عام /   بلغ عدد االستمارات المنفذة -

) مليار دينار۸۹۰/۹۸۸٤۸۹۸٦٦۱۰( ۲۰۱۳خالل عام / بلغت إيرادات القسم  -   

) مليار دينار۱٦۰/۲۹۳٤۳۸٥٥۱٥۷۸( عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  بلغت مصروفات القسم - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

.) مليون دينار۷٥۷٦۲٦٥۸( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) ٦٥) ذكور و (٤۹) موظف منهم (۱۱٤(

 إناث .
عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -  
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة بابل -۳  

. ندوتان) ۲(  
 

ندوتان .) ۲(  

ندوة في ديوان المحافظة لشرح قانون التقاعد الموحد رقم عقد  -
المعدل ۲۰۰٦لسنة/  ۲۷  

ندوة في ديوان المحافظة لالستماع الى المشاكل عقد   -
 والمعوقات التي تواجه العمل والمساعدة في حلها 

) كتاب.۱٤٥۲۰(  

) كتاب .۱۰٦۳٥(  

ة.معامل) ۱۱۹۸(  

) معاملة .۱۳۸(  

معاملة. )۱۲۰(  

. زيارة) ۱٥(  

 

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

انجاز معامالت ضحايا العمليات اإلرهابية -  

انجاز معامالت شهداء المؤسسة العسكري  -  

الداخلي  األمنانجاز معامالت قوى  -  

متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  -
مبالغ التوقيفات التقاعدية .وحثها على تسديد   

) متقاعد ٤۹۹۰٤) متقاعد منهم (۱۲۸۳۰۹(
) متقاعد اسري .۷۸٤۰٥أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم  بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد ٤۳۲۰) متقاعد منهم (۱۳۲٤۳(
) متقاعد اسري .۸۹۲۳أصيل و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۹۰٦۰) استمارة منفذة منها (۲٦۷٥٦(
) استمارة ۱۷٦۹٦استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۱۰٦۳۸۰۳۳٥۷۰۷/٦۳٥( ۲۰۱۳القسم خالل عام / بلغت إيرادات  -   

) مليار دينار٤۲٦۲۹۳٦۹۷۲۱٤/۰۳۰( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.٦٦۱۷۲۲۷( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث۲۲) ذكور و (۳٥) موظف منهم (٥۷( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   

. لقاء) ۱(  
 

 

عقد لقاء بين السيد المحافظ والسيد مدير القسم تم خالله بحث  -
األمور التي تخص العمل وتقديم المساعدة للقسم بخصوص 

 بضرورة حث دوائر المحافظة تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة واسط -٤  

  

فرع الهيأة والصندوق في محافظة القادسية -٥  

) زيارة .۱(  
 

) زيارة۳(  

 

) ندوة۱(  

زيارة لجنة من مجلس المحافظة القسم لالطالع على سير  -
 العمل والوقوف على المشاكل والمعوقات وإمكانية حلها

اعة ودوائر مديرية التربية والى دائرة الزر إلىزيارة مدير  -
 ۲۷الصحة تم خاللها عرض شرح لقانون التقاعد الموحد رقم 

   ۱۹۹۹لسنة /  ۱۱وقانون العجز الصحي رقم  ۲۰۰٦لسنة / 

قانون ومناقشة شرح ندوة في جامعة واسط تم خاللها عقد  -
المعدل ۲۰۰٦لسنة/  ۲۷التقاعد الموحد رقم   

) كتاب.۳۳۰٦(  

) كتاب .۸۰٤۳(  

هوية . )۳۱۰٦(   

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات الصادرة -  

) متقاعد ۲٥٥۹۳) متقاعد منهم (٦٤۷۰۸(
) متقاعد اسري .۳۹۱۱٥أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۱۷۰٤) متقاعد منهم (٥٥۱۷(
) متقاعد اسري .۳۸۱۳و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۷۱۷۱) استمارة منفذة منها (۱۱٦۱۸(
) استمارة ٤٤٤۷استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار٦۲٥۲۳۲۲٥۷۸۹/۰٦۳( ۲۰۱۳القسم خالل عام / بلغت إيرادات  -   

) مليار دينار٦۳۲/۲۰٤٤۳٥۷۳۲۹۷۱( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

 __________   البديلة عن التقاعدعن المكافأة  يفرامص ال توجد - 

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث۲۳) ذكور و (۲۳) موظف منهم (٤٦( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   
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كربالء المقدسةفرع الهيأة والصندوق في محافظة  -٦  

) زيارة .۳۲(  
 

 

  إكماللحثهم على  المحافظةدوائر  إلىالقيام بزيارات ميدانية  -
CD    بيانات موظفيهم شهرياً بقرص وإرسالالمعاملة التقاعدية  

 مرفق معها صك بالتوقيفات التقاعدية.

) كتاب.۱۹٤۷٤(  

) كتاب .۱۲۲۸۳(  

هوية . )۲۰٤۷(   
) اعتراض .۳۲(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات الصادرة -  
ألسباب مختلفةاعتراضات المتقاعدين  -  

) متقاعد ۲۷۱۳٤) متقاعد منهم (٦۹٥۹۷(
) متقاعد اسري .٤۲٤٦۳أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۱٦۲۸) متقاعد منهم (٤۷٦۲(
) متقاعد اسري .۳۱۳٤و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ٤۷۳۱) استمارة منفذة منها (۱۰۹٦۰(
) استمارة ٦۲۲۹استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار٦٥۰۷٥٤۰۷۱۷۸/۱٥۰( ۲۰۱۳القسم خالل عام / بلغت إيرادات  -   

) مليار دينار۱۹۰/۲۲٤۱۰٤۷۹۲۲۲۷( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار .۱٦۱۲۸۰(  بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث ۳۲) ذكور و (۲۷) موظف منهم (٥۹( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   
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) اجتماعات .۹( والكادر لمناقشة سير  اإلدارةعقد عدة اجتماعات بين مدير  - 
المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل  العمل والوقوف على
 وإيجاد الحلول لها .

االنتقال إلى البناية الرئيسة بعد انجازها  -  

) كتاب.۱۲٤۲۰(  

) كتاب .۸٤۱٤(  

) هوية.٤۳۱٤(  

) معاملة .٥۷٤(  

) معاملة .۲۰٦(  

) زيارة .۳۳(  
 

) صك .٥۷٤(  

رص .) ق٤۱٤(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

الهويات المنجزةعدد  -  

انجاز معامالت شهداء اإلرهاب -   

انجاز معامالت مؤسسة الشهداء   -  

متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  -
سديد مبالغ التوقيفات التقاعدية وحثها على ت  

استالم صكوك من دوائر الدولة  -  

  عدد األقراص المستلمة من دوائر المحافظة  -

) متقاعد ۲٦۰٥۲) متقاعد منهم (٦۷۹۹۳(
) متقاعد اسري .٤۱۹٤۱أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۲۰۹۰) متقاعد منهم (٦۰٦٥(
) متقاعد اسري .۳۹۷٥و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ٦۸٤۳) استمارة منفذة منها (۱۲۳٦٤(
) استمارة ٥٥۲۱استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار٥۹۰٤۲۸۸٤۱۷۸/۰٥۷( ۲۰۱۳القسم خالل عام / بلغت إيرادات  -   

) مليار دينار۲۳۷۲۸۱۷۹۲۲۹٥/۰۰٥( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.۷٥۷٦۲٦٥۸( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث ۱۹) ذكور و (۲٤) موظف منهم (٤۳( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة ميسان -۷  

 

 

 

فرع الهيأة والصندوق في محافظة المثنى -۸  

. زيارات متتابعة) ۹( متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  - 
 وحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية

) كتاب.۷۷۳۰(  

كتاب .) ٥۰۰۷(  

. قاعدة) ۲۱(   

) قرص .٤۱۱(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

تنصيب قواعد البيانات لدوائر المحافظة -  
استالم أقراص خاصة ببيانات دوائر المحافظة تم إدخال  -

 معلوماتها على الحاسبة وتحديثها

) متقاعد ۲۱٤۹۹) متقاعد منهم (٥۷٤۷۷(
اسري .) متقاعد ۳٥۹۷۸أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية القسم بلغ عدد متقاعدي  -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۱٤٥٤) متقاعد منهم (٤۲٥۷(
) متقاعد اسري .۲۸۰۳و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ٥۷۲۲) استمارة منفذة منها (۱۰۳۱۰(
) استمارة ٤٥۸۸صنف مدني و (استمارة 

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار٥۱٤/٥٤۹٤۲۰٥٥۷۳۲( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار٦۹۰/۱۹۰٦۹۷۰۳٦٥۸٤( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳والصندوق   خالل عام / لمتقاعدي الهيأة   

) مليون دينار.٥۱۳۷٤۳۲( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث ۱۹) ذكور و (۱٥موظف منهم () ۳٤( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة النجف األشرف -۹  

)۱ (  

)۱(  
 

) دائرة .۱٥(  

  استالم البناية الجدية لفرع الهيأة  -

تهيئة قاعة الستقبال المراجعين بعد تجهيزها بكافة وسائل  -
  الراحة 

متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  -
 وحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية

) كتاب.٤٥۱۳(  

  ) كتاب .٦٦٦۹(

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

) متقاعد ۱۰۹۰۲) متقاعد منهم (۳۰۳۰۳(
) متقاعد اسري .۱۹٤۰۱أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية القسم بلغ عدد متقاعدي  -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل و ۷٦۷منهم () متقاعد ۲٤۱۰(
) متقاعد اسري .۱٦٤۳(  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۲٦۲٥) استمارة منفذة منها (٥۲۹۸(
) استمارة ۲٦۷۳استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۷٦۰/۳٥۸۳۹۸۲۹۱٥٥( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار۲۳۷۲۸۱۷۹۲۲۹٥/۰۰٥( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.۲۳٥۲۰۰( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث ۳۰) ذكور و (٤٥) موظف منهم (۷٥( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   
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نينوى فرع الهيأة والصندوق في محافظة -۱۰  

. ) اجتماع۱۲(  

 

) زيارة .٤۳(  

مدير اإلدارة والكادر لمناقشة سير عقد عدة اجتماعات بين  -
المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل  العمل والوقوف على
 وإيجاد الحلول لها .

متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة   -
 وحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية

) كتاب.۲۸۸٤(  

) كتاب .۳٦٦٦(  

) هوية.٤۳۹۲(  

معاملة .) ٤۸۷(  

) قرص .۱۰۲(    

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  

انجاز معامالت ضحايا اإلرهاب -   

و ادخالها وتدقيقها عدد األقراص المستلمة من دوائر المحافظة  -
   على الحاسبة وتحديثها 

) متقاعد ۲٥٦۳۳) متقاعد منهم (۷۲٥۳۹(
متقاعد اسري .) ٤٦۹۰٦أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۲٤٤٦) متقاعد منهم (٦۲۰٤(
) متقاعد اسري .۳۷٥۸و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۷۱۸۱) استمارة منفذة منها (۱۲۳۲٥(
) استمارة ٥۱٤٤استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۷۲۷/۷٥٦۳۱۹۰۰٥۸۰( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار۲٤۱۷۸۰۲۲۱۷۰٦/۸۹٦( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳الهيأة والصندوق   خالل عام / لمتقاعدي   

) مليون دينار.۲۳۲۱۷۲۸۸( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) ٥٥) ذكور و (۱۰٥) موظف منهم (۱٦۰(

  . إناث
عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -  
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة ذي قار -۱۱  

. ندوة) ۱(  

 

) دورة .۱(  

 

) ندوة .۳(  

) قاعة .٤(  

 

) طابق .۱(  

عقد ندوة في رئاسة جامعة الموصل لشرح عملية تنظيم  -
المعاملة التقاعدية وما يحتويه القرص المدمج وكيفية تسديد 

 التوقيفات التقاعدية 
لموظفي القسم للتدريب على كيفية انجاز أقامة دورة تدريبية  -

المعاملة التقاعدية وكيفية احتساب الراتب التقاعدي والمكافأة 
 التقاعدية

المشاركة في الندوات الخاصة بمشروع الحوكمة االلكترونية  -
 المقامة في جامعة الموصل 

تهيئة وإكمال قاعة ومصلى الستراحة المراجعين تم تجهيزها  -
ل قاعة للموظفين وقاعة ألضابير الصنف المدني باألثاث وإكما

 للصندوق 
صبغ جدران الطابق الثالث  -  

) كتاب.٤۰۲٦۷(  

) كتاب .۲٤۷۰٦(  

) هوية تقاعد .۹٥۷۳(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  
) متقاعد ۷۷۲٥۹) متقاعد منهم (۱۷۳۷۹۳(

.) متقاعد اسري ۹٦٥۳٤أصيل , (  
الكلي للهيأة والصندوق لغاية بلغ عدد متقاعدي القسم  -

۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد ۷٦٤۳) متقاعد منهم (۱۹٦۱٦(
) متقاعد اسري .۱۱۹۷۳أصيل و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۲۳۲۳۸) استمارة منفذة منها (۳۸۳٥۳(
) استمارة ۱٥۱۱٥صنف مدني و (استمارة 

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۱٤٤۱۰۰٤۳٥٦۰۹/۲۱٥( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار٦۲۸۷۲٥۷۷۸۱٤۳/۱۲۰( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳والصندوق   خالل عام / لمتقاعدي الهيأة   

) مليون دينار.۱۰٥۷۳۳۳( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
) إناث ۳٤) ذكور و (٤٦) موظف منهم (۸۰( الموظفين الكلي للهيأة والصندوقعدد  -   
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. زيارات) ۲۳( متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  - 
 وحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدية

) كتاب.۱۱٤۰(  

) كتاب .۳۱٥٦۷(  

) هوية .۳۱٥٦۷(   

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  

) متقاعد ٤٤٥۳۹) متقاعد منهم (۱۱۳۷۸۱(
) متقاعد اسري .٦۹۲٤۲أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۲۳٦۷) متقاعد منهم (۷۹۳۱(
) متقاعد اسري .٥٥٦٤و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۷٦۲٤) استمارة منفذة منها (۱۹٤٥۹(
) استمارة ۱۱۸۳٥استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۸٦۹۳٦۰۷۹٤۳۸/٦٤٤( ۲۰۱۳القسم خالل عام / بلغت إيرادات  -   

) مليار دينار۸۰۲/۳٦۸۷٥٥٤۹۷۱۲۷( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.۲۱۸۳۹۹۳۹( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -  ) إناث۲۹) ذكور و (۳٤) موظف منهم (٦۳(  
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة كركوك -۱۲  

 

 

فرع الهيأة والصندوق في محافظة البصرة -۱۳  

. ندوة) ۱(  

 

) اجتماعات .۱۰(  

 

)اجتماع .۱۹(  

عقد ندوة في رئاسة جامعة كركوك تم خاللها شرح قانون  -
المعدل وقانون األساتذة  ۲۰۰٦) لسنة /۲۷الموحد رقم(التقاعد 

۲۰۰۸) لسنة / ۲۳الجامعيين المرقم (  
عقد اجتماعات بين مدير الفرع وكادر القسم تم خالله التأكيد  -

على االلتزام بالتوجيهات الصادرة من المركز واإلسراع بإنجاز 
 المعاملة التقاعدية 

والكادر تم خالله عقد اجتماعات بين مدير فرع الصندوق  -
مناقشة اإلجراءات المتخذة بشأن انجاز المعامالت التقاعدية 

 وسرعة انجازها والوقوف على المشاكل والمعوقات 
) قاعة ۱(  
قاعة )۱(  
) وحدات٤(  

كاميرات) ٤(  

بناء قاعات الستقبال المراجعين  -  
بناء قاعة للبطاقة الذكية العالمية من قبل الشركة  -  
طاقة الذكية الدائرة وغرف الهويات وقاعة البصبغ ممرات  -

 وعمل السقوف الثانوية لغرفة المدير وتغليف الجدران
نصب كامرات حول سياج الدائرة   -  

) كتاب.٤۰۲٦۷(  

) كتاب .۲٤۷۰٦(  

) هوية تقاعد .۹٥۷۳(  

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  
) متقاعد ۳٤۱۲۰( ) متقاعد منهم۸۰۹۱۱(

) متقاعد اسري .٤٦۷۹۱أصيل , (  
الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -

۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ۲۲۸۳) متقاعد منهم (٦٦٦۲(
) متقاعد اسري .٤۳۷۹و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۹۷٤٥) استمارة منفذة منها (۱٥۷٥٥(
) استمارة ٦۰۱۰استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۸٥٦۸۰٥۸۰۸۰٥/٦٦٥( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار۱۹۰/۲۸۹۳٤٥٦۲٥۲۸۲( الرواتب التقاعدية المدفوعة بلغت مصروفات القسم عن  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.۲۷۸۹۹۰۹( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد
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فرع الهيأة والصندوق في محافظة صالح الدين -۱٤  

) إناث ٤٥) ذكور و (٥٤) موظف منهم (۹۹( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   

. زيارات) ۲٥( متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة  - 
التقاعديةوحثها على تسديد مبالغ التوقيفات   

) كتاب.۲٥۲٥۸(  

) كتاب .۲٤۳٤۸(  

) هوية .۷۸٥۳(   

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  

) متقاعد ٦٦۳۸۸) متقاعد منهم (۱۷۱۷۷۸(
) متقاعد اسري .۱۰٥۳۹۰أصيل , (  

  ۳۱/۲۱/۲۰۱۳بلغ عدد متقاعدي الكلي للهيأة والصندوق لغاية  -

) متقاعد ٤۷۳۳متقاعد منهم () ۱۳۲۷٦(
) متقاعد اسري .۸٥٤۳أصيل و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۱۸۷٤٥) استمارة منفذة منها (۲۹۲۸۸(
) استمارة ۱۰٥٤۳استمارة صنف مدني و (

 صنف عسكري .

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۱۰۳/۲۳٤۱۳۰۲۳۲۲۷۲( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار٥٦۲۳۹٥۳۸٥٥۳۳/۰٥۰( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

مليون دينار.) ٦۲۳۰۷۱۳٦( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   

 النشــــــــــــــــــــــــــــاط العـــــــــــــــــــــــــــــــــدد



52 
 

 

) إناث ۷) ذكور و (۳۸) موظف منهم (٤٥( عدد الموظفين الكلي للهيأة والصندوق -   

. ) اجتماع۹(  

 

) زيارة .٥٦(  

عقد عدة اجتماعات بين مدير اإلدارة والكادر لمناقشة سير  -
المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل  العمل والوقوف على
 وإيجاد الحلول لها .

متابعة دوائر الدولة من خالل  زيارات ميدانية في المحافظة   -
ةوحثها على تسديد مبالغ التوقيفات التقاعدي  

) كتاب.٦۰۸٥(  

) كتاب .۳۹۳۸(  

) هوية.۹۳۹۲(  

. صك) ۱٥٥٥(    

عدد الكتب الواردة -  

عدد الكتب الصادرة  -  

عدد الهويات المنجزة -  

استالم صكوك من دوائر الدولة  -   

) متقاعد ۳۸۱۷۸) متقاعد منهم (۸۷۲۸۸(
) متقاعد اسري .٤۹۱۱۰أصيل , (  

الكلي للهيأة والصندوق لغاية  القسم بلغ عدد متقاعدي -
۳۱/۲۱/۲۰۱۳  

) متقاعد أصيل ٦۰۱٤) متقاعد منهم (۹۸۱۷(
) متقاعد اسري .۳۸۰۳و (  

بلغ عدد المتقاعدين الجدد للهيأة والصندوق للفترة من  -
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

) ۱۰۱٥۳) استمارة منفذة منها (۱۷۷۰۰(
) استمارة ۷٥٤۷استمارة صنف مدني و (

عسكري . صنف  

  ۲۰۱۳بلغ عدد االستمارات المنفذة  خالل عام /  -

) مليار دينار۱۷۹/۸۲۰۹۲۱۷۷٦۸۸( ۲۰۱۳بلغت إيرادات القسم خالل عام /  -   

) مليار دينار٥۳۰/۲۹٤٦٥۰٤۹۳۸۷۹( بلغت مصروفات القسم عن الرواتب التقاعدية المدفوعة  - 
۲۰۱۳لمتقاعدي الهيأة والصندوق   خالل عام /   

) مليون دينار.۷۲٥٤٦٦( بلغت مصروفات القسم عن المكافأة البديلة  -   
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 خامسًا / الجداول اإلحصائية 

 

 سادسًا / الرسوم البيانية 

 



٥۳ 
 

    ٣١/١٢/٢٠١٣  ضابير موزعين حسب المحافظات لغاية(عسكري + مدني) و عدد األ (هيأة + صندوق) الكلي يبين عدد المتقاعدين )1رقم (جدول 
            

 ت
 

 المحافظات
 مجموع التقاعد العسكري

 القيود

 مجموع  التقاعد المدني
 القيود

المجموع الكلي 
 للمتقاعدين

أضابير 
 العسكري

أضابير 
 المدني

المجموع 
الكلي 
 لألضابير

متقاعدعلى قيد 
 الحياة

 متقاعد خلف
متقاعدعلى قيد 

 الحياة
 متقاعد خلف

 ٦٢٢٢٤٠ ٣٨٥٠٤١ ٢٣٧١٩٩ ٦٢٤٦٤٩ ٣٦٨١٦٣ ١٧٥٨٠٢ ١٩٢٣٦١ ٢٥٦٤٨٦ ١٥٥٥٣٠ ١٠٠٩٥٦ بغداد  ١
 ١٥٤٢٠٣ ٧٦٠٧٧ ٧٨١٢٦ ١٧٣٧٩٣ ٨٥٦٨٧ ٤٧٤١٠ ٣٨٢٧٧ ٨٨١٠٦ ٤٩١٢٤ ٣٨٩٨٢ نينوى  ٢
 ٧٧٥١١ ٤٣٧٢١ ٣٣٧٩٠ ٨٠٩١١ ٤٥٠١٤ ٢٥٠٠٧ ٢٠٠٠٧ ٣٥٨٩٧ ٢١٧٨٤ ١٤١١٣ كركوك  ٣
 ٩٥٢٨٨ ٣٩٧٨٦ ٥٥٥٠٢ ١١٢٧٠٤ ٤٧٧٧٥ ٣٠٣٤٠ ١٧٤٣٥ ٦٤٩٢٩ ٣٧٦٩٦ ٢٧٢٣٣ ديالى  ٤
 ٥٦٨٥٧ ٢٨٧٤٧ ٢٨١١٠ ٦٧٩٩٣ ٣١٧٧٣ ١٧٢٩٢ ١٤٤٨١ ٣٦٢٢٠ ٢٤٦٤٩ ١١٥٧١ كربالء المقدسة  ٥
 ١٠٤٤٤٧ ٥٣٢٤٠ ٥١٢٠٧ ١٢٨٣٠٩ ٦٣٤٤٦ ٣٦٥٩٧ ٢٦٨٤٩ ٦٤٨٦٣ ٤١٨٠٨ ٢٣٠٥٥ بابل  ٦
 ٧٤١٩١ ٤٣٣٤٩ ٣٠٨٤٢ ٩٣٢٠٢ ٥٥١١١ ٣٥٧٦٤ ١٩٣٤٧ ٣٨٠٩١ ٢٤٠٦٤ ١٤٠٢٧ االنبار  ٧
 ٥٦٦٨٩ ٣٣٠٠٧ ٢٣٦٨٢ ٦٤٧٠٨ ٣٧٠٠٢ ٢٠٣٨٠ ١٦٦٢٢ ٢٧٧٠٦ ١٨٧٣٥ ٨٩٧١ واسط  ٨
 ٥٩٤٨١ ٢٩٠٩٠ ٣٠٣٩١ ٦٩٥٩٧ ٣١٨١٢ ١٧٢٤٩ ١٤٥٦٣ ٣٧٧٨٥ ٢٥٢١٤ ١٢٥٧١ القادسية  ٩
 ٩٦٢٧٢ ٣٤٦٠٧ ٦١٦٦٥ ١١٣٧٨١ ٤٠٩٤٢ ٢٤٠٣٦ ١٦٩٠٦ ٧٢٨٣٩ ٤٥٢٠٦ ٢٧٦٣٣ ذي قار  ١٠
 ٢٥٨٢٦ ١٢٩٠٢ ١٢٩٢٤ ٣٠٣٠٣ ١٤٤٧١ ٨١٤٧ ٦٣٢٤ ١٥٨٣٢ ١١٢٥٤ ٤٥٧٨ مثنى  ١١
 ٤٩٠٠١ ٢٧٨٩٨ ٢١١٠٣ ٥٧٤٧٧ ٢٩٢٠٤ ١٥٤٨٧ ١٣٧١٧ ٢٨٢٧٣ ٢٠٤٩١ ٧٧٨٢ ميسان  ١٢
 ١٥٠٩٦٤ ٩٧٧٢٥ ٥٣٢٣٩ ١٧١٧٧٨ ١٠٦٤٢٥ ٥٩٠٤٧ ٤٧٣٧٨ ٦٥٣٥٣ ٤٦٣٤٣ ١٩٠١٠ بصرةال  ١٣
 ٥٧٥٤٣ ٣٠٩٧٧ ٢٦٥٦٦ ٧٢٥٣٩ ٣٤٨٠٩ ١٨٤١٨ ١٦٣٩١ ٣٧٧٣٠ ٢٨٤٨٨ ٩٢٤٢ نجف األشرفال  ١٤
 ٧١٠٧٤ ٣٨٦٦٤ ٣٢٤١٠ ٨٧٢٨٨ ٤٥٨١١ ٢٣٢٦٤ ٢٢٥٤٧ ٤١٤٧٧ ٢٥٨٤٦ ١٥٦٣١ صالح الدين  ١٥

 ١٧٥١٥٨٧ ٩٧٤٨٣١ ٧٧٦٧٥٦ ١٩٤٩٠٣٢ ١٠٣٧٤٤٥ ٥٥٤٢٤٠ ٤٨٣٢٠٥ ٩١١٥٨٧ ٥٧٦٢٣٢ ٣٣٥٣٥٥ المجـمـوع

 



 

٥٤ 

624649 

173793 

80911 

112704 
67993 

128309 

93202 

64708 

69597 

113781 

30303 
57477 

171778 

72539 
87288 

622240 

154203 

77511 95288 
56857 

104447 

74191 

56689 

59481 

96272 

25826 

49001 

150964 

57543 
71074 

 المجموع الكلي للمتقاعدين واألضابير

 بغداد

 نينوى 

 كركوك

 ديالى 

 كربالء المقدسة 

 بابل 

 أنبار

 واسط

 قادسية 

 ذي قار

 مثنى

 ميسان 

 البصرة 

 النجف األشرف

 صالح الدين

 المجموع الكلي لألضابير

 المجموع الكلي للمتقاعدين
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    ٣١/١٢/٢٠١٣  ضابير موزعين حسب المحافظات لغاية(عسكري + مدني) و عدد األ يبين عدد متقاعدي الهيأة )2رقم (جدول 
            

 ت
 

 المحافظات
 مجموع التقاعد العسكري

 القيود

 مجموع  التقاعد المدني
 القيود

المجموع الكلي 
 للمتقاعدين

أضابير 
 العسكري

أضابير 
 المدني

المجموع 
كلي ال

 لألضابير
متقاعدعلى قيد 

 الحياة
 متقاعد خلف

متقاعدعلى قيد 
 الحياة

 متقاعد خلف

 579601 345137 234464 567930 316648 155615 161033 251282 151777 99505 بغداد  ١
 145021 67596 77425 160053 73394 41525 31869 86659 48061 38598 نينوى  ٢
 72368 38973 33395 73503 38365 21895 16470 35138 21237 13901 كركوك  ٣
 90367 35454 54913 104693 40975 26428 14547 63718 36792 26926 ديالى  ٤
 52926 25146 27780 62218 26766 14953 11813 35452 24034 11418 كربالء المقدسة  ٥
 96637 45865 50772 116374 52503 30930 21573 63871 41001 22870 بابل  ٦
 68743 38185 30558 83976 46476 30473 16003 37500 23624 13876 االنبار  ٧
 51770 28423 23347 57310 30340 17030 13310 26970 18136 8834 واسط  ٨
 54817 24823 29994 62501 25618 14142 11476 36883 24515 12368 القادسية  ٩
 90437 29375 61062 103749 32438 19139 13299 71311 43936 27375 ذي قار  ١٠
 23834 11094 12740 27122 11792 6775 5017 15330 10808 4522 مثنى  ١١
 45016 24230 20786 51377 24014 13025 10989 27363 19702 7661 ميسان  ١٢
 136431 83847 52584 150126 86330 48982 37348 63796 45101 18695 بصرةال  ١٣
 52504 26303 26201 65190 28331 15419 12912 36859 27782 9077 نجف األشرفال  ١٤
 67098 35086 32012 80245 39722 19429 20293 40523 25067 15456 صالح الدين  ١٥

 1627570 ٨٥٩٥٣٧ ٧٦٨٠٣٣ ١٧٦٦٣٦٧ ٨٧٣٧١٢ ٤٧٥٧٦٠ ٣٩٧٩٥٢ ٨٩٢٦٥٥ ٥٦١٥٧٣ ٣٣١٠٨٢ المجـمـوع
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99505 

38598 

13901 
26926 

11418 

22870 

13876 

8834 

12368 

27375 

4522 
7661 

18695 
9077 

15456 
151777 

48061 

21237 

36792 
24034 41001 

23624 

18136 

24515 

43936 

10808 

19702 

45101 

27782 
25067 161033 

31869 
16470 14547 

11813 

21573 

16003 

13310 

11476 

13299 

5017 

10989 

37348 

12912 
20293 

155615 

41525 

21895 

26428 14953 

30930 

30473 

17030 

14142 

19139 

6775 

13025 

48982 

15419 
19429 

 )عسكري, مدني (متقاعدي الهيأة الكلي  عدد

 بغداد

 نينوى

 كركوك

 ديالى

 كربالء المقدسة

 بابل

 االنبار

 واسط

 القادسية

 ذي قار

 مثنى

 ميسان

 بصرة

 النجف األشرف

 صالح الدين

 مدني خلف

على قيد الحياة عسكري  

 مدني على قيد الحياة

خلف عسكري  



٥۷ 
 

    ٣١/١٢/٢٠١٣  ضابير موزعين حسب المحافظات لغاية(عسكري + مدني) وعدد األ يبين عدد متقاعدي الصندوق )٣رقم (جدول 
            

 

 ت
 

 المحافظات
 مجموع التقاعد العسكري

 القيود

 مجموع  التقاعد المدني
 القيود

المجموع 
الكلي 

 للمتقاعدين

أضابير 
 العسكري

أضابير 
 المدني

المجموع 
لكلي ا

 متقاعد خلف متقاعدعلى قيد الحياة متقاعد خلف متقاعدعلى قيد الحياة لألضابير

 42639 39904 2735 56719 51515 20187 31328 5204 3753 1451 بغداد  ١
 9182 8481 701 13740 12293 5885 6408 1447 1063 384 نينوى  ٢
 5143 4748 395 7408 6649 3112 3537 759 547 212 كركوك  ٣
 4921 4332 589 8011 6800 3912 2888 1211 904 307 ديالى  ٤
 3931 3601 330 5775 5007 2339 2668 768 615 153 كربالء المقدسة  ٥
 7810 7375 435 11935 10943 5667 5276 992 807 185 بابل  ٦
 5448 5164 284 9226 8635 5291 3344 591 440 151 االنبار  ٧
 4919 4584 335 7398 6662 3350 3312 736 599 137 واسط  ٨
 4664 4267 397 7096 6194 3107 3087 902 699 203 القادسية  ٩
 5835 5232 603 10032 8504 4897 3607 1528 1270 258 ذي قار  ١٠
 1992 1808 184 3181 2679 1372 1307 502 446 56 مثنى  ١١
 3985 3668 317 6100 5190 2462 2728 910 789 121 ميسان  ١٢
 14533 13878 655 21652 20095 10065 10030 1557 1242 315 بصرةال  ١٣
 5039 4674 365 7349 6478 2999 3479 871 706 165 نجف األشرفال  ١٤
 3976 3578 398 7043 6089 3835 2254 954 779 175 صالح الدين  ١٥

 ١٢٤٠١٧ ١١٥٢٩٤ ٨٧٢٣ ١٨٢٦٦٥ ١٦٣٧٣٣ ٧٨٤٨٠ ٨٥٢٥٣ ١٨٩٣٢ ١٤٦٥٩ ٤٢٧٣ المجـمـوع
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1451 

384 

212 307 
153 

185 

151 

137 

203 

258 

56 
121 

315 

165 175 
3753 

1063 

547 

904 

615 807 440 
599 

699 

1270 

446 

789 

1242 

706 
779 31328 

6408 

3537 2888 2668 
5276 

3344 

3312 

3087 

3607 

1307 

2728 

10030 

3479 2254 
20187 

5885 

3112 

3912 

2339 
5667 

5291 

3350 

3107 

4897 

1372 

2462 

10065 

2999 
3835 

 )عسكري, مدني (عدد المتقاعدين الكلي 

 بغداد

 نينوى

 كركوك

 ديالى

 كربالء المقدسة

 بابل

 االنبار

 واسط

 القادسية

 ذي قار

 مثنى

 ميسان

 بصرة

 النجف األشرف

 صالح الدين

 مدني خلف

على قيد الحياة عسكري  مدني على قيد الحياة 

خلف عسكري  
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 ) يبين4جدول رقم (

                         )خلف – على قيد الحياة(   الكلي ( هيأة + صندوق ) نـديـتقاعـدد المــع
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ية الغ ( قيود و أضابير )   ظاتـحافـوى المـى مستـعل

 
 
 
 
 ت

     نوع التقاعد   
                       

 المحافظة   

 
على قيد متقاعد 

 الحياة

 
 متقاعد خلف

 
 مجموع القيود

 
 األضابير

 622240 624649 331332 293317 بغداد ۱
 154203 173793 96534 77259 نينوى ۲

 77511 80911 46791 34120 كركوك ۳

 95288 112704 68036 44668 ديالى ٤

 56857 67993 41941 26052 المقدسة كربالء ٥

 104447 128309 78405 49904 بابل ٦

 74191 93202 59828 33374 أنبار ۷

 56689 64708 39115 25593 واسط ۸
 59481 69597 42463 27134 قادسية ۹

 96272 113781 69242 44539 ذي قار ۱۰

 25826 30303 19401 10902 مثنى ۱۱
 49001 57477 35978 21499 ميسان ۱۲

 150964 171778 105390 66388 بصرةال ۱۳
 57543 72539 46906 25633 األشرف نجفال ۱٤
 71074 87288 49110 38178 صالح الدين ۱٥

 

 ۱۷٥۱٥۸۷ ۱۹٤۹۰۳۲ ۱۱۳۰٤۷۲ ۸۱۸٥٦۰ المجموع
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293317 

77259 

34120 44668 
26052 

49904 

33374 

25593 

27134 

44539 

10902 
21499 

66388 

25633 
38178 

331332 

97534 

46791 

68036 
41941 

78405 

59828 

39115 

42463 

69242 

19401 

35978 

105390 

46906 
49110 

622240 

154203 

77511 95288 
56857 

104447 

74191 

56689 

59481 

96272 

25826 

49001 

150964 

57543 
71074 

 )صندوق + هيأة ( عدد المتقاعدين الكلي 

 بغداد

 نينوى 

 كركوك

 ديالى 

 كربالء المقدسة 

 بابل 

 أنبار

 واسط

 قادسية 

 ذي قار

 مثنى

 ميسان 

 البصرة 

 النجف األشرف

 صالح الدين

على قيد الحياة متقاعد  

 األضابير

 متقاعد خلف
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 ) يبين5جدول رقم (
    ظاتـحافـوى المـى مستـعل )خلف – على قيد الحياة(  ينالمدني الهيأة متقاعديدد ــع

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ية الغ ( قيود و أضابير )
 
 
 
 
 ت

     نوع التقاعد   
                       

 المحافظة   

 
على قيد متقاعد 

 الحياة

 
 متقاعد خلف

 
 مجموع القيود

 
 األضابير

 345137 316648 155615 161033 بغداد ۱
 67596 73394 41525 31869 نينوى ۲

 38973 38365 21895 16470 كركوك ۳

 35454 40975 26428 14547 ديالى ٤

 25146 26766 14953 11813 المقدسة كربالء ٥

 45865 52503 30930 21573 بابل ٦

 38185 46476 30473 16003 أنبار ۷

 28423 30340 17030 13310 واسط ۸
 24823 25618 14142 11476 قادسية ۹

 29375 32438 19139 13299 ذي قار ۱۰

 11094 11792 6775 5017 مثنى ۱۱
 24230 24014 13025 10989 ميسان ۱۲

 83847 86330 48982 37348 بصرةال ۱۳
 26303 28331 15419 12912 األشرف نجفال ۱٤
 35086 39722 19429 20293 صالح الدين ۱٥

 

 ۸٥۹٥۳۷ ۸۷۳۷۱۲ ٤۷٥۷٦۰ ۳۹۷۹٥۲ المجموع
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 وأضابير) خلف -على قيد الحياة (متقاعدي الهيأة المدنيين 700000

 األضابير
 قيود خلف
 قيود على قيد الحياة
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 ) يبين6جدول رقم (

 ظاتـحافـوى المـى مستـعل )خلف – على قيد الحياة( العسكريين الهيأة متقاعديدد ــع
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ لغاية أضابير )( قيود و

 
 
 
 
 ت

 نوع التقاعد       
                       

 المحافظة   

 
متقاعد على قيد 

 الحياة

 
 متقاعد خلف

 
 مجموع القيود

 
 الكليةاألضابير

 234464 251282 151777 99505 بغداد ۱
 77425 86659 48061 38598 نينوى ۲
 33395 35138 21237 13901 كركوك ۳
 54913 63718 36792 26926 ديالى ٤
 27780 35452 24034 11418 المقدسة كربالء ٥
 50772 63871 41001 22870 بابل ٦
 30558 37500 23624 13876 أنبار ۷
 23347 26970 18136 8834 واسط ۸
 29994 36883 24515 12368 قادسية ۹

 61062 71311 43936 27375 ذي قار ۱۰
 12740 15330 10808 4522 مثنى ۱۱
 20786 27363 19702 7661 ميسان ۱۲
 52584 63796 45101 18695 بصرةال ۱۳
 26201 36859 27782 9077 األشرف نجفال ۱٤
 32012 40523 25067 15456 صالح الدين ۱٥

 

 ۷٦۸۰۳۳ ۸۹۲٦٥٥ ٥٦۱٥۷۳ ۳۳۱۰۸۲ المجموع

 



 

64 

0 

99505 

38598 
13901 

26926 
11418 22870 

13876 
8834 12368 

27375 
4522 7661 

18695 
9077 

15456 
0 

151777 

48061 

21237 

36792 

24034 41001 
23624 18136 

24515 43936 

10808 
19702 

45101 

27782 25067 

0 

234464 

77425 

33395 

54913 

27780 

50772 

30558 
23347 

29994 

61062 

12740 
20786 

52584 

26201 32012 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

 )  وأضابير,قيود , قيود إصالء (متقاعدي الهيأة العسكريين 

 أضابير

 قيود خلف

 قيود على قيد الحياة
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 ) يبين7جدول رقم (
    ظاتـحافـوى المـى مستـعل )خلف – على قيد الحياة(   ينالمدنيالصندوق  متقاعديدد ــع

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ية الغ ( قيود وأضابير )
 
 
 
 
 ت

     نوع التقاعد   
                       

 المحافظة   

 
على قيد متقاعد 

 الحياة

 
 متقاعد خلف

 
 مجموع القيود

 
 األضابير

 39904 51515 20187 31328 بغداد ۱
 8481 12293 5885 6408 نينوى ۲

 4748 6649 3112 3537 كركوك ۳

 4332 6800 3912 2888 ديالى ٤

 3601 5007 2339 2668 المقدسة كربالء ٥

 7375 10943 5667 5276 بابل ٦

 5164 8635 5291 3344 أنبار ۷

 4584 6662 3350 3312 واسط ۸
 4267 6194 3107 3087 قادسية ۹

 5232 8504 4897 3607 ذي قار ۱۰

 1808 2679 1372 1307 مثنى ۱۱
 3668 5190 2462 2728 ميسان ۱۲

 13878 20095 10065 10030 بصرةال ۱۳
 4674 6478 2999 3479 األشرف نجفال ۱٤
 3578 6089 3835 2254 صالح الدين ۱٥

 

 ۱۱٥۲۹٤ ۱٦۳۷۳۳ ۷۸٤۸۰ ۸٥۲٥۳ المجموع

 
 



٦٦ 
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 وأضابير ) خلف -على قيد الحياة (متقاعدي الصندوق المدنيين 

 أضابير
 قيود خلف
 قيود على قيد الحياة



٦۷ 
 

  
 ) يبين۸جدول رقم (

 ظاتـحافـوى المـى مستـعل )خلف – على قيد الحياة(  العسكريين الصندوق متقاعديدد ــع
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ لغاية ( قيود و أضابير )

 
 
 
 
 ت

     نوع التقاعد   
                       

 المحافظة   

 
على قيد متقاعد 

 الحياة

 
 متقاعد خلف

 
 مجموع القيود

 
 ليةالكاألضابير

 2735 5204 3753 1451 بغداد ۱
 701 1447 1063 384 نينوى ۲
 395 759 547 212 كركوك ۳
 589 1211 904 307 ديالى ٤
 330 768 615 153 المقدسة كربالء ٥
 435 992 807 185 بابل ٦
 284 591 440 151 أنبار ۷
 335 736 599 137 واسط ۸
 397 902 699 203 قادسية ۹

 603 1528 1270 258 ذي قار ۱۰
 184 502 446 56 مثنى ۱۱
 317 910 789 121 ميسان ۱۲
 655 1557 1242 315 بصرةال ۱۳
 365 871 706 165 األشرف نجفال ۱٤
 398 954 779 175 صالح الدين ۱٥

 

 ۸۷۲۳ ۱۸۹۳۲ ۱٤٦٥۹ ٤۲۷۳ المجموع

 



٦۸ 
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 وأضابير) خلف -على قيد الحياة (متقاعدي الصندوق العسكريين 9000

 األضابير
 قيود خلف
 قيود على قيد الحياة



٦۹ 

 ) يبين 9جدول رقم (

للهيأة والصندوق موزعين  أسري) –الكلي الجدد (على قيد الحياة عدد المتقاعدين 
 ٣١/١٢/٢٠١٣لغاية  ١/١/٢٠١٣على المحافظات للفترة من 

 
 

 ت
 

 المحافظة
 

 عدد المتقاعدين الجدد الكلي
 

 المجموع
 صندوق هيأة الكلي

 ٥٨٨٦٩ ۱۰۷۷٤ ٤۸۰۹٥ بغداد ١

 ١٩٦١٦ ۲٦٤٥ ۱٦۹۷۱ نينوى ٢

 ٦٦٦٢ ۱٤٥۰ ٥۲۱۲ كركوك ٣

 ٩٧٩٦ ۱٥۹٤ ۸۲۰۲ ديالى ٤

 ٦٠٦٥ ۱۰۳۹ ٥۰۲٦ المقدسة كربالء ٥

 ١٣٢٤٣ ۲٦٦٤ ۱۰٥۷۹ بابل ٦

 ٨٨٢٣ ۱۸۲۸ ٦۹۹٥ أنبار ٧

 ٥٥١٧ ۱۷۱٤ ۳۸۰۳ واسط ٨

 ٤٧٦٢ ۱٤٦٦ ۳۲۹٦ قادسية ٩

 ٧٩٣١ ۲۳٥۲ ٥٥۷۹ ذي قار ١٠

 ٢٤١٠ ٦۷۸ ۱۷۳۲ مثنى ١١

 ٤٢٥٧ ۱۲۸۳ ۲۹۷٤ ميسان ١٢

 ١٣٢٧٦ ۳۹۰٥ ۹۳۷۱ بصرةال ١٣

 ٦٢٠٤ ۱٦٦۹ ٤٥۳٥ األشرف نجفال ١٤

 ٩٨١٧ ۱٥۱۲ ۸۳۰٥ صالح الدين ١٥

 ١٧٧٢٤٨ ٣٦٥٧٣ ١٤٠٦٧٥ المجمـوع
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 متقاعدي الهيأة والصندوق
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 ) يبين 10جدول رقم (
عدد المتقاعدين على قيد الحياة للهيأة والصندوق موزعين على المحافظات للفترة من 

 ٣١/١٢/٢٠١٣لغاية  ١/١/٢٠١٣
      

 

 ت
 

 المحافظة
 

 على قيد الحياةن المتقاعدي
 

 المجموع
 صندوق هيأة الكلي

 ٢٥٣٣٨ ٥۸٥۰ ۱۹٤۸۸ بغداد ١

 ٧٦٤٣ ۱۱٥۱ ٦٤۹۲ نينوى ٢

 ٢٢٨٣ ۷٥۱ ۱٥۳۲ ككركو  ٣

 ٣٠٧٢ ٥٤۲ ۲٥۳۰ ديالى ٤

 ٢٠٩٠ ٥٥۰ ۱٥٤۰ المقدسة كربالء ٥

 ٤٣٢٠ ۱۱۳۰ ۳۱۹۰ بابل ٦

 ٣٥٥٥ ٦۷۳ ۲۸۸۲ أنبار ٧

 ١٧٠٤ ۷۸۳ ۹۲۱ واسط ٨

 ١٦٢٨ ٦٦۰ ۹٦۸ قادسية ٩

 ٢٣٦٧ ۹۲٥ ۱٤٤۲ ذي قار ١٠

 ٧٦٧ ۳۳۹ ٤۲۸ مثنى ١١

 ١٤٥٤ ٤۹٦ ۹٥۸ ميسان ١٢

 ٤٧٣٣ ۱۸٦۱ ۲۸۷۲ بصرةال ١٣

 ٢٤٤٦ ۹۰۱ ۱٥٤٥ األشرف نجفال ١٤

 ٦٠١٤ ٤۹۱ ٥٥۲۳ صالح الدين ١٥

 ٦٩٤١٤ ١٧١٠٣ ٥٢٣١١ المجمـوع
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 المتقاعدين على قيد الحياة هيأة وصندوق

 متقاعدي الهيأة على قيد الحياة 

 متقاعدي الصندوق على قيد الحياة
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 ) يبين 11جدول رقم (

للهيأة والصندوق موزعين على المحافظات للفترة من  الجدد األسريعدد المتقاعدين 
 ٣١/١٢/٢٠١٣لغاية  ١/١/٢٠١٣

 
 

 ت
 

 المحافظة
 

 سرين األالمتقاعدي
 

 المجموع
 صندوق هيأة الكلي

 33531 4924 28607 بغداد ١

 11973 1494 10479 نينوى ٢

 4379 699 3680 كركوك ٣

 6724 1052 5672 ديالى ٤

 3975 489 3486 المقدسة كربالء ٥

 8923 1534 7389 بابل ٦

 5268 1155 4113 أنبار ٧

 3813 931 2882 واسط ٨

 3134 806 2328 قادسية ٩

 5564 1427 4137 ذي قار ١٠

 1643 339 1304 مثنى ١١

 2803 787 2016 ميسان ١٢

 8543 2044 6499 بصرةال ١٣

 3758 768 2990 األشرف نجفال ١٤

 3803 1021 2782 صالح الدين ١٥

 ١٠٧٨٣٤ ١٩٤٧٠ ٨٨٣٦٤ المجمـوع
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 المتقاعدين األسري هيأة وصندوق

 متقاعدي الهيأة األسري

 متقاعدي الصندوق األسري



75 
 

 
 ) يبين12جدول رقم (

   (هيأة + صندوق ) على قيد الحياة عدد المتقاعدين الممنوحين الجدد
(العسكريين والمدنيين ) موزعين حسب الجنس والمحافظة للفترة من 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳
  

 
 

 ت
 

 المحافظة
 

 عسكريالتقاعد ال
 
 
 

 المجموع المدنيالتقاعد 
 المجموع

 إناث ذكور المجموع اإلناث الذكور مجموعال اإلناث الذكور

 ۲٥۳۳۸ ۲٦۹۰ ۲۲٦٤۸ ۱٥۲٤۹ ۲٦٤٥ ۱۲٦۰٤ ۱۰۰۸۹ ٤٥ ۱۰۰٤٤ بغداد ۱

 7643 696 6947 6169 689 5480 1474 7 1467 نينوى ۲

 2283 237 2046 1812 231 1581 471 6 465 كركوك ۳

 3072 199 2873 2007 197 1810 1065 2 1063 ديالى ٤

 كربالء ٥
 2090 234 1856 1616 223 1393 474 11 463 دسةالمق

 4320 491 3829 3620 482 3138 700 9 691 بابل ٦

 3555 453 3102 2906 452 2454 649 1 648 االنبار ۷

 1704 224 1480 1364 220 1144 340 4 336 واسط ۸

 1628 216 1412 1248 209 1039 380 7 373 قادسية ۹

 2367 272 2095 1760 256 1504 607 16 591 ذي قار ۱۰

 767 101 666 591 94 497 176 7 169 مثنى ۱۱

 1454 131 1323 1156 124 1032 298 7 291 ميسان ۱۲

 4733 506 4227 3944 484 3460 789 22 767 بصرةال ۱۳

النجف  ۱٤
 2446 336 2110 2061 330 1731 385 6 379 األشرف

 6014 148 5866 5363 146 5217 651 2 649 صالح الدين ۱٥

 المجموع
۱۸۳۹٦ ۱٥۲ 

۱۸٥٤۸ 
٤٤۰۸٦ ٤۷۸۲ 

 
٦۲٤۸۰ ٦۹۳٤ 

٦۹٤۱٤ 
18548 50866 50866 69414 
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 ) يبين13جدول رقم (

(العسكريين والمدنيين )  الممنوحين الجدد على قيد الحياة متقاعدي الهيأةعدد 
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳موزعين حسب الجنس والمحافظة للفترة من 

  
 

 

 ت
 

 المحافظة
 

 عسكريالتقاعد ال
 
 
 

 المجموع المدنيالتقاعد 
 المجموع

 إناث ذكور المجموع إلناثا الذكور المجموع اإلناث الذكور
 19488 765 18723 9834 722 9112 9654 43 9611 بغداد ۱

 6492 383 6109 5082 376 4706 1410 7 1403 نينوى ۲

 1532 96 1436 1117 90 1027 415 6 409 كركوك ۳

 2530 81 2449 1540 79 1461 990 2 988 ديالى ٤

 1540 76 1464 1110 66 1044 430 10 420 المقدسة كربالء ٥

 3190 165 3025 2550 156 2394 640 9 631 بابل ٦

 2882 401 2481 2257 400 1857 625 1 624 االنبار ۷

 921 47 874 626 43 583 295 4 291 واسط ۸

 968 71 897 645 64 581 323 7 316 قادسية ۹

 1442 117 1325 908 102 806 534 15 519 ذي قار ۱۰

 428 25 403 270 18 252 158 7 151 مثنى ۱۱

 958 51 907 697 44 653 261 7 254 ميسان ۱۲

 2872 225 2647 2177 204 1973 695 21 674 بصرةال ۱۳

النجف  ۱٤
 1545 163 1382 1208 157 1051 337 6 331 األشرف

 5523 84 5439 4924 82 4842 599 2 597 صالح الدين ۱٥

 المجموع
۱۷۲۱۹ ۱٤۷ 

۱۷۳٦٦ 
۳۲۳٤۲ ۲٦۰۳    

٥۲۳۱۱ 17366 34945 ۳٤۹٤ ٤٥۹٥٦۱ 2750 
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 عدد متقاعدي الهيأة الممنوحين الجدد ذكور وإناث

 عدد الذكور الكلي

 عدد اإلناث الكلي



۷۹ 
 

 
 ) يبين14جدول رقم (

         على قيد الحياة       الممنوحين الجدد عدد متقاعدي الصندوق 
(العسكريين والمدنيين ) موزعين حسب الجنس والمحافظة للفترة من 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳
  

 
 

 ت
 

 المحافظة
 

 عسكريالتقاعد ال
 
 
 

 المجموع المدنيالتقاعد 
 المجموع

 إناث ذكور المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور
 ٥۸٥۰ ۱۹۲٥ ۳۹۲٥ ٥٤۱٥ ۱۹۲۳ ۳٤۹۲ ٤۳٥ ۲ ٤۳۳ بغداد ۱

 ۱۱٥۱ ۳۱۳ ۸۳۸ ۱۰۸۷ ۳۱۳ ۷۷٤ ٦٤ - ٦٤ نينوى ۲
 ۷٥۱ ۱٤۱ ٦۱۰ ٦۹٥ ۱٤۱ ٥٥٤ ٥٦ - ٥٦ كركوك ۳
 ٥٤۲ ۱۱۸ ٤۲٤ ٤٦۷ ۱۱۸ ۳٤۹ ۷٥ - ۷٥ ديالى ٤
 ٥٥۰ ۱٥۸ ۳۹۲ ٥۰٦ ۱٥۷ ۳٤۹ ٤٤ ۱ ٤۳ المقدسة كربالء ٥
 ۱۱۳۰ ۳۲٦ ۸۰٤ ۱۰۷۰ ۳۲٦ ۷٤٤ ٦۰ - ٦۰ بابل ٦
 ٦۷۳ ٥۲ ٦۲۱ ٦٤۹ ٥۲ ٥۹۷ ۲٤ - ۲٤ االنبار ۷
 ۷۸۳ ۱۷۷ ٦۰٦ ۷۳۸ ۱۷۷ ٥٦۱ ٤٥ - ٤٥ واسط ۸
 ٦٦۰ ۱٤٥ ٥۱٥ ٦۰۳ ۱٤٥ ٤٥۸ ٥۷ - ٥۷ قادسية ۹

 ۹۲٥ ۱٥٥ ۷۷۰ ۸٥۲ ۱٥٤ ٦۹۸ ۷۳ ۱ ۷۲ ذي قار ۱۰
 ۳۳۹ ۷٦ ۲٦۳ ۳۲۱ ۷٦ ۲٤٥ ۱۸ - ۱۸ مثنى ۱۱
 ٤۹٦ ۸۰ ٤۱٦ ٤٥۹ ۸۰ ۳۷۹ ۳۷ - ۳۷ ميسان ۱۲

 ۱۸٦۱ ۲۸۱ ۱٥۸۰ ۱۷٦۷ ۲۸۰ ۱٤۸۷ ۹٤ ۱ ۹۳ بصرةال ۱۳

النجف  ۱٤
 ۹۰۱ ۱۷۳ ۷۲۸ ۸٥۳ ۱۷۳ ٦۸۰ ٤۸ - ٤۸ األشرف

 ٤۹۱ ٦٤ ٤۲۷ ٤۳۹ ٦٤ ۳۷٥ ٥۲ - ٥۲ صالح الدين ۱٥

 المجموع
۱۱۷۷ ٥ ۱۱۸۲ 

 
۱۱۷٤۲ ٤۱۷۹ ۱٥۹۲۱ ۱۲۹۱۹ ٤۱۸٤ ۱۷۱۰۳ 

۱۱۸۲ ۱٥۹۲۱ 
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 ) يبين15جدول رقم (
                                      موزعين حسب المحافظة ونوع االستمارة  ( هيأة + صندوق ) والمدنيين عسكريينعدد االستمارات المنفذة للمتقاعدين ال

 ۳۱/12/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳للفترة من

 ت

نوع 
 االستمارة

 
 

 المحافظة

تخصيص 
 جديد

تعديل اسم 
 متقاعد

يص تخص
 نقل راتب وكالة اسري

إيقاف 
راتب لعدم 

 استالمه

إطالق 
 راتب

إيقاف 
راتب 
 طالب

إدخال  وفاة
 استقطاع

حذف 
 المجموع متقاعد

 160002 3433 7940 5368 10780 9842 4814 29500 27338 33531 2118 25338 بغداد ۱
 38353 591 1005 739 3180 1841 1533 1450 7741 11973 657 7643 نينوى ۲
 15755 304 378 753 1165 1172 18 937 3978 4379 388 2283 كركوك ۳
 24492 522 1430 902 2394 1984 64 2184 4930 6724 286 3072 ديالى ٤
 12364 268 339 472 763 899 51 899 2504 3975 104 2090 المقدسة كربالء ٥
 26756 622 1604 892 1953 2606 122 1405 4154 8923 155 4320 بابل ٦
 20101 278 2150 289 1380 1477 247 2126 3268 5268 63 3555 انبار ۷
 11618 164 583 509 1001 772 561 700 1762 3813 49 1704 واسط ۸
 10960 277 513 267 1000 945 201 1552 1339 3134 104 1628 قادسية ۹

 19459 450 817 714 1764 1315 1044 2964 2255 5564 205 2367 ذي قار ۱۰
 5298 154 238 149 357 322 39 404 1187 1643 38 767 مثنى ۱۱
 10310 369 515 397 1545 563 82 378 1376 2803 828 1454 ميسان ۱۲
 29288 754 747 1024 2053 1375 2824 2499 4540 8543 196 4733 بصرةال ۱۳
 12325 315 749 223 856 772 196 981 1938 3758 91 2446 النجف األشرف ۱٤
 17700 566 356 451 1019 786 364 2409 1857 3803 75 6014 صالح الدين ۱٥

 

 ٤۱٤۷۸۱ ۹۰٦۷ ۱۹۳٦٤ ۱۳۱٤۹ ۳۱۲۱۰ ۲٦٦۷۱ ۱۲۱٦۰ ٥۰۳۸۸ ۷۰۱٦۷ ۱۰۷۸۳٤ ٥۳٥۷ ٦۹٤۱٤ المجموع
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۸۳ 
 

 ) يبين۱٦جدول رقم (
 31/12/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳موزعين حسب المحافظة ونوع االستمارة للفترة منالمدنيين  متقاعدي الهيأةدد االستمارات المنفذة لع

 

    
 ت

                                                                             
 االستمارةنوع 

 
 

 المحافظة     

 تخصيص
 جديد

تعديل اسم 
 متقاعد

تخصيص 
 نقل راتب  وكالة  اسري 

إيقاف 
راتب لعدم 
 استالمه 

إطالق 
 راتب 

إيقاف 
راتب 
 طالب 

إدخال  وفاة 
 استقطاع

حذف 
 المجموع متقاعد

 69550 1303 1878 2966 4157 4917 2352 14535 12435 14091 1082 9834 بغداد ۱
 19364 129 533 281 794 679 432 626 3632 6927 249 5082 نينوى ۲
 7440 82 139 375 467 542 5 534 1902 2116 161 1117 كركوك ۳
 9887 43 55 367 648 784 4 413 2459 3504 70 1540 ديالى ٤
 5428 70 81 230 199 368 1 230 1224 1879 36 1110 المقدسة كربالء ٥
 13528 179 410 404 534 1269 2 1134 2231 4756 59 2550 بابل ٦
 8895 103 75 161 390 840 49 425 1611 2964 20 2257 انبار ۷
 4771 29 190 292 379 380 360 144 761 1594 16 626 واسط ۸
 2992 76 45 93 261 347 78 200 324 899 24 645 قادسية ۹

 4490 72 54 205 367 404 13 438 547 1408 74 908 ذي قار ۱۰
 1712 33 30 56 98 169 1 80 375 590 10 270 مثنى ۱۱
 3763 116 70 241 410 281 - 128 441 1015 364 697 ميسان ۱۲
 12835 325 126 594 986 710 1143 1133 1802 3775 64 2177 بصرةال ۱۳
 4932 65 344 93 262 365 29 240 722 1579 25 1208 النجف األشرف ۱٤
 8082 261 58 215 194 265 169 451 408 1114 23 4924 صالح الدين ۱٥

 

 ۱۷۷٦٦۹ ۲۸۸٦ ٤۰۸۸ ٦٥۷۳ ۱۰۱٤٦ ۱۲۳۲۰ ٤٦۳۸ ۲۰۷۱۱ ۳۰۸۷٤ ٤۸۲۱۱ ۲۲۷۷ ۳٤۹٤٥ المجموع
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 ) يبين17جدول رقم (
 ۳۱/12/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳موزعين حسب المحافظة ونوع االستمارة للفترة من عسكريينال الهيأة لمتقاعديدد االستمارات المنفذة ع

 

 ت

نوع 
 االستمارة

 
 

 المحافظة

تخصيص 
 جديد

تعديل اسم 
 متقاعد

تخصيص 
 نقل راتب وكالة اسري

إيقاف 
راتب لعدم 

 استالمه

إطالق 
 راتب

يقاف إ
راتب 
 طالب

إدخال  وفاة
 استقطاع

حذف 
 المجموع متقاعد

 67931 1798 3724 1922 6579 3568 2462 12535 10431 14516 742 9654 بغداد ۱
 14391 418 336 416 2374 947 1101 693 2885 3552 259 1410 نينوى ۲
 5619 184 128 303 698 426 13 291 1467 1564 130 415 كركوك ۳
 11667 426 1258 483 1744 995 60 1633 1733 2168 177 990 ديالى ٤
 5169 181 162 206 564 367 50 627 918 1607 57 430 المقدسة كربالء ٥
 8577 399 712 406 1419 903 120 149 1114 2633 82 640 بابل ٦
 7820 158 1995 99 985 398 198 1523 654 1149 36 625 انبار ۷
 4018 120 150 149 621 253 201 413 499 1288 29 295 واسط ۸
 5649 182 295 159 738 444 123 1229 686 1429 41 323 قادسية ۹

 11075 372 562 435 1397 736 1031 2254 920 2729 105 534 ذي قار ۱۰
 2379 117 116 80 259 101 38 247 532 714 17 158 مثنى ۱۱
 4217 203 322 105 1074 176 82 216 492 1001 285 261 ميسان ۱۲
 9840 378 250 274 1061 376 1681 1154 1163 2724 84 695 بصرةال ۱۳
 4609 222 181 105 591 270 167 581 700 1411 44 337 النجف األشرف ۱٤
 6896 227 264 209 824 406 195 1613 849 1668 42 599 صالح الدين ۱٥

 

 ۱٦۹۸٥۷ ٥۳۸٥ ۱۰٤٥٥ ٥۳٥۱ ۲۰۹۲۸ ۱۰۳٦٦ ۷٥۲۲ ۲٥۱٥۸ ۲٥۰٤۳ ٤۰۱٥۳ ۲۱۳۰ ۱۷۳٦٦ المجموع
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 ) يبين18جدول رقم (
 31/12/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳موزعين حسب المحافظة ونوع االستمارة للفترة منالمدنيين متقاعدي الصندوق د االستمارات المنفذة لعد

 

    
 ت

                                                                             
 االستمارةنوع 

 
 

 المحافظة     

ص تخصي
 جديد

تعديل اسم 
 متقاعد

تخصيص 
نقل  وكالة  اسري 

 راتب 

إيقاف 
راتب 
لعدم 

 استالمه 

إطالق 
 راتب 

إيقاف 
راتب 
 طالب 

إدخال  وفاة 
 استقطاع

حذف 
 المجموع متقاعد

 19595 267 1934 449 41 1273 - 2158 3786 4013 259 5415 بغداد ۱
 3874 31 93 39 12 205 - 117 990 1160 140 1087 نينوى ۲
 2305 28 64 68 - 195 - 102 504 562 87 695 كركوك ۳
 2208 35 41 49 2 197 - 110 529 749 29 467 ديالى ٤
 1415 11 82 34 - 160 - 37 249 327 9 506 المقدسة كربالء ٥
 4168 35 455 78 - 422 - 95 683 1320 10 1070 بابل ٦
 2999 6 73 25 5 237 - 89 905 1005 5 649 انبار ۷
 2400 9 216 67 1 131 - 20 417 798 3 738 واسط ۸
 1739 12 138 14 1 145 - 67 152 571 36 603 قادسية ۹

 3134 3 142 68 - 167 - 202 577 1104 19 852 ذي قار ۱۰
 913 3 87 12 - 52 - 10 198 226 4 321 مثنى ۱۱
 1959 44 100 50 60 104 - 23 333 640 146 459 ميسان ۱۲
 5910 30 338 150 6 286 - 149 1380 1760 44 1767 بصرةال ۱۳
 2249 19 214 25 3 136 - 75 323 585 16 853 النجف األشرف ۱٤
 2071 63 13 23 - 75 - 129 481 838 10 439 صالح الدين ۱٥

 

 ٥٦۹۳۹ ٥۹٦ ۳۹۹۰ ۱۱٥۱ 131 ۳۷۸٥ - ۳۳۸۳ ۱۱٥۰۷ ۱٥٦٥۸ ۸۱۷ ۱٥۹۲۱ المجموع
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89 
 

 ) يبين19جدول رقم (
 ۳۱/12/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳موزعين حسب المحافظة ونوع االستمارة للفترة من عسكريينال الصندوق متقاعديدد االستمارات المنفذة لع

 

 ت

نوع 
 االستمارة

 
 

 المحافظة

تخصيص 
 جديد

تعديل اسم 
 متقاعد

تخصيص 
 نقل راتب وكالة اسري

إيقاف 
راتب لعدم 

 استالمه

إطالق 
 راتب

إيقاف 
راتب 
 طالب

إدخال  وفاة
 استقطاع

حذف 
 المجموع متقاعد

 ۲۹۲٦ ٦٥ ٤۰٤ ۳۱ ۳ ۸٤ - ۲۷۲ ٦۸٦ ۹۱۱ ۳٥ ٤۳٥ بغداد ۱
 ۷۲٤ ۱۳ ٤۳ ۳ - ۱۰ - ۱٤ ۲۳٤ ۳۳٤ ۹ ٦٤ نينوى ۲
 ۳۹۱ ۱۰ ٤۷ ۷ - ۹ - ۱۰ ۱۰٥ ۱۳۷ ۱۰ ٥٦ كركوك ۳
 ۷۳۰ ۱۸ ۷٦ ۳ - ۸ - ۲۸ ۲۰۹ ۳۰۳ ۱۰ ۷٥ ديالى ٤
 ۳٥۲ ٦ ۱٤ ۲ - ٤ - ٥ ۱۱۳ ۱٦۲ ۲ ٤٤ المقدسة كربالء ٥
 ٤۸۳ ۹ ۲۷ ٤ - ۱۲ - ۲۷ ۱۲٦ ۲۱٤ ٤ ٦۰ بابل ٦
 ۳۸۷ ۱۱ ۷ ٤ - ۲ - ۸۹ ۹۸ ۱٥۰ ۲ ۲٤ انبار ۷
 ٤۲۹ ٦ ۲۷ ۱ - ۸ - ۱۲۳ ۸٥ ۱۳۳ ۱ ٤٥ واسط ۸
 ٥۸۰ ۷ ۳٥ ۱ - ۹ - ٥٦ ۱۷۷ ۲۳٥ ۳ ٥۷ قادسية ۹

 ۷٦۰ ۳ ٥۹ ٦ - ۸ - ۷۰ ۲۱۱ ۳۲۳ ۷ ۷۳ ذي قار ۱۰
 ۲۹٤ ۱ ٥ ۱ - ۰ - ٦۷ ۸۲ ۱۱۳ ۷ ۱۸ مثنى ۱۱
 ۳۷۱ ٦ ۲۳ ۱ ۱ ۲ - ۱۱ ۱۱۰ ۱٤۷ ۳۳ ۳۷ ميسان ۱۲
 ۷۰۳ ۲۱ ۳۳ ٦ - ۳ - ٦۳ ۱۹٥ ۲۸٤ ٤ ۹٤ بصرةال ۱۳
 ٥۳٥ ۹ ۱۰ ۰ - ۱ - ۸٥ ۱۹۳ ۱۸۳ ٦ ٤۸ النجف األشرف ۱٤
 ٦٥۱ ۱٥ ۲۱ ٤ ۱ ٤۰ - ۲۱٦ ۱۱۹ ۱۸۳ ۰ ٥۲ صالح الدين ۱٥

 

 ۱۰۳۱٦ ۲۰۰ ۸۳۱ ۷٤ ٥ ۲۰۰ - ۱۱۳٦ ۲۷٤۳ ۳۸۱۲ ۱۳۳ ۱۱۸۲ المجموع
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                                                          (عسكري + مدني) (هيأة + صندوق) التقاعد إلىاإلحالة  أسباب ) يبين20جدول رقم (

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳للفترة من 

 ت
 المجموع المدنيين العسكريين أسباب اإلحالة

 ۱۳۹۰۱ ۸٥٦۷ ٥۳۳٤ سنة فأكثر  ۲٥خدمة  1
 ٦۹۰۰ ٥۸۱۸ ۱۰۸۲ سنة  ۲٥خدمة اقل من  ۹۱۷ر قرا 2
 ٤۲ ٦ ۳٦ إخراج من الخدمة 3
 ۱۹۹۱ ۱۳۹۲ ٥۹۹ أسباب صحية أثناء الخدمة وليس من جراءها  4
 ۷ ۱ ٦ أسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها عجز جزئي 5
 ۱۹ - ۱۹ أسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها عجز كلي 6
 ٤۱۱۱ ۱٦٦ ۳۹٤٥ استشهاد 7
 ۲۲۹٦ ۱۲٤ ۲۱۷۲ استشهاد مؤسسة الشهداء 8
 ۱۹ ۱ ۱۸ استقالة 9

 ۱۰ ٤ ٦ االستغناء عن الخدمة  10
 ۲۳ ۱٤ ۹ إلغاء وظيفة  11
 ٤ - ٤ ۱۹۸۹لسنة /  ۳۹۱قرار  12
 ٤۳۸ ۳٦۹ ٦۹ المساءلة والعدالة ( اجتثاث ) 13
 ۲۸٥۸ ۱۱٥۹ ۱٦۹۹ وفاة أثناء الخدمة وليس من جراءها  14
 ۱٥٤ ۳ ۱٥۱ وفاة أثناء الخدمة ومن جراءها 15
 ۱۱۳۱ ٥ ۱۱۲٦ بناء على طلبه 16
 ٥ ۱ ٤ بناء على مقتضيات المصلحة العامة 17
 ۲۸۸ ۱ ۲۸۷ جريح حرب عجز جزئي  18
 ۱٤٥۹۷ ۱۳۷۲۹ ۸٦۸ سن قانوني  19
 ۳ ۲ ۱ سؤ سلوك  20
 ۱۳٦۷۹ ۱۳۰٤۰ ٦۳۹ شهيد ( إرهاب ) 21
 ٤۲ - ٤۲ طرد  22
 ۳۰۳۹ ۳۰۱۱ ۲۸ إرهاب ) عاجز ( 23
 ۱۲ ۲ ۱۰ عدم كفاءة  24

 ۱۲ ۱ ۱۱ عدم تقيده باآلداب 25
 ٥۲ ۷ ٤٥ عزل 26
 ٥۲ - ٥۲ فائض عن المالك 27
 ۱۹۰ - ۱۹۰ فصل  28
 ۱۸۲۱ ۱۸۲۰ ۱ معتقل سياسي 29
 ۱۰٥ ۱۰٥ - معتقلة سياسية 30
 ٤٤ - ٤٤ معوق حرب  ۳۱
 ۱ ۱ - محتجز رفحاء ۳۲
 ٦٤ ٦٤ - محكوم غيابياً  ۳۳
 ۱٤٥۳ ۱٤٥۳ - سجين سياسي ۳٤
 ٥۱ - ٥۱ مفصول سياسي سن قانوني ۳٥

 المجموع
 

۱۸٥٤۸ ٥۰۸٦ ٦٦۹٤۱٤ 
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5334 

1082 

599 

1126 

52 
11 

19 

6 

6 

639 

9 

36 

287 

3945 

2172 

45 

28 

1 

190 

69 

868 

4 

18 

10 

151 

42 
1699 

1 

0 

44 

0 

0 

0 

51 

4 

8567 

5818 

1392 

5 
0 

1 

0 

1 

4 

13040 

14 

6 

1 

166 

124 

7 

3011 

2 

0 

369 

13729 

1 

1 

2 

3 

0 

1159 

1820 

105 

0 

1 

64 

1453 

0 

0 

 )صندوق + هيأة ( اسبااب اإلحالة الكلي 

 المدنيين

 العسكريين
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للفترة من                      ( العسكريين والمدنيين ) لمتقاعدي الهيأة التقاعد إلىاإلحالة  أسباب ) يبين۲۱جدول رقم (
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳

 ت
 المجموع المدنيين العسكريين أسباب اإلحالة

 ۱۲۰٤۱ ٦۷۲۲ ٥۳۱۹ سنة فأكثر  ۲٥خدمة  1
 ٦٦۸٥ ٥٦۰٦ ۱۰۷۹ سنة  ۲٥خدمة اقل من  ۹۱۷قرار  2
 ۳۹ ۳ ۳٦ إخراج من الخدمة 3
 ۸۸٦ ۳۲۹ ٥٥۷ أسباب صحية أثناء الخدمة وليس من جراءها  4
 ۱ - ۱ أسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها عجز جزئي 5
 ٤ - ٤ أسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها عجز كلي 6
 ٤۱۱۱ ۱٦٦ ۳۹٤٥ استشهاد 7
 ۲۲۹٦ ۱۲٤ ۲۱۷۲ استشهاد مؤسسة الشهداء 8
 ۱٤ - ۱٤ استقالة 9
 ۸ ٤ ٤ االستغناء عن الخدمة  10
 ۱۲ ٤ ۸ إلغاء وظيفة  11
 ٤ - ٤ ۱۹۸۹لسنة /  ۳۹۱قرار  12
 ۳۸۸ ۳٤۹ ۳۹ المساءلة والعدالة ( اجتثاث ) 13
 ۲۸٥۷ ۱۱٥۸ ۱٦۹۹ وفاة أثناء الخدمة وليس من جراءها  14
 ۱٥۲ ۲ ۱٥۰ وفاة أثناء الخدمة ومن جراءها 15
 ۹۰۹ ٥ ۹۰٤ بناء على طلبه 16
 ٥ ۱ ٤ بناء على مقتضيات المصلحة العامة 17
 ۲۸٦ - ۲۸٦ جريح حرب عجز جزئي  18
 ۱۰۷۳ ۹۷۸ ۹٥ سن قانوني  19
 ۲ ۱ ۱ سؤ سلوك  20
 ۱۳٦۷٦ ۱۳۰۳۷ ٦۳۹ شهيد ( إرهاب ) 21
 ٤۱ - ٤۱ طرد  22
 ۳۰۳۸ ۳۰۱۱ ۲۷ عاجز ( إرهاب ) 23
 ۱۰ ۱ ۹ عدم كفاءة  24

 ۷ ۱ ٦ عدم تقيده باآلداب 25
 ٤٥ - ٤٥ عزل 26
 ۲۸ - ۲۸ فائض عن المالك 27
 ۱٥٤ - ۱٥٤ فصل  28
 ۱۸۲۱ ۱۸۲۰ ۱ معتقل سياسي 29
 ۱۰٥ ۱۰٥ - معتقلة سياسية 30
 ٤٤ - ٤٤ معوق حرب  ۳۱
 ۱ ۱ - محتجز رفحاء ۳۲
 ٦٤ ٦٤ - محكوم غيابياً  ۳۳
 ۱٤٥۳ ۱٤٥۳ - سجين سياسي ۳٤
 ٥۱ - ٥۱ ن قانونيمفصول سياسي س ۳٥

 المجموع
 

۱۷۳٦٦ ۳٤۹٥ ٤٥۲۳۱۱ 
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5319 

1079 

557 

904 

28 

6 

4 

1 

4 

639 

8 
36 

286 

3945 

2172 

45 
27 

1 

154 

39 

95 

4 

14 
9 

150 

41 
1699 

1 

0 

44 

0 

0 

0 

51 

4 

6722 

5606 

329 

5 

0 

1 

0 

0 

4 

13037 

4 

3 

0 

166 

124 

0 

3011 

1 

0 

349 

978 

1 

0 

1 

2 

0 

1158 

1820 

105 

0 

1 

64 

1453 

0 

0 

050001000015000

 سنة فأكثر 25خدمة 
 سنة 25خدمة أقل من 917قرار 

 اسباب صحية أثناء الخدمة وليس من جراءها 
 بناء عاى طلبه
 فائض عن المالك
 عدم تقيده باآلداب

 )عجزكلي(اسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها 
 )عجز جزئي(اسباب صحية أثناء الخدمة ومن جراءها 

 االستغناء عن الخدمة 
 شهيد إرهاب
 إلغاء وظيفة
 إخراج من الخدمة

 )عجز جزئي(جريح حرب 
 استشهاد
 استشهاد مؤسسة الشهداء
 عزل
 عاجز إرهاب
 سؤ سلوك
 فصل

 )اجتثاث(المسائلة والعدالة 
 سن قانوني
 بناء غلى مقتضيات المصلحة العامة
 استقالة
 عدم كفاءة
 وفاة أثناء الخدمة ومن جراءها
 طرد
 وفاة أثناء الخدمة وليس من جراءها
 معتقل سياسي 
 معتقلة سياسية 
 معوق حرب 
 محتجز رفحاء
 محكوم غيابياً 
 سجين سياسي
 مفصول سياسي

 1989/ لسنة  391قرار 

 اسباب اإلحالة لمتقاعدي الهيأة المدنيين والعسكريين

 المدنيين

 العسكريين
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                                                ) يبين22جدول رقم (                                            
 المدنيين والعسكريين                                         لمتقاعدي الصندوقالتقاعد  إلىاإلحالة  أسباب

       ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغاية  ۱/۱/۲۰۱۳للفترة من 
 
 
 
 ت

                      
 المدنيين العسكريين اإلحالة أسباب

 
 المجموع

 1860 1845 15 سنة فأكثر ۲٥خدمة  ۱
 215 212 3 سنة۲٥خدمة أقل من  ۲
 1105 1063 42 صحية أثناء الخدمة وليس من جراءها أسباب ۳
 222 - 222 بناء على طلبة  ٤
 24 - 24 فائض عن المالك ٥
 5 - 5 اآلداب ب عدم تقيده ٦
 6 - 6 )يعجز كلجراءها ( نالخدمة وم ءأسباب صحية أثنا ۷
 6 1 5 جراءها (عجز جزئي) نالخدمة وم ءأسباب صحية أثنا ۸
 2 - 2 االستغناء عن الخدمة ۹

 3 3 - شهيد إرهاب  ۱۰
 11 10 1 وظيفة إلغاء ۱۱
 3 3 - من الخدمة  إخراج ۱۲
 1 1 - جريح حرب (عجز جزئي) ۱۳
 1 - 1 جريح حرب (عجز كلي) ۱٤
 7 7 - عزل 15
 1 - 1 عاجز إرهاب 16
 1 1 - سؤ سلوك 17
 36 - 36 فصل 18
 50 20 30 المسائلة والعدالة (اجتثاث) 19
 13524 12751 773 سن قانوني 20
 9 - 9 الخدمة ومن جراءها أثناءصحية  أسباب 21
 5 1 4 استقالة  22
 2 1 1 عدم كفاءة  23
 2 1 1 وفاة أثناء الخدمة ومن جراءها 24
 1 - 1 طرد 25
 1 1 - وفاة أثناء الخدمة وليس من جراءها 26

 

 ۱۷۱۰۳ ۱٥۹۲۱ ۱۱۸۲ المجموع
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0
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773 
9 4 1 1 1 0 

1845 
212 

1063 

0 0 0 0 1 0 3 10 3 1 0 7 0 1 0 20 

12751 

0 1 1 1 0 1 

 اسباب اإلحالة لمتقاعدي الصندوق

 التقاعد المدني

 التقاعد العسكري



 

لغاية  ١/١/٢٠١٣للفترة من  على مستوى المحافظاتللهيأة والصندوق  + العسكري) (مدني للمتقاعدين المدفوعة الرواتب التقاعدية) يبين 23جدول رقم (
٣١/١٢/٢٠١٢ 

 

 

۹۷ 

 ت 
 المحافظة

  مجموع رواتب المدنيين

 المجموع
  مجموع رواتب العسكريين

  المجموع الكلي المجموع
 صندوق هيأة  صندوق هيأة 

 2420655369820.195 945934717100.391 20972679562.270 924962037538.121 1474720652719.804 225148596467.130 1249572056252.647 بغداد ١

 628725778143.120 ٣١٤١١٣٣٠٩٨٠٨,٦٩٠ 4560789022.400 309552520786.290 ٣١٤٦١٢٤٦٨٣٣٤,٤٣ 52642563210.910 261969905123.520 نينوى ٢

 289345625282.190 125968656451.830 2353397145.830 123615259306 ١٦٣٣٧٦٩٦٨٨٣٠,٣٦٠ 28119897006.360 135257071824 كركوك ٣

 372812193534.050 ٢١٨٠٣٦٦٧٢٥٥٧,٤٢٠ 4467017096.810 213569655460.610 ١٥٤٧٧٥٥٢٠٩٧٦,٦٣ 24028624725.33 130746896251.3 ديالى ٤

٥ 
كربالء 

 المقدسة
98796549877.36 19414077749.810 ١١٨٢١٠٦٢٧٦٢٧,١٧٠ 117208108784.365 1863055883.470 ١١٩٠٧١١٦٤٦٦٧,٨٣٥ 237281792295.005 

 426293697214.030 ١٧٧٠٢٣٩٣٠٠٦٤,٠٤ 2810404366.040 174213525698 ٢٤٩٢٦٩٧٦٧١٤٩,٩٩٠ 41217049592.990 208052717557 بابل ٦

 293438551578.160 ١٢٣٥١٧٩٩٩٠٥٧,٧٧ 1926551137.770 121591447920 ١٦٩٩٢٠٥٥٢٥٢٠,٣٩٠ 27879967430.390 142040585090 أنبار ٧

 204435732971.632 ٨٩١٦٩٩٦٩٣١٥,٠٥٧ 1843513643.680 87326455671.377 ١١٥٢٦٥٧٦٣٦٥٦,٥٧٥ 23903921176.700 91361842479.875 واسط ٨

 224104792227.190 ١٢٠٠٣٦٣٣٨٢٦٣,٠٧ 2243121288.610 117793216974.460 ١٠٤٠٦٨٤٥٣٩٦٤,١٢٠ 22581549600.120 81486904364 قادسية ٩

 368755497127.802 ٢٣٥٧٦٧٨٠٠٦٤٥,٢٢٢ 3195938485.310 232571862159.912 ١٣٢٩٨٧٦٩٦٤٨٢,٥٨٠ 29003961834.330 103983734648.250 ذي قار ١٠

 92520477064.368 ٤٧٤٣٦٤١٣٠٥٤,١٦٨ 937807327.520 46498605726.648 ٤٥٠٨٤٠٦٤٠١٠,٢٠٠ 9100993654.650 35983070355.55 المثنى ١١

 190697036584.690 86196891653.18 1730503670.540 84466387982.640 ١٠٤٥٠٠١٤٤٩٣١,٥١٠ 20674382014.510 83825762917 ميسان ١٢

 562395385533.050 217102474967.2 3641676460.820 213460798506.380 ٣٤٥٢٩٢٩١٠٥٦٥,٨٥ 79222570450.230 266070340115.620 بصرةال ١٣

١٤ 
النجف 

 األشرف
102669521238.176 25425442326.470 ١٢٨٠٩٤٩٦٣٥٦٤,٦٤٦ 111759944835.900 1925313306.350 113685258142.25 241780221706.896 

 294650493879.530 137086720911.56 2418170564.560 134668550347 ١٥٧٥٦٣٧٧٢٩٦٧,٩٧ 19845017908.970 137718755059 صالح الدين ١٥

 المجمـوع
3129535713153/325 648208615148/9 3777744328302/225 3013258377697/703 56889938961/98 ٣٠٧٠١٤٨٣١٦٦٥٩,٧ 6847892644961/908 
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 1,249,572,056,252  

 261,969,905,123  

 135,257,071,824  

 130,746,896,251  

 98,796,549,877  

 208,052,717,557  

 142,040,585,090  

 91,361,842,479  

 81,486,904,364  

 103,983,734,648  

 35,983,070,355  

 83,825,762,917  

 266,070,340,115  

 102,669,521,238  

 137,718,755,059  

 225,148,596,467  

 52,642,563,210  

 28,119,897,006  

 24,028,624,725  

 19,414,077,749  

 41,217,049,592  

 27,879,967,430  

 23,903,921,176  

 22,581,549,600  

 29,003,961,834  

 9,100,993,654  

 20,674,382,014  

 79,222,570,450  

 25,425,442,326  

 19,845,017,908  

 924,962,037,538  

 309,552,520,786  

 123,615,259,306  

 213,569,655,460  

 117,208,108,784  

 174,213,525,698  

 121,591,447,920  

 87,326,455,671  

 117,793,216,974  

 232,571,862,159  

 46,498,605,726  

 84,466,387,983  

 213,460,798,506  

 111,759,944,835  

 134,668,550,347  

 20,972,679,562  

 4,560,789,022  

 2,353,397,145  

 4,467,017,096  

 1,863,055,883  

 2,810,404,366  

 1,926,551,137  

 1,843,513,643  

 2,243,121,288  

 3,195,938,485  

 937,807,327  

 1,730,503,670  

 3,641,676,460  

 1,925,313,306  

 2,418,170,564  

 - 500,000,000,000 1,000,000,000,000 1,500,000,000,000

 بغداد

 نينوى 

 كركوك

 ديالى 

 كربالء المقدسة 

 بابل 

 أنبار

 واسط

 قادسية 

 ذي قار

 مثنى

 ميسان 

 البصرة 

 النجف األشرف

 صالح الدين

 )صندوق + هيأة ( مجموع الرواتب الكلي 

 رواتب الصندوق للتقاعد العسكري

 رواتب الهيأة للتقاعد العسكري

 رواتب الصندوق للتقاعد المدني

 رواتب الهيأة للتقاعد المدني
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 )24جدول رقم (
             التقاعدي ومكافأة العطل يبين المبالغ المدفوعة عن المكافأة البديلة عن الراتب 

                                     المحافظات وصنف التقاعد  حسبموزعة  ) هيأة والصندوق( 
  ٣١/١٢/٢٠١٣لغاية  ١/١/٢٠١٣للفترة من 

     
 

 

 ت
 

 المحافظة
 

 قاعدـالت أةـكافــم
 ليــــالك موعــجـالم 

 كريــعس دنيـــــم

 30637398448/153 24187250238/153 6450148210 بغداد ١

 10573335 ______ 10573335 نينوى ٢

 2789909 ______ 2789909 كركوك ٣

 3087831 ______ 3087831 ديالى ٤

 6166536 ______ 6166536 كربالء المقدسة ٥

 6617227 ______ 6617227 بابل ٦

 75762658 ______ 75762658 أنبار ٧

 ______ ______ ______ واسط ٨

 161280 ______ 161280 قادسية ٩

 21839939 916437 20923502 ذي قار ١٠

 235200 ______ 235200 مثنى ١١

 5137432 ______ 5137432 ميسان ١٢

 62307136 ______ 62307136 البصرة ١٣

جف الن ١٤
 األشرف

23217288 
______ 23217288 

 7254662 ______ 7254662 صالح الدين ١٥

 30,862,548,881/153 24,188,166,675/153 6,674,382,206 المجمـوع
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 - 5,000,000,000.000 10,000,000,000.000 15,000,000,000.000 20,000,000,000.000 25,000,000,000.000 30,000,000,000.000 35,000,000,000.000

 بغداد

  نينوى

 كركوك

  ديالى

  كربالء المقدسة

  بابل

 أنبار

 واسط

 قادسية 

 ذي قار

 مثنى

 ميسان 

 البصرة 

 النجف األشرف

 صالح الدين

 30,637,398,448.153  

 10,573,335.000  

 2,789,909.000  

 3,087,831.000  

 6,166,536.000  

 6,617,227.000  

 75,762,658.000  

 -    

 161,280.000  

 21,839,939.000  

 235,200.000  

 5,137,432.000  

 62,307,136.000  

 23,217,288.000  

 7,254,662.000  

 المكافأة البديلة
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 يبين  )25رقم ( جدول
 مبالغ التوقيفات التقاعدية المستلمة موزعة حسب المحافظات

 31/12/٢٠١٣لغاية  ١/١/٢٠١٣للفترة من 
 
  
  

 ت
 

 المحافظة
 

 مبالغ اإليرادات 
 

 2239781905408/302 بغداد ۱
 144100435609/215 نينوى ۲
 85680580805/665 كركوك ۳
 87787797535/266 ديالى ٤
 59042884178/057 المقدسة ءكربال ٥
 106380335707/635 بابل ٦
 98848986610/89 أنبار ۷
 62523225789/063 واسط ۸
 65075407178/15 قادسية ۹
 86936079438/644 ذي قار ۱۰
 35839829155/76 مثنى ۱۱
 54942055732/514 ميسان ۱۲
 234130232272/103 بصرةال ۱۳
 75631900580/727 األشرف نجفال ۱٤
 82092177688/179 صالح الدين ۱٥

 ۱۷/۳،٥۱۸،۷۹۳،۸۳۳،٦۹۰ المجموع
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 2,239,781,905,408.300  

 144,100,435,609.215  

 85,680,580,805.665  

 87,787,797,535.266  

 59,042,884,178.057  

 106,380,335,707.635  

 98,848,986,610.890  

 62,523,225,789.063  

 65,075,407,178.150  

 86,936,079,438.644  

 35,839,829,155.760  

 54,942,055,732.514  

 234,130,232,272.103  

 مبالغ اإليرادات  82,092,177,688.179   75,631,900,580.727 

 بغداد
 نينوى 
 كركوك
 ديالى 
 كربالء المقدسة 
 بابل 
 أنبار
 واسط
 قادسية 
 ذي قار
 مثنى
 ميسان 
 البصرة 
 النجف األشرف
 صالح الدين
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