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 الملخص التنفٌذي

حسب إحصاءات وزارة المالٌة العراقٌة، هناك حوالً خمسة مالٌٌن موظف حكومً سابق 
 .ٌتقاضون حالٌاً راتب التقاعد كل شهر

 عاما.01عن المعدل  4112( لسنة 9ٌتم تنظٌم التقاعد  بموجب قانون التقاعد الموحد رقم )

جمٌع موظفً دوائر الدولة والقطاع العام والموظفٌن المؤقتٌن والمكلفٌن  ٌسري القانون على
،والمتقاعدٌن فً 9/2/4112بخدمة عامة وموظفً الدولة فً القطاع المختلط المعٌنٌن قبل  

 آلتٌة: التقاعد بحكم السن، المرض أو اإلعاقة، الشٌخوخة، الوفاة.الحاالت ا

 

 عاًما لبعض المهن: 01من شرط التقاعد عند سن  استثناءاتهناك 

 المشمولون بقانون الخدمة الجامعٌة من حملة اللقب العلمً)أستاذ وأستاذ مساعد(. (1
 وأطباء الطب النفسً.األطباء العدلٌون وأطباء التخدٌر  (4
 .المستشارون والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة (2
 المشمولون بقانون الفصل السٌاسً. (2
أقارب الشهداء من الدرجتٌن األولى والثانٌة المشمولٌن بقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة  (5

 .السجناء السٌاسٌٌن
عمل نافذ فً الطٌارون المدنٌون ممن ٌعمل منهم بقٌادة الطائرات وبشكل علمً ولدٌه ترخٌص  (0

 حٌنه.

 

 -:ٌحتسب الراتب التقاعدي على الوجه االتً 

 (14)عدد اشهر الخدمة/  x% 2,5xالراتب التقاعدي = معدل الراتب  -
( ستة وثالثٌن شهرا من خدمته 20معدل الراتب : معدل الراتب الوظٌفً للموظف خالل ) -

 التً تقل عن شهر.التقاعدٌة األخٌرة وال تحتسب ألغراض هذا المعدل رواتب الخدمة 
ٌمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسٌن معٌشة لٌصبح مجموع ما ٌتقاضاه من راتب  -

( دٌنار )خمسائة 511,111الٌقل عن ) (تقاعدي والمخصصات ) الشهادة، تحسٌن المعٌشة 
 الف دٌنار( شهرٌا.

وظٌفً تقاضاه %( مائة من المائة من آخر راتب 111ال ٌجوز ان ٌزٌد الراتب التقاعدي على ) -
 الموظف فً الخدمة التقاعدٌة مالم ٌرد نص ٌقضً بخالف ذلك.

 تب التقاعدياعند حساب الراتب التقاعدي للدرجات الوظٌفٌة الخامسة واالولى تراوح الر -
 سنة. 50- 05ألف دٌنار ( ، عن سنوات خدمة من  005-ألف دٌنار   055) مابٌن

ملٌون دٌنار   1,0) مابٌن تب التقاعدياالعلٌا  تراوح الرعند حساب الراتب التقاعدي للدرجات  -
 سنة. 50- 00ملٌون دٌنار( ، عن سنوات خدمة من  4,005-
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  المعدل 0514( لسنة 9رقم )ول الراتب التقاعدي لقانون التقاعد الموحد اجد

 .سنة 50سنة و 55سنة و 00خدمة عن سنوات 

 الدرجات الوظٌفٌة: -اوال

 1تم حساب الراتب التقاعدي للحد االدنى للراتب ضمن سلم الرواتب الدرجة االولى: - أ

 1,191,111دٌنار،وحساب الراتب التقاعدي للحد االدنى والبالغ  921,111والبالغ 
 دٌنار.

 
 

 

         

 مالحظات           

المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسٌن معٌشة لٌصبح مجموع ما ٌتقاضاه من راتب تقاعدي ٌمنح  -
 .) الشهادة، تحسٌن المعٌشة(  والمخصصات

 % دكتوراه.41% دبلوم عالً وماجستٌر، 15% بكلورٌوس ، 11% /دبلوم ،5مخصصات الشهادة  -
 %.111تحسٌن المعٌشة )غالء المعٌشة (= سنوات الخدمة * -

                                                           
1
 
 

 21/11/4115فً  2239العدد  –منشور ضمن جرٌدة الوقائع العراقٌة 

 سنة00الدرجة / األولى  / الخدمة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 220,004 400,004 دبلوم

 919,024 424,024 سبكالورٌو

 905,449 215,449 ماجستٌر

 924,210 240,210 دكتوراه

 سنة55الدرجة / األولى  / الخدمة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 1,110,224 900,524 دبلوم

 1,109,500 994,400 سبكالورٌو

 1,001,00 1,540,400 ماجستٌر

 1,040,555 1,522,155 دكتوراه

 سنة50الدرجة / األولى / الخدمة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 1,554,949 1,159,049 دبلوم

 1,520,054 1,149,954 سبكالورٌو

 1,455,504 1,005,004 ماجستٌر

 1,442,510 1,001,510 دكتوراه
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 ضمن سلم الرواتب الخامسة :تم حساب الراتب التقاعدي للحد االدنى للراتبالدرجة  - ب

 دٌنار. 234,111دٌنار ،وحساب الراتب التقاعدي للحد االدنى والبالغ  225,111والبالغ 

 

 سنة00/ الخدمة /   الخامسةالدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة ت

 591,004 500,004 دبلوم 1

 450,024 500,124 سبكالورٌو 0

 401,449 549,449 ماجستٌر 5

 450,210 595,510 دكتوراه 4
 

 

 سنة55الدرجة / الخامسة  / الخدمة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة ت

 422,500 459,400 دبلوم 1

 050,155 400,455 سبكالورٌو 0

 004,140 441,940 ماجستٌر 5

 040,005 422,005 دكتوراه 4
 

 

 سنة50الدرجة / الخامسة  / الخدمة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة ت

 095,449 051,049 دبلوم 1

 011,054 005,054 سبكالورٌو 0

 050,004 009,004 ماجستٌر 5

 005,410 022,010 دكتوراه 4

 

دٌنار ٌشمل الراتب  511,111/ ثانٌا / ب )أقل راتب تقاعدي 41:بموجب المادة  (1) مالحظة
 (.الشهادة ، تحسٌن المعٌشة ( ) مع المخصصات

% من  111/خامسا )الٌجوز ان ٌزٌد الراتب التقاعدي على  41: بموجب المادة  (4) مالحظة
 تقاضاه فً الخدمة(. اخر راتب وظٌفً
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 :العلٌاالدرجات  -ثانٌا  

 ضمن سلم الرواتبوكٌل الوزٌر والمستشار:تم حساب الراتب التقاعدي للحد االدنى للراتب  - أ

 دٌنار. 2,101,111دٌنار ،وحساب الراتب التقاعدي للحد االدنى والبالغ  4,290,111والبالغ 

 

 

 سنة 00الخدمة / وكٌل الوزٌر والمستشار الدرجة / 

 األعلى )دٌنار(الحد  الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 0,004,055 0,502,555 دبلوم

 0,000,005 0,150,555 سبكالورٌو

 0,400,555 0,195,555 ماجستٌر

 5,005,405 0,000,555 دكتوراه
 

 سنة 55وكٌل الوزٌر والمستشار  الخدمة /الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 5,199,055 0,004,055 دبلوم

 5,512,555 0,005,255 سبكالورٌو

 5,450,055 0,414,455 ماجستٌر

 5,400,555 0,252,555 دكتوراه
 

 سنة 50وكٌل الوزٌر والمستشار  الخدمة /الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 5,240,555 5,504,055 دبلوم

 4,559,005 5,100,255 سبكالورٌو

 4,144,055 5,040,555 ماجستٌر

 4,020,405 5,520,055 دكتوراه
 

 

 ضمن سلم الرواتبالدرجة الخاصة  :تم حساب الراتب التقاعدي للحد االدنى للراتب  - ب

 دٌنار. 4,727,111للحد االدنى والبالغ  دٌنار ،وحساب الراتب التقاعدي 4,132,111والبالغ 

 

 

 

 

 سنة 00الدرجة الخاصة     الخدمة /الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 0,051,950 1,090,450 دبلوم

 0,514,425 1,404,055 سبكالورٌو

 0,455,004 1,200,004 ماجستٌر

 0,429,402 1,224,412 دكتوراه
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 سنة 55خدمة /الالدرجة الخاصة      الدرجة / 

 )دٌنار(الحد األعلى  الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 0,421,554 0,159,554 دبلوم

 0,224,505 0,124,105 سبكالورٌو

 0,924,500 0,000,000 ماجستٌر

 5,595,540 0,545,540 دكتوراه
 

 سنة 50خدمة /الالدرجة الخاصة      الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 5,500,544 0,001,042 دبلوم

 5,420,000 0,040,259 سبكالورٌو

 5,050,450 0,455,945 ماجستٌر

 5,400,012 0,200,540 دكتوراه
 

 

 ضمن سلم الرواتب المدٌر العام او من بدرجته  :تم حساب الراتب التقاعدي للحد االدنى للراتب –ج 

 دٌنار. 4,427,111دٌنار ،وحساب الراتب التقاعدي ، للحد االدنى والبالغ  1,532,111والبالغ 

 

 

 سنة 00خدمة /المدٌر عام             الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 1,429,055 1,020,120 دبلوم

 1,209,455 1,550,000 سبكالورٌو

 1,909,055 1,520,104 ماجستٌر

 1,999,255 1,454,095 دكتوراه

 

 

 سنة 55خدمة /المدٌر عام             الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 0,044,205 1,050,405 دبلوم

 0,509,555 1,001,255 سبكالورٌو

 0,4450,05 1,401,105 ماجستٌر

 0,0040,55 1,425,055 دكتوراه

 

 

 سنة 50خدمة /المدٌر عام             الدرجة / 

 الحد األعلى )دٌنار( الحد االدنى )دٌنار( الشهادة

 0,400,455 1,959,555 دبلوم

 0,205,455 0,552,005 سبكالورٌو

 0,949,555 0,544,055 ماجستٌر

 5,544,555 0,140,405 دكتوراه
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 المصادر

( لسنة 40و قانون رقم ) 4112( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) (1
4119. 

 . 21/11/4115فً  2239العدد  –جرٌدة الوقائع العراقٌة  (4
 مقابلة مع موظف من هٌئة التقاعد الوطنٌة . (2

 

 الفهرست 

 رقم الصفحة الموضوع ت

 1 الملخص التنفٌذي 1

( لسنة 9جداول الراتب التقاعدي لقانون التقاعد الموحد رقم ) 4
4112  

 للدرجة االولى والدرجة الخامسة  4119( لسنة 40و قانون رقم )
 سنة. 25سنة و 21سنة و 45العلٌا عن سنوات خدمة والدرجات 

4 

 4 الدرجات الوظٌفٌة -اوال 2

2  ً  2 الدرجات العلٌا -ثانٌا

 0 المصادر 5

 


