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تؤدي هٌأة التماعد الوطنٌة المهام المتعلمة بتمدٌم الخدمات كافة للمتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن, فضال عن  

تتالف هذه الهٌأة من تنفٌذ الموانٌن والتشرٌعات كافة ذات الشأن بالتماعد وتنظٌم إجراءات التماعد, اذ 

 -التشكٌالت االتٌة:

صندوق تماعد موظفً الدولة : ٌسعى هذا الصندوق الى تنظٌم وتسهٌل جمٌع اإلجراءات والعملٌات  -1

,  6112لسنة  62التماعد رلم  الحسابٌة المتعلمة بالحموق التماعدٌة للفئات المشمولة بمانون

ٌبلغ اجمالً اذ التماعدٌة من موظفً الدولة,  لٌفاتجمع التو ا,مهام أخرى منه صندوق التماعدول

, 6161( ترلٌون دٌنار لغاٌة كانون األول 11المبالغ لدى صندوق تماعد موظفً الدولة لرابة )

والتً تكون ممسمة الى ودائع فً , األموال فً حافظات استثمارٌة هذه جزء من الصندوق ٌستثمرو

المصرف  -المصرف العرالً للتجارة -مصرف الرافدٌن -المصارف الحكومٌة ) مصرف الرشٌد

  الصناعً( وكذلن جزء من استثمارات صندوق تماعد موظفً الدولة فً شركة ضمان الودائع    

دة لدى وزارة مساهمة مختلطة( ومصرف الناسن اإلسالمً ) مساهمة مختلطة ( ولرض بفائ)

 المالٌة.

مهام اجراء عملٌات احتساب الحموق التماعدٌة تمارس هذه الفروع فروع الهٌأة فً المحافظات:  -6

احتساب جمٌع المتغٌرات التً  فضال عن, لانون التماعد اعالهوفك وعلى للمحالٌن على التماعد 

 انون.و الورثة المشمولٌن حسب المتطرأ على الرواتب التماعدٌة للمتماعد ا
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يتقاضهن رواتبهم من الخزينة, واعداد  ينادناه جدول يبين اعداد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذو 
 المتقاعدين الذين يستلمهن رواتبهم التقاعدية من صندوق التقاعد, وحجم رواتبهم:

 

 اعداد المتقاعدين 
 المدنيين والعسكريين

 المبلغ جهة استالم الراتب

 00,550,0400120001 الخزينة العامة للدولة 200,2,,50
 440000000040242 صندوق تقاعد مهظفي الدولة 0,00002

 12,212,6,,12,,16,  214,216,2 االجمالي

 

حسب ما مبٌن فً الجدول أعاله بلغ اجمالً اعداد المتماعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن ممن ٌستلمون رواتبهم 

( 611121212( متماعدا, منهم )612161612)من الخزٌنة العامة للدولة ومن صندوق تماعد موظفً الدولة 

( 11166112611221222)هم بلغ مجموع رواتباذ ٌ متماعد ٌستلمون رواتبهم من الخزٌنة العامة للدولة,

دٌنار ) ترلٌون واثنان وعشرون ملٌار وأربعة وثمانون ملٌون ومائة وثالثة وتسعون الف وستمائة وتسعة 

وثمانون دٌنار(, ومبالغ هذه الرواتب تكون على شكل منح من الخزٌنة العامة للدولة الى حساب دائرة 

رواتبهم التماعدٌة من صندوق تماعد موظفً الدولة,  ( متماعد ٌستلمون2121202التماعد الوطنٌة, وهنان )

( دٌنار ) اربعمائة وثمانٌة واربعون ملٌار ومائة وستة 662112212261262اذ ٌبلغ مجموع ما ٌتماضونه )

وثمانون ملٌون وستمائة وأربعة وستون الف وخمسمائة وخمسة واربعون دٌنار(, وبذلن ٌكون اجمالً 

( دٌنار ) ترلٌون واربعمائة وسبعون ملٌار ومئتان وسبعون ملٌون 076,174,172727456المبالغ الكلٌة )

 وثمانمائة وثمانٌة وخمسون الف ومئتان وأربعة وثالثون دٌنار(.

 

 

 



 مجلس النواب
 دائرة البحوث والدراسات النٌابٌة

 ةسم بحوث الموازنة                                                                                                    ورلة احاطل

 سرود هوشٌار

 -المصدر:

 (. 66/0/6166فً  2211كتاب وزارة المالٌة/ هٌأة التماعد الوطنٌة ذي العدد ) 


