
 تعليمات صندوق التعليم العالي

 1 -المحتوى:

 122 -رقم التشريع:

 1999-1-1 -تاريخ التشريع :

 

 1المادة : 
ينشأ في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومركز البحث العلمي 

 صندوق يسمى ) صندوق التعليم العالي( يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري والمالي 

 

  الفقرة 2 -المادة:

 االتي يدير صندوق الكلية مجلس ادارة يتكون على النحو  د:

 عميد الكلية رئيسا للصندوق  اوال:

 معاون العميد عضوا ونائب للرئيس  ثانيا :

مااليزيد عن ثالثة من رؤساء االقسام العلمية او الفروع العلمية يتم اختيارهم من مجلس الكلية لمدة  ثالثا :

 سنتين قابلة للتجديد لالعضاء 

 مدير قسم الشؤون المالية عضو ومقرر رابعا :

  

ـ : يكون مجلس المركز مجلسا الدارة صندوق التعليم العالي ويعد رئيس المجلس رئيسا لمجلس ادارة ه

 الصندوق 

 

 3المادة : 
يتولى مجلس ادارة الصندوق اصدار القرارات الالزمة للصرف من الصندوق وفقا الحكام القوانين  –أ 

ة مجلس الكلية لقرارات مجلس والقرارات وهذه التعليمات وتكون قراراته نهائية بعد مصادق

    ادارة الصندوق

 كون قرارات مجلس ادارة الصندوق في الكلية نهائية  –ب 

  

 -2 -المحتوى :

 6 -المادة:
 :تتكون موارد صندوق التعليم العالي في الكلية مما ياتي .

المسببببتوفاة مببببن رلبببببة الدراسببببات المسببببائية وفقببببا لمببببا هببببو  %( خمسببببة وثمببببانون مببببن المئببببة85نسبببببة ) -أ :

 )المنحببل(( مببن البنببد رابعببا مببن قببرار مجلببس قيببادة الثورة1منصببوع عليببه فببي الفقببرة )

 1996( لسنة 148رقم )

%( نسببببة خمسبببة وثمبببانون مبببن المئبببة مبببن العوائبببد المتحققبببة مبببن تربيبببق قبببرار مجلبببس قيبببادة 85نسببببة ) -ب:

 1985سنة ( ل160رقم ) )المنحل(الثورة

%( نسبببة سببعبعون مببن مئبببة مببن االيببرادات المتحققببه مببن تربيبببق قببرار مجلببس قيببادة الثبببورة 70نسبببة ) -ج:

 1997( لسنة 82المرقم ))المنحل(

 نصف النسبة المخصصة للكلية من االيرادات المتحققة وفقا لما هوه منصوع عليه  في البند ) أ(  -د:

 اراتها االيرادات الناجمة عن خدماتها ونش -هـ:

 مايؤول اليها من ايرادات المكاتب االستشارية العلمية وفق التشريعات النافذة  -و:



( نسبببة خمسببة وثمببانون مببن المئببة مببن االرببباا المتحققببة مببن اسببتثمار االمببوال المنقولببة و يببر 85نسبببة ) -ز:

 المنقولة العائدة الى الكلية 

 وفق التشريعات والضوابر المعتمدةالمنح والهبات والتبرعات والوقف واالكتتاب  -ا:

اجبببور الدراسبببات الصبببباحية العليبببا واالوليبببة علبببى النفقبببة الخاصبببة للكليبببات والمعاهبببد واالقسبببام التابعبببة  -ر:

التعببببديل الثالببببث لتعليمببببات  2018لسببببنة  171الببببى الجامعببببة ) بموجببببب تعليمببببات  رقببببم 

فببببي  4487العببببدد الوقببببائع العراقيببببة /  /19999( لسببببنة 122صببببندوق التعلببببيم العببببالي )

16/4/2018  

 10المادة :

تصبببرف االيبببرادات المتحققبببة مبببن الدراسبببات المسبببائية فبببي الكليبببة المنصبببوع عليهبببا فبببي البنبببد )أ( فبببي أ: 

%( مبببن االجبببور الدراسبببية المسبببائية علبببى 85( مبببن هبببذه التعليمبببات والبال بببة )6المبببادة )

 النحو االتي .

 صيانة االبنية والموجودات الثابة االخرى حصرا %( خمسة عشر من المئة ال راض 15نسبة ) -اوال:

%( سبببببعون مبببببن المئبببببة ال ببببراض اجبببببور ورواتبببببب العبببباملين واجبببببور المحاضبببببرات 70نسببببببة ) -ثانيااااا:

 والمستلزمات الخدمية 

مبببن هبببذه التعليمبببات علبببى النحبببو  6تصبببرف االيبببرادات المتحققبببة مبببن البنبببود ) بمدمهبببـم ز( مبببن المبببادة  -ب:

 االتي 

%( ال بببراض الصبببيانة ومعالجبببة االختناقبببات 30%( ال بببراض تحفيبببز العببباملين ونسببببة )70نسببببة ) -اوال:

 الخاصة في العملية العلمية 

مببن هببذه التعليمببات وفقببا للتعليمببات المرقمببة  6تصببرف االيببرادات المتحققببه فببي البنببد )جببـ( مببن المببادة  -ثانيااا:

 (1999لسنة  118بـ ) 

وقبببف واالكتتببباب المنصبببوع عليهمبببا فبببي البنبببد )حبببـ( مبببن تصبببرف المبببنح والهببببات والتبرعبببات وال -ثالثاااا:

مبببن هبببذه التعليمبببات علبببى تربببوير العمليبببة التربويبببة اال اذا كانبببت قبببد خصصبببت  6المبببادة 

 ال راض خاصة 

مبببن هبببذه التعليمبببات فبببي توسبببيع  6تصبببرف االيبببرادات المنصبببوع عليهبببا فبببي البنبببد )ر( مبببن المبببادة  -رابعاااا:

المتعلقببببببة بالعمليببببببة التعليميببببببه واجببببببور  المببببببباني وشببببببراء التجهيببببببزات والمسببببببتلزمات

( 171محاضببببرات المحاضببببرين الخببببارجيين بموجببببب تعليمببببات التعببببديل الثالببببث رقببببم )

 2018لسنة 

 12-المادة:

 

حبببوافز للعببباملين فبببي نهايبببة السبببنة الماليبببة  10%( مبببن الفقبببرة )اوال( البنبببد )ب( المبببادة 50تبببوزع نسببببة ) -أ:

 قا للضوابر االتيه وفي التاريخ الذي يقرره عميد الكلية وف

يسببببتحق الموضببببف المسببببتمر بالخدمببببة والمفببببرا لدراسببببة الببببدكتوراه والمنسببببب كليببببا والمتعاقببببد وفببببق  -اوال:

 القوانين النافذة كامل الحوافز المقرره له في هذه التعليمات 

 يستحق المنسب جزئيا الحوافز بنسبة عدد ايام التنسيب في االسبوع الواحد  -ثانيا:

 -تحسب النقار للمشمولين في الحوافز على النحو االتي : -ثالثا:

 : حسب التحصيل العلمي -1

 ( ثالثة نقار3دون المتوسرة ) 

 (اربعة نقار 4المتوسرة ) 

 ( خمسة نقار5االعدادية ) 

 ( ستة نقار6دبلوم فني ) 

 ( سبعة نقار7باكلوريوس ) 



 ( ثمانية نقار8دبلوم عالي ) 

 ( تسعة نقار 9ماجستير ) 

  (عشرة نقار10دكتوراه ) 

 

  

   تحسب نقطة واحده لكل سنتين خدمه وضيفية فعلية -:2

 -حسب المرتبة العلمية : -:3

 ( نقرتان 2مدرس مساعد ) 

 (اربعة نقار4المدرس ) 

 ( ستة نقار6استاذ مساعد ) 

 (ثمانية نقار8االستاذ ) 

 

 -حسب المستوى الوضيفي : -:4           

 ( ثالثة نقار3مقرر قسم علمي ) مسؤول شعبة او 

 ( ستة نقار6مدير القسم او رئيس قسم علمي ) 

 (تسعة نقار 9معاون مدير عام او معاون عميد ) 

 ( اثنا عشر نقرة 12مدير عام او عميد ) 

 ( خمسة عشر نقرة 15رئيس جامعة او درجة خاصة ) 

 

 -لتوزيع كما ياتي :تحسب نقاط عن كتب الشكر الصادرة خالل فترة ا -:5              

 

 ( نقطة واحدة1كتاب الشكر من المدير العام او العميد ) 

 ( نقطتان2كتاب الشكر من اصحاب الدرجات الخاصة ) 

 ( ثالثة نقاط 3كتاب الشكر من الوزير ) 

 

 تخفااا النقاااط بنساابة عاادد ايااام عاادم الاادوام الع ساابب كااان الاا  عاادد ايااام -:6               

 الفترة المحددة للتوزيع عدى اجازة الوالدة 

 

 تخفا نقطة واحدة عن كل يوم غياب  -:7               

تضااااق نقطتاااان عااان عااادم التمتاااع باجاااازة وعااان عااادم ال يااااب خاااالل فتااارة  -:8               

 التوزيع 

 

 

%( المتبقيااااة ماااان الحااااوافز المخصصااااة للعاااااملين وفقااااا العمااااال م 50تااااوزب نساااابة ) -ب :

المتميااازه بقااارار مااان الاااوزير او راااايي الجامعاااة او راااايي ال يااااة او عمياااد الكلياااة خاااالل 

 السنة المالية 

 

 14 -المادة:



 للصندوق وحدة حسابية مستقلة وحساب خاع في احد المصارف الحكومية  -أ:

يتبببببع الصببببندوق النضببببام المحاسبببببي الموحببببد ويسببببتخدم المجموعببببة المسببببتندية الدفتريببببة  -ب:

 المذكور في النضام 

 تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية  -جـ:

 
 


