
 السيرة الذاتية

السم : حازم هادي السعيدا  

 المهنة ــ متقاعد 

  4411 / التولد

  المؤهالت العلمية

  4491/  د  . بكلوريوس إدارة عامة ــ جامعة بغدا 4

4411ـ د . دبلوم عالي في التخطيط االقتصادي  /  بغدا 2  

4411ليب التحليل االقتصادي / واشنطن ـ ااس. دبلوم تخصص  3  

4414التخطيط االقتصادي  / الكويت ـ . دبلوم كفاءة  1  

4441. شهادة كفاءة تخطيط التنمية االقتصادية واشنطن ـ  5  

 الوظائف والمسؤوليات

والفترة الثانية  4441ولغاية  4411للفترة من               مدير عام  دائرة الموازنة / وزارة المالية  . 4

                                           2115ولغاية  4441من 

4441ولغاية  4441. مدير عام دائرة عقارات الدولة / وزارة المالية   للفترة 2                                                
ت متعددة. وكيل وزارة المالية ولفترا 3  

 للشؤون المالية . مستشار وزير المالية إلقليم كردستان  1

 . مدير ادارة االنفاق العام / وزارة المالية  5

 . مدير ادارة القطاع االقتصادي العام / وزارة المالية 9

 . مدير ادارة اعداد الموازنة العامة / وزارة المالية 1

 مجالس االدارة 

و  4414. عضو مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمار / جامعة الدول العربية ــ الرياض للفترة من  4

 2115لغاية 



 2111ولغاية  4444. عضو مجلس إدارة المصرف العراقي ــ وزارة المالية للفترة من  2

   2114 ولغاية 2119للفترة من  وقافعضو مجلس إدارة هيئة إدارة واستثمار أموال األ . 3

 4445ولغاية  4414صندوق دعم التصدير ــ وزارة التجارة للفترة من  عضو مجلس إدارة . 1

ولغاية  4441واستثمار صندوق أموال رعاية القاصرين ــ وزارة العدل للفترة من  عضو مجلس إدارة . 5 

2115 

 . رئيس مجلس إدارة شركة العطيفية إلنتاج األعالف ـ مختلط 9

 شركة المروج الزراعية ـ مساهمة مجلس إدارةرئيس  . 1

 رئيس مجلس إدارة لجنة تصفية هيئة مجالس البحث العلمي  .1

 رئيس مجلس إدارة لجنة تقييم المعامل الحكومية ــ وزارة الصناعة والمعادن . 4

ة والمعادن حساب الكلف المالية ) الفعلية والتقديرية / التثمين ( لمعامل وزارة الصناع. رئيس لجنة  41

 بغرض البيع

 

 اللجان التخصصية 

 . عضو لجنة التطبيق الميداني الستخدام موازنة البرامج واالداء 4

 . عضو مشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي لتطبيق اصالح النظام المالي ــ االردن 2

 2111إعداد مشروع قانون اإلدارة المالية لسنة  . عضو مشارك في 3

 2115ولغاية  4411إعداد التقري االقتصادي السنوي وللفترة من  مشارك فيعضو  . 1

  2115اجتماعات صندوق النقد الدولي / عضو مشارك في . 5

 2111اجتماعات وزراء المالية العرب / بيروت  عضو مشارك في . 9

 211ولغاية  4411ة من فترإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة لل  تحضير وتهيئة تعليمات . رئيس لجنة  1

 في إعداد دراسة معالجة التضخم المالي / العراق الفعال المشاركعضو لجنة و.  1

. عضو لجنة و المشارك الفعال في إعداد دراسة النهوض باالقتصاد العراقي بعد رفع الحصار ــ وزارة  4

 التخطيط



 

 سيالمحاضرات والتدر

إعداد البيان المالي السنوي لوزير  لتعريفية  في كيفية  التدريبية ـــ الدورات مجلس النواب العراقي .  4

 2141لتعريفهم كيفية مناقشة البيان المالي ـــ عضاء المجلس أ ألقيت علىالمالية  

  2111لسنة  45ـقانون اإلدارة المالية رقم بدورة التعريف في ــ محاضرات  مجلس النواب العراقي.   2

  2144أربيل /   يهألعضاء المجلس ومستشار

الموازنة العامة  مادة المالية العامة و العوائد النفطية )ل ــمعهد النفط العربي ـمحاضر في السودان ـــ .  3

  للمعهدالدبلوم العالي  ( نظرية وتطبيق  لطلبةوالموازنات التخطيطية

 االحصاءات المالية الحكومية محاضر في المعهد العربي لإلحصاء ــ لمادةاألردن ــ .   1

الوقف السني  ديوانل دورات التأهيلية في كيفية إعداد الموازنة العامة لمنتسبيمحاضر السوريا ـــ .  5

2119  

والبحث عن موارد جديدة ـ  ترشيد االنفاقل لبنان ـــ محاضر للدورات التأهيلية في التطبيق الميداني.  9

 لمنتسبي وزارة المالية

عضاء مجالس وآلية التصرف بتخصيص احتياطي الطوارئ أل ضر دورة اإلدارة المالية باالستثناء. محا 1

  2142المحافظات ــ  

 عالميةالقاءات والحوارات اإل

لحوارات مختلفة عن الموازنة العامة وسبل لقاءات متعددة في القناة الشرقية الفضائية  .4

 تطويرها

 التغيير عن تعثرات السياسات المالية ومقترحات للحلول لقاءات متعددة في القناة .2

لقاءات متفرقة للقنوات الفضائية ) االتجاه / العهد / أن نيوز / .... ( حوارات في الشأن  .3

 المالي العراقي ومحدودية الموارد الممولة للموازنة العامة وتحديات الفساد
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Curriclum  vitea 

c.v 

Name: Hazim Hadi Saeed 

Date of birth: 1944 



Scientific state : 

1. Bachelor of public administration – Baghdad university 1968 . 

2. Higher diploma Economic planning . 

3. Certificate efficiency in the course on techniques of Economic 

Analysis of the ( IMF ) Institute . 

4. Certificate efficiency in the public Budget preparation and 

application ( IMF ) Aman . 

 

Scientific experiment  

1. Director General of the Ministry of Finance – Budget Department 

for 16 years . 

2. Director General of the Ministry of Finance – Estate Department 

for 4 years . 

3. Acting Undersecretary of Ministry of Finance . 

4. Financial Adviser to the Kurdistan region . 

5. Associate member of the ministerial meetings of  the 

International Monetary Fund . 
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6. Associate member of the meetings of the Arab Ministers Finance 

– Beirut . 

7. Board member of the Arab Investment Company for 15 years in 

the Kingdom of Saudi Arabia . 

8. Board member of Bank of Iraq . 

9. Board member of Credit Farmers – Ministry of labor . 



 

10.Chairman of the committee on transfer of modern methods 

for development of the general Budget – preparation and 

application Ministry of Finance . 

11. Member of the field application using of the Budget 

programs and  . 

12. Associate member of the meetings of the ( IMF ) to apply the 

reform of  the Financial System . 

 

 

Lectures for the Courses  

1. Lecture in Aman in the subject of government statistics held 

by the Arab Institute of Statistics . 

2. Lecture on Fiscal policy for the staff of the Ministry of Oil in 

Sudan . 

3. Lecture for member of the Parliament on (( parliaments effect 

on Budget Policy )) in explaining the Financial Administration 

No.95 of 2004 held by ( US Aid ) . 

 

 

 


