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 مقدمةال
وم      ات تق ذه المؤسس دمات ل ھ دیم الخ ن ذويبتق ع م ي المجتم ة ف رائح معین  ش

ة ات و اإلعاق م  اإلحتیاج ة وھ داث وا: الخاص ل االح وعین ، إلدور تأھی ام والمقط یت
 .الخاصة  اإلحتیاجاتدور الحنان للعاجزین كلیاَ ، دور ذوي دور كبار السن  ، 

زي   از المرك عى الجھ اءیس ً مدائ لإلحص ذه  ا اطات ھ ي نش ات تغط وفیر بیان ى ت إل
وده الم من جھ ات ض ؤون المؤسس ل والش ع وزارة العم تركة م ة  ش ً  اإلجتماعی ا وحالی

   .المحافظات الخاصة في  اإلحتیاجاتدوائر ذوي مع 
ادة ًعلى الم اءا ن )38( وبن نة  م ي لس انون العراق اءات  2013الق ن احص ر م م التقری دیل اس م تب ت

ة  ة  اإلجتماعالرعای راق ی ي الع ى  ف اءات ذوي إال ةحص اتو اإلعاق بكة  اإلحتیاج ة وش الخاص
  . 2020لسنة  اإلجتماعیة  الحمایة 

ى    ر عل ذا التقری وي ھ ةیحت ام ثمانی م  أقس من القس داف  :األولیتض رات اھ مؤش
كال ع اش ر بجمی ى الفق اء عل و القض دف االول ھ ة بالھ تدامة الخاص ة المس ي  ھ التنمی ف

م  ان والقس ل مك انيك داول  :الث م  ج ة والقس ثتجمیعی داث :  الثال ل االح دور تأھی
وعین  ام والمقط م واالیت ع والقس ن  : الراب ار الس م دور كب امسوالقس ان  :الخ دور الحن

م  ً والقس ا اجزین كلی ادسللع اتدور ذوي  :الس ة  اإلحتیاج م الخاص ابعوالقس   :الس
رألا تفید س مولة والمس ب  ةالمش ة برات بكة الحمای ة  اإلجتش اء ماعی ال والنس ،  للرج

 الخاصة. اإلحتیاجاتو اإلعاقةذوي ایة عھیئة ر المعینیین: الثامن والقسم 
ا  ر ایض من التقری نویتض ات ع دد بیان دات  ع ةذوي وح اتو اإلعاق ة  اإلحتیاج  الخاص

ة  ا المختلف تفیدینوبأنواعھ ن المس ات ع ادرین ا بیان داخلین والمغ ودین وال لموج
ا  املین فیھ ذلووالع ن  كك ر ع تفیداالس مول ةالمس ة  ة المش بكة الحمای ة  بش  اإلجتماعی

م روفة لھ ب المص ذلك  والروات ن  وك ات ع نھمبیان مول معی م ش ذین ت اقین ال دد المع  ع
وظفین ر الم وظفین او غی ن الم ازة  م نحھم اج م م ذین ت ین  ال دد المعین ب وع برات

 .ینمععن الللعنایة بذویھم من المعاقین ومؤشرات اخرى تفصیلیة 
 

   منھجیة العمل
تم      ذ ی ن  تنفی نوي ع ح س اءات مس ةذوي احص اتو اإلعاق ة اإلحتیاج ي  الخاص ف

راق تان )  الع یم كردس دا إقل تخدامبإ( ع رض  س ذا الغ ممة لھ ائیة مص تمارة إحص اس
ع بالتنس اون م رة یق والتع ةذوي دائ اتو اإلعاق ة اإلحتیاج ي الخاص ل  ف وزارة العم

ؤون  ة  والش ر ودو اإلجتماعی ة ذويائ ات و اإلعاق ات  اإلحتیاج ي المحافظ ة ف الخاص
ة  ى كاف ا عل ري توزیعھ دات یج ي الوح ودة ف اتالموج ا  المحافظ رض ملئھ  لغ

ات المط ى بالمعلوم اد إل ة وتع ة لوب اءمدیری از  اإلحص ي الجھ وي ف اعي والترب االجتم
زي  اءالمرك راءإل لإلحص دقیق ج ة الت ً  عملی ا ات الكترونی ال البیان ع والط وادخ ب

  . السنويائي ــالتقریر النھ وإصدار
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 یم :ــــــــــفاھــــــف والمـــــــتعاریال
 الخاصة . اإلحتیاجاتو اإلعاقةذوي ھو عدد دور عدد الوحدات :  .1
 من المستفیدین الخاصة  اإلحتیاجاتو اإلعاقةذوي  ھي مدى استیعاب دورالسعة :  .2
تفیدین :  .3 داخالمس ودون وال خاص الموج م االش دى ھ ةدور ذوي لون الح اتو اإلعاق  اإلحتیاج

 .الدور والذي تتوفر بھم الشروط للمكوث في  الخاصة
                        ھم العاملین المسجلین على المالك بما فیھم المجازینالعاملین :  .4
ا :   .5 اجزین كلی م الع دمات قس دیم الخ ى تق ا ال اجزین كلی وقین الع ة المع ز رعای دف مرك یھ

ة  اإلجتماع ن  ی ت ع ي نجم ار الت ى االث ب عل ن التغل نھم م ة لتمكی ة والترفیھی حیة والثقافی والص
ة  ز دور رعای ذا المرك رتبط بھ م وت ة لھ ة ھادئ اة كریم مان حی زھم وض ن عج ار الس ودور كب

  الحنان لشدیدي العوق .
ي:  .6 وق العقل م الع ة ذوي قس رة رعای ز دائ د مراك و اح اتھ ى  اإلحتیاج دف ال ة ویھ   الخاص

ن رعا ة وم ر اعتیادی ة غی االت عقلی ن ح انون م ذین یع یا ال ا ونفس اقین عقلی ال المع ة االطف ی
د  ي المعاھ یة ف طرابات النفس االت االض ة وح االمراض العقلی ابین ب ن المص ا وم ین عقلی المتخلف

  . التعلیمیة والتدریبیة المنتشرة في بغداد والمحافظات
ال .7 ة لألطف ام  دور الدول ال األیت م األطف ة : وتض ن الخامس امھم الس ى اتم والدة وحت ر ال ن عم م

 من العمر ومن كال الجنسین . 
غار .8 ة للص ن  دور الدول ر م ة عش ة الثانی نوات ولغای ت س ر س ن عم ام م ال األیت م األطف  : وتض

 .  العمر
ات .9 داث والبن ة لالح ر  دور الدول ة عش امھم الثامن ة إتم ر ولغای ة عش ر الثانی ن عم ام م م األیت : وتض

ر و ن العم ام تفید اذا ك اء المس رى لبق رة أخ دھا فت وز تمدی ة یج ن الدراس ة م فوف المنتھی ي الص ن ف
 او ما یعادلھا . أعدادیة األ

ذ م ھ ن االوالد (دار  هوتقس تفیدین م ى المس ي ترع دار الت ى ال ق عل مین ، یطل ى قس دور ال ال
   البراعم) وعلى الدار التي ترعى المستفیدات ( دار الزھور).

   مؤشرات تحلیلیة
ي   رات الت م المؤش أتي أھ ا ی فیم

ة  ر مقارن منھا التقری تض
   -بالسنوات الخمس الماضیة :

1   غ دات بل دد وح ةذوي ع  اإلعاق
اتو ة اإلحتیاج ) 124( الخاص

دة نة  وح ي س ي  2020 ف ا ف  كم
ـجال( كل دور  ،)2 دول ــــ تش

 أعلى  الخاصة  اإلحتیاجاتذوي 
بة  دمنس ن65.3( رھااق  %) م

ي تلیھ وع الكل ل دورا المجم تأھی
داث  وعیناالح ام والمقط  واألیت

بة م دور  %)21( بنس ار ث كب
 %)12.1بنسبة( السن 

ً  ثم   دور الحنان للعاجزین كلیا
  

بة  ع إال،%)2(بنس ذا م ارة ھ ش
ى أن دور  ن إل ار الس ت اككب ن

مل د اجزینورتش ان للع  الحن
 ً ا ة  كلی ات العمری ة الفئ ن كاف م

 

21.0 

12.1 

1.6 65.3 

دور تأھیل االحداث 
  واالیتام والمقطوعین 

  دور كبار السن 

دور الحنان للعاجزین 
 ً   كلیا

دورذوي االحتیاجات 
  الخاصة 
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تناد ً اس ة  ا انون الرعای ى ق ة إل ً  اإلجتماعی ابقا ن  س ً ع ا اجزین كلی ان للع ل دور الحن م فص ھ ت اال ان
ن  ار الس ةو،  دور كب ا ع م بالمقارن ابقة فأنن نة الس د  الس َ نج ا بةب ارتفاع دد  %)36.3( نس ي ع ف

دات  ةذوي وح اتو اإلعاق ة  اإلحتیاج ث الخاص انحی ددھا  ك دة )91(ع ي  وح نة ف  2019س
ا، بة ل أم رةلبالنس ا )2020_2016( فت نالحظ إن ھن اع كف دد  ارتف ي ع دات  ف ةذوي وح  اإلعاق
اتو ة  اإلحتیاج بة  الخاص دارھا بنس ث26.5( مق ان %)حی ددھا ك دة )98( ع ي وح نة ف  س

مول .2016 ى ش اع ال ذا االرتف زى ھ ة مویع تح دور تابع تان وف یم كردس دا اقل راق ع ات الع حافظ
ي وح اص ف اع الخ ـللقط ات دات ذويـــــ ة  اإلحتیاج ذه االخاص دد ھ غ ع ث بل دور (حی ) 47ل

   . وحدة
  
 

2 ) دول ح ج دد4یوض تفیدین  ) ع ودینالمس دات الموج ي وح ةذوي   ف اتو اإلعاق  اإلحتیاج
ة  ات الخاص ان، دورذوي اإلحتیاج ن ، دور الحن ار الس ل ، دور كب مل ( دور تأھی ي تش والت

ددھم   غ ع د بل ة )وق نة ) 4335(الخاص الل س تفیدة خ ً ومس تفیدا ین   2020مس ي ح ف
ـتش ـكل االنـــــ بة ( ــــــ ي دور ذوي  37.2اث نس تفیدین ف دد المس كل ع ات%) ویش  اإلحتیاج

ت ( ث بلغ ي حی وع الكل ن المجم بة م ى نس ة أعل ل 67.2الخاص ي دور تأھی ا ف %) تلیھ
دارھا ( بة مق داث بنس بتھم (16االح ت نس ن  كان ار الس ي دور كب دد 9.1%) وف م ع %) ث

بة ً بنس ا اجزین كلی ان للع ي دور الحن تفیدین ف تفیدین 8( المس دد المس ع ع د ارتف %)، وق
ن ذوي  ودین م ةالموج اتو اإلعاق بة ( اإلحتیاج ابقة بنس نة الس ن الس ة ع %)  18.1الخاص
ددھم ( ان ع ث ك نة (3670حی ي س تفیدة ف ً ومس تفیدا رة  2019) مس ھدت الفت ذلك ش ) وك

بة (2020_2016( ودین بنس تفیدین الموج دد المس ي ع ً ف ا ددھم 0.5) ارتفاع ان ع %) إذ ك
ً ومستفیدة في سنة  4313(  ) . 1كما في جدول ( 2016) مستفیدا

.  
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3  ح دول (الیوض تفیدین  ) 6ج دد المس داخلین ع ىال ة إل دات  كاف ةذوي  وح  اإلعاق

اتو ة  اإلحتیاج تفیدة1407(الخاص ً ومس تفیدا نة ) مس الل س كلت  2020 خ بة  ش نس
ـاالن نھم ( ـ د  %)  35.2اث م رتوق ي دور  اظھ نھم ف داخلین م بة ال ات ذوينس  اإلحتیاج

ة  ي %) 53.6(  الخاص ن  وردوف ار الس ا %) 9(  كب ي ، أم داثف ل االح د دور تأھی  فق
بتھ ت نس ي %)36( بلغ ا ف ً ( ام ا اجزین كلی ان للع ع %) ،2دور الحن ة م نة وبالمقارن الس

ابقة اضحص الس ى  ل  أنخف داخلین ال تفیدین ال دد المس ي ع دات  ف ةذوي  وح  اإلعاق
اتو ة  اإلحتیاج بةبالخاص دم نس زى %) 15( ارھاق ة  ویع بب جائح اض بس ذا االنخف ھ

ذه  ة ھ ة لمواجھ المة الوطنی حة والس ا للص ة العلی رارات اللجن بب ق دور بس الق ال ا وأغ كورون
ة  ث الجائح راق حی ات الع ل محافظ ي ك ددھم ف غ ع ابقة ( بل نة الس ي الس ً 1645ف تفیدا ) مس

تفیدة  رة (، ومس الل الفت د ارتف2020_2016وخ تفیدین ع ) فق دد المس بةبع  نس
ً ومستفیدة في سنة 866( %)حیث كان عددھم63(  .2016) مستفیدا

  

 

4 ) دول ح ج ادرین  )3یوض دد المغ نع دات  م ةذوي وح اتو اإلعاق ة  اإلحتیاج  الخاص
ى  ا اعل تالف أنواعھ نة خ الل س ث 2020خ ددھم  حی غ ع ً  )600(بل تفیدا تفیدةو مس  مس

بة كلت نس ادرات ش اث المغ دارھا  االن بو %) 41.2( مق ت نس تفیدی ةبلغ ن المس
ادرین ي  المغ داث  ف ل االح وعیندور تأھی ام والمقط ي 71.6(  واألیت ن %) وف ار الس   كب

ا  %) 25.2( ي  ام اجزین كلی دورف ان للع ً (الحن ي دور ذوي  %) ،3.2ا ا ف أم
ات ال اإلحتیاج ة ف اك  الخاص د ھن تفیوج ن المس دد م ذیدین الع بب ان ھ ك بس ادرین وذل ه مغ

ة  ت ایوائی دور لیس ث ان دوام ال تفیدینحی ط  المس ً فق باحا ابقة ص نة الس ع الس ة م وبالمقارن
د ان 2019 اك نج ر ھن ي تغیی ادرین  ف تفیدین المغ دد المس ن ع دات  م ةذوي وح  اإلعاق

اتو ة  اإلحتیاج ث  الخاص ض حی بةبانخف ان%) 36.5( نس ددھم ( إذ ك تفید )946ع ً مس  ا
تفیدة ض   ومس دد وانخف ادرین ع الل ال المغ ـفتخ بة) ب2020- 2016(رة ــــــــ  نس

ً ومستفیدة871( عددھم كان حیث) %  31.1(   . 2016 سنة  في ) مستفیدا
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5 ) دول ح ج دات  ان  )7یوض ي وح ودین ف املین الموج دد الع ةذوي ع  اإلعاق
اتو ة  اإلحتیاج ة )2191( الخاص ً وعامل امال نة  ع ي س ث 2020ف كلت  حی بة ش نس

ـاإلن نھم اثـــــــــ ر ب ،%)56( م ـوظھ ن52 أن (ـــــــ املین %) م م الع ي ھ ذوي دور  ف
ات ة  اإلحتیاج ي  28و( الخاص ون ف نھم یعمل داث دور %) م ل االح ي دور أ، تأھی ا ف م

ن  ار الس ا ( كب املین فیھ بة الع ت نس د بلغ ً %) 15.9فق ا اجزین كلی ان للع ي دور الحن و ف
ابقة بالم و%) ، 4.7( نة الس ع الس ة م اقارن املین فیھ دد الع ي ع ر ف رأ تغیی ان  ط ث ك حی

ددھم ( ً  )1768ع امال ة ع الل  وعامل نةخ اك 2019 س ا أي أن ھن بةب ارتفاع  نس
د، %)23.9( ھدت ال وق رة ش ً نخفاضا )2020_2016(فت املینا دد الع ي ع بةب ف  نس

ً وعاملة 2634 ( عددھم كان ) إذ %16.8( قدرھا    . 2016 في سنة ) عامال
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دول   .6 ح (ج دد ) 47ویوض مولةع تفیدة والمش ر المس ب  االس ةبروات بكة الحمای  ش
ة   غ  اإلجتماعی ث بل رة () 1389916(حی تفیداس ً مس تفیدة ا نة   )ومس  2020لس

كلت  بة ش نھم (نس اث م نة و%) 31االن ن س ً م داءا ص  2013إبت ات تخ أن البیان ف
دد االس تفیدة ع ن ر المس الم اءو الرج نة ،  النس الل س روفة خ الغ المص ا المب ام

ة 2020 بكة الحمای مولین بش ة   للمش ت اإلجتماعی د كان  ار) ملی2.410( فق
ي دینار ا ف دول ال(كم بة  )49ج كلت نس روفة  ش الغ المص اءالمب   %).25.1( للنس

ؤون  ل والش اءات وزارة العم ب احص ة  وحس ال اإلجتماعی ذة المب ان ھ م ف غ ت
رین ( ھرین االخی رفھا لش ة ) 11،12ص ة العام س االمان ة مجل ى موافق اءا عل  بن

ام  ة بالع روفھ لسمقارن الغ المص م ادراج المب ث ت ابق حی نة  تالس الل س ات خ دفع
 ) . 2,191وبلغ عددھا ( 2019
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المغادرین المستفیدین الموجودین والداخلین ووالخاصة  اإلحتیاجاتو اإلعاقةعدد وحدات ذوي 
  )2020-2016خالل الفــــــــــترة ( والعاملین

  )                                                                                                                1جدول  ( 

 السنة
وحدات ذوي 

 اإلعاقة
 اإلحتیاجاتو

 الخاصة 

 المستفیدون
 العاملون

 المغادرون داخلونال الموجودون

2016 98 4313 866 871 2634 
2017 99 4360 790 743 2605 

2018 95 4456 1359 1043 2428 

2019 91 3670 1645 946 1768 

2020 124 4335 1407 600 2191 
نسبة التغییر  خالل الفترة 

)2019-2020%( 36.3 18.1 -14.5 -36.6 23.9 

نسبة التغییر  خالل الفترة 
)2016-2020%( 26.5 0.5 62.5 -31.1 -16.8 

  
  
  
ب ( .7 یھم برات مول معین م ش ذین ت اقین ال دد المع غ ع اق ومعاق68022بل  ة) مع

كلت نھم ( ش اث م بة االن كلت  ،%)43نس د ش ة ولق ي محافظ اقین ف بة للمع ى نس اعل
ت ( ث بلغ داد حی ة 24.3بغ ا محافظ وى%) تلیھ ـبن  نین %) 14سبة (ـــــ

 .)50كما في الجدول (%) 12.2بنسبة ( البصرةمحافظة و



  
  
 
  

  

  

     

  

  القسم االول

  

  اھداف التنــــــمیة المســـــــــتدامةمؤشرات 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 
  

  القضاء على الفقر بجمیع اشكالة في كل مكان  مؤشر:الھدف االول 

وذلك  2030عام  لیركز الھدف االول من اھداف التنمیة المستدامة على ایجاد مجتمع خالي من الفقر بحلو

ً بمستوى اساسي ألفقر وااألللجمیع بمافي ذلك  اإلجتماعیةتخاذ عدد من التدابیر مثل توفیر الحمایة إب شد ضعفا

الحمایة شبكة وقد رصد الھدف االول ذلك من خالل  اإلجتماعیةستحقاقات الحمایة إمن المعیشة وفي 

)  حسب الدفعة 425263() والنساء المشموالت 964653المشمولین (حیث بلغ عدد الرجال  اإلجتماعیة

  . 2020لسنة  اإلجتماعیةخیرة الصادرة من وزارة العمل والشؤون ألا

في  اإلجتماعیةشبكة الحمایة دین من یاألقل من حیث عدد المستفمحافظة (كركوك ) من المحافظات  وتعتبر

  .   2020ن احتلت محافظة  ( بغداد ) االعلى  لسنة یح

  

 حسب الدفعة االخیرة اإلجتماعیةعدد المشمولین والمشموالت برواتب شبكة الحمایة 

 المحافظة
 اإلجتماعیةدائرة الرعایة 

 رجال)ال(
 اإلجتماعیةدائرة الرعایة 

 المجموع  )النساء(

 Total عدد المشموالت عدد المشمولین
 124700 41308 83392 نینوى

 42196 14290 27906 كركوك

 81461 16651 64810 دیالى

 64847 20187 44660 االنبار

 262020 103593 158427 بغداد

 85542 23519 62023 بابل

 63823 17105 46718 كربالء

 68964 19620 49344 واسط

 61504 21081 40423 صالح الدین

 74485 22998 51487 النجف

 78290 21357 56933 القادسیة

 55648 16893 38755 المثنى

 144534 30766 113768 ذي قار

 70906 18482 52424 میسان

 110996 37413 73583 البصرة

 1389916 425263 964653 المجموع



  
  
 
  

  یم ـــــــــفاھــــــتعاریف والمالـــــ

  المشاریع المفتشة 

وھي المشاریع التي یقوم اعضاء فرق التفتیش بزیارتھا في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني للكشف عن  

جتماعي للتاكد من تطبیقھا للقانون ، وكذلك شمول مشاریع جدیدة إلالمشاریع المشمولة باحكام قانون الضمان ا

الفة للقانون ، وتتكون فرق التفتیش من بالضمان االجتماعي ومتابعة االجراءات المتخذة بحق المشاریع المخ

  مفتشي عمل وممثلي نقابات وممثلي اتحاد صناعات واعضاء من السالمة المھنیة .

 صندوق دعم المشاریع الصغیرة المدرة للدخل  

رة للدخل ، وھذا البرنامج دَ تاسس صندوق دعم المشاریع الصغیرة الم 2012) لسنة  10تنفیذا للقانون رقم ( 

ریة ــانشاء مشاریع صغیرة ومتوسطة ، ویختص ھذا البرنامج بالعاطلین المسجلین ضمن الفئة العمیشجع على 

)  30) سنة ، كما انھ یشمل فئات ( المھجرین ، المشمولین بقانون الخدمات الصناعیة (  45 – 18( 

 لى ان الیزید عن روع عــــھیل المجتمعي ) ، ویكون مبلغ القرض حسب طبیعة المشأوالمشمولین بصندوق الت

  ) دینار . 20,000,000( 

 برنامج استراتیجیة التخفیف من الفقر  

یختص ھذا البرنامج بتمویل المشاریع الصغیرة لمن ھم تحت خط الفقر ویشمل فئات عدیدة منھا ( العاطلین عن 

العمل ، االسر غیر العمل ، المتسولین من اھالي المحافظة ، االرامل ، المطلقات ، المعاقین القادرین على 

المستقرة في اماكن الطمر الصحي والمھجرین العائدین الى مناطق سكناھم المشمولین ببرنامج القروض 

) سنة  55 – 18) ولم یتمكنوا من الحصول على القرض  ضمن الفئة العمریة (  2009 – 2007لالعوام ( 

  طبیعة المشروع .) ملیون دینار وحسب  10 – 5حیث یتراوح مبلغ القرض مابین ( 

 التاھیل المجتمعي  

ومنظمة العمل  اإلجتماعیةانبثقت فكرة التاھیل المجتمعي بالتعاون بین وزارة العمل والشؤون  1995في عام 

 اإلجتماعیةالدولیة بھدف دمج المعاقین والفئات المھمشة بالمجتمع من خالل اشراكھم في الحیاة االقتصادیة و

رة للدخل لفئات ( السجینات المطلق سراحھن ، النساء المعیالت لعوائلھن ، ة مدً عن طریق اقامة مشاریع فردی

   ئة العمریة ــــزوجات شدیدي العوق والمعاقین في سن  العمل ) من الراغبین والقادرین على العمل ضمن الف

  دینار .)  3,000,000) سنة مع االشارة الى ان الحد االعلى لمبلغ القرض الیتجاوز (  60 – 20( 



  
  
 
  

 الفحوصات الفسلجیة  

ھو اجراء فحص لوظائف اجھزة الجسم وحسب طبیعة التعرض المھني بفحوصات ابتدائیة ودوریة لبیان قدرة 

وقابلیة اداء ھذه االجھزة مثل اجراء فحص وظائف الرئتین واجراء فحص تخطیط السمع وفحص البصر 

نفسیة واجراء الفحص التشخیصي باالشعة السینیة وتخطیط القلب وفحص اللیاقة البدنیة وفحوصات الصحة ال

  والسونار .

 الفحوصات المختبریة  

ھو عملیة التحري البایولوجي والبیئي في النماذج البایولوجیة للعاملین في مواقع العمل المحالین الى المركز 

لكیمیاویة السامة والذین یتعرضون الى المخاطر الكیمیاویة من خالل التداول والتعامل مع مختلف المواد ا

والخطرة ، عن طریق تحلیل الدم واالدرار واالظافر والشعر والنموذج البیئي الماخوذ من بیئة العمل للتعرف 

  على التاثیر الذي یحدثھ العامل الكیمیائي السام في صحة وسالمة العمال المتعرضین .

 تقاعد الشیخوخة  

) من قانون التقاعد والضمان  65الحكام المادة (  ھوالعامل المضمون الذي یستحق راتبا تقاعدیا وفقا

  . 1971) لسنة  39جتماعي للعمال رقم ( إلا

 تقاعد الخلف  

) من  65في حالة وفاة العامل المضمون او المتقاعد یستحق عیالھ راتبا تقاعدیا وفق الفقرة ( ج ) من المادة ( 

  قانون التقاعد .

 تقاعد العجز  

% ) فاكثر من  35حق راتبا تقاعدیا بعد حصولھ على تقریر طبي بنسبة عجز ( ھو العامل المضمون الذي یست

  ) من قانون التقاعد . 50حكام المادة ( ألمستشفى حكومي وفقا 

  

  

  



  
  
 
  

  

  المؤشرات  
 والجنس المحافظة حسب المضمونین المتقاعدین عدد . 
 العاملین واإلحداث األطفال عدد والجنس التعلیمي المستوى حسب الوزارة بیانات قاعدة في المسجلین العاطلین عدد 

 . المحافظة حسب الوزارة قبل من المفتشة المشاریع في
 حسب الوزارة إلى المبلغة العمل إصابات وعدد المستشفیات طوارئ_  الصحة وزارة من الواردة العمل إصابات عدد         

 ).ممیتة غیر_ ممیتة( اإلصابة ونوع الجنس
 والملكیة والقطاع المحافظة حسب بالضمان المشمولة المشاریع عدد . 

 والجنسیة والقطاع والجنس المحافظة حسب بالضمان المشمولین العمال عدد . 
 القرض ونوع والجنس المحافظة حسب الممنوحة القروض عدد . 
 والقطاع والجنس المحافظة حسب للعمال والمختبریة الفسلجیة الفحوصات عدد . 

  

  

  2020لسنة   المحافظة وعدد العاطلین المسجلین حسب الجنس 
  

        

 مجموع  أناث ذكور المحافظة

 31815 7025 24790 نینوى
 8109 2142 5967 كركوك
 12675 3622 9053 دیالى

 16661 2994 13667 االنبار
 75151 15574 59577 بغداد
 16112 3115 12997 بابل

 6702 1412 5290 كربالء
 12372 2362 10010 واسط

 10908 3142 7766 صالح الدین
 16869 3216 13653 النجف

 15722 3359 12363 القادسیة
 6988 1103 5885 المثنى
 17971 2560 15411 ذي قار
 14304 1697 12607 میسان
 17472 3060 14412 البصرة

 279831 56383 223448 المجموع



  
  
 

  

    

 والجنس التعلیمي المستوى حسب الوزارة بیانات قاعدة في المسجلین العاطلین عدد .  

  2020عدد العاطلین المسجلین حسب التحصیل الدراسي والجنس لسنة   
 مجموع  أناث ذكور التحصیل الدراسي

 26730 5916 20814 امي

 36152 6926 29226 یقرأ ویكتب

 127066 18443 108623 ابتدائیة

 21960 3874 18086 متوسطة

 23311 4897 18414 اعدادیة

 3447 672 2775 اعدادیة مھنیة

 10406 3422 6984 دبلوم

 29533 11679 17854 بكلوریوس

 204 87 117 دبلوم عالي

 958 449 509 ماجستیر
 64 18 46 دكتوراه

 279831 56383 223448 المجموع
  

  2020عدد العاطلین المسجلین حسب الفئات العمریة والجنس لسنة 

 مجموع  أناث ذكور الفئات العمریة

15 – 25 72978 13646 86624 

26 – 35 97984 25085 123069 

36  - 45 34296 11043 45339 

46  - 55 15719 5696 21415 

56  - 65 2471 913 3384 

 279831 56383 223448 المجموع

    

  



  
  
 

  

  

  

      

المحافظة الفئات العمریة و عدد االطفال واالحداث العاملین في المشاریع المفتشة حسب 
 2020لسنة 

 مجموع  ) سنة18- 15( ) سنة15دون ( المحافظة
      

 0 0 0 نینوى

 0 0 0 كركوك

 0 0 0 دیالى

 0 0 0 االنبار

 604 462 142 بغداد

 0 0 0 بابل

 0 0 0 كربالء

 0 0 0 واسط

 0 0 0 صالح الدین

 0 0 0 النجف

 0 0 0 القادسیة

 1 1 0 المثنى

 0 0 0 ذي قار

 0 0 0 میسان

 0 0 0 البصرة

 605 463 142 المجموع

  2020عدد اصابات العمل حسب نوع االصابة والقطاع والجنس لسنة 

 المجموع الكلي  القطاع الخاص القطاع العام نوع االصابة
 المجموع  أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور

 2 0 2 0 2 0 0 اصابة ممیتة

 384 5 379 4 189 1 190 اصابة غیر میتة

 386 5 381 4 191 1 190 المجموع



  
  
 

  

  

 2020- 12-31المحافظة لغایة القطاع و عدد المشاریع المشمولة بالضمان حسب 

 المجموع  القطاع التعاوني القطاع المختلط القطاع الخاص المحافظة

 1251 8 8 1235 نینوى

 5496 1 3 5492 كركوك

 2461 0 0 2461 دیالى

 2937 0 2 2935 االنبار

 30950 167 61 30722 بغداد

 3030 2 2 3026 بابل

 2764 6 2 2756 كربالء

 2239 5 2 2232 واسط

 2068 1 0 2067 صالح الدین

 4138 1 1 4136 النجف

 2191 0 0 2191 القادسیة

 1265 0 0 1265 المثنى

 3436 0 0 3436 ذي قار

 1263 1 0 1262 میسان

 6287 0 4 6283 البصرة

 71776 192 85 71499 المجموع

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  

 2020- 12- 31المحافظة لغایة الملكیة و عدد المشاریع المشمولة بالضمان حسب

 المحافظة
 المجموع  اجنبیة عربیة عراقیة

Iraqi Arabic Foreign Total 

 1251 23 1 1227 نینوى

 5496 0 2 5494 كركوك

 2461 0 0 2461 دیالى

 2937 0 0 2937 االنبار

 30950 1311 379 29260 بغداد

 3030 0 0 3030 بابل

 2764 19 3 2742 كربالء

 2239 5 2 2232 واسط

 2068 0 0 2068 صالح الدین

 4138 0 0 4138 النجف

 2191 0 0 2191 القادسیة

 1265 6 0 1259 المثنى

 3436 0 0 3436 ذي قار

 1263 32 0 1231 میسان

 6287 180 65 6042 البصرة

 71776 1576 452 69748 المجموع

  

  

  

  

  

  



  
  
 

  

  2020  -12-31لغایة   المحافظةو لجنساالعمال المشمولین بالضمان حسب القطاع وعدد 

 المحافظة
 المجموع الكلي القطاع التعاوني القطاع المختلط القطاع الخاص

 مجموع أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور

 5172 805 4367 5 4 5 122 795 4241 نینوى

 19080 691 18389 2 1 1 5 688 18383 كركوك

 6175 0 6175 0 0 0 0 0 6175 دیالى

 6091 292 5799 0 0 5 101 287 5698 االنبار

 93586 18866 74720 147 186 1963 4124 16756 70410 بغداد

 10162 807 9355 4 1 8 22 795 9332 بابل

 9717 317 9400 15 3 14 24 288 9373 كربالء

 15853 345 15508 5 2 31 135 309 15371 واسط

 9708 83 9625 0 0 0 79 83 9546 صالح الدین

 18858 620 18238 0 10 0 1 620 18227 النجف

 3570 238 3332 0 0 0 0 238 3332 القادسیة

 2719 202 2517 0 0 0 0 202 2517 المثنى

 15637 0 15637 0 0 0 0 0 15637 ذي قار

 7136 84 7052 0 23 0 0 84 7029 میسان

 29001 635 28366 0 0 5 47 630 28319 البصرة

 252465 23985 228480 178 230 2032 4660 21775 223590 المجموع

  

  

  

    

  

  

  



  
  
 

  2020-12-31لغایة والمحافظة  عدد العمال المشمولین بالضمان حسب الجنسیة والقطاع والجنس

 المحافظة
 المجموع الكلي العمال االجانب العمال العرب العمال العراقیین

 مجموع  أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور

Male Female Male Female Male Female Male Female Total 

 5172 805 4367 1 0 0 0 804 4367 نینوى

 19080 691 18389 0 0 0 1 691 18388 كركوك

 6175 0 6175 0 0 0 0 0 6175 دیالى

 6091 292 5799 7 0 0 0 285 5799 االنبار

 93586 18866 74720 1667 157 5 517 17194 74046 بغداد

 10162 807 9355 45 65 0 0 762 9290 بابل

 9717 317 9400 14 9 0 10 303 9381 كربالء

 15853 345 15508 0 8 0 0 345 15500 واسط

 9708 83 9625 3 0 0 183 80 9442 صالح الدین

 18858 620 18238 31 33 0 23 589 18182 النجف

 3570 238 3332 59 2 0 0 179 3330 القادسیة

 2719 202 2517 7 118 0 8 195 2391 المثنى

 15637 0 15637 0 0 0 0 0 15637 قارذي 

 7136 84 7052 13 0 0 22 71 7030 میسان

 29001 635 28366 33 147 0 160 602 28059 البصرة

 252465 23985 228480 1880 539 5 924 22100 227017 المجموع
  

  

  

  

    

  

  

  



  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2020-12-31دد المتقاعدین المضمونین حسب القطاع ونوع التقاعد  والجنس لغایة ع

 القطاع
 المجموع الكلي  تقاعد العجز تقاعد الخلف تقاعد الشیخوخة

 المجموع  أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور

 15193 1285 13908 193 1397 97 7006 995 5505 الخاص

 2226 316 1910 26 70 16 613 274 1227 المختلط

 291 81 210 10 20 2 65 69 125 التعاوني

 17710 1682 16028 229 1487 115 7684 1338 6857 المجموع



  
  
 

  

  

  

   2020- 12- 31لغایة   المحافظةو عدد المتقاعدین المضمونین حسب نوع التقاعد والجنس

 المحافظة
 المجموع الكلي تقاعد العجز تقاعد الخلف تقاعد الشیخوخة

 المجموع  أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور أناث ذكور

 59 6 53 0 5 0 26 6 22 دھوك

 78 11 67 2 1 3 51 6 15 اربیل

 42 1 41 1 2 0 36 0 3 السلیمانیة

 1437 101 1336 9 107 8 643 84 586 نینوى

 673 33 640 5 48 8 319 20 273 كركوك

 414 29 385 5 42 3 217 21 126 دیالى

 196 1 195 1 8 0 157 0 30 االنبار

 10919 1295 9624 144 609 63 4348 1088 4667 بغداد

 493 44 449 4 65 8 240 32 144 بابل

 486 25 461 5 54 2 221 18 186 كربالء

 412 26 386 5 44 1 162 20 180 واسط

 146 5 141 0 10 2 89 3 42 صالح الدین

 380 25 355 19 179 0 108 6 68 النجف

 333 27 306 20 136 6 139 1 31 القادسیة

 85 1 84 1 12 0 56 0 16 المثنى

 230 9 221 3 40 3 145 3 36 ذي قار

 161 1 160 0 22 0 125 1 13 میسان

 1166 42 1124 5 103 8 602 29 419 البصرة

 17710 1682 16028 229 1487 115 7684 1338 6857 المجموع
  

  

  

  



  
  
 

  

 2020المحافظة لسنة و  والجنس القرض نوع عدد القروض الممنوحة حسب

 المحافظة
صندوق دعم المشاریع الصغیرة 

 المدرة للدخل
برنامج استراتیجیة التخفیف 

 المجموع الكلي من الفقر

 المجموع  أناث ذكور المجموع  أناث ذكور المجموع  أناث ذكور

 76 2 74 2 0 2 74 2 72 نینوى

 116 21 95 0 0 0 116 21 95 كركوك

 172 18 154 0 0 0 172 18 154 دیالى

 140 7 133 0 0 0 140 7 133 االنبار

 924 164 760 52 1 51 872 163 709 بغداد

 470 53 417 10 0 10 460 53 407 بابل

 218 45 173 3 2 1 215 43 172 كربالء

 181 12 169 0 0 0 181 12 169 واسط

 198 51 147 0 0 0 198 51 147 صالح الدین

 447 29 418 2 0 2 445 29 416 النجف

 228 18 210 2 1 1 226 17 209 القادسیة

 193 14 179 1 0 1 192 14 178 المثنى

 153 24 129 7 2 5 146 22 124 ذي قار

 142 12 130 2 0 2 140 12 128 میسان

 351 19 332 2 0 2 349 19 330 البصرة

 4009 489 3520 83 6 77 3926 483 3443 المجموع
  

  

  

  

  

  

  

 2020لسنة  والمحافظة  الجنسحسب عدد المقترضین ضمن التاھیل المجتمعي  

 المجموع  أناث ذكور المحافظة

 0 0 0 نینوى
 8 0 8 بابل

 0 0 0 كربالء 

 8 0 8 المجموع



  
  
 

  

 2020لسنة المحافظة و والقطاع الجنس عدد الفحوصات الفسلجیة والمختبریة حسب

 المحافظة

 الفحوصات المختبریة الفحوصات الفسلجیة
 المجموع الكلي 

 المجموع قطاع خاص قطاع عام المجموع قطاع خاص قطاع عام

 المجموع  أناث ذكور المجموع  أناث ذكور أناث ذكور المجموع  أناث ذكور أناث ذكور

 365 0 365 71 0 0 0 71 294 0 0 0 294 نینوى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كركوك

 269 26 243 93 0 0 0 93 176 0 0 26 150 دیالى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 االنبار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بغداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بابل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كربالء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واسط

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صالح الدین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النجف

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 القادسیة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المثنى

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذي قار

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 میسان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البصرة
مركز 

 6419 1076 5343 1787 0 0 421 1366 4632 0 13 3964655 الدائرة 

 7053 1102 5951 1951 0 0 421 1530 5102 0 13 681 4408 المجموع

  

  



القسم الثاني

الجـــــــــــداول التجمیعیة 



Table (2)

المجموعزھوربراعم أطفال

ChildrenBaraamZhoorTotalAged
Hanan houses 

for severly 
disabled 

Nursing 
houses for 

disabled
Total

01120024Ninevehنینوى
01011057Kirkukكركوك
01010023Diyalaدیالى

00000055Al-Anbarاالنبار
1225613850Baghdadبغداد
01121069Babylonبابل

11021159Kerbelaكربالء
01011013Wasitواسط

21030025Salah Al-Deenصالح الدین
01011035Al-Najafالنجف

11131015Al-Qadesyiaالقادسیة
01010023Al-muthannaالمثنى
11131048Thi-Qarذي قار
00001045Maysanمیسان
01011013Al-Basrahالبصرة

61462615281124Totalالمجموع

State care centres for young girls and boys

* مالحظة دور الدولة  تقسم الى دور الدولة لالطفال حیث تكون بطبیعة الحال مختلطة ویطلق على الدار التي ترعى 
المستفیدین من االوالد (دار البراعم) وعلى الدار التي ترعى المستفیدات ( دار الزھور)

*Note: State care houses  are divided into houses for boys which called (Baraam house) and 
others for girls named (Zhoor house)

عدد وحدات  ذوي  اإلعاقة  واإلحتیاجات  الخاصة حسب المحافظة ونوع الوحدة
Number of social care units by governorate and type of unit

جدول  (2)

المحافظة

دور تأھیل االحداث واالیتام والمقطوعین  *

ً  دور كبار السن دور ذوي  دور الحنان للعاجزین كلیا
المجموع الكلياالحتیاجات الخاصة

Governorate



المجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورالمجموع أناثذكور
No.MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

26339343682346161507245185430

1520718939658651239754151

218515934412112311819

8119939202913496258754000

1242724161143359124951407353247600

  عدد وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة وعدد المستفیدین الموجودین والداخلین  حسب الجنس ونوع الوحدة

Actual number of social care units, beneficiaries (presents, Enrolled, departures)  by sex and unit type 

Table (3)جدول  (3)

الوحدات 
العدد

المغـــــــــــادرونالداخــــــــــــلونالموجـــــودون

Units
PresentsEnrolledDepartures

Totalالمجموع

State care houses for 
kids (boys and girls)

دور الحنان للعاجزین كلیاً 
Hanan houses for 
complete 
incapabilitypeople

دور ذوي االحتیاجات 
الخاصة

Nursing houses for 
disabled

 Nursing houses of oldدور كبار السن
and disabled people

دور تأهیل االحداث 
واالیتام والمقطوعین



Table (4)

مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

less than  2139600000000002139604أقل من 4
6_42524490000003201444643451685136_4
9_65040900000000005040909_6

12_981611420009122195736413211047437148412_9
15_127755132000000000775513215_12
18_1585124209000624110300014716531218_15
20_1800000000055530385855530385820_18
30_200000004558103664511111110321430_20
40_30000000392867463783856515040_30
50_4000000022133530215152348650_40
55_5000012364877141962538498755_50
60_5500020294910100021295060_55
65_6000035245900000035245965_60
70_6500069249300000069249370_65

 more than 0007176147000000717614770 70فأكثر
33934368220718939618515934419939202913272416114335Totalالمجموع 

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة حسب نوع الوحدة وفئات العمر والجنس
Number of beneficiaries in social care units by unit type, age group and sex

جدول  (4)

الفئة 
العمریة

دور تأھیل االحداث واالیتام 
ً دور كبار السنوالمقطوعین المجموع الكليدور ذوي االحتیاجات الخاصة دور الحنان للعاجزین كلیا

Age group State care houses for kids Aged
Hanan houses for 

complete incapability 
people 

Disabled nursing housesTotal



Table (5)

مجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

3629650000004734818363146Ninevehنینوى
31031941300067148110718125Kirkukكركوك
110110000001351824529Diyalaدیالى

000000000663298663298Al-Anbarاالنبار
562002569311420748159207884408129210818811962Baghdadبغداد
1441819827000135123258168135303Babylonبابل

40949151631137013720899307400124524Kerbelaكربالء
606581300011516221335Wasitواسط

677113800000070289813799236Salah Al-Deenصالح الدین
21021207270001524719919354247Al-Najafالنجف

171229148220005721788841129Al-Qadesyiaالقادسیة
11011000000241640351651Al-muthannaالمثنى
1413277411000952712211644160Thi-Qarذي قار
00085130001495220115757214Maysanمیسان
1552017153200015924472976Al-Basrahالبصرة

33934368220718939618515934419939202913272416114335Totalالمجموع

عدد المستفیدین الموجودین في وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات  الخاصة  حسب نوع الوحدة والجنس والمحافظة 
Number of beneficiaries in social care units by unit type, governorate and sex 

 جدول  (5)

المحافظة 

دور تأھیل االحداث واالیتام 
ً دور كبار السنوالمقطوعین المجموع الكليدور ذوي االحتیاجات الخاصة دور الحنان للعاجزین كلیا

Governorate
State care houses for kids Aged 

Hanan houses for 
complete 

incapabilitypeople 
Disabled nursing housesTotal



جدول  (6)

مجموع أناثذكورمجموع أناثذكورمجموع أناثذكورمجموع أناثذكورمجموع أناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

less than  891700000000089174أقل من 4
6_430300000013380213136802166_4
9_6110110008715192952872111023139_6

12_94386129000347000469013612_9
15_1214014000000109561651235617915_12
18_15173181910000000001731819118_15
20_1860600000000060620_18
30-206139100000000362763976616330-20

40-30808000101230233203240-30

50-4000000000010110150-40

60-501101116385400020229386760-50

70-60551025123700000030174770-60

more than 34717153200000020193970 70فأكثر

34616150758651231211234962587549124951407Totalالمجموع

عدد المستفیدین الداخلین الى وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة حسب فئات العمر ونوع الوحدة والجنس 

Table (6)

الفئات 
العمریة

دور تأهیل االحداث واالیتام 
والمقطوعین

المجموع الكليدور ذوي  االحتیاجات الخاصةدور الحنان للعاجزین كلیاً دور كبار السن 

Age group State care houses for kids Aged
Hanan houses for complete 

incapability people 
Disabled nursing houses Total

Number of beneficiaries Enrolled in social care units by age group, unit type and sex



Table (7)جدول (7)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

3281816222251000214061Ninevehنینوى
3279220114191801323769Kirkukكركوك
51142015541419300472673Diyalaدیالى

01510055226201181230Al-Anbarاالنبار
4144503433334544186279219513271449720Baghdadبغداد
1071523561488826743281128209Babylonبابل

111257228496515237001113130243Kerbelaكربالء
01116624468141001413273Wasitواسط

2171057813614410402969Salah Al-Deenصالح الدین
7101413151461182311107351124Al-Najafالنجف

1220111471813121222106262124Al-Qadesyiaالقادسیة

1635754601281300234770Al-muthannaالمثنى
1620852310720191413401187110197Thi-Qarذي قار
106531654441311252954Maysanمیسان
10208012118931110354075Al-Basrahالبصرة

102109245160110100126132104180268520142196912222191Totalالمجموع

عدد العاملین في وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة حسب الشھادة والجنس والمحافظة 

Number of employees in social care units by certificate, sex and governorate 

المحافظة

المجموع الكليشهادات علیااعدادیة

Governorate PreparatoryHigher degreesTotal
بكالوریوسدبلوممتوسطةابتدائیة أمي 

IllitrateBachelor Diploma Intermediate Primary



 Table (8) 

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

 000011107161760874691118209Director andالمدیر والمعاون
associate

باحث ومرشد 
 4100000143741124786124210Social researcherاجتماعي

and guide

000001181969301862152265317Teacherمعلم

coach 512146102052516540242109151المدرب

046123711014100142640Educator or nannyالمربي او المربیة

432461114122133100552984supervisorالمراقب

 215211829322240464030118123241Administrationموظف االدارة
employee

4675109852124464441200188206394Service employeeموظف الخدمات

30190702021000033134Driverسائق

01414226223200151429storeامین مخزن

أمي 

عدد العاملین في وحدات ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة  حسب الشھادة والجنس والعنوان الوظیفي  
Number of employees in social care units by certificate, gender and career title

جدول(8)

العنوان الوظیفي

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Career Title
PrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigher 

degrees total Illitrate



 Con. table  (8) 

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

2815291617582230004364107Craftsmanحرفي

111171141220230124005452106Associateمعین

001021101424592115474693medical staffكادر طبي او صحي 

401931136002200042850Guardحارس

2114241015414435120008937126Othersاخرى 

102109245160110100126132104180268520142196912222191Totalالمجموع

تابع جدول  (8)

العنوان الوظیفي

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةأمي 

Career Title
IllitratePrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigher 

degrees total



Table  ( 9 )

واسطكربالءبابلبغداداالنباردیالىكركوكنینوى

NenavahKirkukDiyalaAl-AnbarBaghdadBabylonKerbelaWasit

—77740798001801132766411001880012000
3340300025612901580500300Fuel and oil—الوقود 

 11003505024600950300Spare parts—ادوات احتیاطیة
21005001517184600175500stationery—قرطاسیة

11457501015578770125120Water—ماء
255075050521951070700240Electricity—كھرباء
 2000250203964944010050Others—اخرى

122355600170210496541019001210Total—المجموع

329075010259551400250100Maintenance expenses—مصروفات صیانة
1120500259020101020040Printing expenses—مصروفات طبع 
250100018035225000Transport expenses—مصروفات نقل

5522060002506634902250080000Building rent—ایجار مدفوع للمبنى

 48050049715120010050Other—اخرى

603608750285766215283608550190Total—المجموع

—150335941506352109477748702925013400

0025024588861127005160023400Nursery revenues—المعھد 

13282800218001090000Transport revenues— نقل

030000177450010000Financial assistants—تبرعات ومساعدات

02000098310000Other revenues— اخرى

—132828500025027564461236005260023400

—-17507-89150-385646969487302335010000

—   بیانات غیر متوفرة 

مصروفات وایرادات في وحدات ذوي اإلعاقة واإلحتیاجات الخاصة في القطاع الخاص حسب المحافظة (بااللف) دینار 

Expenditures and revenues of the role of the disabled in the private sector by governorate  (in thousand) dinars
جدول ( 9)

التفاصیل

المحافظة 

Details

Wages and salaries paidاالجور والرواتب المدفوعة

المستلزمات 
السلعیة

Commodity 
requirement

المستلزمات 
الخدمیة

Service 
requirement

Total expendituresمجموع المصروفات

Revenuesاالیرادات

Total revenueمجموع االیرادات

Net revenue* المبلغ الصافي

* المبلغ الصافي = مجموع االیرادات (-) مجموع النفقات (المصروفات)



المجموع الكليالبصرةمیسان ذي قارالمثنىالقادسیةالنجفصالح الدین

Salah-AldeenAl-NajafAl-QadesyiaAl-muthannaThi-QarMissanAl-BasrahTotal

16460036000—26000—155007—1591493

105287—25002—6200—1507200الوقود

28850—400—3000—1003000ادوات احتیاطیة
32774—350—6000—2506000قرطاسیة

25708—780—3600—2003600ماء
65151—2400—1200—32001386كھرباء
21369—0—0—00اخرى

279139—28932—20000—390021186المجموع

36705—2000—1700—3001800مصروفات صیانة

13225—0—500—250800مصروفات طبع 

22185—0—250—0500مصروفات نقل

818010—15000—18000—240028000ایجار مدفوع للمبنى

36690——2500—03500اخرى
926815—17000—22950—295034600المجموع

17145091786—68950—200939—2797447
4267676Nursery revenues—1500100—117500—72000115000المعھد 
185528Transport revenues—20000—0—00 نقل

33450Financial assistants—0—0—00تبرعات ومساعدات
88840Other revenues—130—0—00اخرى

72000115000—117500—1520230—4575494
-9945023214—48550—1319291—1778047

المستلزمات 
 Service requirementServiceالخدمیة

requirement

Con. table(9) تابع جدول (9)

التفاصیل

المحافظة 

Details

Wages and salaries paidاالجور والرواتب المدفوعة

المستلزمات 
السلعیة

Commodity 
requirement

Commodity 
requirement

Net revenue* المبلغ الصافي

* المبلغ الصافي = مجموع االیرادات (-) مجموع النفقات (المصروفات)
—   بیانات غیر متوفرة 

Total expendituresمجموع المصروفات

Revenuesاالیرادات

Total revenueمجموع االیرادات



Table ( 10 )

The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

Lands—————االراضي
Buildings—————مباني ومنشآت

Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
1971500197217744Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
100000200800Mold&itemsعدد وقوالب

4760900476142848Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

6832400693261392Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
3000000300027000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
1500000300012000Mold&itemsعدد وقوالب

1700000170015300Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

6200000770054300Totalالمجموع
* القیمة الدفتریة في 1/1 : ھي عبارة عن كلفة الشراء مطروحا منھا االندثار المتراكم لغایة 12/31 من السنة السابقة .

.Book value in 1/1: It is the purchase cost minus the accumulated depreciation up to 12/31 of the previous year *

** القیمة الدفتریة في 31/12: وھي تساوي القیمة الدفتریة في 1/1 + إجمالي اإلضافات - األصول الثابتة المستبعدة - انقراض العام الحالي.

.Book value on 12/31: It equals the book value in 1/1 + total additions - excluded fixed assets - extinction of the current year **

قیمة الموجودات الثابتة  في دور ذوي اإلعاقة  واإلحتیاجات الخاصة  للقطاع الخاص حسب المحافظة  (بااللف) دینار 
Value of fixed assets inthe role of the disabled  for the private sector by governorate (in thousand) dinars

جدول  ( 10 )

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset typeGovernorate

Nenavahنینوى

Kirkukكركوك

Diyalaدیالى



The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي
00000Buildingsمباني ومنشآت

1500015135Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

2500025225Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

4000040360Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

3000000001200002880000Buildingsمباني ومنشآت
3125010000322529025Equipmentاآلت ومعدات
1500010000160014400Transportsوسائط النقل
3560000712028480Mold&itemsعدد وقوالب

4710000047100423900Furnituresاثاث واجھزة مكتب
4880000976039040othersاخرى

3601650200001888053414845Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
9700009708730Equipmentاآلت ومعدات
1700000170015300Transportsوسائط النقل
60000120480Mold&itemsعدد وقوالب

3800000380034200Furnituresاثاث واجھزة مكتب
1500003001200othersاخرى

6680000689059910Totalالمجموع

Baghdadبغداد

Con. table(10) یتبع جدول  ( 10 )

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset typeGovernorate

Al-Anbarاالنبار

Babylonبابل



The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي
00000Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

5000005004500Furnituresاثاث واجھزة مكتب
80000016006400othersاخرى

1300000210010900Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

200000008000192000Buildingsمباني ومنشآت
100001090Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
100002080Mold&itemsعدد وقوالب

120000500115010350Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

21220005009180202520Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
3200000320028800Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

110000011009900Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

4300000430038700Totalالمجموع

Governorate

كربالء

Wasitواسط

Con. table(10) یتبع جدول  ( 10 )

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset type

Kerbela

Salah-Aldeenصالح الدین



The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي
00000Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

9600150000246022140Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

9600150000246022140Totalالمجموع
Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت
Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
00000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

750150000157514175Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

750150000157514175Totalالمجموع
Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت
Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع

Asset typeGovernorate

Al-Qadesyiaالقادسیة

Con. table(10)یتبع جدول  ( 10 )

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Al-Najafالنجف

Al-muthannaالمثنى

Thi-Qarذي قار



The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي
10000496Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
00000Mold&itemsعدد وقوالب

1750000175015750Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

1760000175415846Totalالمجموع
Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت
Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع
00000Landsاالراضي

3200100001280043072096Buildingsمباني ومنشآت
1229151000012392111524Equipmentاآلت ومعدات
3200010000330029700Transportsوسائط النقل
52300001046041840Mold&itemsعدد وقوالب

62970930000065971593738Furnituresاثاث واجھزة مكتب
58300001166046640othersاخرى

40953243200002317863895538Totalالمجموع

Con. table(10)تابع جدول  ( 10 )

المجموع 
All Totalالكلي

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset typeGovernorate

Missanمیسان

Al-Basrahالبصرة

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)



القسم الثالث

دور تأھیل اإلحداث واألیتام والمقطوعین



Table (11)

مجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورالمجموع أناثذكور

UnitMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

2100362965891771421Ninevehنینوى 

15031031303202Kirkukكركوك

13011011101202Diyalaدیالى 

742556200256438612932125157Baghdadبغداد 

2601441814014134Babylonبابل

274409491731819117318191Kerbelaكربالء

140606606303Wasitواسط

318067711386139100121931Salah Al-Deenصالح الدین

15021021808000Al-Najafالنجف 

275171229000044Al-Qadesyiaالقادسیة

1501101111011101Al-muthannaالمثنى

2501413275510404Thi-Qarذي قار 

150155203478210Al-Basrahالبصرة 

261234339343682336161497245185430Totalالمجموع 

0

Enrolled kids Departures

عدد الوحدات الموجودین والداخلین والمغادرین  في دور تأھیل األحداث واألیتام والمقطوعین  حسب المحافظة

Number of social care units, actual Enrolled people,  departures and employees in state state care houses  by governorate 

جدول (11)

 الوحدات المحافظة 
المغادرونالداخلونالموجودون

Governorate Presents
السعة

Capacity



Table (12)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

6150041989382362965Ninevehنینوى 

0000001001209031031Kirkukكركوك

00209000000011011Diyalaدیالى

91511141014233613228956200256Baghdadبغداد 

00001152513014418Babylonبابل

0020225016215540949Kerbelaكربالء

000000100050606Wasitواسط

574615141012151218206771138Salah Al-Deenصالح الدین

00003050904021021Al-Najafالنجف 

000010615556171229Al-Qadesyiaالقادسیة

00000020207011011Al-muthannaالمثنى

114226022052141327Thi-Qarذي قار

01223250104015520Al-Basrahالبصرة 

2139252450408161775585124339343682Totalالمجموع
000

6-49-612-915-12

 عدد المستفیدین الموجودین في دور تأھیل األحداث واألیتام  والمقطوعین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 
Number of current beneficiaries in state care houses by age group, sex and  governorate

 جدول (12)

المحافظة

المجموع الكلي15فأكثر   أقل من 4

Governorate 4  less thanMore than 15Total



المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

22238321929828279052142

126532874510232144

242377121089516364985

122214162142058235477

000013105002015621

000126623220131124

131111532230131023

226489154181111176047107Divorceطالق

000010100202246Abandonmentھجر

000000021100134Separationافتراق

11110201301315182038

02000100090001212

000000000000000kidnaped

01326211265313292554

0030000200815111728

000000000100011

000000001041151116
2139252450408161775585124339343682 Totalالمجموع

حاالت 
التفكك 
األسري

Household
breakdown 

 cases

Homless and mendicityالتشرد والتسول

Otherأخرى

الخطف
قرار قاضي

ضال الطریق
مجھول مصیر االبوین

االتجار

paranty not identify

lost

judjed

15-12

One or both of them are in 
prison

Fatherlessفاقد األب

Motherlessفاقد األم

Parentlessفاقد األبوین

parents Unknown مجھول األبوین

 Disability of one or both ofعوق أحد األبوین أو كالھما
parents

Chronic disease of one of 
the parents or both of them مرض مزمن أحد األبوین أو كالھما

سجن أحد األبوین أوكالھما

Trade

عدد المستفیدین الموجودین في دور تأھیل األحداث واألیتام والمقطوعین حسب الحالة االجتماعیة والصحیة وفئات العمر والجنس
Number of current beneficiaries in state care houses by social and health condition,age group and sex 

Table (13)جدول  (13)

الحالة االجتماعیة والصحیة 

المجموع الكلي15فأكثر   أقل من 4

Social and health condition 
4  less thanMore than 15Grand total 6-49-612-9



Table (14)جدول (14) 

أناثذكور
MaleFemaleTotal

246
12921

442670Firstاألول
19928Secondالثاني
261137Thirdالثالث
25429Fourthالرابع

29837Fifthالخامس
241135Sixthالسادس

16769236Primary totalمجموع األبتدائیة
16319Firstاألول
16622Secondالثاني
9615Thirdالثالث

411556Intermediate totalمجموع المتوسطة
8513Fourthالرابع

101Fifthالخامس
112Sixthالسادس

10616Preparatory totalمجموع األعدادیة
202التعلیم الجامعي

234103337  totalالمجموع 

 under kindergarten ageسن االحضانة
kindergarten age سن الریاض

Primaryاألبتدائیـــة

Intermediateالمتوسطة

Preparatoryاألعدادیة

University education

عدد المستفیدین الموجودین في دور  تأھیل األحداث واألیتام  والمقطوعین (حالیا في التعلیم  ) حسب المرحلة الدراسیة والجنس
Number of current beneficiaries in state care houses( whom attended a school only) by school grade and gender 

المرحلة الدراسیة
الجنس

School gradeالمجموع الكلي  Sex



جدول (15) 

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000414800008917Ninevehنینوى

000000003000303Kirkukكركوك

00100000000011011Diyalaدیالى

10195771616104231114386129Baghdadبغداد

00001050503014014Babylonبابل

223015247284522717318191Kerbelaكربالء

00000010050606Wasitواسط

23442181681068106139100Salah Al-Deenصالح الدین

000030401000808Al-Najafالنجف

000000000000000Al-Qadesyiaالقادسیة

00000020207011011Al-muthannaالمثنى

1100240020005510Thi-Qarذي قار

000211012000347Al-Basrahالبصرة

1525131354329529113344628336161497Totalالمجموع

9-612-915-12

 عدد المستفیدین الداخلین  في دور تأھیل األحداث واألیتام والمقطوعین حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 
Number of beneficiaries Enrolled in state care houses  by governorate, age group and sex  

Table (15)

المحافظة
المجموع الكلي15فأكثر   أقل من 4

Governorate
4  less thanMore than 15Total

6-4



Table (16)جدول (16)

أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

51004000000001000Ninevehنینوى
0000000000002000Kirkukكركوك
0000000010000100Diyalaدیالى
76642001065201000Baghdadبغداد
0003000000000000Babylonبابل

02100161601600000310100Kerbelaكربالء
0000001000000010Wasitواسط

0345290000300000Salah Al-Deenصالح الدین
0000000000000000Al-Najafالنجف 

0003000000000000Al-Qadesyiaالقادسیة
0010000000000000Al-muthannaالمثنى
0000200000000000Thi-Qarذي قار
0280000000000000Al-Basrahالبصرة

1223119732091807550351110Totalالمجموع

Governorate

Number of beneficiaries departed state care houses by reason of departure, gender , and governorate

المحافظة

سوء سلوكھروب وتسرب

Dismissal 
decision

SicknessDeathEscape or slippingbad behavior

*تسفیر ویقصد بة تسفیر االجانب ممن یخالفون االقامة

وفاة مرض قطع عالقةبناء على طلبھتسلیم الى اسرتھالتبني 

Adoption
Delivered to 

his or her 
family

by to his or 
her request

عدد المستفیدین المغادرین في دور تأھیل األحداث واألیتام والمقطوعین حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة 



 Con. table (16)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000000001071421Ninevehنینوى
0000000000202Kirkukكركوك
0000000000112Diyalaدیالى
42500083323632125157Baghdadبغداد
1000000000134Babylonبابل

000000000017318191Kerbelaكربالء
1000000000303Wasitواسط

0000221000121931Salah Al-Deenصالح الدین
0000000000000Al-Najafالنجف 

0000010000044Al-Qadesyiaالقادسیة
0000000000101Al-muthannaالمثنى
2000000000404Thi-Qarذي قار
00000000008210Al-Basrahالبصرة

8250021143336244186430Totalالمجموع

Governorate  total

المجموع الكلي

 Attaining theالمحافظة
legal age

GraduationOther

*تسفیرزواج

MarrageTravelling

إكمال السن 
اخرى التخرجالقانوني

یتبع جدول (16)



جدول  (17)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

028181212104500152944Ninevehنینوى 
320000010211014711Kirkukكركوك
0071001111630015621Diyalaدیالى
391413894526925034070110Baghdadبغداد 

55583445229911293463Babylonبابل
089131410212400281745Kerbelaكربالء
0152313210610018725Wasitواسط

20795761345110292251Salah Al-Deenصالح الدین
008107503114400301343Al-Najafالنجف 

10555515633900212748Al-Qadesyiaالقادسیة
15046331046500162238Al-muthannaالمثنى
61545146266571100394887Thi-Qarذي قار

00710003440510121325Al-Basrahالبصرة 
21477968484534332934828335296315611Totalالمجموع

PrimaryIntermediatePreparatory

أمي

IlliterateDiplomaBachelorHigher degreesTotal

عدد العاملین في دور تأھیل األحداث واألیتام والمقطوعین حسب الشھادة والجنس والمحافظة 

 Number of employees in state care houses bycertificate, sex, and governorate  

Table (17)

المحافظة

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Governorate



 Table (18) 

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000013143142002212748Director and associateالمدیر   والمعاون

باحث ومرشد 
 1100000000262623293059Social researcherاجتماعي

and guide

000001121518162510334679Teacherمعلم

coach 001013520122009817المدرب

046123711014100142640Educator or nannyالمربي او المربیة

2070759010310029635supervisorالمراقب

 0031526133610300272552Administrationموظف االدارة
employee

1333242557000013004368111Service employeeموظف الخدمات

30190702021000033134Driverسائق

01414226223200151429storeامین مخزن

2815291617582230004364107Craftsmanحرفي
21477968484534332934828335296315611Totalالمجموع

 total

  عدد العاملین الموجودین  في دور تأھیل األحداث واألیتام  والمقطوعین حسب الشھادة والجنس والعنوان الوظیفي  

Number of employees in state care  by certificate, sex and career Title  

جدول(18)

العنوان الوظیفي

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Career Title
PrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelor

Higher 
degrees

أمي

Illiterate



القسم الرابع

دور رعــــایة كبـــــار الســـــــن 



 Table (19) 

المجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورالمجموع أناثذكوراھلي حكومي 

GovermentalPrivateMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

110509413314224Kirkukكركوك

62431493114207314576472471Baghdadبغداد

110441982777148614Babylonبابل

110401516313588311Kerbelaكربالء

110205813134134Wasitواسط

110482072731441115Al-Najafالنجف

110501482222410111Al-Qadesyiaالقادسیة

110217411505303Thi-Qarذي قار

110448513202404Maysanمیسان 

1105517153211210414Al-Basrahالبصرة

1511468620718939658651239754151Totalالمجموع

عدد الوحدات والسعة  والموجودین والداخلین والمغادرین في دور  كبار السن  حسب المحافظة

Number and capacity of social care units, Presents, Enrolled people,  departures and employees in nursing houses of  old   by governorate

جدول  ( 19)

المحافظة 

عدد 
السعةالوحدات

المغادرونالداخلون الموجودون

Governorate
PresentsEnrolled  Departures

No.unitsCapacity

نوع الوحدة 
unit kind



المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00000042529413

7288201918336264293114207

0031111025419827

2536203154151631

10011002355813Wasit

121070308520727

013130315514822

10201111227411

00000075108513Maysanمیسان 

00001454117171532

12362029352469247176207189396

Thi-Qarذي قار

Al-Basrahالبصرة

Totalالمجموع

Al-Qadesyia

Kirkukكركوك

Baghdadبغداد

Babylonبابل

Kerbelaكربالء

واسط

Al-Najafالنجف 

القادسیة

55-5060-5565-6070-65

عدد المستفیدین الموجودین في  دور كبار السن حسب فئات العمر والجنس والمحافظة

Number of current beneficiaries in nursing houses of old by age group, sex and governorate 

Table (20)جدول(20)

المحافظة

المجموع الكلي70 فأكثر

Governorate
 more than 70 Total



FemaleأناثMaleذكور

303Otherاخرى

207189396Totalالمجموع

000Masterماجستیر
000Doctorateدكتوراه

121123Bachelorبكالوریوس
202High diplomaدبلوم عالي

181028Preparatoryاعدادیة
8412Diplomaدبلوم

483482Primaryابتدائیة
141832Intermediateمتوسطة

5669125illiterateامي
464389Read and writeیقرأ ویكتب

عدد المستفیدین الموجودین في  دور كبار السن  حسب الحالة العلمیة والجنس

Number of current beneficiaries in nursing houses of old  by educational status and sex 

Table (21)جدول(21)

الجنس                   sexالحالة العلمیة
Educational status  المجموع الكليTotal



جدول(22)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

60200212009413كركوك

27552812212112185893114207بغداد

413071560019827بابل

9621321601151631كربالء

50000107005813Wasitواسط

325280430020727النجف 

425034210114822القادسیة

51002003007411ذي قار

12004231008513Maysanمیسان

12900520400171532البصرة

7678451553352851510207189396المجموع

Total

Thi-Qar

Al-Basrah

Total

Kirkuk

Baghdad

Babylon

Kerbela

Al-Najaf

Al-Qadesyia

عدد المستفیدین الموجودین في دور كبار السن حسب الحالة االجتماعیة والجنس والمحافظة

Number of current beneficiaries in nursing houses of old by social status, sex and governorate

Table (22)

 المحافظة

 ً المجموع الكليمنفصلأرملمطلقمتزوجلم یتزوج ابدا

Governorate SingleMarriedDivorcedWidowerSeparated



Table (23)جدول(23)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

8531102752114492776Disabledالعجز بسبب العوق

342201712015322355Agedالعجز بسبب الشیخوخة

 0903071141217234063Chronicمرض مزمن
disease

115132017425832348881169No supporterعدم وجود معیل

Relative wish 000021337312719رغبة االھل

0201030110178mendicityالتسول

1201010010246Otherاخرى

13371828291953229483207189396Totalالمجموع

عدد المستفیدین الموجودین في دور كبار السن حسب أسباب التواجد وفئات العمر والجنس

Number of current beneficiaries in nursing houses of old  by reason of existence age group and sex

سبب التواجد 

المجموع الكلي70 فأكثر
Reason of 
existence

55-5060-5565-6070-65More than 70



Table (24)جدول(24)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000002110314Kirkukكركوك

211618856299314576Baghdadبغداد

02223010137714Babylonبابل

1111120100358Kerbelaكربالء

1001000002134Wasitواسط

1000100011314Al-Najafالنجف 

1101001000224Al-Qadesyiaالقادسیة

0010000040505Thi-Qarذي قار

0000200000202Maysanمیسان

0000000110112Al-Basrahالبصرة

615102315710517155865123Totalالمجموع

عدد المستفیدین الداخلین في دور  كبار السن  حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 

Number of beneficiaries Enrolled in nursing houses of old  by age group, sex and governorate

المحافظة

المجموع الكلي70 فأكثر

Governorate more than 70 
55-5060-5565-6070-65

Total



Table (25)جدول(25)

Grand totalno salaryGrand totalTotal

المجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

55-5004313317208223011395050-55

60-55244468148172514253955-60

65-60112101021123317153238276560-65

70-65168169321749471057792710665-70

more than 16241226285078372158657113670فأكثر 70

454245629010419411785202207189396Totalالمجموع

Age 
categories

عدد المستفیدین في دور كبار السن ممن یتقاضون راتباً والذین الیتقاضون حسب فئات العمر والجنس 

Number of beneficiaries Enrolled in nursing houses of old  by age group, sex and governorate

فئات العمر

المجموع الكلي راتب تقاعدي مدني -
عسكري

راتب شبكة الحمایة 
الذین ال یتقاضون راتبالمجموع الكلياالجتماعیة

Social protection net 
salary

pension civi 
servants-military 



Table (26)جدول(26)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

220000000000000000224Kirkukكركوك

71100054003013001135472471Baghdadبغداد

3102000000015100018614Babylonبابل

0000105000130000108311Kerbelaكربالء

000000120001000000134Wasitواسط
10001700002400000041115Al-Najafالنجف 

10003041001000100010111Al-Qadesyiaالقادسیة

100010000010000000303Thi-Qarذي قار

400000000000000000404Maysanمیسان 

20000041103201000010414Al-Basrahالبصرة

21412671981038245221469754151Totalالمجموع

Illness

المجموع الكليأخرى سوء سلوك

Death
Escape or 

slipping
Bad behaviorOtherTotal

* الدمج االسري : ھو محاولة الباحث االجتماعي رجوع المستفید الى اسرتھ

عدد المستفیدین المغادرین  في  دور  كبار السن  حسب اسباب المغادرة والجنس والمحافظة

Number of beneficiaries Enrolled in nursing houses of old  by age group, sex and governorate 

المحافظة

ً  على طلبھ ھروب وتسربوفاةمرض * دمج اسريقطع عالقةتسلیم الى اسرتھبناءا

Governorate
by his or her 

request

Delivered to 
his or her 

family

Dismissal by a 
decision

Household 
merging



Table (27)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

005500001022008715Kirkukكركوك

151487717623111100524092Baghdadبغداد

42651151609411321446Babylonبابل

00860031514500201333Kerbelaكربالء

0064300041340016925Wasitواسط

3460200120321017724Al-Najaf النجف

0181800150530026632Al-Qadesyiaالقادسیة

10410130111400017926Thi-Qarذي قار

0031315440310018725Maysanمیسان

101160103311300161430Al-Basrahالبصرة

1916683625133018337453521222126348Totalالمجموع

PrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigher degrees

أمي 

Total

عدد العاملین الموجودین في دور كبار السن حسب الشھادة والجنس والمحافظة

Number of current employees  in nursing houses of old by certificate, governorate and gender for 2019

جدول(27)

المحافظة

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Governorate Illaterate



 Table (28) 

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

0000003371131010241438Director and associateالمدیر   والمعاون

باحث ومرشد 
 3000000010191812242044Social researcherاجتماعي

and guide

coach 001131340111008816المدرب

 00013164506600201232Administrationموظف االدارة
employee

101336197631200000583997Service employeeموظف الخدمات

0063300001200011415Associateمعین

00000010141523202282048medical staffكادر طبي او صحي 

731821317231100049958Othersاخرى 

201661262993228336453724222126348Totalالمجموع

PrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigher degrees

أمي

 total

  عدد العاملین الموجودین في دور كبار السن حسب الشھادة  والجنس والعنوان الوظیفي  

Number of current employees in nursing houses of old  by certificate,career title and sex

جدول(28)

العنوان الوظیفي

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Career Title
Illaterate



Table (29 )جدول (29 ) 

Baghdad

140500
3000Fuel and oilالوقود 

 5000Spare partsادوات احتیاطیة
400stationeryقرطاسیة

850Waterماء
350Electricityكھرباء
 21090Othersاخرى

30690Totalالمجموع

750Maintenance expensesمصروفات صیانة

200Printing expensesمصروفات طبع 
100Transport expensesمصروفات نقل

850Building rentایجار مدفوع للمبنى
 21305Otherاخرى

23205Totalالمجموع

194395

160360Nursery revenuesالمعھد 

0Transport revenues نقل
148000Financial assistantsتبرعات ومساعدات

11600Other revenues اخرى

319960

125565

Revenues

Total revenue

Net revenue

ایرادات ومصروفات دور كبار السن  للقطاع الخاص حسب المحافظة (بألف ) دینار

income and expenditere old aged houses for private sector  by governoratw

بغداد

Total expenditures

االیرادات

Details

Wages and salaries paid

Commodity requirement

Service requirement

* المبلغ الصافي = مجموع االیرادات (-) مجموع النفقات (المصروفات)

التفاصیل

االجور والرواتب المدفوعة

المستلزمات السلعیة

المستلزمات الخدمیة

مجموع المصروفات

مجموع االیرادات

* المبلغ الصافي



Table(30)جدول ( 30) 

القیمة الدفتریة كما 
في1/1من بدایھ السنة

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات الثابتة 
المستبعدة

اندثار العام الحالي حسب 
المحاسبة الموحد

القیمة الدفتریة كما في 21/31 
نھایة السنة

Book value as at 
1/1 of the 
begining 

Capital additions 
during the year

Iraqi 
Dinars/fixed 

assets 
excluded 

Demise of the 
current 

year,according 

book division asat 
21/31at the end of the 

year

 00000Landsاالراضي
155000000620001488000Building &facilitiesمباني ومنشات

5400005404860Machines&equipmentاالت ومعدات
 00000Transportationوسائط نقل

3800007603040equipmentعدد وقوالب
109000001090098100office furniture&equipmentاثاث واجھزة مكتب

 84000016806720otherاخرى
 167660000758801600720Totalالمجموع

قیمة الموجودات الثابتة في دور كبار السن  للقطاع الخاص حسب المحافظة (بألف ) دینار
Fixed assets value in elderly houses in private sector by governorate

Baghdadبغداد

المحافظة

بالدینار العراقي /

Governorate

Asset typeنوع الموجود



القسم الخامس

دور الحنان للعاجزین كلیاً  



Table (31)

المجموع أناثذكورالمجموع أناثذكورالمجموع أناثذكور

No.unitsCapacityMaleFemaleTotalMaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

112048159207911203811Baghdadبغداد

1961370137303808Kerbalaكربالء

221618515934412112311819Totalالمجموع

*ھذا الدار یعنى باالشخاص نسبة العجز % من الفئتین الذكور واالناث وبمختلف االعمار ویوجد في 
محافظتین فقط في العراق .في محافظة بغداد  یستقبل االطفال من الجنسین امافي محافظة كربالء یتم 

ترحیل الذكور الیھا عند بلوغھم السن (10_70 )فأكثر

 these social care units means people with disability ratio % of both male and female  and
 different ages and it found in only two governorates in Iraq. In Bghdad governorate, chilren
 of both sexes are received .ِAs for in Karbala, the boys are deported to them when they reach
the age of 10-70 or more

عدد الوحدات والسعة وعدد الموجودین والداخلین والمغادرین  في *دور الحنان للعاجزین كلیاً  حسب المحافظة

Number and capacity of social care units, Enrolled people, departures and employees  in Hanan nursing houses of  complete incapabilityby 
governorate

جدول( 31)

المحافظة 
السعةعدد الوحدات 

المغادرونالداخلون الموجودون

Governorate
Residents EnrolledDepartures



Table (32)جدول(32)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

009123941058028013070048159207Baghdadبغداد

000023045039022070101370137Kerbalaكربالء

0091262414558392822137710185159344Totalالمجموع

More than 60 total

المجموع الكلي60 فأكثر

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 

Number of existing  in Hanan nursing houses of  complete incapabilityby governorate

المحافظة

50-4060-3050-2040-1030-520_10اقل من 5

Governorate
5 less than



Table (33)

Duhoukدھوك 

Erbilاربیل 

Sulaimaniyaالسلیمانیة 

Ninevehنینوى 

Kirkukكركوك

Diyalaدیالى 

Al-Anbarاالنبار 

Baghdadبغداد 

Babylonبابل

Kerbelaكربالء 

Wasitواسط

Salah Al-Deenصالح الدین

Al-Najafالنجف 

Al-Qadisiyaالقادسیة

Al-muthannaالمثنى

Thi-Qarذي قار

Maysanمیسان 

Al-Basrahالبصرة 

Totalالمجموع 

3710

185159344

336

358

5611

033

235

6511

18826

505

117106223

9312

9312

011

13

0

4

213

00

101

123

عدد المستفیدین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب الجنس والمحافظة  التي یقیمون فیھا

Number of  beneficiaries existed in Hanan nursing houses of complete incapabilityby 
sex and governorate in which they resid

جدول(33)

المحافظة 
sex                الجنس

Governorate أناثذكور

MaleFemale

المجموع الكلي

Total



جدول (34)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

008714000000000091120Baghdadبغداد

0000200010000000303Kerbalaكربالء

0087340010000000121123Totalالمجموع

المجموع الكلي

Governorate
less than5More than 

60Total

عدد المستفیدین الداخلین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 

Number of current beneficiaries existed in Hanan nursing houses of complete incapabilityby age group, sex and governorate 

Table (34)

المحافظة

اقل من5
10_520-1030-2040-3050 - 4060-50

60فأكثر  



Table (35)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00200000180000003811Baghdadبغداد

1000200050000000808Kerbalaكربالء

102020006800000011819Totalالمجموع

المجموع الكلي

Governorate DeathEscape or 
slipping

Handed over 
to a 

specialized 
government 
unit or house

OtherTotal

عدد المستفیدین المغادرین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب أسباب المغادرة والجنس والمحافظة

Number of beneficiaries departed from hanan nursing houses of complete incapabilityby reason of departure,sex&governorate 

جدول (35)

المحافظة

ً على طلبھ وفاةمرضقطع عالقةتسلیم الى اسرتھبناءا

by  his or her 
request

Delivered to 
his or her 

family

Dismissal 
decisionIllness

أخرىسؤ السلوكھروب وتسرب



مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

3151130601214500104151Baghdadبغداد

100254302100510045651Kerbalaكربالء

1315261736222196005547102Totalالمجموع

المجموع الكليشھادات علیا

Governorate
PrimaryIntermediatePreparatoryDiplomaBachelorHigher degreesTotal

عدد العاملین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب الشھادة والجنس والمحافظة  

Number of current employees in Hanan nursing houses of  disabled by certificate,governorate and sex

Table (36)جدول(36)

المحافظة

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة أمي 

Illaterate



جدول(37)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00000000003200325Director and associateالمدیر والمعاون

باحث ومرشد 
 00000000005100516Social researcher andاجتماعي

guide

coach 00000000000100011مدرب

00000022101100437Administration employeeموظف االدارة 

111326133000100000412667Service employeeموظف الخدمات 

2103060000000021012Associateمعین

 00000000000100011Recommended medicalكادر طبي اوصحي
staff

01010000010000033Othersاخرى

1315261736222196005547102Totalالمجموع

أمي 
DiplomaBachelorHigher degreesTotal

عدد العاملین الموجودین في دور الحنان للعاجزین كلیا حسب الشھادة والجنس والعنوان الوظیفي

Number of employees present in Hanan nursing houses of  disabled by certificate,sex ,and career title 

Table (37)

العنوان الوظیفي 

المجموع الكليشھادات علیابكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیة

Career Title 
PrimaryIntermediatePreparatory Illaterate



القسم السادس

دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة  



Table (38)

السعة 

المجموع أناثذكورالمجموع أناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

11021504734817411Ninevehنینوى
0505250671481581573Kirkukكركوك
11026013518101Dialaدیالى

41052006632988614Al-Anbarاالنبار
112613832608844081292183125308Baghdadبغداد
1416400135123258503080Babylonبابل

311543020899307552580Kerbelaكربالء
10013011516224Wasitواسط

020212070289810414Salah Al-Deenصالح الدین
210337015247199441357Al-Najafالنجف

10017257217817219Al-Qadisiyaالقادسیة
200270241640213Al-muthannaالمثنى
1214163952712213518Thi-Qarذي قار
031433014952201412465Maysanمیسان
10013015924527Al-Basrahالبصرة

2947581593519939202913496258754Totalالمجموع

* یقصد باالخرى العتبات المقدسھ (الحسینیھ,العباسیة) تم فتح ھذه الوحدات الزدیاد حاالت امراض العصر
the other means the holy shrines (Husayniyah, abbassya)these units were opened 
due to increase the diseases of the era 

beneficiariesEnrolled

المجموع *اخرىاھلي حكومي 

 عدد الوحدات ونوعھا  والمستفیدین والموجودین والداخلین  في دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة  حسب المحافظة
Number of social care units, beneficiaries, Enrolled people employees (actual) in nursing houses and institutions 

complete incapabilityby governorate 
جدول(38)

المحافظة 

الداخلونالموجودوننوع الوحدة 

Governorate
units

Capcity



Table (39)جدول(39)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور
MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

1531045286915040000473481Ninevehنینوى

2243591010000000000671481Kirkukكركوك

625320000000000013518Dialaدیالى

52201037200020200000663298Al-Anbarاالنبار

7835421160291160382012122515196008844081292بغداد

5360605222110000000000135123258Babylonبابل

3012131434743010000000020899307Kerbelaكربالء

002293000000000011516Wasitواسط

15225915105174320000702898Salah Al-Deenصالح الدین

1607193415151716600000015247199Al-Najafالنجف

0032925120000000000572178Al-Qadisiyaالقادسیة

007517110000000000241640Al-muthannaالمثنى

356391521600000000009527122Thi-Qarذي قار

4518952797000000000014952201Maysanمیسان

0047112000000000015924Al-Basrahالبصرة

3201449573645553036645463730211960019939202913Totalالمجموع

عدد المستفیدین الموجودین في دور ذوي االحتیاجات الخاصة حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 

Number of current beneficiaries existed in nursing houses and institutions of disabled and workshops by age group, sex and governorate

المحافظة

اقل من 5
10_520_1030_2040_3050_4060_50

المجموع الكلي60فأكثر

Governorate less than 5more than60 Total



Table (40)

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

الفتحة الوالدیة في 
0120114000000000021627Congenital heart holeالقلب

1725126813810471141000000000558270828Autismتوحد

281410157784910300400000221123344Down Syndromeمتالزمة داون

0000000000000000000Holes on the backفتحات الظھر

1110002100020000448stuntingتاخر النمو القزمیة

219135000000010014822Brain investigationاستقصاء الدماغ

 33125708429112201504200252107359Slight mental retardationتخلف عقلي بسیط

 1082154831010630000013453187Mental retardationتخلف عقلي متوسط الشدة
moderate

100019286801000000263763Severe mental retardationتخلف عقلي شدید

301039100002000000221537Epilepsyالصرع

00001400015000006511Chronic melancholiaالكابة المزمنة

0000000000000000000schizophreniaانفصام الشخصیة

00504500000000009514All kinds of psychosisكل انواع الذھان

26108523631120300300017839217behavioral disorderاضطراب سلوكي 

اضطراب وصعوبة في 
482017152922714111713488200354133487التكلم والسمع

Distrbalance and 
difficulty in hearing and 
speaking

153100444939879109114100194115309Otherأخرى

3001049774045553036645463730211960019939202913Totalالمجموع

   المجموع الكلي

Disability condition
 less than5اقل 

من 5
more than60 Total

     عدد المستفیدین الموجودین في دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة حسب نوع العوق وفئات العمر والجنس                     
   Number of current beneficiaries in nursing houses and instiutions of disabled by disability condition, age group and gender

 جدول(40)                  

نوع العوق

اقل من 5
10_520_1030_2040_3050_4060_50

60فأكثر



جدول (41)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

00220052000000007411Ninevehنینوى
225319510000000000581573Kirkukكركوك
0010000000000000101Dialaدیالى

22222220000000008614Al-Anbarاالنبار
2534383567342722230102000183125308Baghdadبغداد
19132614530000000000503080Babylonبابل

28112413310000000000552580Kerbelaكربالء
0022000000000000224Wasitواسط

525200000000000010414Salah Al-Deenصالح الدین
101257722300000000441357Al-Najafالنجف

0015022000000000017219Al-Qadisiyaالقادسیة
0020010000000000213Al-muthannaالمثنى
3100104000000000013518Thi-Qarذي قار
1911167660000000000412465Maysanمیسان
0032200000000000527Al-Basrahالبصرة

1338019295109563627230102000496258754Totalالمجموع
000000000000000#REF!#REF!

 Total
40_3050_4060_50

المجموع الكلي  60فأكثر

Governorate

عدد المستفیدین الداخلین في دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة حسب فئات العمر والجنس والمحافظة 

Number of beneficiaries Enrolled in state nursing homes and institutions of disabled by age group, gender and governorate 

Table (41)

المحافظة

اقل من 5
10_520_1030_20

5 less thanmore than 60 



أناثذكور
MaleFemaleTotal

318289607

19221

13847185

68573

48048

6753721047

80080

442180622genetic disorderاضطراب جینات

20525230

19939202913

عدد المستفیدین الموجودین  في  دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة حسب اسباب العوق والجنس
Number of beneficiaries departed from  the role of the disabled and institutions of disabled by reason of departure 

and sex 
Table (42)جدول (42)

أسباب العوق
Sex الجنس

المجموع الكلي
Reasons of departure

congenitialوالدي 

incurableمستعصي

deceaseمرض

accedentحادث

warحرب

geneticlyوراثي

work injuryاصابة عمل 

Otherاخرى

Totalالمجموع



جدول (43)

مجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

3000041012150061117Ninevehنینوى
0024220002161500202343Kirkukكركوك
5171014431313000322052Diyalaدیالى

01510055226201181230Al-Anbarاالنبار
331528101415222212535517657169298467Baghdadبغداد
10410115206861102080100Babylonبابل

1415112303012260012094114Kerbelaكربالء
0000011217550171623Wasitواسط

0101002002930011718Salah Al-Deenصالح الدین

46001895676500263157Al-Najafالنجف
017512022941010152944Al-Qadesyiaالقادسیة

0131121508280072532Al-muthannaالمثنى
01308151312822911315384Thi-Qarذي قار
10340011041121172229Maysanمیسان
0021002514230071320Al-Basrahالبصرة

4831794930405869401391323949123967341130Totalالمجموع

BachlorHigher degreesTotal
المجموع الكليشھادات علیابكالوریوس

عدد العاملین في دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة حسب الشھادة والجنس والمحافظة
Number of employees in the role of the disabled of disabled by certificate, sex and governorate

Table (43)

المحافظة

دبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةأمي 

Governorate IllateratePrimaryIntermediatePreparatoryDiploma



 Table (44) 

المجموع أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

000010435133055344375118Director and associateالمدیر والمعاون

باحث ومرشد 
 00000001332467122873101Social researcher andاجتماعي

guide

00000006451141611119219238معلم

coach 5100022145231350022592117المدرب

 212035151313342930306783150Administrationموظف االدارة
employee

12162328611151439004673119Service employeeموظف الخدمات

90115162023000400413879Associateمعین

 001021009361813192544Recommended medicalكادر طبي او صحي 
staff

231764932030000262349Monitor busمراقب باص 

401931136002200042850Guardحارس 

14106723720311000402565Othersاخرى 

4831794930405869401391323949123967341130Totalالمجموع

IntermediatePreparatoryDiplomaBachelor
Higher 
degrees

عدد العاملین في دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة حسب الشھادة والجنس و العنوان الوظیفي 

Number of current employees in the role of the disabled  by certificate, gender  and career title

جدول(44)

العنوان الوظیفي

بكالوریوسدبلوماعدادیةمتوسطةابتدائیةأمي 

 total

المجموع الكليشھادات علیا

Career Title IllateratePrimary



Table  (45 )

واسطكربالءبابلبغداداالنباردیالىكركوكنینوى

NenavahKirkukDiyalaAl-AnbarBaghdadBabylonKerbelaWasit

—7774079800180992266411001880012000

3340300025582901580500300Fuel and oil—الوقود 

 110035050196009503000Spare parts—ادوات احتیاطیة

21005001516784600175500stationery—قرطاسیة

11457501014728770125120Water—ماء

255075050518451070700240Electricity—كھرباء

 2000250201855944010050Others—اخرى

122355600170179806541019001210Total—المجموع

329075010252051400250100Maintenance expenses—مصروفات صیانة

1120500258820101020040Printing expenses—مصروفات طبع 
2501000017935225000Transport expenses—مصروفات نقل

5522060002506626402250080000Building rent—ایجار مدفوع للمبنى

 480500028410120010050Other—اخرى

603608750285743010283608550190Total—المجموع

—150335941506351915082748702925013400

0025022985261127005160023400Nursery revenues—المعھد 

13282800218001090000Transport revenues— نقل

03000029450010000Financial assistants—تبرعات ومساعدات

02000086710000Other revenues— اخرى

—132828500025024364861236005260023400

—-17507-89150-385521404487302335010000

مصروفات وایرادات دور ذوي اإلحتیاجات الخاصة في القطاع الخاص حسب المحافظة (بااللف) دینار   

Expenditures and revenues of the role of the disabled in the private sector by governorate  (in thousand) dinars 
جدول ( 45)

التفاصیل

المحافظة 

Details

Wages and salaries paidاالجور والرواتب المدفوعة

المستلزمات 
السلعیة

Commodity 
requirement

المستلزمات 
الخدمیة

Service 
requirement

Total expendituresمجموع المصروفات

Revenuesاالیرادات

Total revenueمجموع االیرادات

Net revenue* المبلغ الصافي

* المبلغ الصافي = مجموع االیرادات (-) مجموع النفقات (المصروفات)



المجموع الكليالبصرةمیسان ذي قارالمثنىالقادسیةالنجفصالح الدین

Salah-AldeenAl-NajafAl-QadesyiaAl-muthannaThi-QarMissanAl-BasrahTotal

16460036000——195600155007—1565493

99087Fuel and oil—11025002——1507200الوقود

 25850Spare parts—350400——1003000ادوات احتیاطیة

26774stationery—500350——2506000قرطاسیة

22108Water—75780——2003600ماء

63951Electricity—14002400——32001386كھرباء

 21369Others—3000——00اخرى
259139Total—273528932——390021186المجموع

35005Maintenance expenses—7002000——3001800مصروفات صیانة

12725Printing expenses—3500——250800مصروفات طبع 

21935Transport expenses—28000——0500مصروفات نقل

800010Building rent—1980015000——240028000ایجار مدفوع للمبنى

 34190Other—1500——03500اخرى

903865Total—2380017000——295034600المجموع

17145091786——222135200939—2728497

4150176Nursery revenues—338751500100——72000115000المعھد 

185528Transport revenues—020000——00 نقل

33450Financial assistants—00——00تبرعات ومساعدات

88840Other revenues—0130——00اخرى

72000115000——338751520230—4457994

-9945023214——-1882601319291—1729497

المستلزمات 
الخدمیة

Service 
requirement

یتبع جدول (45)

التفاصیل

المحافظة 

Details

Wages and salaries paidاالجور والرواتب المدفوعة

المستلزمات 
السلعیة

Commodity 
requirement

 Con. table(45)

* المبلغ الصافي = مجموع االیرادات (-) مجموع النفقات (المصروفات)

Net revenue* المبلغ الصافي

Total expendituresمجموع المصروفات

Revenuesاالیرادات

Total revenueمجموع االیرادات



Table ( 46 )

The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

Lands—————االراضي
Buildings—————مباني ومنشآت

Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
1971500197217744Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
100000200800Mold&itemsعدد وقوالب

4760900476142848Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

6832400693261392Totalالمجموع
00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت
3000000300027000Equipmentاآلت ومعدات
00000Transportsوسائط النقل
1500000300012000Mold&itemsعدد وقوالب

1700000170015300Furnituresاثاث واجھزة مكتب
00000othersاخرى

6200000770054300Totalالمجموع

* القیمة الدفتریة في 1/1 : ھي عبارة عن كلفة الشراء مطروحا منھا االندثار المتراكم لغایة 12/31 من السنة السابقة .

.Book value in 1/1: It is the purchase cost minus the accumulated depreciation up to 12/31 of the previous year *

** القیمة الدفتریة في 31/12: وھي تساوي القیمة الدفتریة في 1/1 + إجمالي اإلضافات - األصول الثابتة المستبعدة - انقراض العام الحالي.

.Book value on 12/31: It equals the book value in 1/1 + total additions - excluded fixed assets - extinction of the current year **

قیمة الموجودات الثابتة  في دورذوي اإلحتیاجات الخاصة للقطاع الخاص حسب المحافظة  (بااللف) دینار 
Value of fixed assets inthe role of the disabled  for the private sector by governorate (in thousand) dinars

جدول  ( 46 )

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset typeGovernorate

Diyalaدیالى

Nenavahنینوى

Kirkukكركوك



The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

1500015135Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

2500025225Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

4000040360Totalالمجموع

00000Landsاالراضي

145000000580001392000Buildingsمباني ومنشآت

2585000258523265Equipmentاآلت ومعدات

1500000150013500Transportsوسائط النقل

3180010000656026240Mold&itemsعدد وقوالب

3620001000036300326700Furnituresاثاث واجھزة مكتب

4040000808032320othersاخرى

1925050200001927051734345Totalالمجموع

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

9700009708730Equipmentاآلت ومعدات

1700000170015300Transportsوسائط النقل

60000120480Mold&itemsعدد وقوالب

3800000380034200Furnituresاثاث واجھزة مكتب

1500003001200othersاخرى

6680000689059910Totalالمجموع

Babylonبابل

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset type

Al-Anbar

Baghdadبغداد

Con. table(46) یتبع جدول  ( 46 )

Governorate

االنبار



 Con. table(46)

The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

5000005004500Furnituresاثاث واجھزة مكتب

80000016006400othersاخرى

1300000210010900Totalالمجموع

00000Landsاالراضي

200000008000192000Buildingsمباني ومنشآت

100001090Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

100002080Mold&itemsعدد وقوالب

120000500115010350Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

21220005009180202520Totalالمجموع

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

3200000320028800Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

110000011009900Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

4300000430038700Totalالمجموع

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset type

كربالء

یتبع جدول  ( 46 )

Salah-Aldeenصالح الدین

Wasitواسط

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)Governorate

Kerbela

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)



 Con. table(46)

The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

960015000098423616Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

960015000098423616Totalالمجموع

Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت

Equipment—————اآلت ومعدات

Transports—————وسائط النقل

Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب

others—————اخرى

Total—————المجموع

00000Landsاالراضي

00000Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

750150000157514175Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

750150000157514175Totalالمجموع
Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت
Equipment—————اآلت ومعدات
Transports—————وسائط النقل
Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب
others—————اخرى

Total—————المجموع

Thi-Qarذي قار

یتبع جدول  ( 46 )

Al-Qadesyia

Al-muthannaالمثنى

القادسیة

Al-Najaf

Governorate

النجف

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset type

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4) نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)



 Con. table(46)

The book value is as at 1/1 
of the beginning of the year

Capital additions 
during the year

Excluded 
fixed assets

End of the current 
year *

Book value as at 12/31 at 
the end of the year **

00000Landsاالراضي

10000496Buildingsمباني ومنشآت

00000Equipmentاآلت ومعدات

00000Transportsوسائط النقل

00000Mold&itemsعدد وقوالب

1750000175015750Furnituresاثاث واجھزة مكتب

00000othersاخرى

1760000175415846Totalالمجموع

Lands—————االراضي

Buildings—————مباني ومنشآت

Equipment—————اآلت ومعدات

Transports—————وسائط النقل

Mold&items—————عدد وقوالب

Furnitures—————اثاث واجھزة مكتب

others—————اخرى

Total—————المجموع

00000Landsاالراضي

165010000660041584096Buildingsمباني ومنشآت

1175150011752105764Equipmentاآلت ومعدات

3200000320028800Transportsوسائط النقل

4850010000990039600Mold&itemsعدد وقوالب

5207093100050053645497564Furnituresاثاث واجھزة مكتب

4990000998039920othersاخرى

2418724320005001544802295744Totalالمجموع

المجموع 
All Totalالكلي

نوع الموجوداتالمحافظة

القیمة الدفتریة كما في 1/1من 
بدایة السنة (1)

االضافات الرأسمالیة 
خالل السنة (2)

الموجودات 
الثابتة المستبعدة 

(3)

اندثار العام الحالي حسب 
النظام المحاسبي 

الموحد*(4)

القیمة الدفتریة كما في 31/12 
نھایة السنة **(5)

Asset type

Al-Basrahالبصرة

Missanمیسان

تابع جدول  ( 46 )

Governorate



القسم السابع

المستفیدین المشمولین برواتب شبكة الحمایة اإلجتماعیة للرجال 
والنساء



جدول( 47  )
المجموعدائرة الرعایة االجتماعیة ( للنساء )دائرة الرعایة االجتماعیة ( للرجال )

Social care office (M)Social care office (F)عدد المشمولین والمشموالت
Totalعدد المشموالتعدد المشمولین

Number of beneficiaries (M)Number of beneficiaries (F)Number of 
beneficiaries (M&F)

8339241308124700Ninevehنینوى
279061429042196Kirkukكركوك
648101665181461Diyalaدیالى

446602018764847Al-Anbarاالنبار
158427103593262020Baghdadبغداد
620232351985542Babylonبابل

467181710563823Kerbelaكربالء
493441962068964Wasitواسط

404232108161504Salah Al-Deenصالح الدین
514872299874485Al-Najafالنجف

569332135778290Al-Qadesyiaالقادسیة
387551689355648Al-muthannaالمثنى
11376830766144534Thi-Qarذي قار
524241848270906Maysanمیسان
7358337413110996Al-Basrahالبصرة

9646534252631389916Totalالمجموع

عدد االسر المستفید/ة من (المشمولین والمشموالت )  برواتب شبكة الحمایة االجتماعیة  حسب الدفعة االخیرة
Number of beneficiaries covered by social Security for man and woman by the last payment 

Table (47)

Governorateالمحافظة



جدول( 48  )

أناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemale

220862074015303436822028282416603090242Ninevehنینوى

072380710018256402600634023170118027Kirkukكركوك

0828901881856568258806412111702060624Diyalaدیالى

0112834118013056213051011529205711600303Al-Anbarاالنبار

144969723740299810882477150732532812350886Baghdadبغداد

21035902551451793119181074191690081079Babylonبابل

0939701521037535336506684609032026Kerbelaكربالء

311661115330401692259607290199621031109Wasitواسط

31191429800267205159607348103161720518Salah Al-Deenصالح الدین

013222120510362301195201312222570357059Al-Najafالنجف

011277221000480572002205327138202800117Al-Qadesyiaالقادسیة

110612317731296243432707100484240056Al-muthannaالمثنى

117872325520993121053390113497066213086Thi-Qarذي قار

3872911241138704156482097857650375192Maysanمیسان

21729952690146529617101019515182514190139Al-Basrahالبصرة

1821498329472313467112014414167911982342773019310023363Totalالمجموع

عدد المشمولین  بشبكة الحمایة اإلجتماعیة حسب فئات الشمول (ذكور ، اناث) والمحافظة للدفعة االخیرة
Number of beneficiaries covered by social Security for man and woman by the last payment 

Table (48)

المحافظة

الشخص البالغ الغیر االعزب/ةالعاجز/ةالطالب/ة  المتزوجاالسرة المعدومة الدخلاالحداث المحكومیناسر النزیل او المودعارمل/ة
متزوج

Governorate Easyl orders WidowedUnidentified 
person Bachelor Invalid Student 

married Family affairs aldeh Movement 
events 



 con.table (48)تابع  جدول( 48  )

مجموعأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكورأناثذكور

MaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleMaleFemaleTotal

110251791248197284320208051468339241308124700Ninevehنینوى

0010316953218156804501809279061429042196Kirkukكركوك

0002192112917291685016902957648101665181461Diyalaدیالى

101415647624552144049002984446602018764847Al-Anbarاالنبار

81018311937629373146610840129500158427103593262020Baghdadبغداد

0001634114925925402011514250620232351985542Babylonبابل

000117810272355193003803850467181710563823Kerbelaكربالء

001106810141707100913423306493441962068964Wasitواسط

10130637376560372882140362720404232108161504Salah Al-Deenصالح الدین

000119898511991104504014724514872299874485Al-Najafالنجف

00025445233480350001513828569332135778290Al-Qadesyiaالقادسیة

10043535711935245101262103387551689355648Al-muthannaالمثنى

90014531207269436840180660611376830766144534Thi-Qarذي قار

3008641074337933210613831524241848270906Maysanمیسان

600697916732256160165102907358337413110996Al-Basrahالبصرة

30213381110301640752239593302244924879049646534252631389916Totalالمجموع

مطلق/ة

All  totalGovernorate المحافظة

المستفید/ة في دور 
ذوي االعاقة الیتیم/ةالمھجور/ةالدولة االیوائیة

المجموع الكليزوج/ة المفقودواالحتیاجات الخاصة

The beneficiary of 
the playground of 

the ie
AbandonedOrphaninstitutions complete 

incapability
The wife of the 

missingThe absolute 



Table (49)جدول( 49  )
مجموع المبالغ المصروفة  

(بااللف دینار)
Amount spent at the 2nd 
payment (Thousand ID)

المجموع (ذكور،اناث)أناثذكور

for Manfor Womanfor Man&Woman
570Nineveh 246 316 725211 319 971 84556 926 344 154نینوى
255Kirkuk 234 853 25571 349 292 00019 885 560 52كركوك
348Diyala 806 203 316142 736 674 03223 070 529 118دیالى

212Al-Anbar 383 790 043114 876 759 16929 507 030 85االنبار
050Baghdad 121 822 541443 103 445 509151 017 377 292بغداد
201Babylon 354 439 109147 947 252 09232 407 186 115بابل

242Kerbela 598 809 440110 423 078 80224 174 731 86كربالء
802Wasit 478 216 652123 453 551 15028 025 665 94واسط

066Salah Al-Deen 802 833 728103 416 291 33830 385 542 73صالح الدین
675Al-Najaf 232 589 135130 142 220 54032 090 369 98النجف

796Al-Qadesyia 014 155 959137 713 688 83729 300 466 107القادسیة
666Al-muthanna 020 766 70493 012 647 96223 007 119 70المثنى
709Thi-Qar 309 848 000265 488 622 70943 821 225 222ذي قار
625Maysan 708 838 003121 223 239 62226 485 599 95میسان
936Al-Basrah 144 496 300192 288 127 63653 856 368 139البصرة

153Total 456 978 410 9102 493 862 243604 962 115 806 1المجموع

المبالغ المصروفة للمشمولین والمشموالت برواتب شبكة الحمایة االجتماعیة  حسب المحافظة

The amounts spent for beneficiaries of Man and Woman covered by social care office by payment  

المحافظة

المبلغ المصروف  (بااللف دینار)

Governorate
Amount spent (Thousand ID )



القسم الثامن

المعینیین لذوي األعاقة واإلحتیاجات الخاصة



جدول( 50  )

مجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

503542849319203272879319Ninevehنینوى

17051614331982224973319Kirkukكركوك

1157943210043716632100Diylaدیالى

20871528361581228033615Al-Anbarاالنبار

946170381649938541264516499Baghdadبغداد

385269654302352654Babylonبابل

16431518316157125903161Kerbelaكربالء

244016804120125128694120Wasitواسط

19082053396187530863961Salah Al-Deenصالح الدین

335524265781131344685781Al-Najafالنجف

940860180059012101800Al-Qadisiyaالقادسیة

36298460187273460Al-muthannaالمثنى

1284854213846816702138Thi-Qarذي قار

17301080281091318972810Maysanمیسان

534729388285266556208285Al-Basrahالبصرة

388392918368022170925093068022Totalالمجموع

عدد المعاقین الذین تم شمول معینیھم بالراتب المعین المتفرغ حسب الجنس والمحافظة

Number of disabled whom inclusiveness of  their assigners in salary by sex  and governorate 

Table (50)

المحافظة
Disabled           المعاقAssigner         المعین

Governorate



جدول( 51  )

مجموعأناثذكور

MaleFemaleTotal

5 - 13140156247021 - 5
10 - 6122991121406 - 10
15 -11438559381032311- 15

20 - 1615952999459416 - 20
25 - 2119161360327621 - 25
30 - 26792770156226 - 30
35 - 3124941806430031 - 35
40 - 36601904150536 - 40
45 - 4133671722508941 - 45
50 - 4651553647880246 - 50
55 - 519311106203751 - 55
60 - 561068789185756 - 60
65 - 6155852568815361 - 65
70 - 6651582054721266 - 70
 70142310472470more then 70 فأكثر
388392918368022Totalالمجموع

عدد المعاقین الذین تم شمول معینیھم  بالراتب المعین المتفرغ حسب الفئات العمریة والجنس

Number of disabled whom inclusiveness of  their assistants in salary by age group 
and sex

Table (51)

Age groupالفئة العمریة



Table (52)جدول( 52  )

مجموعأناثذكورمجموعأناثذكور
MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

490631718077194861298077Ninevehنینوى
325120585309119941105309Kirkukكركوك
30601697475753542224757Diyalaدیالى

738554811286624571040912866Al-Anbarاالنبار

1143358591729228311446117292Baghdadبغداد

541537539168153976299168Babylonبابل

26341678431266836444312Kerbelaكربالء

20381237327566026153275Wasitواسط

26271659428681534714286Salah Al-Deenصالح الدین

20721139321165725543211Al-Najafالنجف

423927717010131256987010Al-Qadesyiaالقادسیة

28282060488895939294888Al-muthannaالمثنى

32972149544694944975446Thi-Qarذي قار

1316724204029417462040Maysanمیسان
375819965754105447005754Al-Basrahالبصرة

602593743297691178777981497691Totalالمجموع

عدد المعاقین ومعینیھم الذین استلموا رواتب حسب الجنس والمحافظة
Number of disabled and their assigners from employee whom received salary by sex and 

governorate  

المحافظة
   Disabled         المعاقAssigner          المعین

Governorate



جدول( 53  )
مجموعأناثذكور

MaleFemaleTotal

152136Labor & social affairsالعمل والشؤون االجتماعیة

15214561608Educationالتربیة

193150Higher educationالتعلیم
292756Sciencesالعلوم

3781118Healthالصحة
255176Industry & Mineralالصناعة والمعادن

232750Communicationاالتصاالت

01111electricityالكھرباء

6713Petroleumالنفط

101Interior affairsالداخلیة

000Defenseالدفاع

243761Financialالمالیة
313465Municipalizesالبلدیات

243256Accommodationاالسكان

213152Wateriness resourcesالموارد المائیة

6936105Roads & birdgesالطرق والجسور

عدد المعینین الذین تم منحھم اجازة معین متفرغ حسب جھات العمل والجنس

Number of assigners whom were awarded leave for dedication to as assigner by direction of work and sex

Table (53)

Ministryالوزارة



Con.table (53)یتبع جدول( 53  )
مجموع أناثذكور
MaleFemaleTotal

232548Transportationالمواصالت
323365Migrationالھجرة

282957Sports & Youthالریاضة والشباب
252449Agricultureالزراعة
523486Cultureالثقافة

253055Planningالتخطیط
232346Justiceالعدل

233255Tradeالتجارة

131932Environmentالبیئة
41317Martyr institutionمؤسسة الشھداء

92231Al shaii Entailالوقف الشیعي

51924Al ssunni Entailالوقف السني

115137252Governorates councilsمجالس المحافظات

000Religious Endowments Bureauدیوان اوقاف الدیانات 

7153124Baghdad Municipalityامانة بغداد

5813Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى 

51217Tax Authorityھیئة الضرائب 
 358Agriculture Bankالمصرف العقاري 

201838human rightsحقوق االنسان 
95724183375Totalالمجموع

Ministryالوزارة



Table (54)جدول( 54 )

مجموعأناثذكورمجموعأناثذكور

MaleFemaleTotalMaleFemaleTotal

158158316112204316Ninevehنینوى
514293246993Kirkukكركوك
20294984149Diylaدیالى

74501243886124Al-Anbarاالنبار
57545110262727541026Baghdadبغداد
10011121170141211Babylonبابل

10711922662164226Kerbelaكربالء
61561173978117Wasitواسط

553792296392Salah Al-Deenصالح الدین
8414022452172224Al-Najafالنجف

10910020962147209Al-Qadisiyaالقادسیة
818716856112168Al-muthannaالمثنى
73521253392125Thi-Qarذي قار
1098018962127189Maysanمیسان
1149220638168206Al-Basrahالبصرة

17711604337595724183375Totalالمجموع

عدد المعاقین ومعینیھم من الموظفین الذین منحوا اجازة معین متفرغ حسب الجنس والمحافظة

Number of disabled and their assigners whom were awarded leave for dedication as 
assigner by sex and governorate 

المحافظة
Disabled           المعاقAssigner         المعین

Governorate



جدول( 55 )
مجموعأناثذكور

MaleFemaleTotal

5 - 12062254311 - 5
10 - 61711463176 - 10
15 -1116814130911- 15

20 - 1617619537116 - 20
25 - 2111811223021 - 25
30 - 261066817426 - 30
35 - 311016716831 - 35
40 - 361167819436 - 40
45 - 41918317441 - 45
50 - 46918317446 - 50
55 - 51957817351 - 55
60 - 56758916456 - 60
65 - 61979419161 - 65
70 - 66836614966 - 70
more & 70777915670 فأكثر
177116043375Totalالمجموع

عدد المعاقین الذین تم منح معینھم  اجازة المعین المتفرغ حسب الفئات العمریة والجنس

Number of disabled whom were awarded of their relatives  leave for 
dedication as assigner by age group and sex

Table (55)

Age groupالفئة العمریة


