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 الرجاء إضافة المزید من األسطر عند الضرورة 

               وزارة العمل والشؤون االجتماعیة
 

 الوزارة المسؤولة

 سنة التأسیس    1939

موظفي 1342, موظفي وزارة العمل 10167
 موظفي دائرة العمل 3252, الشبكة 

 عدد الموظفین 

 20, مكاتب التدریب  31, مكاتب الشبكة  129
 مكاتب التشغیل

 عدد المكاتب على المستوى الوطني 

 .ملیون اعانات الشبكة $ 791666666.6666667
 ملیون تشغیل وتدریب$ 682000000

كنسبة من ()/ بالدوالر األمریكي(السنویة الموازنة 
   )الناتج المحلي اإلجمالي

 عدد المستفیدین  نساء 400211) +رجال(419531

 عدد البرامج  4

www.molsa.gov.iq/  الصفحة على الموقع اإللكتروني 
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 خاصة بصفة یشمل االمان شبكات اشكال من شكل او نمط  عن تعبر االجماعیة الحمایة شبكة رسالة   .1
 مؤسسي اجراء ھي الشبكة فان ثم ومن العوق او البطالة بسبب الدخل معدومي من والمعاقین الفقراء

 االقتصادي االمن تحقیق ویستھدف مواطنیھا تجاه الدولة مسؤولیة عن یعبر تشریعیا مدعوم منظم
 .االمن من النمط لھذا االفتقار یعاني لمن االولى بالدرجة

 ودفع والمتوسطة الصغیرة المشروعات وتعزیزمكانة القامة تھدف المھني والتدریب العمل دائرة رسالة .2
 التسھیالت وتقدیم میسرة قروض بواسطة الحكومي المالي الدعم وتقدیم اقامتھا تشجیع الجل القوانین
 في الراغبین وتشجیع دعم بھدف تسھیالت من ذلك الى وما والرسوم الضرائب ورفع للتسجیل المحلیة

 , المشروعات ھذه اقامة
 وطأة من والتخفیف العمل عن للعاطلین جدیدة عمل فرص خلق اوال ذلك من العراق حكومة فدھ وكان 

 معیشة نمط تغیر وثانیا الریف او الحضر في ذلك كان سواء الوطنیة االقتصادیة االنشطة ودعم الفقر
 منتجة كعناصر دمجھم واعادة واالقتصادي المعاشي مستواھم ورفع المشروعات ھذه ومالكي اصحاب

 . الوطني واالجتماعي االقتصادي بالواقع النھوض واخیرا وثالثا فقط مستھلكة ال ایضا
  نطلیللعا التأھیلیة المھنیة التدریبیة الدورات باقامة تھتم المھني والتدریب العمل دائرة ان باالضافةالى 

 في تعیینھم اجل من بھا المعترف الشھادات ومنحھم العراق كافةمحافظات المنتشرةفي مراكزھا في العمل
 . ذاتیة صغیرة مشاریع اقامة اجل من میسرة قروضا منحھم او الخاص او الحكومي القطاع
 
 
 
 

 



 الھیكل التنظیمي للمؤسسة 

 الوزیر

 مكتب الوزیر

 مكتب الوكیل االقدم
 للشؤون االداریة واالجتماعیة

 مكتب المفتش العام

 دائرة شبكة الحمایة االجتماعیة

 الدائرة القانونیة

 المركز الوطني للبحوث والدراسات

 قسم التدقیق 
 والرقابة الداخلیة

 دائرة رعایة ذو االحتیاجات الخاصة

 الدائرة اإلداریة والمالیة 

 قسم االعالم

 مكتب الوكیل االول
 للشؤون الفنیة والعمل

 دائرة اصالح االحداث

 دائرة االعمار والمشاریع

 المركز الوطني للصحة والسالمة المھنیة

 دائرة العمل والتعلیم المھني

 دائرة التخطیط والمتابعة
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أسلوب 
اختیار 

 المستفیدین

عدد المستفیدین  میزانیة البرنامج
2012في العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

420833333.3333 فئوي 
333 $ 

419531 

 
ھو برنامج یستھدف االسر واالفراد 

 ویقدم الدعم للفئات التالیة 
اسریة تستھدف االسر التي یقل  -1

دخلھا عن مستوى خط الفقر في 
حال كونھم عاجزین عن العمل او 

 .بسبب المرض 
المعوقین ضمن االسر بغض  -2

 .النظر عن دخل اسرھم 
 .االیتام  -3

 الطالب المتزوج  -4

:  البرنامج االول  
شبكة الحمایة 
االجتماعیة 

 )رجال(



الخدمات /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
 )  حد أقصى 4(المقدمة من قبل المؤسسة 

6 

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

عدد المستفیدین في  میزانیة البرنامج
2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

برنامج فئوي  400211 $370833333.3333333 فئوي
یستھدف فئات 

معینة من المجتع 
كاالرامل 

والمطلقات 
والنسوة 
 العاجزات

:  البرنامج الثاني 
شبكة الحمایة 
االجتماعیة 

 )المرأة(
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

عدد المستفیدین في  میزانیة البرنامج
2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

عاطلین عن (فئوي 
الخریجین , العمل 

العوائل , العاطلین 
المتضررة من 

)العملیات االرھابیة  

مقترض من  73323 612000000$
 2007عام 

یھدف البرنامج 
الى منح قروض 
میسرة القامة 
مشاریع مدرة 

 للدخل 

البرنامج  
أ  :  الثالث

القروض 
المیسرة القامة 

المشاریع 
 الصغیرة
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

عدد المستفیدین في  میزانیة البرنامج
2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

یھدف البرنامج  ن اطمو 241 $70000000 فئوي 
الى قروض 

میسرة للفئات 
الفقیرة من ابناء 
 الشعب العراقي

:  البرنامج الثالث 
القروض ب 

الصغیرة ضمن 
تیجیة ااالستر

الوطنیة للتخفیف 
 من الفقر 
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أسلوب اختیار 
 المستفیدین

عدد المستفیدین في  میزانیة البرنامج
2012العام   

 اسم البرنامج وصف البرنامج

حسب رغبة العاطل 
في المھارة التي 
.یختارھا  

متدرب خریج  14380
 2012خالل عام 

والمجموع العام لغایة 
31/12/2012 

114039 

یھدف البرنامج 
الى اكساب 
العاطلین 

المھارات الفنیة 
والعملیة في تعلم 

 مھنة

:  البرنامج الرابع 
 التدریب المھني 



الخدمات المقدمة /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
 من قبل المؤسسة
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الثالث البرنامج البرنامج الرابع الثاني البرنامج  األول البرنامج   

لم یتم الربط لغایة  نعم نعم
 تاریخھ

ھل یوجد دلیل  نعم
إذا  للبرنامج؟تشغیلي 

   نعم،كانت اإلجابة 

ھل یتوفر الدلیل  نعم / نعم نعم
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

 اللغة االنكلیزیة  / اللغة العربیة اللغة العربیة
 اللغة العربیة
 اللغة الكردیة

ما ھي اللغات التي 
الدلیل  بھایتوفر 

   التشغیلي؟
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