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الهدف الثامن من أهداف التنمية 

2030المستدامة 

التنمويةالمناطقفيالعاطلينللشبابالصغيرةالقروضبرنامج

.ةوالمتوسطالصغيرةالقروضمنالمستفيدينوتأهيللتدريببرامج

.  الريففيالنساءلتشغيلمتكاملةانشطةذاتمشاريعبرامج

لكلياتواالمعاهدخريجيتحفيزوالخدماتوالتمويلالتدريبلتوفيراالعمالحاضناتبرامج
زراعيةوشركاتمشاريعإنشاءعلىالزراعيةواالعدادياتوالبيطريةالزراعية



أبرز نتائج مسح القوى العاملة في العراق

2021لسنة 

 مـــن % 63.6، نســـبة  (أي الســـكان بســـن العمـــل)ســـنة فأكثـــر 15شــّكل الســكان بعمــر
أمــا ف ــة الشــباب % 49.7، واالنــا  %50.3اجمالــــي ســــكان العــــراق، يشــكل الــ كور نســبة 

%43سنة فأكثر 25وبعمر % 20.7سنة فقد شكلت ( 24-15)بعمر 

 ـــل ـــن العمـ ـــي سـ ـــكان فـ ـــى السـ ـــة الـ ـــبة العمالـ ـــح ان نسـ ـــج المسـ ـــرت نتائـ أي نســــبة )اظهـ
، وإن نســبة العمالــة الــى الســكان كانــت %33كانــت  ( الســكان فــي ســن العمــل العامليــن

سـنة 25، وأعلـى لععمـار  % 58منهـــا بيـــن الرجـــال % 7.6أقــل بيـــن النســـاء والبالغـــة  
%.17منها بين الشباب % 40.6فاكثر  

  ـة ، والــ ي يمثــل النســبة الم ويــة للقــوى العاملـ%16.5بلــغ معــدل البطالــة فــي العــراق
س عاطــــعس لــــكل خمســــة  العاطلــــة عــــن العمــــل والتــــي تفســــر الــــى انــــا هنــــاً شــــخصا
) اشــــخاف فــــي قــــوة العمــــل، والــــ ي يمكــــن معحـتــــا ان معــــدل بطالــــة االنــا  قــد بلــغ 

%(.14.7)وهو ضعف معدل بطالة ال كور والبالغ %( 28.2

  ـــبة ـــر، بنسـ ـــن االكبـ ـــة الحجـ ـــوى العاملـ ـــارـ القـ ـــكان خـ ـــكل السـ ـــي % 60.5شـ ـــن اجمالـ مـ
مــن االنـــا ، أمـــا ف ـــة % 73.4ذكــور و % 26.6ســنة فأكثــر، منهــن  15االفــراد بســن 

25، وبعمــر %39.5، فكانــت نســبتهن (15-24)الشــباب 



ملخص فكرة المشروع؟

عةومتنةطألنشیةوتنمطقمناءنشااروعلمشايتضمن

فقاواالستثمارھيئةقبلمنتخصصعیةزرا–صناعیة

2006لعام13رقمراقلعارالستثمااونلقان

یةرألستثمااةطسولمتایعرلمشاانضمروعلمشادرجین

منرعشلثامنةاوابلغنممركثااوصشخاا10يشترك

ركمشتروعمشفينیدمتقاعأونفیوظمرغیوالعمر

ضارقروعلمشافيصشخللكرضقزيكرلماكلبنایمنح

(دوىلجاسةدرابحس)ونملی75-50درهقو



في المشروعدور الشباب

oیةرستشاألعموللعماوزارةتبیانادةقاعنضملبالتسجیبلشبااومیق

بلشباایتمتعوقيرالعاللعماونلقانخاضعروعلمشاونلكصشخللك

بلشبااجمیعیخضع(دتقاع–صحينتامی)الجتماعيانلضماازاتبممی

قيرالعاللعماونقانتتعلیماوننیوالق

oوحسبحبارألانملھفعدیعملھقیمةنعبتراالعاملبلشاايستحق

.الماليةااللتزاماتتسديدبعدسنويةأرباحإلىإضافةوعملهشهادته

oونیكوءألنشاارضلغحسمانسنتیاولونتك)واتسن10رضلقامدة

بنكیةتمادخنماوأروضلقاعلىدئوافاللمتبقیةاواتسن8لخالدیدلتسا

إلىإضافةسنوياتلكفاالاكةرلش%1+%٣جماليأداربمقوطفق

دةحوارةلموفباألل٧بنسبةزيكرلماكللبنیةإدارتحميالت

oطسیولاكللبندمتقتكمبیاالةطسوابتلكفاالاونتك



دور المطّور في المشروع

وكللبنمةدلمقانلضمااتاباطختالوعمكةرلشافعدت

.رضلقادیدتسنلحییاوسن%١٥لبالغةوا

بلشباامباسونتكورالستثماازةجاالستحصاا.

نمرباختیابلشبااومیقومباسمھوبللشباكةرشستأسی

نیابةولمخریدلماونیكوروعللمشبمحاسوریدممبینھ

.تكارلشاونلقانفقاووضلتفااوقیعوبالتبلشباا



دور المطّور في المشروع

ل لسبد ایجاإعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع وا

ع جارستالى اال وصروع  ولمشر ایطوتح ولصحیحة إلنجاا

فقا  وناجح روع مشون یكك لذبرض ولقدة امل خالل لمارأس ا

.لبنكیةر اللمعای

ب یدرلعالقة بتت ذات الجھاامع ون بالتعاوكة رلشوم اتق

عھرومشب كال حسب ولشباا

دة لمروع لمشح ابان ارم%  20طورة لماكة رلشانسبة ون تك

.ءالنشادة ابضمنھا مرض لقم ایخ منحھرتان موات سنرة عش



هيكيلية الدائرة التنفي ية



اللجان الفرعية في المحافـات



مراحل التقدم على مستوى ذي قار

ذيفيشابة/شاب4000لتشغيلدينارمليار200مبلغاستحصال

قار

١٠٠عيللزرامندو١٥٠٠٠نعیروللمشضيارافتخصیمت

للصناعيمندو

بلمكتالقبنمالمشاريعجميعلدوىلجاتسادراإعدادتن

رقاذيجامعھفيتالختصاصااددمتعريالستشاا

ددمتعريالستشاابلمكتارافبأشیعرلمشااجمیعذتنفیمیت

بعداإلمبلغأيصرفيتنروالقاذيجامعھفيتالختصاصاا

.المشاريعمنفععمنجزماهوعلىالمكتبمصادقة

وًلبناه هفقةواملستحصاامتوةطسیووًبنمفاتحةمت



 ل لصيغة للتوص( العمل_التخطيط)تشكيل فريق مشترً بين وزارتي

.حل لموضوع إدارة ملف مشروع تشغيل الشباب

لجنة إكمال صياغة فقرات العقود بين المطور والشباب من جهة وبين ال

.  العليا والمطور من جهة أخرى بما يضمن حقوق الجميع

محددة لاإعادة النـر بالدليل التشغيلي للمشروع لضمان انجاح الرؤى ال.

مطور لضمان نجاح تنفي  المشروع بشكل أكبر فيشترط أن يكون ال

مال عبارة عن شركة تطوير أعمال أجنبية أو شركة محلية لها خبرة وأع

.مماثلة في تطوير المناطق التنموية

المقترحات



شكراس 

إلصغائكن


