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  فرص تمويل البنية التحتية في العراق 
  

والجسور وخطوط السكك  الطرقالكهرباء و على سبيل المثالمجاالت البنية التحتية في العراق،  العديد من في من التقدم الكبيررغم العلى 
 من المهمو. الكثير من االشياء التي يتعين القيام بهاهناك ال يزال  إال أنه الحديدية والمطارات وتوفير المياه الصالحة للشرب واالتصاالت

زيادة  وهناكالكبيرعلى مسار النمو هو الشعب العراقي  بالنظر الى أن ساسيةاألخدمات الللحكومة العراقية أن تعزز قدرتها لتوفير  بالنسبة
تعزيز البنية التحتية  وآإستجابة لهذه اإلحتياجات فأن. حاجة إلى نمو اقتصاديهناك معيشة وأيضا لللتحقيق أعلى مستوى  في التوقعات
  .ضروريا

  
المصدر . األموال المتاحة لالستثمارات في السنوات الماضيةأيضا  ضتض أو استنفد تمويل البنية التحتية من مصادر خارجية وانخفانخف

. ةملحوظ زيادةاإلنتاج العراقي  بينما لم يشهدفي السنوات األخيرة انخفضت أسعار النفط  و الرئيسي لدخل الحكومة العراقية هو بيع النفط
نحو غير  وجه التحديد على البنية التحتية على فيستثمارلال المتاحةوانخفضت األموال  الموزانة السنوية عموما في موالاأل خفضت وقد

. َا طويَالوقت تستغرق ولكن هذه العملية. إنتاج النفط واإليرادات الحكومية من تزيد ينبغي أن األخيرة في األونة عقود اإلنتاج وإن. متناسب
فمن  ساسيةاألتحتية البنية العلى وجود  الطلب زيادةأصل التمويل إلى تمويل داخلي وانخفاض هذه التدفقات الداخلية و ونظرا للتحول في

وهناك مصدران رئيسيان من خارج الميزانية لتمويل البنية . المستحسن أن تبحث الحكومة العراقية عن مصادر بديلة متاحة لصناديق التنمية
  :التحتية

  
تمويل البنية التحتية على المدى الطويل والمتوسط، بما في ذلك البنك الدولي وصناديق  التي توفرقليمية اإلولية ودالمنظمات ال )1

  وآاالت المانحة الالثروة المستقلة وبنوك التنمية األقليمية والبنك الدولي اإلسالمي و
ترتيبات تقاسم االنتاج االستراتيجية المدعومة من بين القطاعين الخاص والعام و اتالشراآ مثل طاع الخاص من خالل آلياتوالق )2

مؤسسة االستثمار الخاص لما وراء البحار األمريكية وبنك التصدير واالستيراد (وآاالت قروض التصدير ومؤسسات الضمان 
قسم ضمان قروض االطراف و وآالة التعاون الدولي اليابانية وشرآة آوفاس الفرنسية وضمان االستثمار متعددة  وآالةاألمريكي و

من الضروري أن يتم بتحديد مساهمة القطاع . ليات ممكنةاآلمختلفة من الجهات المانحة و مجموعاتو). التصدير البريطاني
  .للشرآاء الخاصين وتوفر معدل العائد المناسب للمخاطرتدفق النقدي وسيلة تسمح بالمن خالل الخاص في تنمية البنية التحتية 

  
  ل حول تمويل البنية التحتيةإنشاء مجموعة العم

  
في بغداد  العراق الذي عقد تمويل البنية التحتية فيل المتاحة فرصالعن  يل البنية التحتية خالل مؤتمروقرر إنشاء مجموعة العمل حول تم

ة اإلقتصادية بتنظيم هذا برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنميقام . 2009الثاني  نتشري 21 بتاريخ
شخصًا في المؤتمر من  85شارك . بالتعاون مع المعهد العراقي لالصالح االقتصاديالمناخ االستثماري  تحسين على إطار عملهالمؤتمر في 

سفارات ومنظمات وال) HSBCبنك مثل البنك الدولي و(بينهم ممثلي الحكومة العراقية والقطاع الخاص والبنوك الدولية والمؤسسات المالية 
  :التالية هي الرئيسيةآانت مواضيع المؤتمر . ترويج االستثمرات والبحث

 خالل السنوات الخمس الماضيةالبنية التحتية الحالي في العراق واالتجاهات  تطويروضع  •
 االتجاهات والتحديات في مجال تمويل البنية التحتية •
التحتية بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية والشرآات الخاصة وتنفيذها في  المصادر من خارج الميزانية لتمويل مشاريع البنية •

 العراق
 وسائل لوضع أولويات وتنسيق هذه اآلليات للمضي قدمًا مع برنامج تنمية البنية التحتية الوطني •

  
  :قرر المشارآون في مؤتمر بغداد بانشاء مجموعة العمل لتحقيق األهداف التالية

  
 حول االحتياجات الرئيسية للبنية التحتية وآليات التمويل المناسبة،تقديم التوصيات  .1
 تحديد التحديات والعقبات التي يمكن أن تصادفها في تطبيق أساليب التمويل مع اقتراح حلول لهذه التحديات، .2
سؤوليين المعنيين في لمشاريع تجريبية وطرحها على الم مقترحاتاالحتياجات ذات األولوية في البنية التحتية وإعداد  تحديد .3

 الحكومة العراقية،
 .ومراقبة تنفيذ المشاريع .4

 النتائج المتوقعة
العراق مؤلف من من وفد رفيع المستوى  2010شباط  18-17في ) األردن(شارك في االجتماع األول لمجموعة العمل المنعقد في عمان 

تفادة من عروض مقدمة من خبراء مجموعة العمل الفنية حول سباالسمح االجتماع للحكومة العراقية . وزارة أو مؤسسة حكومية 12
الشراآة بين القطاعين العام والخاص : لوضع العراقيا التي تتكيف نسبيَا معالبنية التحتية مصدرين من خارج الميزانية لتمويل مشاريع ال

األولوية  ذات مشاريع البنية التحتيةلمقترحات م يالوزارات العراقية إلى تقدتدعو عضاء على خطة عمل األوافق . التنمية كوقروض بن
. لبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية لدراسة خالل اإلجتماع الثاني لمجموعة العمل
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المعايير المحددة الى استنادًا  قائمة مختصرة يةبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادسيختار 
لضمان تقدم مجموعة ضرورية  إضافية معلومات أية فضَال عن. مشاريعمقترحات تقيمية لل خبراء مجموعة العملسيقدم وفي خطة العمل 
وسيدعو البرنامج . فعالةتمويل ت تطبيقاالمشاريع إلى تطويرآيفية المشورة حول اإلجتماع الثاني سيقدم الخبراء  خالل. العمل في باريس

 وسيتم بتنظيم جلسة عن النزاهة في مجال. ناجحةالمشاريع المن دراسات حالة خبراء رئيسين في مجال البنية التحتية لتقديم عروض عن 
  . المشتريات العامة

  اعضاء مجموعة العمل

  الخبراء الفنيون واألعضاء الدوليون  ممثلو الحكومة العراقية 
السيد ألكسندر بوهمر، مدير، برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال   بيد محل فريح، معاون االمين العام لمجلس الوزراء السيد ع

  إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون البنية السيد جابر خلف عواد، مستشار، 

   التحتية
  ، وآالة التنمية الفرنسيةتحليل المخاطرالسيد برتراند نورا، قسم 

شاآر سلمان فّياض، مدير عام ومستشار إقتصادي لنائب رئيس السيد 
  الوزراء العراقي، مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون البنية التحتية

  السيد ستيفن ريمر، خبير تنمية القطاع الخاص، البنك الدولي

  السيد وليد عبد الوهاب، مدير قسم البنية التحتية، البنك االسالمي للتنمية  وريةالسيد ثائر صالح مهدي، مستشار رئيس الجمه
مكتب نائب رئيس الوزراء السيد أثير محمد خلف، مدير البروتوآول، 

  لشؤون البنية التحتية
  ضمان االستثمار متعددة االطراف وآالةالسيد لويس بدوشة، خبير، 

ائب رئيس الوزراء لشؤون مكتب نالسيد رياض يوسف عبود، مستشار، 
  البنية التحتية

  السيد مارك مورسيا، مدير قسم الضمانات العامة، شرآة آوفاس، فرنسا

مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون السيد صالح عبد سحاب، مدير عام، 
  البنية التحتية

السيد جايمس بوالن، نائب رئيس، مؤسسة اإلستثمار الخاص لمل وراء 
  البحار األمريكية

مكتب نائب رئيس السيد الستار عبد الجبار حسن، معاون مدير عام، 
  الوزراء لشؤون البنية التحتية

  السيد آريس أوغوست، خبير في مجال البنوك والتمويل واإلستثمار

، برنامج تنمية القطاع الخاص، برنامج األمم المتحدة أرونة روشانيانالسيد   السيد رافع خضر صالح، مدير عام
  ي في العراقاإلنمائ

  ، خبير في مجال الطاقةجلبيالسيد حسين ال  الموارد المائيةالسيد مؤيد محمد ابراهيم، رئيس مهندسن اقدم، وزارة 
السيد برونو دي آازاليه، خبير قضائي، برنامج تنمية القطاع الخاص في   وزارة الماليةالسيد محمد رؤوف حسن، مدير عام، 

  للتنمية االقتصاديةالعراق، منظمة األمم المتحدة 
  فرنسا  HSBCالقطاع العام، بنك  إدارةالسيد بيار صوربيه،   وزارة النقلالسيد احسان محمد سلمان، رئيس مهندسن اقدم، 

االستثمارات و قسم عمليات االستحواذالسيد سفين دي سمات، مدير   وزارة الكهرباءالسيدة لبنى حامد رحيم، خبير، 
  آة جي دي أف، شرالمالية واالستشارات

  Carbonnier Lamaze Associésالسيد جيروم جراند داسنون، محام،   وزارة اإلعمار واألسكانالسيد عماد مصطفى يونس، رئيس مهندسين، 
السيد آورتيس أوالرس، مكتب مساعدة انتقال العراق، السفارة األمريكية   وزارة النفطالسيد ناظم عباس مطلك، معاون مدير عام، 

  في بغداد
، تمويل المعامالت اإلستشارية خدمات ةالسيدة لورنس هيرون، مدير  السيد عبد الحسين نوري مهدي، خبير، وزارة الزراعة

  شاريع، شرآة إرنست و يونغمال
  شرآة إرنست و يونغالسيد ستيفان مانوآيان،   وزارة البلدياتالسيد عبد الرضا ناجي محمد، معاون مدير عام، 

  السيد مصطفى الشاوي، رئيس، المعهد العراقي لالصالح االقتصادي   وزارة االتصاالتالسيد باسم صديق حسين، خبير، 
  Tigris Capital Partners LLPأنتوني جامو، رئيس، السيد   السيد سعد شريف يحيى، مدير عام، وزارة التخطيط

  المراقبون  أمانة بغدادالسيدة احالم عباس محمد علي، 
  السيد فلوريان أمراالر، أمراالر ليخال آنسالتانتز  الهيئة الوطنية لإلستثمارالسيد مازن صباح احمد، 

  ضمان االستثمار متعددة االطراف وآالةأميلي والكار، خبيرة ل  السيد خميس حمد مرآب، ممثل القطاع الخاص
  السيد بيار فورنول، محام  عبان عباس آاظم، ممثل القطاع الخاصالسيد ش

  فرنسا  HSBCبنكالسيد جيل بينو دي ال فيلشينون،   السفارة العراقية في فرنسا
  شرآة آوفاس، فرنساالسيدة اليسبيط بالن،   فرنسا في ر األول، السفارة العراقيةيالسيد عامر سليمان، السكرت

  ، مستشار اقتصادي مريكيةألاالسيد يوشوا فولتس، وزارة الخارجية   الملحقية التجارية، السفارة العراقية في فرنساعباس محمود،  صهيبالسيد 
  خبير في مجال التنمية االقتصادية في العراقالسيد آمال البصري،   الملحقية التجارية، السفارة العراقية في فرنسا يفور،طشخوان السيد 

  ممثل ميديف الدولي  
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  مغادرة الوفد العراقي من فندق آنكورد
  مرآز المؤتمرات التابع لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةالتسجيل في 

8:30 
9:00  

  الكلمة االفتتاحية 
نائب رئيس الوزراء  مكتب ،العراقي السيد شاآر سلمان فّياض، مدير عام ومستشار إقتصادي لنائب رئيس الوزراء

 نية التحتيةلبلشؤون ا

  فرنسا يف السفارة العراقيةر األول، يالسيد عامر سليمان، السكرت
 برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةمدير،  السيد ألكسندر بوهمر،

9:30-9:45 

  10:45-9:45 تمويل البنية التحتيةلنحو إطار استراتيجي : الجلسة األولى

 تمويل البنية التحتيةلنحو إطار استراتيجي 
سيرآز هذا العرض على عناصر بيئة جاذبة لتمويل البنية التحتية بما في ذلك حماية المستثمرين والتحكيم وعلى 

  .المنهجية الختيار المشاريع ذات األولوية
  يقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفرالسيد ألكسندر بوهمر، مدير، 

  السيد آورتيس أوالرس، مكتب مساعدة انتقال العراق، السفارة األمريكية في بغداد: المناقش

9:45-10:45 

 11:00-10:45 قهوةاستراحة لتناول ال

 12:30-11:00 العراقية البنية التحتيةلمشاريع  الموجزالعرض  :الجلسة الثانية

آل وزارة تتكلم . البنية التحتية ذات األولوية إثنين من مشاريعجلسة ستقدم آل وزارة عرض قصير حول خالل هذه ال
 .دقائق 5لمدة 

11:00-12:30 

 14:00-12:30 استراحة لتناول الغداء

 16:00-14:00  وقروض بنوك التنمية والضماناتشراآة بين القطاعين العام والخاص المتطلبات األساسية ل: لثةالجلسة الثا

  والضمانات قروض بنك التنميةلشراآة بين القطاعين العام والخاص ولالمتطلبات األساسية 
شراآة بين القطاعين العام والخاص وقروض بنك التنمية بما في ذلك الشرآة لوسيقدم العرض المتطلبات األساسية ل

 آما أنها تغطي. والمدة واإلطار التنظيمي االجر وودور الدولة والشرآاء الخاصين وتقاسم المخاطر  ةض خاصارالغ
  .لقروض وضمانات بنوك التنميةالحصول على ا متطلبات

  ضمان االستثمار متعددة االطراف وآالةالسيد لويس بدوشة، خبير، 
 Carbonnier Lamaze Associésالسيد جيروم جراند داسنون، محام، 

  رنساف  HSBCبنك القطاع العام،  إدارةالسيد بيار صوربيه، 
 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

14:00-16:00 

 16:30-16:00  قهوةاستراحة لتناول ال

 18:30-16:30  شراآة بين القطاعين العام والخاصدراسات الحالة لل :رابعةالجلسة ال

   طاع الطاقة في شرآة جي دي أفتمويل المشاريع في ق
  ، شرآة جي دي أفالمالية االستثمارات واالستشاراتو قسم عمليات االستحواذمدير سفين دي سمات، السيد 

   في فرنساالبنية التحتية  حاالتا الدراسة حول
  شاريع، شرآة إرنست و يونغم، تمويل الالمعامالت اإلستشارية خدمات ةالسيدة لورنس هيرون، مدير

   شرآة إرنست و يونغالسيد ستيفان مانوآيان، 
  ليل المخاطر، وآالة التنمية الفرنسيةالسيد برتراند نورا، قسم تح: المناقش

 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

16:30-18:30 



 4

 
 2010نيسان  30

 

 15:30-9:00 العراقية تمويل مشاريع البنية التحتية: خامسةالجلسة ال

سيحلل مناقش و. التفاصيلمع المزيد من  التحتيةخالل هذه الجلسة ستقدم الوزارات العراقية  مقترحات مشاريع البنية 
متطلبات ميم الشراآات بين القطاعين الخاص والعام واتصوعرض والمضمون  للمشروع األمثل التمويلفرص 

قبل بداية اإلجتماع للحصول على  ذات الصلةسيتصل آل مناقش بالوزارة . الحصول على قروض بنوك التنمية
   .المعلومات الضرورية

  بناء محطات غازية جديدة: )ين الخاص والعامفرصة لشراآة بين القطاع(المشروع األول 
  السيدة لبنى حامد رحيم، خبيرة، وزارة الكهرباء: ةالمقدم
  آوفاس، فرنسامارك مورسيا، مدير قسم الضمانات العامة، شرآة السيد : المناقش

  مجمع تسويقي لكل محافظة: )فرصة لشراآة بين القطاعين الخاص والعام(ثاني المشروع ال
  سيد عبد الحسين نوري مهدي، خبير، وزارة الزراعةال: المقدم

  Tigris Capital Partners LLPأنتوني جامو، رئيس، السيد : المناقش
  مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

9:00-10:30 

 11:00-10:30 استراحة لتناول القهوة

  اقات التصديرية في الجنوبمشروع تصعيد الط: )فرصة لشراآة بين القطاعين الخاص والعام(ثالث المشروع ال
  ، وزارة النفطمدير عام معاونالسيد ناظم عباس مطلك، : المقدم

  ، خبير في مجال الطاقةلبيجالسيد حسين ال: المناقش
  بناء ميناء الفاو الكبير: )فرصة لشراآة بين القطاعين الخاص والعام(رابع المشروع ال

  وزارة النقل قدم،رئيس مهندسن ا السيد احسان محمد سلمان،: المقدم
   جايمس بوالن، نائب رئيس، مؤسسة اإلستثمار الخاص لمل وراء البحار األمريكيةالسيد : المناقش

  مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

11:00-12:30 

 14:00-12:30 استراحة لتناول الغداء

  تينمشروعي مجاري الرمادي وآرآوك بمرحل: )قرض بنك التنميةفرصة ل(خامس المشروع ال
   ، وزارة البلدياتمدير عام معاونالسيد عبد الرضا ناجي محمد، : المقدم

  السيد آورتيس أوالرس، مكتب مساعدة انتقال العراق، السفارة األمريكية في بغداد: المناقش
  2مشروع طريق المرور السريع رقم : )قرض بنك التنميةفرصة ل(سادس المشروع ال

   ، وزارة اإلعمار واألسكانرئيس مهندسين السيد عماد مصطفى يونس،: المقدم
  السيد مصطفى الشاوي، رئيس، المعهد العراقي لالصالح االقتصادي: المناقش

 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

14:00-15:30 

 16:00-15:30  استراحة لتناول القهوة

 17:30-16:00 والخاصة  العامة لمشترياتلالنزاهة أدوات  :الجلسة السادسة

  العامة والخاصة لمشترياتلالنزاهة وات أد
اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون  برنامجأليرمان آاش، خبيرة سياسية، السيدة نيكوال 

  والتنمية اإلقتصادية
 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

16:00-17:30 

 18:30-17:30  والكلمة الختاميةاقية خطة العمل لمشاريع البنية التحتية العر :سابعةالجلسة ال

  : الجلسةؤساء ر
 لشؤوننائب رئيس الوزراء  مكتب ،السيد شاآر سلمان فّياض، مدير عام ومستشار إقتصادي لنائب رئيس الوزراء

  لبنية التحتيةا
  تنمية اإلقتصاديةبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والمدير،  السيد ألكسندر بوهمر،
بين القطاعين الخاص  شراآاتالطلبات القروض أو  بإعدادالمسؤولون العراقيون  ية قيامآيفسترآز المناقشة على 

 الكلمة الختامية. والعام للمشاريع المختارة قبل االجتماع المقبل لمجموعة العمل

17:30-18:30 
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Telephone: +964 7901-830-803 
 
 
 
MENA-OECD Investment Programme  
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Mr. Alexander Böhmer 
Head of Unit 
MENA-OECD Investment Programme 
E-mail: alexander.boehmer@oecd.org 
Telephone:  +33 1 45 24 19 12 
 
Mr. Carl Dawson 
Economist/Policy Analyst 
MENA-OECD Investment Programme 
E-mail: carl.dawson@oecd.org 
Telephone: +33 1 45 24 75 53 
 
Ms. Nora-Elise Beck 
Consultant 
MENA-OECD Investment Programme 
Email: nora-elise.beck@oecd.org 
Telephone: +33 1 45 24 91 72 
 
Mr. Joshua Yeremiyew 
Project assistant 
MENA-OECD Investment Programme 
Email: joshua.yeremiyew@oecd.org 
Telephone: +33 1 44 30 60 14  
 
 

 

 معلومات االتصال


