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Background 

Attracting investment in Iraq is a priority to diversify the economy and to support economic growth. Despite the current political 
unrest, economic activity in large parts of Iraq continues, with the country still obtaining significant revenues from oil exports, 
and the Government of Iraq (GoI) should continue to try to attract investment. Today, investment attraction highly depends on 
not just factor costs, logistics positioning, and other sources of comparative or competitive advantage, but also on personal 
selling and post-sales servicing; in other words, on investment facilitation.  

The MENA-OECD Investment Programme seeks to improve the GoI’s ability to attract private investment through policy dialogue 
and capacity building in its “Improving the business and investment climate in Iraq – policy dialogue and capacity building for key 
actors” project (the Iraq Project). The Iraq Project will benefit in particular the Office of the Deputy Prime Minister for Economic 
Affairs, the National Investment Commission, the Iraqi private sector and governorates, as well as Kurdistan Regional 
Government’s (KRG) Board of Investment. The Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) will provide 
funding from 1 December 2013 to 30 June 2016. The Programme has partnered with the GoI since 2007 to foster private sector-
driven economic development in Iraq. For more information on the Iraq Project, please see: 
http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm.  

Objectives of the training 

Investment promotion expert, Trevor Killen, private sector development specialist, Peter Davis, and the Programme designed the 
“Training on Customer Relationship Management Systems and Investment Marketing”. The training session seeks to help GoI 
investment promotion specialists acquire better Customer Relationship Management (CRM) systems and investment marketing 
techniques, based on global good practices across a range of countries and locations worldwide. In turn, the improved 
investment tracking and promotion skills will enable National Investment Commission (NIC) and Provincial Investment 
Commissions (PICs) staff to better target and attract potential investors. This training session will support the implementation of 
the Iraq Project’s Investment Promotion Diagnostic and Development component. Through this component, the Programme aims 
to increase the capacity of Iraq’s NIC and selected PICs to attract and retain investment.  

The training session will detail the purpose of a CRM system for the NIC and PICs and present the CRM system the Programme 
and its investment promotion expert have developed for the NIC and PICs. Then, the NIC and PICs will participate in a hands 
demonstration of how to use a CRM system. After, the Programme and the private sector development specialist will cover basic 
marketing techniques used by Investment Promotion Agencies in conflict environments, including sector targeting methods. The 
NIC and PICs will present their marketing material to the Programme and experts for feedback.  

This training session is a follow up to the November 2014 and November 2013 Investment Facilitation training sessions, and the 
June 2013 Country Branding training both of which the Programme held in Baghdad, Iraq. 

Participants 

Participants will include members of the NIC and PICs from Najaf, Karbala, Ninewah, Anbar, Dhi Qar, Babil, and Diyala.  

http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm
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Agenda 
Monday, 30 March 2015 

9:00 – 9:30 Opening Remarks and Introduction 

 

Welcome and opening remarks 

Representative from the GoI 

Klaus Hachmeier, Iraq Project Co-ordinator, GRS, OECD 

Training introduction 

Introduction of participants and trainer 

Participant expectations of the training 

Presentation of the structure of the training agenda 

9:30 – 10:30 CRM, Investment Marketing, and Investment Promotion Agencies  

 

• Describe the Jordan Investment Board’s experience with investor tracking and marketing 
Jordan as an investment destination 

- Reem Badran, Managing Director, Al-Hurra for Management and Business Development 
and Previous Executive Director of the Jordan Investment Board 

• Discussion 

10:30 – 11:00 Coffee Break 

11:00 – 12:30 CRM System Introduction 

 
• Introduction to the principles and practices of Customer Relationship Management 

systems to record and track investors and investment projects in Investment Promotion 
Agencies. 

12:30 – 13:30  Lunch 

13:30 – 15:00 Hands-on demonstration of NICrm 

 

• Entering Records 

• Finding/Editing Records 

• Producing Queries, Lists and Reports 

• Using the Management Information system (MIS) 
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15:00 – 15:30  Coffee 

15:30 – 17:00 Wrap-up of the CRM System 

 
• Plans for installing and using NICrm and providing training. The role of NIC management in 

successful system implementation. 

 

 

Tuesday, 31 March 2015 

 

09:00 – 10:30 Introduction to Investment Marketing activities: What is FDI for? 

 

• Presentation by 1/2 investment agencies  

• FDI is not an end in itself, but forms a key element of wider economic, political and social 
development. This session will focus on:  

• How FDI fits within a wider understanding and vision of economic development over 
time? 

• How does FDI impact on wider issues of peacebuilding and creating stability? 

10:30 – 11:00 Coffee Break  

11:00 – 12:30 What do investors want?  

 

• Investment agencies need to be much more focused on responding to what companies 
want by understanding better how companies take decisions in relation to investments in 
fragile states. This session will at a decision tree based on the experience of 28 companies 
to examine how better investment agencies might tailor their work. 

12:30 – 13:30 Lunch 

13:30 – 15:00 Tools and approaches to stimulate FDI  

 

• Who should be targeted? What sectors are most promising, and within these which 
companies might be the most appropriate investor?  

• How relationships with investing companies be maintained by effective use of tools such 
as public-private dialogue? 

• What is the offer of ‘Brand Iraq’? What investible projects are there, and what is the 
business case for them? Also what challenges will investors face?  
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15:00 – 15:30 Coffee 

15:30 – 17:00 Investment marketing best practice 

 
• This session will look at what world leading investment agencies do, and look for how the 

messages from today have been built into what they are doing. What can Iraq’s 
investment agencies do to learn from this? 

 

Wednesday, 1 April 2015 

 

09:00 – 10:30 Investment marketing - lessons  

 
• The agencies which presented on Tuesday morning will re-present their offer in light of 

the first day’s activities.  

10:30 – 11:00 Coffee Break  

11:00 – 11:30 Closing 

 

• Distribution of training surveys/questionnaires 

• Discussion about workshop and about the upcoming training sessions/activities 

• Final remarks 



 

 

 

Contacts 
MENA-OECD Investment Programme  
www.oecd.org/mena/investment  
 

Nicola Ehlermann-Cache 

Head of the MENA-OECD Investment Programme 

Global Relations Secretariat, OECD 

Tel.: +33 1 45 24 17 48 

Email: nicola.ehlermann-cache@oecd.org 

Marie-Estelle Rey 

Senior Advisor, MENA Division 

Global Relations Secretariat, OECD 

Tel. : +33 1 45 24 81 46 

Email : Marie-Estelle.Rey@oecd.org 

Klaus Hachmeier 

Iraq Project Co-ordinator, MENA Division 

Global Relations Secretariat, OECD  

Tel.: +33 1 45 24 76 51 

Email: klaus.hachmeier@oecd.org 

Thomas Flynn 

Policy Analyst, MENA Division 

Global Relations Secretariat, OECD  

Tel.: +33 1 45 24 96 71 

Email: thomas.flynn@oecd.org 

Gassia Assadourian 

Policy Analyst, MENA Division 

Global Relations Secretariat, OECD  

Tel: +33 1 45 24 83 87 

Email: gassia.assadourian@oecd.org   
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  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 

 6 من 0 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –ُمناخ األعمال واالستثمار في العراق  مشروع العراق: "تحسينُ 
 "األساسّيةلجهات الفاعلة اياسات وبناء قدرات السّ بشأن حوار 

 معالعالقة  ُنظم إدارة على ةُ يَّ تدريب دورةٌ 
 ارمن وتسويق االستثئالزبا

 2015نيسان / أبريل  1 –آذار / مارس  30
 فندق الند مارك 

 عمان، األردن

 َجدَوِل اَألعمال شروعم

لالستثمار في  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الدوليالوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي 

منظمة الّتعاون والّتنمية 
 االقتصادية



 
  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 

 6 من 2 صفحة

 

 خلفية معلوماتية:

الّرغم مــن االضــطرابات الّسياســية الّراهنــة، إالَّ أنَّ فبــتنويــع االقتصــاد ودعــم الّنمــو االقتصــادي.  إحــدى األولويــات الّراميــة إلــىجــذب االســتثمار فــي العــراق دُّ ُيَعــ
مــن الصــادرات الّنفطيــة. ويجــب أْن تســتِمرَّ  كبيــرةحصــل علــى إيــراداٍت ي البلــدُ  ال يــزال؛ حيــث كبيــرة مــن العــراق فــي أجــزاءٍ  النشــاط االقتصــادي مــا زال ُمســتِمرَّاً 

موضــع نتــاج، وتَ علــى تكلفــة عوامــل اإل ،، اعتمــادًا كبيــراً الوقــت الحاضــرجــذب االســتثمار، فــي يعتمــد ال و . إليهــا فــي محاولــة جــذب االســتثمار الحكومــة العراقيــة
َبْيـع. وبعبـارة ، وخـدمات مـا بعـد الالـّذاتيعتمد أيضًا على البيـع يإّنه فحسب، بل أو التنافسية المقارنة ، وغيرها من مصادر الميزات الّنسبية الخدمات اللوجستية

 االستمار يعتمد على تسهيل االستثمار. فإنَّ جذبَ  ،أخرى

إلى تحسين قدرة الحكومة العراقية على  )MENA-OECD(لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية يسعى برنامجُ 
 –الّسياسـات وبنـاء القـدرات ضـمن مشـروع "تحسـين ُمنـاخ األعمـال واالسـتثمار فـي العـراق المعنـي بحـوار الالقطاع الخاص، وذلك من خـالل  اتجذب استثمار 

لسغذهظ ئكعغذئف)" األساسـّيةلجهات الفاعلة احوار السياسات وبناء قدرات  مكتـب نائـب رئـيس  علـى وجـه الخصـوص، كـًال مـن، ئكعغذئف لسغذهظَ  فيـدُ . وسـوف يُ (
حكومـة إقلـيم كردسـتان  مجلـس االسـتثمار لـدى الستثمار، والقطـاع الخـاص والمحافظـات العراقيـة، باإلضـافة إلـىالوزارء للشؤون االقتصادية، والهيئة الوطنية ل

)KRG(ـــدمِّ الوكالـــة الّســـ ران / يونيـــو يـــحز  30وحّتـــى  2013كـــانون األول / ديســـمبر  1) تمـــويًال ابتـــداًء مـــن Sidaعـــاون اإلنمـــائي الـــدولي (ة للتّ ويديّ . وســـوف تُق
كـه تحقيـق تعزيـز ل ،2007الحكومة العراقية منذ كان هذا البرنامج قد تشارك مع . و 2016 لحصـول يقـوده القطـاع الخـاص. ولو نمـو اقتصـادي فـي العـراق ُيحرِّ
 .http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm زيارة الموقع االلكتروني التالي:، ُيرجى لسذهظ ئكعذئفمزيٍد من المعلومات حول على 

 أهداف الدورة التدريبية:

 "Peter Davisس "بيتـر داِفـتنميـة القطـاع الخـاص، تطـوير و فـي مجـال  واالختصاصيُّ ، "Trevor Killen"تِرفور ِكِلن  الستثمار،لرويج تّ الفي مجال  الخبيرُ  مَ مَّ صَ 
ب  "خهذبي  ب  عكوةخذياي ذ" لظَمطل ؤخئذب ئكعإلف لئ م هةزهيف ئإلزةت السـتثمار لرويج تّـالفي مجال  ختصاصّيينإلى ُمساعدة االيُة الّتدريب ةُ هذه الدور . وتسعى ئكرائئ

اسـتنادًا إلـى الُممارسـات وذلـك لتسـويق االسـتثمار، فنّيـة أفضـل  أسـاليبَ ، و )CRM(الزبـائن  مـعإلدارة العالقـة  فضـلَ أمـًا لدى الحكومـة العراقيـة علـى اكتسـاب ُنظُ 
ـنة سـوف لالسـتثمار االسـتثمار والتّـرويج  عبُّـنَ ، فـإنَّ مهـارات تَ وفـي مقابـل ذلـك. مـن البلـدان واألمـاكن فـي أنحـاء العـالم ضـمن نطـاق عـددالعالمية الجيـدة  الُمحسِّ

من استهداف وجذب الُمسَتثمرين الُمحتملين بشكٍل أفضل.  )PICs(، وهيئات االستثمار في الُمحافظات / األقاليم )NIC(ُتمكُِّن ُموظفي الهيئة الوطنية لالستثمار 
نــات اً نــعمليــة تنفيــذ ُمكوّ ســوف تَــدعُم  ّيــةدريبالتّ  الــدورة ذلك فــإّن هــذهكــ ع االســتثمار وتطويرهــا. يفــي تشــخيص عمليــة تشــج لُ تمّثــيَ  ˇلسغغذهظ ئكعغغذئف آخــَر مــن مكوِّ

هيئـات االسـتثمار فـي الُمحافظـات / األقـاليم عـدد ُمختـاٍر مـن و  ،إلى زيادة قدرات الهيئة الوطنية لالستثمار في العـراق ،من خالل هذا الُمكوِّن ،برنامجُ لويرمي ا
 .ى استمرارهلجذب االستثمار والُمحافظة عل

لُ  وسـوف  ،الّزبائن للهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار في الُمحافظات / األقـاليم معدارة العالقة إل من إنشاء نظامٍ  غرَض ال يةالّتدريب ورةُ دّ ال سوف تُفصِّ
جـل الهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار وهيئـات االسـتثمار فـي الُمحافظـات / ألر يـالتـي طورَّهـا الخبالخاّصـة بـه، و رنامج وعمليـة تـرويج االسـتثمار ب، والظامنّ هذا ال تُقّدم

بشـأِن كيفيـة اسـتخدام نظـام إدارة تـدريبي مباشـر  عملـيٍّ  عـرضٍ شـارك الهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار وهيئـات االسـتثمار فـي الُمحافظـات / األقـاليم فـي األقاليم. وستُ 
 تسـتخدمهاالتـي و  ،سـويقلتّ لفنّيـة األساسـّية لسـاليب ااألن في مجال تنمية القطاع الخـاص بتغطيـة و البرنامج وُمختص وبعد ذلك، يقوم خبراءالعالقة مع الّزبائن. 

الهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار وهيئـات االسـتثمار  . وسـوف تعـِرُض اتتي يسودها الّنزاع.، ومنهـا أسـاليب اسـتهداف القطاعـبيئات الالالترويج لالستثمار في  هيئات
 .بشأنها تغذيٍة راجعةبالّتسويق على البرنامج والخبراء للحصول على  ما لديها من مواّد خاّصةفي الُمحافظات / األقاليم 

 2013تشـرين الثـاني / نـوفمبر و  2014العراق فـي تشـرين الثـاني / نـوفمبر بـ الّتدريبيـة التـي ُعقـِدت فـي بغـداد للـدوراتمتابعـة  كـدورة ةُ التدريبيّ  دورةُ هذه التأتي 
 .خاّصة بالعراقعالمات تجارية اث ووضع استحدبشأِن  2013ة التي ُعقدت في حزران / يونيو دريبيّ التّ  دورةبشأِن تسهيل االستثمار، ولل

 :المشاركون
الّنجـف، وكـربالء، ونينــوى،  اتالُمشـاركين أعضـاًء مـن الهيئــة الوطنيـة لالسـتثمار وهيئـات االسـتثمار فـي الُمحافظــات / األقـاليم مـن ُمحافظـ سـوف ُتضـم قائمـةُ 

 وذي قار، وبابل، وديالى.واألنبار، 

http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm


 
  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 

 6 من 3 صفحة

 

 جدول األعمال
 2015آذار / مارس  30االثنين 

 كلمات افتتاحية وُمقّدمة عن الدورة الّتدربيبة 9:30 – 9:00

 

 كلمات ترحيبية وافتتاحية

 ُممثل عن الحكومة العراقية

 والتنمية االقتصاديةمنظمة التعاون ، الدوليةق مشروع العراق، األمانة العامة للعالقات نسّ مُ "، Klaus Hachmeier" ميرخكالوس ها

 ُمقدمة عن الدورة الّتدربيبية:

 تعريف بالُمشاركين والُمدرِّب

 توقُّعات الُمشاركين من هذه الدورة

 عرض هيكلية جدول أعمال الدورة الّتدريبية

 الستثمارلرويج تّ هيئات الالزبائنن وتسويق االستثمار، و  معإدارة العالقة  10:30 – 9:30

 

 الستثماريقصدها اكُوجهة  نوتسويق األرد ينالُمستَثمر  َتَتّبعوصف تجربة األردن الخارجية مع  •
o المدير اإلداري، قناة الحرة إلدارة وتطوير األعمال والمدير التنفيذي السابق لمؤسسة تشجيع  ،ريم بدران

 االستثمار، األردن
 ُمناقشة •

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30

 الّزبائن معُمقدمة بشأن نظام إدارة العالقة  12:30 – 11:00

 
 مرين ومشـاريع االسـتثمار لـدىالُمسـتَث تَّبـعتسجيل وتَ الهادفة إلى الّزبائن  معمبادئ وُممارسات ُنظم إدارة العالقة إلى مة ُمقدِّ  •

 الستثمار.لرويج تّ ال هيئات

 استراحة الغداء 13:30 – 12:30

 ”NICrm“ لهيئة الوطنية لالستثماردى االّزبائن لمع نظام إدارة العالقة على مباشر تدريبي عملي  عرض 15:00 – 13:30

 

 الّسجالت.القيود و إدخال  •
 الّسجالت.و  القيود إيجاد / تعديل •
 ، والقوائم، والّتقارير.يضاحاتاالست إعداد •
 ).MISاستخدام ُنظم المعلومات اإلدارية ( •



 
  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط  لالستثمار في
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 استراحة قهوة 15:30 – 15:00

 الّزبائن معتلخيص لجلسة نظام إدارة العالقة  17:00 – 15:30

 
، واستخدامه، وتقديم الّتدريب. دور ”NICrm“ الّزبائنمع دارة العالقة إللهيئة الوطنية لالستثمار اظام نُخطط تركيب  •

 .بنجاح ظامالهيئة الوطنية لالستثمار في تنفيذ النّ 

 

2015آذار / مارس  31 الثالثاء  

 

 )؟FDIالهدف من االستثمار األجنبي الُمباشر (هو نشاطات تسويق االستثمار: ما  إلىُمقّدمة  10:30 – 9:00

 

 الستثمار.لهيئة أو هيئتين من  معلوماتي عرض تقديمي •

ــًة  • ــه ُيشــكِّل ُعنصــراً حــدِّ ذاتــه، بــل فــي االســتثمار األجنبــي الُمباشــر لــيس غاي عمليــة أوســع للتنميــة  أساســّيًا مــن عناصــر إّن

 الجلسة على ما يلي:هذه االقتصادية، والّسياسية، واالجتماعية. وسوف ُتركِّز 

 فهٍم ورؤية أوسع نطاقًا لعملية الّتنمية االقتصادية على مرِّ الّزمان. معاألجنبي الُمباشر  االسثمارُ  يتالءمُ كيف  •

 بناء الّسالم وٕايجاد بيئٍة ُمستقرِّة.بذات عالقة نطاقًا كيف ُيؤثر االستثمار األجنبي الُمباشر على قضايا أوسع  •

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30

 ماذا ُيريد الُمستثمرون؟ 12:30 – 11:00

 

َفهـِم  الوصـول إلـى االستثمار أكثر تركيزًا على االسـتجابة إلـى مـا ُتريـده الشَّـركات، وذلـك عـن طريـقهيئات يجب أْن تكون  •
ـــة.  للطريقـــةأفضــل  التـــي تعتِمــُدها الشـــركات فـــي اتِّخـــاذ القــرارات فيمـــا يتعلَّـــُق باالســـتثمارات فــي الـــّدول ذات األوضـــاع الَهشَّ

شــركة الختبــار كيفيــة اعتمــاد  28ســوف تتنــاول هــذا الورشــة مســألة شــجرة اّتخــاذ القــرار اســتنادًا إلــى الخبــرة الُمســتقاة مــن و 
 ها. تفصيل أعمالهيئات االستثمار ُسُبًال أفضل في 

 استراحة غداء 13:30 – 12:30

13:30 – 15:00 

 

 الالزمة لتحفيز االستثمار األجنبي الُمباشر والمقارباتاألدوات 

 

 

الُمســتثمر التــي قــد تكــون مــن هــي  ،الّشــركات بــين هــذهوَمــن  ؟؟ مــا هــي أكثــر القطاعــات الواعــدةَمــن الــذي يجــب اســتهدافه •
 ؟األكثر ُمالءمةً 

العالقــات مـــع الّشــركات الُمســـَتثمرة عــن طريــق اســـتخدام أدوات فّعالــة كــالحوار بـــين القطــاع العـــام كيــف يــتم الحفـــاظ علــى  •
 ؟والقطاع الخاص

القضــية الســتثمار؟ ومــا هــي لالقابلــة الموجــودة و ؟ مــا هــي المشــاريع "عالمــة تجاريــةتســويق العــراق كفحــوى عــرض " ومــا هــ •



 
  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوسط  لالستثمار في
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 الّتحديات التي قد يواجهها الُمستَثمرون؟ما هي كذلك، األعمال بالّنسبة إليها؟ ب الُمتعّلقة

 استراحة قهوة 15:30 – 15:00

 الُممارسات الُفضلى لتسويق االستثمار 17:00 – 15:30

 

الكيفيــة التــي َجــرى تبحــث عــن االســتثمار الّرائــدة فــي العــالم، و  هيئــاتاألشــياء التــي تقــوم بهــا فــي هــذه الجلســة  ســوف تَنظــرُ  •

االسـتثمار العراقيــة فعلــه  هيئــاتحاليــًا. مــا الـذي تســتطيع مــن أعمـال بــه المعاصـرة ضــمن مــا تقـوم بنــاء الّرســائل بوسـاطتها 

 ؟هذه الخبرةللّتعلم من 

 

2015نيسان / أبريل  1األربعاء   

 

 الدروس الُمسَتفادة –تسويق االستثمار  10:30 – 9:00

 
من جديد على ضوء  اصباح يوم الثالثاء بتقديمهالمعلوماتّية  ةضها الّتقديميّ و سوف تقوم الهيئات التي قدمت عر  •

 اليوم األول من الدورة الّتدريبية.التي ُنّفذت في نشاطات ال

 استراحة قهوة 11:00 – 10:30

 الجلسة الختامية 11:30 – 11:00

 

 توزيع الدراسات المسحية / استبيانات الدورة التدريبية. •

 القادمة.ُمناقشة ورشة العمل والجلسات / الّنشاطات  •

 .ختامّيةكلمات  •



  منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج  
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 

 

 جهات االتِّصال
 )MENA-OECDلالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةبرنامج 

www.oecd.org/mena/investment  
 

 "Nicola Ehlermann-Cache" أهلرمان كاشنيكوال 
  لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةرئيس برنامج 

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الدوليةاألمانة العامة للعالقات 
 +33145241748هاتف: 

 cache@oecd.org-nicola.ehlermannالبريد االلكتروني: 
 

 "Klaus Hachmeier" يرامخكالوس ها
 منسق مشروع العراق، قسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الدوليةاألمانة العامة للعالقات 
 +33145247651هاتف: 

 klaus.hachmeier@oecd.orgالبريد االلكتروني: 
 
 "Gassia Assadourian" اسيا أسادوريانج

 ُمحّلل سياسات
 قسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 .صاديةمنظمة التعاون والتنمية االقتاألمانة العامة للعالقات الدولية، 
 +33145248387هاتف: 

 gassia.assadourian@oecd.orgالبريد االلكتروني: 

 

 "Marie-Estelle Reyماري ِإسِتل ري "
 ، قسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامستشار أول

 .التعاون والتنمية االقتصادية منظمة، الدوليةلعالقات األمانة العامة ل
 +33145248146هاتف: 

  Estelle.Rey@oecd.org-Marieالبريد االلكتروني:
 

 "Thomas Flynn" توماس فِلن
 ُمحّلل سياسات

 قسم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 .منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، الدوليةاألمانة العامة للعالقات 

 +33145249671هاتف: 
 thomas.flynn@oecd.orgالبريد االلكتروني: 
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	خلفية معلوماتية:
	يُعَدُّ جذب الاستثمار في العراق إحدى الأولويات الرّامية إلى تنويع الاقتصاد ودعم النّمو الاقتصادي. فبالرّغم من الاضطرابات السّياسية الرّاهنة، إلاَّ أنَّ النشاط الاقتصادي ما زال مُستمِرَّاً في أجزاءٍ كبيرة من العراق؛ حيث لا يزال البلدُ يحصل على إيراداتٍ...
	يسعى برنامجُ منظمة التّعاون والتّنمية الاقتصادية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-OECD) إلى تحسين قدرة الحكومة العراقية على جذب استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال الحوار المعني بالسّياسات وبناء القدرات ضمن مشروع "تحسين مُناخ الأعم...
	أهداف الدورة التدريبية:
	صَمَّمَ الخبيرُ في مجال التّرويج للاستثمار، ترِفور كِلِن "Trevor Killen"، والاختصاصيُّ في مجال تطوير وتنمية القطاع الخاص، بيتر دافِس "Peter Davis" "دورةً تدريبية على نُظم إدارة العلاقة مع الزبائن وتسويق الاستثمار". وتسعى هذه الدورةُ التّدريبيةُ إلى مُ...
	سوف تُفصِّلُ الدّورةُ التّدريبية الغرضَ من إنشاء نظامٍ لإدارة العلاقة مع الزّبائن للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المُحافظات / الأقاليم، وسوف تُقدّم هذا النّظام، والبرنامج وعملية ترويج الاستثمار الخاصّة به، والتي طورَّها الخبير لأجل الهيئ...
	تأتي هذه الدورةُ التدريبيّةُ كدورة متابعة للدورات التّدريبية التي عُقدِت في بغداد بالعراق في تشرين الثاني / نوفمبر 2014 وتشرين الثاني / نوفمبر 2013 بشأنِ تسهيل الاستثمار، وللدورة التّدريبيّة التي عُقدت في حزران / يونيو 2013 بشأنِ استحداث ووضع علامات ت...
	المشاركون:
	سوف تُضم قائمةُ المُشاركين أعضاءً من الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المُحافظات / الأقاليم من مُحافظات النّجف، وكربلاء، ونينوى، والأنبار، وذي قار، وبابل، وديالى.


