
 
 ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية برنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 0 صفحة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 –مشروع العراق: "تحسيُن ُمناخ األعمال واالستثمار في العراق 
 حوار بشأن الّسياسات وبناء قدرات الجهات الفاعلة األساسّية"

 بشأن تسويق االستثمار في العراقورشة عمل 

 2015أيلول / سبتمبر  23 – 22
 

 قاعة أِليسار لالجتماعات
 إنتركونتيننتال فينيسيافندق 

 
 بيروت، لبنان

 

دُة َجْدَوِل اأَلعمال  ُمسوَّ

 

 
ُمنظّمةةةة الّتعةةةاون والّتنميةةةة  

 االقتصادية

 

ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية  برنامج 
لالستثمار في منطقة الشرق  االقتصادية

 األوسط وشمال أفريقيا

 السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي الوكالة



 
 منظمة الّتعاون والّتنمية في الميدان االقتصاديبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 2 صفحة

 خلفية معلوماتية:
االنخفةا،  قةد أحةد  فاألولويات الّرامية  للةت تنويةال االقت ةاد ودعةّ الّنمةو االقت ةاد    أحدقطاع الّنفط والغاز )الهيدروكربون( في العراق نطاق ُيَعتََبُر جذُب االستثمار خارج 

( للةت تكثيةج جهوداةا لتحسةين ُمنةام األعمةال  وذلة  مةن GoIألمةوال الحكومية   األمةر الةذ  َدفةال الحكومة  العراقية  )ضةغطا  اةاً   ع ةت ا  الذ  حد  ُمةخخرا  فةي أسةعار الةن فط
 المزيد من الُمَسثمرين من القطاع الخاص أجل جذب واستقطاب 

للةةت تحسةةين قُةةدرة الحكومةة  العراقيةة  ع ةةت جةةذب  ”MENA-OECD“أفريقيةةا ل سةةتثمار فةةي منطقةة  الوةةرق األوسةةط ووةةمال  ُمنظّمةة  الّتعةةاون والتّنميةة  االقت ةةادي  ويسةةعت برنةةامُ  
  )مشروع العراق(حوار بوأن الّسياسات وبناء قدرات الجهات الفاع   األساسّي "  –ستثمار في العراق موروع "تحسيُن ُمنام األعمال واال ضمناستثمارات القطاع الخاص 

كةان اةذا   و 2016حزيةران د يونيةو  30ولغاية   2013األول مةن كةانون األول د ديسةمبر  منةذ( تمةوي   لموةروع العةراق Sidaتُقد ّ الوكالة  الّسةويدي  ل ّتعةاون اانمةاًي الةدولي )و 
كةةط ويقةةود  القطةةاع الخةةاص فةةي العةةراق ب  2007مةةال الحكومةة  العراقيةة  منةةذ عةةاّ  برنةةامُ  قةةد توةةار ال ول ح ةةول ع ةةت المزيةةد مةةن  هةةدج تعزيةةز الّنمةةو االقت ةةاد  الةةذ  ُيحر 

  http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm  ُيرجت زيارة الموقال االكتروني: مشروع العراقالمع ومات بوأِن 

 أهداف ورشة العمل:
 والّتروي  لط في بيروت  والتي قامت بتحديد القطاعات ذات األولوي  من أجل توجيال االستثمار 2015ع ت الورو  التي ُعِقَدت في حزيران د يونيو العمل اذ  تبني ورو  

الستثمار  وسوج تَبحُ  أيضا  في عي ناٍت ُمتع  ق  بمواد رغرا، األ مخّثرةفي العراق  وتهِدج ورو  العمل اذ  للت توفير نظرة عام  وام   ع ت كيفي  تطوير مواد تسويقي  
ادة الّتسويقي  في و (  وسوج ُتعَر، اذ  المNICالهيً  الوطني  ل ستمثار ) قّدمتهااستخداّ ُمعطيات ب ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي    بالعراق  طوَّرتها خا ّ  تسويقّي 

ّّ التخطيط  ّوالتوا ل معه ينالُمستَثمر  توعي  (احتفالي فّعالي  )نهاي  المطاج في   قامتها في نهاي  موروع العراق ا التي ت

 

 الُمشاركون:

 سط والديواني  االو  تياالستثمار في ُمحافظ ايًتيو سوج تجمال ورو  الَعمل اذ  عورة ُخبراء من الهيً  الوطني  ل ستثمار 

وسيّنّفُذ فّعاليات  " Gassia Assadourianاسيا أسادوريان "ج" و Klaus Hachmeier"  في اذ  الورو   ُكلٌّ من ك وس ااومير ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي  وسوج ُيمثل 
 "  واو اخت ا يٌّ أقدّ في مجال توجيال االسثمار Trevor Killenورو  العمل اذ  الّسيد "تريفر ِكِ ن 

 
  

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


 
 منظمة الّتعاون والّتنمية في الميدان االقتصاديبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 3 صفحة

 ُمسودة جدول األعمال
 2015أيلول / سبتمبر  22الثالثاء 

 كلمات افِتتاحية 10:00 – 9:30

 

 مُنظمّ  التّعاون والتّنمي  االقت ادي  العراق لدى موروعل النَّواطات األخيرة تَرحيبي  ونظرة عامّ  ع تك مات 
 "  ُمنّسق موروع العراق  قسّ منطق  الّورق األوسط وومال أفريقيةا  األمانة  العامة  ل ع قةات العالمية   KLAUS HACHMEIER" هاشمير كالوس

  ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي 

  واسطاالستثمار ايً  يس ًر ،صادق البدير

 سويقتحملة الالزم لياق س  الجلسة تقديمية: فهم واستيعاب  11:00 – 10:00

 

ضةةت عةةن وروةة  العمةةل السّةةابق  التةةي عُِقةةدت    فةةي 2015 وةةهر حزيةةران د يونيةةو فةةيسةةوج تُقةةد ّ اةةذ  الج سةة  التّقديميةة  مُ خَّ ةةا  ل نّتةةاً  التةةي تَمخَّ
  ّوالتّوا ل معه ينالمُستَثمر  توعي  لفعالي التالي  في لطار التّحضير بيروت  كما سوج تَعِرُ، الخطوات 

 "  ُمنّسق موروع العراق  قسّ منطق  الّورق األوسط وومال أفريقيةا  األمانة  العامة  ل ع قةات العالمية   KLAUS HACHMEIER" هاشمير كالوس
    االقت ادي ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي

 استراحة القهوة 11:30 – 11:00

11:30 – 12:30 
/ صةحيفة  (بروشةوركتّيةب معلومةاتي عةا  )و  ،عةا  معلومةاتي تقةديميعن عةر  كشف الّنقاب العراق:  :"Module 1"وحدة الُمستَّقلة األولى ال
 حقائق )الجزء األول(ال

 

 الّتدريب الُمستقلِّة هذه ما يلي:سوف ُتغطي وحدة 

  الُمسَتثمرين.  عماله بمشاركةالست"بوربوينت" ّشرائح ستخدام عام بامعلوماتي إنشاء واستخدام عرض تقديمي 

  ّعام إنشاء واستخدام بروشور تسويقي  . 

 استراحة الغداء 13:30 – 12:30

13:30 – 14:30 
قلة ال / وكتّيةب معلومةاتي عةا  )بروشةةور(  ،عةا معلومةةاتي كشةةف الّنقةاب عةن عةر  تقةديمي العدراق:  :"Module 2" الثانيدةوحدد  المسسدتل

 ثاني(صحيفة الحقائق )الجزء ال

 

 سوف ُتغطي وحدة الّتدريب الُمستقلِّة هذه ما يلي:

 االستثمار. ألغراضتسويق العراق "بوربوينت" لشرائح ستخدام باالمعلوماتية العروض الّتقديمية على مثلة األ ألحد عملي توضيح 

 بوربوينةت"  رائح شةبالمعلوماتيةة األمثلةة علةى البروشةورات ح فةحيلة الحقةائق باسةتخدام العةروض الّتقديميةة  ألحد عملي توضيح"
 االستثمار. ألغراضلتسويق العراق من 

 استراحة القهوة 15:00 – 14:30



 
 ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية برنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 4 صفحة     

 

 عمليا   استخدا  الّتسويق لتوضيح الميزة الّتنافسية :"Module 3" الثالثةوحدة الُمستَّقلة ال 16:30 – 15:00

 

 مةواد تسةويقي  جديةدة  وذلة  مةن أجةل توضةية الميةزة التّنافسةي  اسةتحدا فةي سوج تُناقش وحدة التّدريب المُستق   اذ  المُمارس  العالمي  الُفضة ت 
 :عم يا  

  المخثّرةلدراجط في المواد التّسويقي   يتعّين ما الذ  

  البيانات وتحليلها لتحديد مجاالت الميزة الّتنافسية للعراق.أماكن كيلية تحديد 

  البنةةةةةةل الةةةةةدولي –اسةةةةةتخدام الموالةةةةةةة اللكترونيةةةةةة الرئيسةةةةةةية لمفةةةةةادر البيانةةةةةةات “WB” مُنظمّةةةةةة  التّعةةةةةاون والتّنميةةةةةة     و
 وتكنولوجيةةةةةةا المع ومةةةةةةات  (UNCTAD)  ومةةةةةةختمر األمةةةةةةّ المُتحةةةةةةدة ل تجةةةةةةارة والتنميةةةةةة   ”OECD”االقت ةةةةةةادي 
   ورغير ذل   ”ITC”واالت االت

  أكثر م ءم   و     بالمستثمرين جعل المواد التّسويقي  

  قطاعةةةةةات المُتفاوتةةةةة  و ال الظةةةةةروجأفضةةةةةل أنةةةةةواع المةةةةةواد التّسةةةةةويقي  المُتاحةةةةة  ل سةةةةةتخداّ  وذلةةةةة  اعتمةةةةةادا  ع ةةةةةت
 ُمستَهَدف  ال

   الّدقيق  استخداّ البياناتة  من خ ل مخثّر جعل المواد التَّسويقي  

   ونماذج البيانات المخثّرة بع، األمث   ع ت األدوات التّسويقي 

 تلخيص فّعاليات اليو  األول من ورشة العمل 17:00 – 16:30

 

  



 
 ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية برنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 5 صفحة     

 

 2015أيلول / سبتمبر  23األربعاء 

9:00 – 10:30 
قلة ال باسدتددام عد  القااعداا اتسدتثمارية معلومداتي عدر  تقدديمي مسدّود  عد  الّنقداب : كشد  العدراق :"Module" الرابعدةوحدد  المسسدتل

 بروشوركذلك ع  و ،"بوربوينا"شرائح 

 

 :سوج تُغطي وحدة التّدريب المُستق    اذ  ما ي ي

  المُستَثمرين  بموارك  عمالطالستبوربوينت  ّ وراًة اباستخدل قطاعات االستثماري  مع وماتي لنواء واستخداّ عر، تقديمي 

 لقطاعات االستثماري خاص با يتسويق لنواء واستخداّ برووور  

  أحةةد القطاعةةات لضرغةةرا، سةةويق لت  بوربوينةةتباسةةتخداّ وةةراًة م عومةةاتي قةةديمي تر، عةةّ مةةن خةة ل يُقةةدَّ  لمثةةال واحةةدعم ةةي توضةةية
  االستثماري 

  وةةراًة بوربوينةةت باسةةتخداّ   حقةةاًقال يف برووةةور د  ةةحالعةةن مع ومةةاتي عةةر، تقةةديمي قةةّدّ مةةن خةة ل يُ عم ةةي لمثةةال واحةةد توضةةية
 لتسويق أحد القطاعات لضرغرا، االستثماري  

 استراحة القهوة 11:00 – 10:30

11:00 – 12:30 
"، Best-in-class ا النةوع مةن الوثةائق"األفضةل فةي هة  يةالّتسةويق الوثائق: مزيد من األمثلة على "Module 5وحدة الُمستقّلة الخامسة "ال

 ة" الرّائدIPAsوالُمستقاة من هيئات تشجيع االستثمار "

 

 عم يا :  أمث   ع ت استخداّ بيانات تسويقي  دقيق  لتوضية الميزة التّنافسي  ل عراق

 سوج تستَعِرُ، وحدة التّدريب المُستَق   اذ  ما ي ي:

   والمُستقاة من ايًات توجيال االستثمار الرّاًدة "  النوع من الوثاًقأمث   ع ت توثيق عم يات التَّسويق "األفضل في اذ 

 اتأامي  التّركيز القو  ع ت القطاع ظهرالتي تُ " ا النوع من الوثاًق"األفضل في اذ الوثاًق أمث   ع ت  

  الرًّيسي   حاجاتهّت ّبي و الًريسي  أسً   المُستَثمرين  تُجيب ع تو   "ا النوع من األمث  سويق "األفضل في اذتّ الأمث    تتوقالكيج 

 استراحة الغداء 13:30 – 12:30

اسةتخدامط فةي  ابوسةاطتهيجةب والطريقة  التةي   Pitch Book”  فةرص االسةتثماريّ ل التّةروي  كتاب"تقديّ  ":Module 6"السادسة ستقلة وحد  المس ال 14:30 – 13:30
  لمُستَثمرين والتوا ل معهّا توعي الرامي  للت  (االحتفالياتالفعاليات )

 
 :سوج تُغطي وحدة التّدريب المُستق    اذ  ما ي ي

  ل مستثمرين تروي الالمق ود بتعبير "ما Investor Pitch" 



 
 ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية برنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 7 من 6 صفحة     

 

 " ؟ فرص االستثماري ل التروي كتاب ما او" 

  فرص االستثماري ل التروي ما اي المع ومات التي يجب أْن يوتَِمَل ع يها كتاب   

  ؟االستثماريةللرص ل الترويجكيف يجب استخدام كتاب 

 ثانية  30لمدة  (أو "الّترويج في المفعد ")أو "حديث المفعد "المفعد لّتسويق في"ل الّسانحة لرفةال“Elevator Pitch” 

 استراحة القهوة 15:00 – 14:30

15:00 – 16:30 
يجةةاد قنةةوات  لفةةرص االسةةتثمارية،ل التةةرويج تةةأليف كتةةاب ":Module 7وحةةدة الُمسةةتقلة السةةابعة "ال  اليةةة توعيةةةلفعّ  تواصةةل مةةع الُمسةةت ثمرينوا 

 في العراق.  2016في عا   ين والتواصل معه الُمستثمر 

 

 وحدة الُمستقلِّة هذه ما يلي:الي سوف ُتغطّ 

  مة الُمستثمرين. اللعال والمؤّثرالتوافل 

  لُمسَتثمرين.إلى افن الفغاء واالستماع 

  2016 عام في المستثمرين والتوافل معهمتوعية اختيار القطاعات الُمسَتهدفة للعالية. 

  2016 عام في توعية المستثمرين والتوافل معهمفعالية للرص االستثمارية أثناء إلامة ل الترويجتجمية واستخدام كتاب 

 اتستنتاجاا والداواا القادمة 17:00 – 16:30

 

 الّوةرق األوسةط ووةمال أفريقيةا  األمانة  العامة  ل ع قةات العالمية   "  ُمنّسةق موةروع العةراق  قسةّ منطقة  KLAUS HACHMEIER" هاشمير كالوس
  ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي 

 واسطاالستثمار يس ايً  ًر ،صادق البدير



 

 منظمة الّتعاون والّتنمية في الميدان االقتصاديبرنامج 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالستثمار في

 

 

 جهات االتصال

 (MENA-OECD) لالستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ُمنظّمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية برنامج 
www.oecd.org/mena/investment  

 

 

 Nicola EHLERMANN-CACHE شيكا –نيكوال إهلرمان 
بمنطق  الوةرق األوسةط ووةمال  ُمنظّم  الّتعاون والّتنمي  االقت ادي  ًريس برنام  

  أفريقيا  قسّ منطق  الورق األوسط وأفريقيا
  ُمنظّم  الّتعاون والّتنمي  االقت ادي  األمان  العام  ل ع قات العالمي   

 + 33 1 45 24 17 48ااتج رقّ: 
 cache@oecd.org-nicola.ehlermannالبريد االكتروني: 

 Marie-Estelle REY ر يإستيل   –ماري 
 مستوار أقدّ  قسّ منطق  الورق األوسط وأفريقيا

  ُمنظّم  الّتعاون والّتنمي  االقت ادي  األمان  العام  ل ع قات العالمي   
 +  33 1 45 24 81 46ااتج رقّ: 

 Estelle.Rey@oecd.org-Marieالبريد االكتروني: 

 
 "Klaus Hachmeierكالوس هاشمير "

 منسق موروع العراق  قسّ منطق  الورق األوسط وومال أفريقيا
  ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي  األمان  العام  ل ع قات العالمي   

 +33145247651ااتج: 
  klaus.hachmeier@oecd.orgالبريد االلكتروني:

 

 
 "Gassia Assadourianاسيا أسادوريان "ج

 ُمحّ ل سياسات
 قسّ منطق  الورق األوسط أفريقيا 

  ُمنظّم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي  ل ع قات الدولي   األمان  العام  
 +33145248387ااتج: 

  gassia.assadourian@oecd.org  البريد االلكتروني:
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