
    
 

دُة َجْدَوِل اَألعمال  ُمسوَّ  

التواصل مع المستثمرينحول ورشة عمل   

لدى منظمة الّتعاون  مشروع العراقفي اطار 
لَمئح  حول والّتنمية االقتصادية َم  "ةحزي

ذ غى ئكعذئف  لئ لئك هئإلزةت م –ئآلع  حهئذ اسآ
ب  ة ئكفئعك ة ئكجهئ ؟ فخذئ ة هامئ زئ ئكزِيئ

ب زِي  ئآلزئ
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 منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في للتنافسية
 

 6 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 

ًخرا  فةةي أسةعار الةةن فط ( للةت تكثيةةه جهودلةا لتحسةةين ُمنةال األعمةةال  وذلة  مةةن أجةةل GoIألمةوال الحكوميةة   األمةر الةةذ  َدفةةال الحكومة  العراقيةة  )ا ضةغطا  عىةةت  الةذ  حةةد  ُمة
 جذب واستقطاب المزيد من الُمَسثمرين من القطاع الخاص 

للةةت تحسةةين قُةةدرة الحكومةة  العراقيةة  عىةةت جةةذب  ”MENA-OECD“أفريقيةةا فةةي منطقةة  الاةةرق األوسةةط واةةمال  تنافسةةي لى منظمةة  الّتعةةاون والتّنميةة  االقت ةةادي ويسةةعت برنةةامُ  
  )مشروع العراق(اعى  األساسّي " حوار باأن الّسياسات وبناء قدرات الجهات الف –ماروع "تحسيُن ُمنال األعمال واالستثمار في العراق  ضمناستثمارات القطاع الخاص 

كةان   و 2016حزيةران ي يونيةو  30ولغاية   2013( تمويال  لماروع العراق ابتداء  مةن األول مةن كةانون األول ي ديسةمبر Sidaي الدولي )تُقد ّ الوكال  الّسويدي  لىّتعاون اإلنمائو 
كةةق ويقةةودص القطةاع الخةةاص فةةي العةةراق ب  2007مةال الحكومةة  العراقيةة  منةةذ عةاّ  تاةةار لةذا البرنةةامُ  قةةد  ولىح ةول عىةةت المزيةةد مةةن  هةةده تعزيةةز الّنمةةو االقت ةاد  الةةذ  ُيحر 
  http://www.oecd.org/mena/investment/iraq.htm  ُيرجت زيارة الموقال اإللكتروني: مشروع العراقالمعىومات باأِن 

 أهداف ورشة العمل:
في ألمانيا والكويت  ينظّّ البرنام  ورا  عمل يستفيد منها طاقّ عمل الهيئ  الوطني  العراقي  لالستثمار تركز باكل  2016في أياريمايو  تروي ال تجوالاستعدادا  للت 

 :خاص عىت التمارين التطبيقي  والتدريب )مثل محاكاة المقابالت( التي تاكل أساس فعاليتّي النااط اإلي الي المقترح  وتامل أمورا  مثل

 ستهداه المستثمرينا •

 التعامل مال المستثمرين •

 فهّ متطىبات المستثمرين والتعامل معها  و •

  دراسات الحاالت •

 الُمشاركون:

ًول االرتباط المحىي لىماروع في بغداد السيد عفيه الريس ستثمارلال هيئ  الوطني الخبيرا  من العراق  باألخص من  12ستضّّ ورا  العمل        للت جانب مس

.ويقود ورا   العمل كبير مخت ي التروي  االستثمار  تريفور كيىن بدعّ من كبيرة خبراء التروي  االستثمار  ريّ بدران

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


 
 منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في للتنافسية
 

 6 من 3 صفحة

 

 ُمسودة جدول األعمال
2016شباط/فبراير  2الثالثاء   

 كلمات افِتتاحية 10:30 – 9:30

 

 منظم  التّعاون والتّنمي  االقت ادي لدى  مشروع العراق كىمات تَرحيبي  ونظرة عامّ  عىت
"  ُمنّسق ماروع العراق  قسّ منطق  الّارق األوسط وامال أفريقيا  األمان  العامة  لىعالقةات العالمية   KLAUS HACHMEIER" هاخميار كالوس

  منظم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي 
 ستثمارلالهيئ  الوطني  ال  العاّمساعد المدير   ضر غام ناجي الرماحي

 سيعّره المااركون عىت أنفسهّ ويتحدثون عن توقعاتهّ حول ورا  العمل والعر، المتنقل لىمستثمرين

 لمحة عامة -وحدة الّتدريب الُمستَّقلة األولى: التعامل مع استفسارات المستثمرين 11:30 –10:30

 

 الوحدة: لذص تاملس
  استفسارات المستثمرين بفعالي كيفي  التعامل مال 
 كيفي  استخداّ توفير المعىومات من أجل بناء عالق  مال المستثمرين 
 كيفي  تىقي االستفسارات والتعامل معها والسير بها 
 معىومات استثماري  رئيسي  وعوامل دفال االستثمار 
 ستثمار في العراق؟ما لي عوامل دفال االستثمار الاائع  التي سينظر لليها المستثمر كي يقرر اال 
  عوامل دفال االستثمار األولي  والثانوي 
 كيه تختىه عوامل دفال االستثمار بحسب القطاع 
 كيه يمكن لهيئ  االستثمار الوطني يليئات استثمار المحافظات أن تتعامل مال عوامل دفال االستثمار من أجل تأمين االستثمارات 

 القهوةاستراحة  11:45 – 11:30

 العناصر األساسية ضمن العرض للمستثمرين :الثانيةوحدة الّتدريب الُمستَّقلة  13:00 – 11:45

 

 تامل لذص الوحدة:س
 ما لي عوامل دفال االستثمار التي سينظر لليها المستثمر كي يقرر االستثمار في العراق؟ 
  عوامل دفال االستثمار األولي  والثانوي 
 التي يرجح أن يحتاج لليها المستثمرون المعىومات 
 :األسئى  األكثر تكرارا  التي يطرحها المستثمرون وكيه يجب اإلجاب  عىيها 

o  الستثمارامنال 
o لوجستيات الماروع 
o حقوق المستثمر وحوافزص وموجباتق 
o الاروط التاغيىي  والبني  التحتي  ودعّ األعمال 

  عوامل دفال االستثمار الرئيسي  مال قاربقتوفير المعىومات لىمستثمرين بهده 
 ماذا يعني عر، فكرة عىت المستثمر و"كتاب العر،"؟ 



 
 منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في للتنافسية

 6 من 4 صفحة

 

  2016تجميال "كتاب عر،" واستخدامق في فعالي  النااط اإلي الي لىمستثمرين 
 

 ءالغذااستراحة    14:00 – 13:00

 "غلوبال ستيل" -دراسة حالة :"الثالثةوحدة الّتدريب الُمستَّقلة  15:30 – 14:00

 
ستقسّ المجموع  للةت قسةمين وتعمةل عىةت دراسة  حالة  تفاعىية  مةال مقةابالت مةال مسةتثمرين زائفةين  عىةت أن يةتّ تحديةد ألةداه معينة  مثةل جمةال 
المعىومةةات عةةةن المسةةةتثمر والماةةةروع االسةةةتثمار   ومتطىباتةةق وحاجاتةةةق  ويهةةةده لةةةذا التمةةةرين للةةةت تقيةةيّ كيةةةه تتعامةةةل ليئةةة  االسةةةتثمار الوطنيةةة  

 ستثمار المحافظات مال األمور التي تقىق عادة  المستثمر وكيه تجيب عىيها وكيه تقدّ معىومات ذات  ى  لىمستثمر وليئات ا

 استراحة القهوة 15:45 – 15:30

 "غلوبال ستيل" )تتمة( -دراسة حالة 17:15 – 15:45

 في الجزء الثاني من لذص الجىس  سيتّ تقييّ أداء المجموعتين وتقديّ التو يات  لن لذص الوحدة لي تتم  لىوحدة السابق   حي  

 انتهاء اليوم األول 17:30 – 17:15

 
"  ُمنّسةةق ماةةروع العةةراق  قسةةّ منطقةة  الّاةةرق األوسةةط واةةمال أفريقيةةا  األمانةة  العامةة  لىعالقةةات العالميةة   KLAUS HACHMEIER" هاخميالالار كالالالوس

 والتّنمي  االقت ادي منظم  الّتعاون 

 

  



 
 منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في للتنافسية

 6 من 5 صفحة

 

 2016شباط/فبراير  3األربعاء 

 النظرية والتطبيق -تواصل فّعال مع المستثمرين: "الرابعة وحدة الّتدريب الُمستَّقلة 10:30 – 9:00

 

 تامل لذص الوحدة: سوه
 التوا ل الفعّال مال المستثمرين 
 فّن االستماع للت المستثمرين 
  2016تروي  ال تجوال االستماع للت المستثمرين واإلجاب  عىت أسئىتهّ في 
 2016تروي  ال تجوال في تجميال "كتاب عر،" واستخدامق 
 والذ  يقّو عىت تقديّ المعىومات في خالل وقت ق ير -ثاني " 30"حدي  الم عد لة 
 تمارين عمىي  وتفاعىي  مال المااركين 

 

 قهوةالاستراحة  11:00 – 10:30

 ”ITSys Inc“ -التمرين : الخامسة وحدة الّتدريب الُمستَّقلة 12:30 11:00

 
ستقسّ المجموع  للت قسةمين وتعمةل عىةت دراسة  حالة  تفاعىية  مةال مقةابالت مةال مسةتثمرين زائفةين  عىةت أن يةتّ تحديةد ألةداه معينة  مثةل جمةال 
المعىومةةات عةةةن المسةةةتثمر والماةةروع االسةةةتثمار   ومتطىباتةةةق وحاجاتةةق  ويهةةةده لةةةذا التمةةةرين للةةت تقيةةةيّ كيةةةه تتعامةةل ليئةةة  االسةةةتثمار الوطنيةةة  

  ثمار المحافظات مال األمور التي تقىق عادة  المستثمر وكيه تجيب عىيها وكيه تقدّ معىومات ذات  ى  لىمستثمروليئات است

 غداءالاستراحة  13:30 – 12:30

 )تتمة(”  ITSys Inc“ -التمرين 15:00 – 13:30

 في الجزء الثاني من لذص الجىس  سيتّ تقييّ أداء المجموعتين وتقديّ التو يات  لن لذص الوحدة لي تتم  لىوحدة السابق   حي  

 قهوةالاستراحة  15:00 – 15:30

 الخاص بالعراق 2016في ترويج ال تالتخطيط لفعاليات جوال: السادسة دريب الُمسَتقلِّةوحدة التّ  16:45 – 15:30

 
  وانطالقةةا  مةةن الةةدروس المكتسةةب  مةةن 2016الناةةاط اإلي ةةالي لىمسةةتثمرين المقةةررين يمةةايو سةةتقدّ لةةذص الوحةةدة تخةةر التفا ةةيل حةةول فعةةاليتيّ 

 وحدات ورا  العمل السابق   ستناقش المجموع  كيفي  التخطيط باكل أفضل وليكى  فعالي  النااط اإلي الي لىمستثمرين 

 االختتام والخطوات المقبلة 17:00 – 16:45

 
"  ُمنّسةةق ماةةروع العةةراق  قسةةّ منطقةة  الّاةةرق األوسةةط واةةمال أفريقيةةا  األمانةة  العامةة  لىعالقةةات العالميةة   KLAUS HACHMEIER" هاخميالالار كالالالوس

  منظم  الّتعاون والتّنمي  االقت ادي 



 

 

 

 جهات االتِّصال

 (MENA-OECD) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ةتنافسيلل منظمة الّتعاون والّتنمية االقتصاديةبرنامج 
www.oecd.org/mena/investment  

 نيكوال إيلرمان
الشرق األوسط وشمال  منطقة التنافسية فيرئيسة برنامج 

 أفريقيا

                  +  33 1 45 24 17 48هااات   

  nicola.ehlermann@oecd.orgاإللكتروني  البريد

 إيستيل ريي-ماري

 محللة سياسات رئيسية، قسم الشرق األوسط وإفريقيا

 

 +33 1 45 24 81 46هات   

 estelle.rey@oecd.org-ariem :البريد اإللكتروني

 
 كالوس هاخمايار

 منسق مشروع العراق، قسم الشرق األوسط وإفريقيا

 

                                + 33 1 45 24 76 51هات  

   laus.hachmeier@oecd.orgkالبريد اإللكتروني  

 اسيا أسادوريانج
 محللة سياسات ، قسم الشرق األوسط وإفريقيا

 

 +  33 1 45 24 83 87هات   
 gassia.assadourian@oecd.orgالبريد اإللكتروني  

 

http://www.oecd.org/mena/investment
http://www.oecd.org/mena/investment
mailto:nicola.ehlermann@oecd.org
mailto:marie-estelle.rey@oecd.org
mailto:klaus.hachmeier@oecd.org
mailto:gassia.assadourian@oecd.org


MENA-OECD Comptitiveness Programme 
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	The MENA-OECD Competitiveness Programme (formally Investment Programme) seeks to improve the GoI’s ability to attract private investment in its “Improving the business and investment climate in Iraq – policy dialogue and capacity-building for key acto...
	The Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) is providing 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 info...
	Objectives of the workshop
	In preparation of the two investor outreach events planned in May 2016 in Germany and Kuwait, the Programme is organising a workshop which will benefit staff members of the Iraqi National Investment Commission and will focus mainly on practical exerci...
	• Investor targeting;
	• Dealing with investors;
	• Understanding and dealing with investor requirements; and
	• Case studies.
	Participants
	The workshop will gather twelve experts from Iraq, mainly from the National Investment Commission, and Mr Afif Al-Rayis, the Project’s local project liaison in Baghdad.
	The workshop will be conducted by Trevor Killen, senior investment promotion specialist with the support of Reem Badran, senior investment promotion expert.
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