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  تعزيز تنمية البنية التحتية في العراق
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 تمويل مشاريع البنية التحتية في العراق
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  2010شباط  17
 

  كلمة االفتتاحية ال
  

  لمماآة األردنية الهاشميةافي  الهيئة التنفيذية للتخاصية رئيس، الخطيب،السيد عبد الرحمن 
نائب رئيس الوزراء  مكتب ،العراقي السيد شاآر سلمان فّياض، مدير عام ومستشار إقتصادي لنائب رئيس الوزراء

  لبنية التحتيةا لشؤون
  مج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةبرنامدير،  السيد ألكسندر بوهمر،

 في العراق برنامج األمم المتحدة اإلنمائيسيسار دراجوتان، السيد 

9:00-9:30 

  10.15-9.30 الخبرة العراقية في تمويل البنية التحتية :الجلسة األولى

  ةالخبرة العراقية في تمويل البنية التحتي
نائب رئيس الوزراء  ، مكتبالعراقي السيد شاآر سلمان فّياض، مدير عام ومستشار إقتصادي لنائب رئيس الوزراء

  لبنية التحتيةا لشؤون
 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

9.30-10.15 

 10:30-10:15  استراحة لتناول القهوة

 13.00-10:30  الشراآة بين القطاعين العام والخاص: التحتيةالبنية من خارج الميزانية لتمويل مشاريع  مصادرال: نيةالثالسة الج

  توصيات للحكومة العراقية: إلشراك القطاع الخاص في البنية التحتية التعاون والتنمية اإلقتصاديةمبادئ منظمة 
 والتنمية اإلقتصاديةبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون  ،مدير السيد ألكسندر بوهمر،

  تخطيط شراآة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية
 لبنك الدوليالسيد ستيفن ريمر، خبير تنمية القطاع الخاص، ا

  للبنية التحتيةتمويل الشراآات بين القطاعين العام والخاص إلستثمار في لالدولية  الوآاالتدور 
  لما وراء البحار األمريكية اإلستثمار الخاصسة مؤس نائب الرئبس، جايمس بوالن،

  الخبرة األردنية: الشرق األوسط وشمال إفريقياللبنية التحتية في  شراآات بين القطاعين العام والخاص
  لمماآة األردنية الهاشميةا الهيئة التنفيذية للتخاصية في ، خبير،حسن الرفيعالسيد 

 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

10:30-13:00 

 14.30-13.00 استراحة لتناول الغداء

 17:30-14:30 قروض بنك التنمية: التحتيةمن خارج الميزانية لتمويل مشاريع البنية  مصادرال :لثةثاالجلسة ال

  تصميم طلب تمويل مشاريع البنية التحتية من قبل بنوك التنمية
  ي للتنميةالبنك االسالموليد عدب الوهاب، مدير قسم البنية التحتية، 

  اتخاذ قرار اإلقراض في بنوك التنمية عمليات
 آريس أوغوست، خبير في مجال البنوك والتمويل واإلستثمار

 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

14:30-16:00 
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 16:30-16:00 استراحة لتناول القهوة

  الذي يلعبه تقييم المخاطر المتعلقة بالبلد وبالشرآة والتأمين على القروض في تمويل البنية التحتية الدور
  فرنسا ،السيد مارك مورسيا، مدير قسم الضمانات العامة، شرآة آوفاس

  مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

16:30-17:30 

 
 2010شباط  18

 

 10:30-9:00 ، تتمةقروض بنك التنمية: التحتيةلتمويل مشاريع البنية  من خارج الميزانية مصادرال :ثالثةالجلسة ال

  تقييم المخاطر وتخفيفها في مشاريع البنية التحتية
  ضمان االستثمار متعددة االطراف وآالة لويس بدوشة، خبير،السيد 

  مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

9:00-10:30 

 11:00-10:30 استراحة لتناول القهوة

 15:30-11:00  مشاريع محتملة آدراسات لتمويل البنية التحتية: ة الرابعةجلسال

عرضا حول  )رئيس تنفيذي، شرآة ستاين(سيقدم السيد بيتر ستاين  .إعادة إعمار سد الموصل: األولى الدراسة
ة بين الشراآالخصائص الفنية والمالية للمشروع وسيناقش آيف تستطيع حكومة العراق القيام بتخطيط وتنفيذ 

  . أو بتدبير طلب التمويل لقرض من بنك من بنوك التنمية الخاصوالقطاعين العام 
 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

11:00-12:30 

 14:00-12:30 استراحة لتناول الغداء

صائص الخعرضا حول  )رئيس تنفيذي، شرآة ستاين(السيد بيتر ستاين سيقدم  .أم قصرتطوير ميناء  :الدراسة الثانية
وتنفيذ الشراآة بين القطاعين العام الفنية والمالية للمشروع وسيناقش آيف تستطيع حكومة العراق أن تقوم بتخطيط 

  . أو بتدبير طلب التمويل لقرض من بنك من بنوك التنمية والخاص
 مناقشة بين أعضاء مجموعة العمل

14:00-15:30 

 16:00-15:30  استراحة لتناول القهوة

 17:30-16:00 خطة عمل لمشاريع البنية التحتية العراقية :خامسةالجلسة ال

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

  لبنية التحتيةا
  ريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلقتصاديةبرنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفمدير،  السيد ألكسندر بوهمر،

  
سترآز المناقشة على آيف يستطيع المسؤولون العراقيون أن يقوموا بتحديد مشاريع البنية التحتية المتحملة وبتحليل 

لإلجتماع المقبل  إضافة إلى ذلك سوف يكون بإمكان المشارآين تقديم اقتراحات. أولوياتهاالتكلفة والمنفعة وتحديد 
 .جموعة العمللم

16:00-17:00 

 17:30-17:00 الكلمة الختامية
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Government of Iraq 
 
Mr. Shakir Salman Fayyadh 
Director General, Economic Advisor 
Deputy Prime Minister’s Office, Republic Of Iraq 
Office of Rafe H. Al-Eissawi 
E-mail: shakir_ecoplan@yahoo.com 
Telephone: +964 7901-830-803 
 
 
 
MENA-OECD Investment Programme  
(www.oecd.org/mena/investment) 
 
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 
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