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 األساس المنطقي والمضمون
 

اإلنضمام إلى منظمة ولية وتشجيع اإلستثمار األجنبي من خالل تقدمه في بتنمية التجارة الدالعراق إلتزام من الواضح 
اإلتصال بين لتسهيل وإنشاء النافذة الواحدة تنظيمية القضائية والصالحات اإلالتجارة العالمية وإصدار قانون اإلستثمار و

  .الحكومة والمستثمرين
  

فيه أن يسجل المستثر يستطيع  واحدوهو مكان ستثمارية مناسبة رئيسية لبيئة اأحد الجوانب ال هو النافذة الواحدةإن وجود 
أي وجود يطلب المساعدة عند أن واإلدارية و المسائل القانونية بشأن المشورة والتوجيه على يحصلأن شرآة بسرعة و

 .عملية اإلستثمار أي مرحلة من مراحل فيصعوبات 
  

شرآات وتضمن النافذة الل الوآاالت الحكومية المشارآة في عملية تسجيل آثر تقدما تضم النافذة الواحدة ممثلي آفي شكلها األ
لوآالة ترويج اإلستثمار عن استراتيجية ترويج اإلستثمار وتحسينات بيانات الواحدة معالجة طلبات شاملة في غياب المستثمر وتوفر 

 .بيئة األعمال
  

  :سوف ترآز ورشة العمل على القضايا التالية
 لفة للنافذة الواحدة والممارسات الفضلىتقييم هياآل مخت .1
 الواحدة بما في ذلك العراقفذة االنتقديم خبرات بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجال  .2
خدمات النافذة الواحدة، دعم المستثمرين  عنإبالغ (قضايا رئيسية للنافذة الواحدة العراقية  الترآيز على ثالث .3

 )يناألخرالمصلحة اب صحوأسيق مع الوزارات لتحديد األراضي، التن
  من الخبرات العراقية واإلقليمية التي يجب إستخالصها ومفتوحة حول الدروسمناقشة فعالة  .4

 
 

  المشارآون
  

المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية و من خبراءهذه سيشارك في ورشة العمل 
  .الهيئة الوطنية لإلستثمارالعراقية من ليميون ودوليون إضافة إلى مسؤولي الحكومة وخبراء إق لبنان

  
  المواد الخاصة بالموضوع

  
  .قبل بداية ورشة العمل المواد الخاصة بالموضوعالبرنامج النهائي وسيتم توزيع 

  
ة التعاون والتنمية للمزيد من المعلومات حول برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال اإلفريقيا لمنظم •

  www.oecd.org/mena/investment:اإلقتصادية يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي
اإللكتروني  للمزيد من المعلومات حول المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان يرجى زيارة الموقع •

  /www.idal.com.lb: التالي
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  حفل عشاء منظم تحت رعاية المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان – 2010آذار  9
  

 20:00 لوبي الفندق:لمشارآيننقطة اللقاء ل

 20:30  حفل عشاء منظم تحت رعاية المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان

  
 الممارسات الفضلى والخبرة اإلقليمية: النافذة الواحدة - 2010آذار  10

  
 

 الكلمة االفتتاحية

  ، المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان، رئيس ومدير عامعيتانيالسيد نبيل 

  الهيئة الوطنية لإلستثمار في العراقالسيد سعد مزعل حسين، 

اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية  نامج، برإقتصاديخبير صون، والسيد آارل د
 اإلقتصادية

9:00-9:30 

 11:15-9:30 الممارسات الفضلى والخبرة العراقية :النافذة الواحدة- الجلسة األولى 

  الممارسات الفضلى لوضع معايير للمقارنة:فذة الواحدةمفهوم النا
، برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية قتصاديصون، خبير إوالسيد آارل د
  اإلقتصادية

  النافذة الواحدة في العراق
  الهيئة الوطنية لإلستثمار في العراق السيد نوئيل فوزي الحريري،

 تاريخ وتطوير النافذة الواحدة ودورها في استراتيجية تشجيع اإلستثمار •
 ي الهيكل المؤسس •
 الخدمات المعروضة •
 تقييم األداء •
 األهداف للمستقبل •
 مالحظات بناًء على الخبرة العراقية •

 المناقشة

 

 11:45-11:15 استراحة لتناول القهوة

 13:00-11:45 الخبرة اللبنانية:النافذة الواحدة: الجلسة الثانية

 النافذة الواحدة في لبنان
 استراتيجية تشجيع اإلستثمار تاريخ وتطوير النافذة الواحدة ودورها في •
 الهيكل المؤسسي  •

مدير ، NPPC Fresh Produce Factory/Fresh World International ،طريمدير ُق، السيد أندراوس باشا
  المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان، سابق للنافذة الواحدة

 الخدمات المعروضة •
 تقييم األداء •
 األهداف للمستقبل •
   المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان، ، مدير، قسم النافذة الواحدةمقدسي يمدنالسيد 

 إنجازات الخبرة اللبنانية في مجال النافذة الواحدة •
 تمثيل وتوزيع المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبيةلشرآة بنتا  السيد آميل سعادة، مدير مالي،

 المناقشة
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 14:30-13:00 استراحة لتناول الغداء

 17:30-14:30 زيارة النافذة الواحدة في بيروت: الجلسة الثالثة

آيفية  على ليتعرفوا بيروت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنانمكاتب سيزور المشارآون النافذة الواحدة في 
  .نافذة الواحدةالتم تسجيلها عبر بعد ذلك سيزورالمشارآون شرآات . لواقععلى أرض امفهوم ال عمل هذا

  لوبي الفندق: نقطة اللقاء

 

 الخبرة اإلقليمية والقضايا الرئيسية للعراق: النافذة الواحدة – 2010آذار  11

 10:30-9:00 الخبرة المصرية:النافذة الواحدة:الجلسة الرابعة

 النافذة الواحدة في مصر
  امة لإلستثمار في مصرالهيئة العقطاع الخدمات للمستثمرين،  السيد حسن فهمي، مدير

 تاريخ وتطوير النافذة الواحدة ودورها في استراتيجية تشجيع اإلستثمار •
 الهيكل المؤسسي  •
 الخدمات المعروضة •
 تقييم األداء •
 األهداف للمستقبل •
 مالحظات بناًء على الخبرة المصرية •

 المناقشة

 

 11:00-10:30 استراحة لتناول القهوة

 12:30-11:00 البرتغاليةالخبرة:احدةالنافذة الو:جلسة الخامسةال

 البرتغالالنافذة الواحدة في
   لويس غويس، مدير مكتب، سكرتارية الدولة لتحديث اإلدارةالسيد 

 تاريخ وتطوير النافذة الواحدة ودورها في استراتيجية تشجيع اإلستثمار •
 الهيكل المؤسسي  •
 الخدمات المعروضة •
 تقييم األداء •
 األهداف للمستقبل •
 البرتغاليةحظات بناًء على الخبرة مال •

 المناقشة

 

 14:30-12:30 استراحة لتناول الغداء

 16:00-14:30 خدمات النافذة الواحدةالتواصل على : القضايا الرئيسية للعراق: جلسة السادسةال

   :رؤساء الجلسة
ريقيا لمنظمة التعاون والتنمية ، برنامج اإلستثمار في الشرق األوسط وشمال إفإقتصاديصون، خبير والسيد آارل د
  اإلقتصادية

  الهيئة الوطنية لإلستثمار في العراقالسيد سعد مزعل حسين، 

على  إلبالغ المستثمرينتواصل الستكون هذه الجلسة مناقشة المائدة المستديرة التي سترآز على أفضل استراتيجيات 
  .لبنان والعراق ومصر والبرتغال عن خبراتهم في هذا المجالسيتكلم المحاضرون من . حضور النافذة الواحدة وفهم فوائدها

  المناقشة
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  القضايا الرئيسية للعراق: النافذة الواحدة – 2010آذار  12
 

 10:30-9:00 توفير االراضي:القضايا الرئيسية للعراق:الجلسة السابعة

   :رؤساء الجلسة
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية  ، برنامج اإلستثمارإقتصاديصون، خبير والسيد آارل د
  اإلقتصادية

   الهيئة الوطنية لإلستثمار في العراقالسيد سعد مزعل حسين، 

ستكون هذه الجلسة مناقشة المائدة المستديرة التي سترآز على دور النافذة الواحدة في تحديد األراضي الصالحة للمشاريع 
  .سيتكلم المحاضرون من لبنان والعراق ومصر والبرتغال عن خبراتهم في هذا المجال. اإلستثمارية المعتمدة

 المناقشة

 

 11:00-10:30 استراحة لتناول القهوة

 12:30-11:00 التنسيق مع الوزارات :القضايا الرئيسية للعراق :ثامنةالجلسة ال

   :رؤساء الجلسة
مار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية اإلستث ، برنامجإقتصاديخبير صون، والسيد آارل د
  اإلقتصادية

  الهيئة الوطنية لإلستثمار في العراقالسيد سعد مزعل حسين، 

التي سترآز على التنسيق بين الوزارات والوآاالت التي توفر خدمات النافذة  المائدة المستديرةستكون هذه الجلسة مناقشة 
  .مجالهذا العن خبراتهم في البرتغال من لبنان والعراق ومصر وحاضرون المسيتكلم . الواحدة

 المناقشة

 

 14:00-12:30 استراحة لتناول الغداء
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  المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان
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