بسم هللا الرحمن الرحيم

المؤتمر والمعرض الدولي الثاني حول الماليه والمصارف في العراق
مؤتمر المالية العراقي 4102
بعد النجاح الهائل لمؤتمر المالية والمصارف العراقيه لسنة  2102نعلن لحضراتكم عن المؤتمر والمعرض الدولي الثاني
لألمور الماليه والمصرفيه في العراق برعاية البنك المركزي العراق والذي سيعقد في الفتره مابين  22 – 22كانون الثاني
 2102في دبي في فندق جميرا.
ان مؤتمر الماليه والمصارف العراقيه هو المؤتمر الوحيد الذي يركز على توحيد المستثمرين من جميع الشركات والمصارف
العالميه مع كبار المسؤولين الحكوميين واصحاب الشركات والمصرفيين والمدراء التنفيذ يين في العراق وذلك لتحقيق الهدف
المشترك للطرفين وهو ايجاد العدد االكبر من الفرص في مجال االستثمار والتمويل في العراق

تنظيم المؤتمر:
ينظم هذا المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي العراقي وســــيفتتح المؤتمر من قبل الدكتور عبدالباسط تركي سعيد ,محافظ
البنك المركزي العراقي وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية.
باالضافه الى حضور عدد من المسؤليين العراقيين من ذوي االختصاص كالدكتور سامي االعرجي رئيس هيئة االستثمار
الوطني والبروفيسور علي عالوي وزير الماليه السابق.
الدكتور عبدالباسط تركي سعيد
محافظ البنك المركزي العراقي وكالة
ورئيس ديوان الرقابة المالية

جدول االعمال واستراتيجيات المؤتمر:
ان صناعة الخدمات المصرفيه والماليه العراقيه في تطور مســـتمر والعراق يســــتعد لموجه من المشاريع الجديده وفرص
التمويل لذا وضعت مجموعه من االستراتيجيات في جدول اعمال المؤتمر اهمها:





هل هذا هو بداية عصر جديد للماليه في العراق ؟
كيف سيتمكن العراق من ادارة مكانته لجذب واستقطاب المزيد من المستثمرين؟
ما هي االصالحات الماليه التي تحاول الحكومة حاليا وتنفذها ؟
ماذا تعني هذه االصالحات للمستثمرين ؟

وسوف يناقش هذا المؤتمر العديد من القضايا الهامه االخرى بما في ذلك مصادر التمويل للمشاريع الكبرى ,البنى التحتية
وتطوير سوق العراق لألوراق الماليه وفرص التمويل للقطاع الخاص العراقي.
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بعض من المصارف العراقية والعالميه وشــركات النفط المشاركه في المؤتمر السابق في :2102
 المصرف التجاري العراقي ((TBI مصرف الرافدين مصرف الرشــــيد-

Farouk Group Holding
JP Morgan Bank
Japan Bank for International Cooperation
Arab Bank of Jordan
Bank of Tokyo-Mitsubishi
Unicredit Bank
Abraaj Capital
General Electric
Shell
Exxon Mobil
Goldman Sachs
لمعرفة المزيد عن المؤتمر السابق في www.iraqfinance.co.uk :2102

التسجيل وتفاصيل اخرى عن المؤتمر:
للتسجيل وتفاصيل اخرى عن المؤتمر الرجاء زيارة الموقع االلكتروني للمؤتمرwww.iraqfinance2014.com :

علما بأن ســــــعر االشــــتراك للمصارف والمؤســــســــات المالية والشــــركات العراقية (المسجلة في العراق) خفض الى
 0011باون استرليني ألجل اتاحة الفرصة ألكبر عدد من المصارف والمؤســســات المالية والتجارية للحضور الى هذا
المؤتمر والمعرض المهم.
لألجابه على استفساراتكم الرجاء الكتابه على عنوان مكتب بغداد او الكتابة الى مكتب لندن حسب العناوين ادناه:
مكتب لندن

مدير مكتب بغداد

احمد علي الجادر

Sara Ivanovic

رقم الهاتف (بغداد)113022202042111:
البريداأللكتروني:
ahmed.aljader@symexco.com

رقم الهاتف (لندن)11222110202002:
البريداأللكتروني:
sara.ivanonic@symexco.com
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