IRAQ FINANCE 2017
Fourth International Conference and Exhibition
on Finance and Banking in Iraq
Final Report

The Fourth International Conference on Finance and Banking in Iraq was held on 10-11
April 2017 at the Phoenicia Hotel in Beirut. It was also accompanied by an international
exhibition of banks and international companies. The conference was attended by around
150 participants from officials, deputies, experts, directors and representatives of
international companies as well as representatives of the Arab and foreign media.
The conference discussed for two days the issues of money and banks in Iraq and the
possibility of their development in addition to the rest of economic affairs in Iraq and how
to promote growth and diversification of economic activity and gradually removed from
dependence on oil.
After extensive discussions accompanied by studies presented to the conference, the
Conference agreed on a number of recommendations which they consider to be very
important and necessary for the progress of Iraq and its international integration in the
economic, financial and banking fields.
Recommendations
The recommendations were compiled and written by: Dr Hamid al-Kefaei and Mr Ismaeil Zaier
They were approved by: Dr Mudher Mohamed-Saleh (Advisor to PM) and Dr Mahmood al-Dagher (CBI)
(The recommendations were translated from the original Arabic version)

1. Establishing a national investment council in Iraq to sponsor
investment and overcome obstacles facing investors.
2. To find an effective way to protect investors from security threats and
to assure them that their investments, rights and profits are safe from
any danger and that the State will provide legal and effective
protection for them.
3. Reduce the deficit in the general budget by reducing unnecessary
expenditures and increasing investments in productive sectors,
especially industrial ones, in which Iraq has a competitive edge.
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4. Developing the non-oil resources of the state in order to reduce the
dependence of the state on oil, which became very important with the
fluctuation of oil prices, and the world to rely on renewable sources of
energy and phasing out the consumption of fossil fuels.
5. Further economic and administrative reforms and deregulation of
investments to encourage foreign countries and companies to invest
in Iraq and reassurance of the future of its economy and stability of its
political system.
6. Establishing several correspondent banks (such as JP Morgan,
Standard Chartered and others) and initiating a dialogue with the CBI
and other banks on this and how to achieve it.
7. Convinced that the time is now ripe for entering into negotiations with
international banks regarding their work in Iraq and dealing with it,
especially with the improvement of Iraqi data and changing the vision
of foreign investors about Iraq and their belief that there is
justification for granting loans.
8. It is necessary for the Central Bank to issue clear instructions on
private banks and determine their capital in line with their ability to
provide services to investors and citizens in general. They believe that
there is a need for small banks to merge into large banks capable of
providing modern banking services. This will only happen when the
central bank issues regulations that set the conditions for the
establishment of banks and set minimum capital requirements for the
practice of banking.
9. Convinced that equal competition between domestic and foreign
products does not exist at present, it is necessary to work on the
protection of local products by raising their competitiveness according
to the means available to Iraq and not contrary to international trade
agreements and without harming the Iraqi economic relations or
overriding the regulations of the WTO Global.
10. It is now urgent to reduce bureaucratic procedures in the state and
other institutions, including the private sector, especially those related
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to financial and banking transactions, in order to encourage investors
to invest in Iraq and facilitate their work.
11. It is necessary to protect the local product conforming to the standard
specifications by raising its current low price of 10% and obliging the
ministries and state institutions to secure their needs from the local
producer as long as the specifications conform to the required
standards.
12. The conditions necessary for the entry of investments into Iraq must
be reduced to two basic conditions: (a) capital raising; and (b) securing
production lines with advanced technology. The other conditions can
be negotiated or perhaps completely neglected if they impede the
arrival of investments.
13. The international community and foreign and local investors should be
assured that Iraq cares for all its citizens, especially those in need of
assistance, by ensuring the return of displaced persons to their homes
and areas and compensating them for the material losses caused by
terrorist attacks. Iraqi immigrant skills should be encouraged to return
and provide the necessary facilities.
14. It is necessary to give priority to infrastructure projects, specifically
reconstruction of buildings, roads, bridges, factories, refineries,
stations, water purification systems, heavy water discharges,
electricity production and other productive facilities. This has a direct
impact on people's lives and economic growth. The country in general,
and also because the advanced infrastructure encourages investors to
invest in Iraq because it facilitates the completion of business and
reduce costs.
15. Finally, the delegates believe that it is appropriate to form a delegation
to meet with the Prime Minister and other officials and discuss with
them the necessities and priorities of developing the banking business,
attracting investments to the Iraqi market and carrying out the
economic reforms necessary to develop the Iraqi economy.
Beirut, 11 April 2017
Symexco Ltd
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مؤتمر مالية العراق 2017
المؤتمر العالمي والمعرض العالمي الرابع
حول المالية والمصارف في العراق
البيان الختامي
انعقد في الفترة  11-10من نيسان  2017في فندق فنيسيا في بيروت المؤتمر العالمي الرابع حول المالية
والمصارف في العراق والذي رافقه أيضا معرض دولي للمصارف والشركات العالمية .وقد حضر المؤتمر
عشرات المشاركين من مسؤولين ونواب وخبراء ومديرين ومندوبي الشركات العالمية باإلضافة إلى ممثلي
وسائل اإلعالم العربية واألجنبية.
وناقش المؤتمر على مدى يومين كاملين قضايا المال والمصارف في العراق وإمكانية تطويرها باإلضافة إلى
باقي الشؤون االقتصادية في العراق وكيف يمكن تعزيز النمو وتنويع النشاط االقتصادي وإبعاده تدريجيا عن
االعتماد كليا على النفط.
وبعد مناقشات مستفيضة رافقت األبحاث المقدمة إلى المؤتمر ،اتفق المؤتمرون على عدد من التوصيات التي
يعتبرونها مهمة جدا وضرورية لتقدم العراق والتحاقه بالركب العالمي في المجال االقتصادي والمالي
والمصرفي.

التوصيات
ســاهم في صياغة وكتابة التوصيات :الدكتور حميد الكفائي واالســتاذ اســـماعيل زاير
ســــاهم في تحقيق من دقة التوصيات :الدكتور مظهر محمد صالح العدناني (مستشار رئيس الوزراء) والدكتور محمود الداغر (مدير
عام ,البنك المركزي)

 .1تأسيس مجلس وطني لإلستثمار في العراق لرعاية االستثمار وتذليل العقبات التي
تواجه المستثمرين.
 .2إيجاد وسيلة ناجعة لحماية المستثمرين من التهديدات األمنية وتطمينهم بان
استثماراتهم وحقوقهم وأرباحهم في مأمن من أي خطر وأن الدولة سوف تتولى تأمين
الحماية القانونية والفعلية لهم.
 .3تقليص العجز في الموازنة العامة عبر خفض النفقات غير الضرورية وزيادة
االستثمارات في القطاعات اإلنتاجية خصوصا الصناعية منها التي يمتلك العراق فيها
ميزة تنافسية.
 .4تطوير موارد الدولة غير النفطية بهدف تقليص اعتماد الدولة على النفط ،وهذا األمر
اصبح مهما للغاية مع تذبذب أسعار النفط ،وتوجه العالم لالعتماد على مصادر متجددة
للطاقة واالبتعاد التدريجي عن استهالك الوقود األحفوري.
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 .5إجراء المزيد من اإلصالحات االقتصادية واإلدارية ورفع القيود عن االستثمارات
لتشجيع الدول والشركات األجنبية على االستثمار في العراق واالطمئنان لمستقبل
اقتصاده واستقرار نظامه السياسي.
 .6انشاء العديد من المصارف المرا ِسلة (مثل بنكي مورغان  JP Morganوســتاندرد
تشارتر  Standard Charteredوغيرهما) والبدء في حوار مع البنك المركزي
العراقي وباقي البنوك حول هذا األمر وكيفية تحقيقه.
 .7يعتقد المؤتمرون بأن الوقت أصبح مناسبا اآلن للدخول في مفاوضات مع المصارف
الدولية بخصوص عملها في العراق وتعاملها معه خصوصا مع تحسن المعطيات
العراقية وتغير رؤية المستثمرين األجانب حول العراق واعتقادهم بأن هناك ما يبرر
منحه قروضا.
 .8من الضروري أن يصدر البنك المركزي تعليمات واضحة حول المصارف الخاصة
وتحديد رؤوس أموالها بما يتالءم مع قدراتها على تقديم الخدمات للمستثمرين
والمواطنين بشكل عام .ويرى المؤتمرون أن هناك حاجة ألن تندمج البنوك الصغيرة
لتشكل بنوكا كبيرة قادرة على تقديم الخدمات المصرفية الحديثة وهذا لن يحصل إال
بإصدار البنك المركزي تعليمات ولوائح تحدد شروط تأسيس البنوك وتضع حدا أدنى
لرأس المال الالزم لممارسة العمل المصرفي.
 .9كما يرى المؤتمرون أن التنافس المتكافئ بين ال ُمنت َجات المحلية واألجنبية غير موجود
حاليا لذلك اصبح من الضروري العمل على حماية المنتجات المحلية عبر رفع قدراتها
التنافسية وفق السبل المتاحة للعراق وبما ال يتعارض مع االتفاقيات التجارية الدولية
ودون اإلضرار بالعالقات االقتصادية العراقية أو التجاوز على لوائح منظمة التجارة
العالمية.
 .10أصبح من ال ُمل ّح اآلن تقليص اإلجراءات البيروقراطية في دوائر الدولة وباقي
مؤسساتها بما في ذلك القطاع الخاص ،خصوصا تلك المتعلقة بالتعامالت المالية
والمصرفية ،من أجل تشجيع المستثمرين على االستثمار في العراق وتسهيل عملهم.
 .11ومن الضروري حماية ال ُمنت َج المحلي المطابق للمواصفات القياسية عبر رفع
نسبة سعره المنخفضة حاليا والبالغة  %10وإلزام الوزارات ومؤسسات الدولة بتأمين
حاجاتها من المنتج المحلي طالما كانت المواصفات مطابقة للمعايير المطلوبة.
 .12يجب تخفيض الشروط الالزمة لدخول االستثمارات إلى العراق إلى شرطين
أساسيين هما (أ) جلب رأس المال و(ب) تأمين خطوط إنتاجية بتكنلوجيا متطورة.
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أما الشروط األخرى فيمكن التفاوض حولها أو ربما إهمالها كليا إن كانت ستعيق
قدوم االستثمارات.
 .13يجب تطمين المجتمع الدولي والمستثمرين األجانب والمحليين بأن العراق يهتم
بكل مواطنيه خصوصا المحتاجين للمساعدة منهم وذلك عبر تأمين عودة النازحين
إلى ديارهم ومناطقهم وتعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم بسبب تعرضهم
لالعتداءات اإلرهابية .كما يجب تشجيع الكفاءات العراقية المهاجرة على العودة
وتقديم التسهيالت الالزمة لذلك.
 .14من الضروري إعطاء األولوية لمشاريع البنى األساسية (التحتية) وبالتحديد
إعمار ما خربته التنظيمات اإلرهابية من مبان وطرق وجسور ومصانع ومصافٍ
ومحطات وشبكات تنقية المياه أو تصريف المياه الثقيلة وانتاج الطاقة الكهربائية
وغيرها من المرافق اإلنتاجية لما لذلك من تأثير مباشر على حياة الناس والنمو
االقتصادي في البلد بشكل عام ،وكذلك ألن البنى األساسية المتطورة تشجع
المستثمرين على االستثمار في العراق ألنها تسهل إنجاز األعمال وتقليص التكاليف.
 .15أخيرا ،يرى المؤتمرون أن من المناسب تشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء وباقي
المسؤولين والتباحث معهم حول ضرورات وألويات تطوير العمل المصرفي
واستقطاب االستثمارات للسوق العراقية وإجراء اإلصالحات االقتصادية الالزمة
لتطوير االقتصاد العراقي.
بيروت  11نيســـان 2017

Symexco Ltd/ 12-13, Greville Street, London EC1N 8SB, UK
Symexco Ltd is a registered company in the UK / Registration No. 07323791
Email: info@symexco.com Tel: +44 207 242 9394

