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IIER NEWS
Iraq…and WTO
On Saturday 2 April 2011, the Iraqi Institute for Economic Reform (IIER) held a
seminar on the Iraq accession to the World Trade Organization (WTO), the seminar
was held at the Lebanese Club in Baghdad. The seminar was attended by a
representative for the Minister of State Saffaa Al-Dean Alsafi , who previously was
the Minister of Trade. Also were in attendance, representatives from the various
ministries, academics and many other experts in this. A number of research papers
on the accession to WTO were presented, the experience of other countries and the
importance of Iraq joining WTO and its impact on economic reform.....For more
details please click here
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Currency Value and exchange rates
Updated
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As of the 9 of April, Dr. Mudhhir Mohammed Salih has had
15% of the total votes to be the
first economist while both Dr.
Sinan Al Shibibi and Dr. Kamal
Al Basri come next with 9% of
the votes for each.
To nominate your favourite
economists please click here
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New Website will be launched soon

Coming Events

IIER would like to inform you of its new improved website which will be launched
soon. Whilst many of the popular features remain there, the new website has been
designed for easy access, better layout and to allow the user to download various
topics, pictures and videos. We hope you will find it informative…To take a peek
view please click here
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 9نٌسان 1022
العدد السادس

اخر اخبار المعهد
العراق...ومنظمة التجارة العالمٌة

تجدون فً هذا العدد
العراق...ومنظمة التجارة العالمٌة
اقترح احسن ثالث شخصٌات اقتصادٌة
الموقع االلكترونً الجدٌد للمعهد

عقد المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي ندوة بعنوان (العراق  ...منظمة التجارة العالمٌة) ٌوم السبت
الموافق  2010/4/2على قاعة النادي اللبنانً فً بغداد .هذا وقد حضرها نخبة من المختصٌن فً مجال
التجارة واالقتصاد فً العراق وعلى رأسهم ممثل عن مستشار معالً وزٌر الدولة الدكتور صفاء الدٌن
الصافً -وزٌر التجارة السابق -وممثلٌن عن مختلف الوزارات والمؤسسات ذات العالقة  .حٌث تم خالل
الندوة عرض جملة من البحوث والدراسات التً تخص موضوع انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمٌة
وأهمٌة ذلك فً المساهمة بالتطور االقتصادي للبلد .هذا وقد تطرقت الدراسات الى اهمٌة التجارة الخارجٌة
وعرض تجارب بعض من الدول فً انضمامها الى منظمة التجارة العالمٌة ....للمزٌد اضغط هنا

هل تعلم انه مضى ٌ 42وم حتى االن على وعد الحكومة بتحسٌن الخدمات فً العراق؟
ارقام العراق القٌاسٌة
معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل
الدوالر االمرٌكً محدث
االسعار القٌاسٌة للمستهلك
كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
محدث
ارقام الوفٌات فً العراق محدث
سوق العراق لالوراق المالٌة محدث

مواضٌع تهمك

اقتراح افضل ثالث شخصٌات اقتصادٌة
لغاٌة التاسع من نٌسان ,حصل الدكتور
مظهر محمد صالح على  %11من
مجموع االصوات لٌكون هو االقتصادي
االول حتى االن ،بٌنما جاء الدكتور سنان
الشبٌبً بعده بمعدل اصوات  %9و مثله
الدكتور كمال البصري.

مهدي الحافظ
علً بابان
حسٌن الشهرستانً
احمد البرٌهً
كمال البصري

سنان الشبٌبً

للمشاركة الرجاء اضغط هنا

لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا

مظهر محمد صالح
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الضافة تعلٌق او محادثة
النشاطات المقبلة للمعهد
أفكار اقتصادٌة

الموقع االلكترونً الجدٌد
ٌسر المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ان ٌبلغكم بانتهاء العمل على الموقع االلكترونً الجدٌد الذي سٌتم
اعتماده قرٌباً ،حٌث صمم بواجهته الرائعة لٌتٌح سهولة تصفحه وتنزٌل المقاالت والصور ومقاطع الفدٌو مع
الحفاظ على الخصائص المألوفة للموقع القدٌم ،لالطالع على عمل المعهد .نرجو ان ٌنال اعجابكم.
اللقاء نظرة الرجاء اضغط هنا

