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IIER NEWS
Custom Tariff Law
On 2 February 2011, the Iraqi institute for Economic Reform (IIER) held a workshop
to discuss the facet of the new “Customs Tariff Law”, which had its fare share of
criticism from economist and the business community. The discussion centred on
main changes in the legislation and highlighted its strength and weakness, and the
need to ensure that the views of specialist and experts…
For more details please click here
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“Did you know that raising the sense of citizenship is the starting point
to rebuilding Iraq”
Rebuilding of Iraq… Where to begin?
“A Sense of Citizenship and responsibilities”
Attended by a number of officials, to raise up the sense of citizenship and
responsibility, the Iraqi Institute for Economic Reform held its monthly workshop
entitled “Rebuilding of Iraq…Where to begin?” on Saturday 29th of January 2011 at
the Lebanese Hall in Baghdad.
The workshop, chaired by Mr. Ali Al-Allaq the secretary-general of the council of
ministers, pointed out the key steps to rebuild the country and focused on…For
more information please click here
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Iraq Indexes
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Discussion about Draft Federal Budget in 2011

Special points of interest

The Iraqi Institute for Economic Reform (IIER) held a workshop on Saturday, 8
January 2011, to discuss the draft federal budget for 2011. In taking this initiative,
facilitating the discussion and providing analysis, IIER is keen to assist members of
Parliament in…For more details please click here
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 9شباط 3122
العدد الرابع

اخر اخبار المعهد
قانون التعرفة الكمركٌة

تجدون فً هذا العدد
قانون التعرفة الكمركية

اقام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي بتارٌخ  3122\3\3فً قاعة ندوات المعهد ورشة العمل حول
ابعاد قانون التعرٌفة الكمركٌة الجدٌد الذي واجه اصداء من قبل االقتصادٌن ورجال االعمال وشرائح
المجتمع .وكان تسلٌط الضوء على ابرز ماجاء به القانون وتشخٌص نقاط الضعف والقوة للقانون واطالع
وسائل اإلعالم على أراء المختصٌن فً هذا المجال باإلضافة إلى مناقشة أوجه النظر المختلفة.
لالطالع على المزٌد اضغط هنا

إعادة بناء ألعراق ...من أين نبدأ؟
مناقشة مسودة الموازنة الفيدرالية لعام
3122

"هل تعلم ان رفع الشعور بالمواطنة هو نقطة البداٌة العادة بناء العراق"

ارقام العراق القٌاسٌة
معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل
الدوالر االمريكي محدث
االسعار القياسية للمستهلك
كميات الصادرات واسعار النفط العراقي
محدث
ارقام الوفيات في العراق محدث

إعادة بناء ألعراق ...من أٌن نبدأ؟ (الشعور بألمواطنة وألمسؤولٌة)
عقد المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ندوته الموسومة (اعادة بناء العراق ...من اٌن نبدأ؟ "الشعور
بالمواطنة والمسؤولٌة") فً النادي اللبنانً ٌوم السبت الموافق  3122-2-32وبحضور نخبة من
المسؤولٌن الحكومٌٌن وممثلً السفارات فً العراق .وترأس الجلسة السٌد علً العالق االمٌن العام
لمجلس الوزراء وجرى خالل الندوة تحدٌد الخطوات االساسٌة العادة بناء العراق والتركٌز على...لمزٌد
من المعلومات اضغط هنا

سوق العراق لالوراق المالية محدث

مواضٌع تهمك
لالنضمام الى قائمتنا البريدية اضغط هنا
الضافة تعليق او محادثة
النشاطات المقبلة للمعهد
أفكار اقتصادية

مناقشة مسودة الموازنة الفٌدرالٌة لعام 3122
اقام المعهد العراقً حلقة نقاشٌة حول مناقشة مسودة الموازنة العامة للدولة لعام  3122وانطالقا من
حرص المعهد العراقً لالصالح االقتصادي على مناقشة الموازنة وتحلٌلها لمساعدة اعضاء البرلمان فً
تسهٌل وتسرٌع مهمة اقرار الموازنة الن تعطٌلها ٌؤثر على االقتصاد العراقً بشكل ملحوظ وٌعطل
المشارٌع واالهداف التً تهدف الى تحقٌقها الموازنة خصوصا مع بدا العام الجدٌد وتشكٌل الحكومة
الجدٌدة...لمعرفة المزٌد اضغط هنا

