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Of the most prominent activities of the institute
Institute has established the following seminars and
workshops:
The Federal Budget 2012

Iraq’s most prominent news
Inside this issue

Among the most prominent Helms by:
The Iraqi Institute for Economic Reform held a
discussion panel in the morning of the 7th of
January 2012 entitled ‘The federal Budget 2012’.
The aim of the discussion is to highlight the strength
and weaknesses for this Budget.

The Federal Budget 2012
Challenges facing the development of the
extractive industry
The triangle of Fao is largest investment
in Iraq

Did you know :that the budget for 2012 set the price of a barrel of
oil (85), while other countries set the price of a barrel of oil in their
budgets between (55) and (70)
Challenges facing the development of the extractive
industry
Among the most prominent Helms by:
On Saturday 17-12-2011 the Iraqi Institute for
Economic Reform (IIER) held a seminar on
"Challenges facing the development of the extractive
industry.

Iraq Indexes
Economist Intelligence Unit Forecast
Currency Value and exchange rates
Consumer Price Index
Oil Export Volume and Price
Iraqi civilian deaths - 2003-2010 (Iraq
Body Count)
Iraq Daily Stock Exchange reports

Special points of interest

The triangle of Fao is largest investment in Iraq
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Among the most prominent Helms by:
The Iraqi Institute for Economic Reform held a
discussion panel in the morning of the 10th of
December 2011 entitled ‘The triangle of Fao is
largest investment in Iraq’. The aim of the discussion
is to prepare a study to highlight the strength and
weaknesses for this great project.

The coming of our activities(Role
Government in the rule of law)
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The coming of our activities (role of religion and state in the rule of law)
Pleasure of the Iraqi Institute for economic reform to prepare a seminar to discuss
the above subject and we are pleased to invite intellectuals and writers to
participate or contribute to this issue through the provision of studies and research
on the topic above ... with sincere appreciation and gratitude.

English

أبرز اخبار العراق

من ابرز نشاطات المعهد
أقام المعهد الورش والندوات التالية:

تجدون في هذا العدد

الموازنة الفيدرالية لعام )2102\10\20( 2102
ومن ابرز ماجاء بها :

الموازنة االتحادٌة لعام  2102والخٌار
الستراتٌجً لالقتصاد العراقً

اقام المعهد العراقً لألصالح االقتصادي فً مقره ٌوم السبت بتأرٌخ
 2112\1\7الساعة العاشرة صباحا جلسة نقاشٌة بعنوان الموازنة
الفٌدرالٌة لعام , 2112تهدف الى عرض نقاط القوة والضعف فً
الموازنة الفٌدرالٌة لهذا العام فً العراق .ترأس الجلسة السٌد مناف
الصائغ عضو هٌئة امناء المعهد

التحدٌات التً تواجه تطور الصناعة
النفطٌة االستخراجٌة
مثلث الفاو لالستثمار االكبر فً العراق

ارقام العراق القياسية
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي

جدٌد

معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل
الدوالر االمرٌكً
االسعار القٌاسٌة للمستهلك
كمٌات الصادرات و اسعار النفط العراقً
ارقام الوفٌات فً العراق
سوق العراق لالوراق المالٌة

مواضيع تهمك
لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا
الضافة تعلٌق او محادثة
النشاطات المقبلة للمعهد
أفكار اقتصادٌة

هل تعلم :أن الموازنة لعام  2102حددت سعر برميل النفط ( )85بينما الدول االخرى حددت
سعر برميل النفط في موازناتها ما بين ( )55و ()70
التحديات التي تواجه تطور الصناعة النفطية االستخراجية ()2100\02\01
ومن ابرز ماجاء بها :
اقام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ٌوم السبت المصادف -12-17
 2111ندوة عن تحدٌات تطور الصناعة النفطٌة االستخراجٌة .حٌث
عرض المحاضرٌن فً الندوة أبرز ما جاء فً السٌاسة النفطٌة من
مختلف االوجه و المشاكل التً تواجهة السٌاسة النفطٌة فً البالد و
الدور الذي تؤدٌه فً المساهمة فً تطوٌر وتنمٌة االقتصاد و شارك فً
الندوة السادة رئٌس هٌئة المستشارٌن و السٌد مدٌر عام شركة تسوٌق
النفط ( سومو ) و مدراء عامٌن فً وزارة النفط و أكادمٌٌن و أصحاب
االختصاص فً المجال النفطً و ممثلً منظمات الدولٌة و المجتمع المدنً العراقً.

مثلث الفاو لالستثمار األكبر في العراق ()2100\02\01
ومن ابرز ماجاء بها :
اقام المعهد العراقً لألصالح االقتصادي فً مقره بتأرٌخ 2111\12\11
الساعة العاشرة صباحا جلسة نقاشٌة بعنوان " مثلث الفاو االستثمار االكبرفً
العراق",تهدف الى اعداد دراسة حول ابراز نقاط القوة والضعف لهذا المشروع
الكبٌر فً العراق .ترأس الجلسة السٌد عالء جلوب فهد من المعهد العراقً
لألصالح االقتصادي.

من نشاطاتنا القادمة (دور الدين والدولة في تحقيق سيادة القانون):
يطيب للمعهد العراقي لالصالح االقتصادي اعداد ندوة لمناقشة الموضوع اعاله لهذا ندعو المفكرين والكتاب
للمشاركة او المساهمة في هذا الموضوع.

