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IIER NEWS
Review of monetary policy from 2006 - 2011
On Saturday 17-9-2011 the Iraqi Institute for Economic Reform (IIER) held a seminar
entitled "Review of monetary policy from 2006 -2011: Policy Challenges". The
seminar was chaired by Dr. Faiq Abdul Rasool and attended by Dr. Abd Al-Hussein
Al-Anbaki; Prime Minister's advisor for economic affairs, Dr. Mehdi Al-Hafudh, Dr.
Thuraya Al-Khazraji, experts and specialist, and academics, as well as, members of
civil societies in Iraq.…For more details please click here

Did you know that IIER is working with “Women for Women”
Association in Iraq to identify the role of women in the economic
development of Iraq, and joint workshop will soon be held to discuss
future plans and development
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The Iraqi Institute for Economic Reform held a discussion panel in the morning of the
24th of September 2011 entitled ‘Economics of Federalization’. The aim of the
discussion is to prepare a study to highlight the strength and weaknesses in the
application of the federal economy in Iraq.
The following people participated in the discussion:
- Allaa Challub, Chair
- Dr Wael Abu Alatif, former Minister
- Dr Mona Zalzala, former member of parliament
- Dr Muwaffaq Abbas Shkara, Supreme Auditing Board
- Dr Thuraya Alkhazraji, Professor in the Faculty of Management and Economics,
University of Baghdad…To read more please click here.

Consumer Price Index Updated

We support the Global Compact Initiative

Join our Mailing List

The Iraqi Institute for Economic Reform has officially become a member in the
United Nations Global Compact, and as a participant, the institute commits to:
- Support the Ten Principles of the UN Global Compact with respect to human rights,
labour, environment and anti-corruption
- Advance these principles within its sphere of influence, and make a clear statement
of this commitment to its stakeholders and the general public
- Take part in the activities of the UN Global Compact, for example: participate in
Local Networks; join specialized initiatives and workstreams; engage in partnership
projects; and review Communications on Progress posted by participating
companies…For more information please click here
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Oil Export Volume and Price
Updated
Iraqi civilian deaths - 2003-2011
(Iraq Body Count) Updated
Iraq Daily Stock Exchange reports
Updated
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 8تشرين الثاني 1022
العدد التاسع

اخر اخبار المعهد
مراجعة السياسة النقدية للفترة من 6022-6002

تجدون في هذا العدد
مراجعة السياسة النقدية للفترة من -6002
6022
اقتصاديات الفدرالية
نحن ندعم االتفاق العالمي

اقام المعهد العراقي لالصالح االقتصادي يوم السبت المصادف  1177-9-71ندوة عن مراجعة السياسة
النقدية للفترة من  .1177-1112حيث عرض المحاضرين في الندوة أبرز ما جاء في سياسة النقدية .ترأس
الندوة الدكتور فائق عبد الرسول وحضرها الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار االقتصادي لهيئة
مستشاري رئيس الوزراء ،االستاذ الدكتور مهدي الحافظ و الدكتورة ثريا الخزرجي و ممثلي عن المنظمات
الدولية و مجموعة من المسؤولين الحكوميين والخبراء وذوي االختصاص من االكاديميين وممثلين عن
منظمات المجتمع المدني في العراق…لقراءة المزيد الرجاء اضغط هنا

هل تعلم ان المعهد يعمل مع جمعية "النساء للنساء" لتحديد دور المرأة في عملية التنمية
االقتصادية في العراق ،وسيتم عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة الخطط المستقبلية وكيفية
تطويرها

ارقام العراق القياسية

اقتصاديات الفدرالية

معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل
الدوالر االمريكي

اقام المعهد العراقي لألصالح االقتصادي في مقره بتأريخ  1177\9\12الساعة العاشرة صباحا جلسة
نقاشية بعنوان اقتصاديات الفدرالية  ,تهدف الى اعداد دراسة حول ابراز نقاط القوة والضعف في تطبيق
االقتصاد الفدرالي في العراق .ترأس الجلسة السيد عالء جلوب فهد من المعهد العراقي لألصالح االقتصادي
وقد ساهم في النقاشات كل من:
 د .وائل عبدالطيف ،وزير سابق د .منى زلزلة ،عضوة برلمان سابقا د .موفق عباس شكارة ،ديوان الرقابة المالية -د .ثريا الخزرجي ،استاذة في كلية االدارة واالقتصاد\ جامعة بغداد...للمزيد اضغط هنا

االسعار القياسية للمستهلك محدث
كميات الصادرات واسعار النفط العراقي
محدث
ارقام الوفيات في العراق محدث
سوق العراق لالوراق المالية محدث

مواضيع تهمك
بحوث ودراسات المعهد
لالنضمام الى قائمتنا البريدية اضغط هنا
الضافة تعليق او محادثة
النشاطات المقبلة للمعهد

نحن ندعم االتفاق العالمي
اصبح المعهد العراقي لالصالح االقتصادي رسميا عضوا بمبادرة االتفاق العالمي لالمم المتحدة وذلك من
خالل تعهده بـ:
 جعل االتفاق العالمي لالمم المتحدة ومبادئه جزءا اساسيا من استراتيجيته وثقافته التنظيمية ،وذلك فيمجاالت حقوق االنسان والمعايير الخاصة بالعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
 النهوض باالتفاق العالمي لالمم المتحدة والحالة المتعلقة بممارساته المسؤولة من خالل استقطاب الدعموالتأييد والنوعية الفعالة لالقران والشركاء والعمالء والمستهلكين وعامة الجمهور.
 المشاركة في نشاطات المبادرة كالشبكات المحلية ،ومسارات العمل المتخصصة ،والمشاريع المشتركةومتابعة خطوط عمل اعضاء المبادرة...لمعرفة المزيد الرجاء اضغط هنا

