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The Reality of the agricultural sector and strategy of its
development
The agricultural sector is one of the important
sectors in Iraq and has an influence on economy,
aiming to improve this sector; the Iraqi Institute for
Economic Reform held a seminar titled “The Reality
of the Agricultural sector and its Development
Strategy” Saturday 25th February 2012 in Baghdad
– Al-Alwaya club. The seminar was attended by…

“Did you know that 23% of the public sector confirmed that project sites
are ‘not ready’ during the implementation stage, while the figure goes
up to 67% in the private sector according to a study by IIER about
Projects Delays in Private Sector”
The reality and strategy of the private sector

Inside this issue
The Reality of the agriculture sector
and strategy of its development
The reality and strategy of the
private sector
The Human Development Indicators
and MDG's

Iraq Indexes
Economist Intelligence Unit Forecast
Currency Value and exchange rates
Consumer Price Index Updated

The Iraqi Institute for Economic Reform held a
workshop titled “Reality and Strategy of the Private
Sector” on 11th February 2012, which dealt with the
reality of the private sector and…
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The Human Development Indicators and MDG's
On Saturday 21st January 2012, the Iraqi Institute
for Economic Reform held a monthly seminar titled
"The Human Development Indicators and MDGs" at
Alwiyah Club, The agenda of the seminar included
an opening speech by Dr. Ibrahim Al-Jaafari…
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واقع القطاع الزراعي وستراتيجية تنميته

تجدون في هذا العدد

يعتبر القطاع الزراعي في العراق من القطاعات المهمة وذات التأثير
الكبير على االقتصاد ،وللنهوض بهذا القطاع أقام المعهد العراقي
لالصالح االقتصادي ندوته الموسومة (واقع القطاع الزراعي
وستراتيجية تنميته) يوم السبت الموافق  5105/5/52في الساعة
التاسعة و النصف صباحا في بغداد  -نادي العلوية .و قد كان من
بين الحضور...

واقع القطاع الزراعي وستراتيجية تنميته
واقع وستراتيجية القطاع الخاص
مؤشرات التنمية البشرية واالهداف االلفية

ارقام العراق القياسية

"هل تعلم ان  %12من القطاع العام يقر بأن موقع المشروع غير جاهز للتسليم بينما تصل
النسبة الى  %76حسب رأي القطاع الخاص ،وفق دراسة اعدها المعهد حول تلكؤ تنفيذ
المشاريع االستثمارية من قبل القطاع الخاص"
واقع وستراتيجية القطاع الخاص

توقعات وحدة المعلومات االقتصادية
معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل
الدوالر االمريكي
االسعار القياسية للمستهلك محدث
كميات الصادرات واسعار النفط العراقي

اقام المعهد العراقي لألصالح االقتصادي في مقره بتأريخ
 5105\5\00الساعة العاشرة صباحا جلسة نقاشية بعنوان ( واقع
وستراتيجية القطاع الخاص ) ،و قد تناولت واقع القطاع الخاص...

ارقام الوفيات في العراق
سوق العراق لالوراق المالية

مؤشرات التنمية البشرية واالهداف االلفية

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

أقام المعهد العراقي لالصالح االقتصادي يوم السبت الموافق
 5105\0\50في نادي العلوية ندوته الشهرية تحت عنوان
"التنمية البشرية واالهداف االلفية" و قد كان جدول أعمال الندوة
يتضمن كلمة المعهد ،كلمة الدكتور أبراهيم الجعفري...

النشاطات المقبلة للمعهد

كما يمكنكم التواصل مع المعهد و المشاركة في أنشطتنا من خالل االتصال بنا على البريد
االلكتروني أدناه:
info@iier.org

