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Impact of Political Process on Economic Development in Iraq
during 2005-2012
On Saturday 23/6/2012 the Iraqi Institute
for Economic Reform held a workshop
to assess the “Impact of Political Process
on Economic Development in Iraq during
2005-2012. ". The workshop was chaired
by Mr. Adel Al-Lami and was attended
by a number of former ministers,

members of Parliament and decision
makers. For more information please
click here…

On Wednesday 26 \ 9 \ 2012, Delegates
from Iraqi Institute for Economic Reform
visited the Ministry of Human Rights and
met with Deputy Minister for Studies and
Research Dr. Abdul Karim Abdullah
Shalal , they discussed the National Plan
for Human Rights and the possibility of
joint working arrangement between the
Ministry and the Institute. The Deputy
Minister has invited the Institute to
participate in its forthcoming conference
to be held in Erbil. For more information
please click here

The Ministry of Planning : The Economic Strategy for 2013 - 2017
At the headquarters of the Iraqi Institute for
Economic Reform a Workshop was held
Saturday 9 June 2012, to discuss the “The
Ministry of Planning Economic Strategy for
the years 2013 - 2017" The meeting was
opened by Mr. Manaf Al-Saigh, IIER
Member of Board of Trustees. The National
Development Plan for the years 2013 - 2017
was presented by Mr. Saad Sharif the
Director General of Economic Policy and
Finance at the Ministry of Planning. Also,
Mr. Faleh Hussein Alwan, Director of
Private Sector Development presented some
of Economic Indicators and completed
projects. For more information please click
here.

The Banking Reality :The Public and Private sectors 2012
Iraqi Institute for Economic Reform held a
workshop on “Banking Reality, the private
and public sectors in 2012 the workshop was
held
on
Saturday 26/05/2012, at
the
Institute's headquarters in Baghdad. A
number
of
research papers on Banking
Reform were presented and a number of
experts and specialists in banking were
present including Dr Mahdi Al-Hafiz former
Planning
Minister.
The
workshop
was chaired by Mr. Amer Jawahiri.

Iraq Key Economic Indices
The Economist Intelligence Unit
Forecast
Currency Value and exchange rates
Consumer Price Index Updated
Oil Export Volume and Price
Iraq Daily Stock Exchange reports
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المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي
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تداعيات العملية السياسية على أداء االقتصاد العراقي لالعوام 2102 - 2112
عقد في مقر المعهد العراقي لالصالح
االقتصادي ورشة عمل حول " تداعيات العملية
السياسية على أداء االقتصاد العراقي لالعوام
 " 2102-2112في يوم السبت المصادف
 23/6/2102الساعة العاشرة صباحا ,و ترأس
الجلسة السيد عادل الالمي و حضر الجلسة عدد
من الوزراء السابقين واعضاء برلمان واصحاب
اختصاص .

زيارة وفد المعهد الى وزارة حقوق االنسان
زار وفد المعهد العراقي لالصالح االقتصادي وزارة
حقوق االنسان وتم اللقاء مع السيد وكيل الوزارة لشؤون
الدراسات والبحوث د .عبد الكريم عبد هللا شالل يوم
االربعاء الموافق  6106 \ 9 \ 62في مقر الوزارة،
وتم التطرق الى الخطة الوطنية لحقوق االنسان ومدى
امكانية العمل المشترك بين الوزارة والمعهد ووجه
السيد الوكيل دعوة الى المعهد للمشاركة في المؤتمر
المزمع عقده في اربيل للمزيد اضغط هنا

هل ترغب باالطالع على حسابات صندوق تنمية العراق  DFI؟  ...اضغط هنا
وزارة التخطيط  :الستراتيجية االقتصادية لالعوام 2102 - 2103
عقد في مقر المعهد العراقي لالصالح
االقتصادي ورشة عمل حول "وزارة التخطيط
:الستراتيجية االقتصادية لالعوام - 2103
 " 2102في يوم السبت المصادف 9/6/2102
الساعة العاشرة صباحا ,أفتتح الجلسة االستاذ
مناف الصائغ عضو هيئة االمناء في المعهد و قد
عرض السيد سعد شريف مدير عام دائرة
السياسات االقتصادية و المالية /وزارة التخطيط,
خطة التنمية الوطنية لالعوام 2102 - 2103
المقترحة ,كما عرض السيد فالح حسين علوان
مدير قسم تنمية القطاع الخاص بعض المؤشرات
الخاصة باالقتصاد العراقي و نسب أنجاز
المشاريع.

عقد المعهد العراقي لالصالح االقتصادي ورشة
عمل عن " الواقع المصرفي الحكومي و الخاص
عام  " 2102و ذلك في الساعة العاشرة صباحا
من يوم السبت المصادف 2012/5/26في مقر
المعهد في بغداد هذا و عرضت مجموعة من
االوراق البحثية حول القطاع المصرفي و سياسة
االصالح في القطاع الحكومي و الخاص و
شارك في الورشة د مهدي الحافظ و مجموعة
كبيرة من أصحاب االختصاص و ترأس
الجلسة السيد عامر الجواهري و السيد عالء فهد
مقررا.
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

توقعات وحدة المعلومات االقتصادي
معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر
االمريكي
االسعار القياسية للمستهلك محدث
كميات الصادرات واسعار النفط العراقي
سوق العراق لالوراق المالية

مواضيع تهمك

الواقع المصرفي :الحكومي و الخاص 2102

info@iier.org

ارقام العراق القياسية

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

المعهد العراقي لالصالح االقتصادي منظمة مستقلة غير ربحية مسجلة في العراق  :رقم التسجيل 1D9319

