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Invitation to Establishment Economic Development Bank
Held at the headquarters of the Iraqi Institute
for Economic Reform the workshop on "
Invitation to Establishment Economic
Development Bank "on Friday, 19/07/2012
The goal of this workshop for the
establishment of economic bank to find
suitable funding to build the infrastructure in
Iraq and other investment projects.

Would you like to see financial statements of DFI ? … Click here
Invitation to Establishment an OFF-SHARE in FAO triangle
Held at the headquarters of the Iraqi Institute
for Economic Reform and the workshop on "
Invitation to Establish an " OFF-SHORE " in
FAO triangle" and will be held on Friday,
13/07/2012 The goal of this call for the
establishment of free economic zone in the
triangle to the FAO for this vital project of
great material gains back Iraq on.

Toward the Development of new Strategy for Private Sector in Iraq
The Iraqi Institute for Economic Reform
held a seminar on Saturday 30 June, 2012,
entitled “The Development of Private Sector
in Iraq”. the seminar was held at Al Elwiyiah
Club in Baghdad. It was chaired by
Mohammed Selman MP., Deputy Head of
the Economic Committee in Parliament. In
attendance many representatives from the
private sector companies in Iraq ,
international companies and organizations as
well as government officials expert and
academics.

Announcement
Trustees and Management of The Iraqi
Institute for Economic Reform have the
pleasure of announcing the establishment
of its “On-line Economic Forum”. The
forum will provide a platform for
objective
debate,
suggestion
and
discussion on a number of what issue in
the development of Iraq. please click here

Basket Food Study Dr
Kamal Al-Basri
The Iraqi Institute for Economic Reform
issued a new study titled " Exchange
ration card into cash: Benefit? The study
includes 400 poor families of the
inhabitants of Sadr City and Hay Tariq in
Baghdad. The results confirmed the need
to reform the ration card as 92.5% of
families see that the ration card items few
and unreliable, and that 30% of families
find interest in the sale of the ration card
items, and 66% support exchanging ration
card into cash, and the adoption of a
random sample came desire to represent
most of the views of the poor public
opinion. To read
the study please
click here

Iraq Indexes
The Economist Intelligence Unit
Forecast
Currency Value and exchange rates
Consumer Price Index Updated
Oil Export Volume and Price
Iraq Daily Stock Exchange reports

Special points of interest
IIER’s Studies and Reports
Join our Mailing List
Leave a comment
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المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي
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اعالن

دعوة لتأسٌس مصرف التنمٌة االقتصادٌة
عقد فً المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ورشة
عمل عن "دعوة لتأسٌس مصرف التنمٌة االقتصادٌة"
و ذلك فً ٌوم السبت المصادف  19/7/2012و
ناقش الحضور أهمٌة أنشاء مثل هكذا مصرف كونه
ٌعد الممول البدٌل ألنشاء البنى التحتٌة فً العراق
باالضافة الى تموٌل المشارٌع االستثمارٌة فً العراق

هل ترغب باالطالع على حسابات صندوق تنمٌة العراق  DFI؟  ...اضغط هنا
دعوة لتأسٌس المنطقة الحرة فً الفاو
عقد فً مقر المعهد العراقً لالصالح االقتصادي
ورشة عمل مصغرة حول " دعوة لتأسٌس المنطقة
الحرة فً مثلث الفاو " و ذلك ٌوم الجمعة الموافق
 13/7/2012و تهدف هذه الدعوة الى أنشاء منطقة
أقتصادٌة حرة فً مثلث الفاو لما لهذا المشروع
الحٌوي من مكاسب مادٌة كبٌرة تعود على العراق
باالٌرادات الوفٌرة و التً تضاهً االٌرادات النفطٌة.

ٌطٌب الدارة المعهد العراقً لالصالح االقتصادي
اعالمكم عن انشاء المنتدى االقتصادي الذي تتم
من خالله النقاشات وبامكانكم اضافة اي مقترح
حول اي موضوع مطروح فً المنتدى وتتم
مناقشته  ...لالطالع والتسجٌل فً المنتدى
اضغط هنا

دراسة تنقٌد البطاقة التموٌنٌة
للدكتور كمال البصري
اقام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي دراسة
تحمل عنوان " تنقٌد البطاقة التموٌنٌة  :لمصلحة
من ؟ " وتشمل الدراسة  400عائلة فقٌرة من
سكنة مدٌنة الصدر وحً طارق فً بغداد .جائت
النتائج لتؤكد ضرورة اصالح البطاقة التموٌنٌة
حٌث ان  %92.5من العوائل ترى بان مفردات
البطاقة التموٌنٌة قلٌلة وال ٌمكن االعتماد علٌها،
وان  %30من العوائل ٌجد فائدة فً بٌع مفردات
البطاقة التموٌنٌة ،وان ٌ %66ؤٌدون تنقٌد
البطاقة التموٌنٌة ،وان اعتماد عشوائٌة العٌنة
جاء برغبة تمثٌل اغلب وجهات نظر رأي جمهور
الفقراء .لالطالع على الدراسة اضغط هنا

ارقام العراق القٌاسٌة
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي

نحو بناء ستراتٌجٌة القطاع الخاص فً العراق
نظم المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ندوة
حول"نحو بناء ستراتٌجٌة القطاع الخاص فً
العراق" فً ٌوم السبت الموافق 30/6/2012
الساعة العاشرة صباحا فً نادي العلوٌة و ترأس
الندوة السٌد النائب محمد سلمان نائب رئٌس اللجنة
االقتصادٌة فً مجلس النواب و حضر مجموعة
كبٌرة من أصحاب االختصاص و المسؤولٌن
الحكومٌٌن و ممثلً االتحادات فً القطاع الخاص و
ممثلٌن عن المنظمات المحلٌة و الدولٌة العاملة فً
العراق  ,كما حضر ممثلٌن عن الشركات العالمٌة
العاملة فً العراق

معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل الدوالر
االمرٌكً
االسعار القٌاسٌة للمستهلك محدث
كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
سوق العراق لالوراق المالٌة

مواضٌع تهمك
بحوث ودراسات المعهد
لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا
الضافة تعلٌق او محادثة

info@iier.org
جميع حقىق الطبع والنشر محفىظة

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

