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Announcement

The Strategy of The Federal Budget 2013
On Saturday 29 Sept 2012 the Iraqi Institute
for Economic Reform held a workshop to
discuss the Budget Strategy and the strategic
objectives that the government of Iraq and
Parliament should focus on and take into
consideration when setting up the next
budget ; the importance of investing the
oil revenue effectively and efficiently in
sustainable economic development. It was
also stressed, in future, the government must
not be wholly reliant on oil revenue to fund
the budget.

Would you like to see the Iraqi Economists Network ? … Click
here
Discuss Infrastructure Law and proposed the Establishment of the
Supreme Council for Reconstruction
Following the announcement of the “Draft
Infrastructure legislation”, the Iraqi Institute
for Economic Reform held a workshop on 22
September 2012, to discuss the importance
of this new legislation, its impact on process
of speeding up the constructing effort and
citizen’s wellbeing. The discussion was
centered around the study prepared by Dr
Kamal Albasri and presented by Lahib
Toma, which covered the main points in the
draft legislation and its impact on the
reconstruction of Iraq.

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

Speech by His Excellency the
Minister of Oil Abdul Karim Laibi
in the "challenges of the oil
industry conference in Iraq 2012"

Speech by His Excellency Mr. and
former oil minister Ibrahim Bahr
al-Ulum in "the challenges of the
oil industry conference in Iraq
2012"

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

The conference of the oil industry in Iraq: The challenges in 2012
On September 15, 2012, the Iraqi Institute
for Economic Reform (IIER) held a seminar
in Baghdad, entitled “The Oil Industry in
Iraq: the Challenges in 2012”. A number of
prominent speakers headed by His
Excellency Abd Al- Karim Luaybi –
Minister of Oil, Dr Ibrahim Bahr Al Ulloum
– the former minister of oil, Mr Ra’ad Fehmi
– the former minister of Science and
Technology, Mr Amer Abd Aljabar –former
minister of Transport, as well as many other
experts and specialists.
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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
من نحن | نشاطاتنا | المنشورات | اخر اخبارنا | بنك المعلومات | اتصل بنا

اعالن

ستراتيجية الموازنة لعام 2112
نظم المعهد العراقي لالصالح االقتصادي ورشة عمل
حول ستراتيجية الموزانة العامة لعام  3102في يوم
السبت الموافق  39/9/3103الساعة العاشرة صباحا
و ناقش المشاركين في الورشة ستراتيجية الموازنة
العامة و االهداف الستراتيجية التي يجب تؤخذ بنظر
االعتبار من قبل الحكومة و البرلمان للنهوض بالواقع
االقتصادي للعراق و الضرورة الملحة لتوظيف المال
الناتج عن مبيعات النفط في التنمية المستدامة.

هل ترغب باالطالع على شبكة االقتصاديين العراقيين ؟  ...اضغط هنا
مناقشة قانون البنى التحتية و مقترح أنشاء المجلس االعلى لالعمار
عقد في المعهد العراقي لالصالح االقتصادي ورشة
عمل لمناقشة " قانون البنى التحتيى "و ذلك في يوم
السبت الموافق 2012/9/22وجرت مناقشة مسودة
قانون البنى التحتية والتأكيد على اهمية تشريعها
بالسرعة المناسبة ،وتناولت مميزات القانون
واالسباب الموجبة له مع بعض المالحظات على
اصل المسودة.

يطيب الدارة المعهد العراقي لالصالح االقتصادي
اعالمكم عن انشاء المنتدى االقتصادي الذي تتم
من خالله النقاشات وبامكانكم اضافة اي مقترح
حول اي موضوع مطروح في المنتدى وتتم
مناقشته  ...لالطالع والتسجيل في المنتدى
اضغط هنا

كلمة معالي السيد وزير النفط عبد الكريم
لعيبي في " مؤتمر تحديات صناعة النفط في
العراق " 2102
كلمة معالي السيد وزير النفط السابق ابراهيم
بحر العلوم في " مؤتمر تحديات صناعة النفط
في العراق " 2102
ارقام العراق القياسية
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي
معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر
االمريكي
االسعار القياسية للمستهلك
كميات الصادرات واسعار النفط العراقي

مؤتمر تحديات صناعة النفط في العراق 2112

سوق العراق لالوراق المالية

نظم المعهد العراقي لالصالح االقتصادي مؤتمرا في
بغداد في  01ايلول  .3103و حضر المؤتمر معالي
وزير النفط المحترم و معالي السادة الوزراء السيد
ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق و السيد رائد
فهمي وزير العلوم و التتكولوجيا السابق و السيد
عامر عبد الجبار وزير النقل السابق كما شارك في
المؤتمر مجموعة كبيرة من الكفاءات العراقية و
اصحاب االختصاص .
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مواضيع تهمك
بحوث ودراسات المعهد
لالنضمام الى قائمتنا البريدية اضغط هنا
الضافة تعليق او محادةة
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