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The Role of Religion and the State and Civil Society Organizations
in Achieving the Rule of Law
To discuss the role of religion and the
state and civil society organizations in
achieving the rule of law hosted Iraqi
Institute for Economic Reform in the
Institute's headquarters in Baghdad on
Saturday, 1 \ 12 \ 2012 several
prominent former ministers and
members of the Iraqi Council of
Representatives and civil society
organizations and the private sector.

Suggestion Establishment of International Free Economic Zone in
the Triangle of FAO
Bent a number of experts to study the
proposal to set up a free economic zone in
the Faw triangle because it represents a great
importance in promoting the country's
economic capabilities in a workshop
organized by the Iraqi Institute for Economic
Reform in this regard at its headquarters in
Baghdad on Tuesday, 11/20/2012 at ten in
the morning.

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

New Article by Dr. Kamal Al Basri
Publication of the Iraqi Institute for
economic reform article by Dr. Kamal Al
Basri, entitled:
“Iraq; the World’s Fastest Growing
Economy at a Crossroad Dr.Kamal AlBasri”
To see And download this study … please
click here

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

Discuss the International Energy Agency report about Iraq
The presence of many personalities
represented the legislative and executive
branches Naakec in the Iraqi Institute for
Economic Reform Energy Agency report
global "Iraq energy outlook 2012" issued on
10.09.2012 and at a workshop hosted by the
Institute at its headquarters in Baghdad on
Saturday, 11/17/2012nine o'clock in the
morning.
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دوبر الدين والدولة ومنظمءت المجتمع المدني في تحقيق سيءدة القءنون
لمنءقشة دوبر الدين والدولة ومنظمءت المجتمع
المدني في تحقيق سيءدة القءنون استضءف المعهد
العراقي لالصالح االقتصءدي في مقر المعهد في
بغداد في يوم السبت  2102\02\0العديد من
الشخصيءت من الوزبرا السءبقين واعضء من
مجلس النواب العراقي ومنظمءت المجتمع المدني
والقطءع الخءص .

دعوة لتأسيس المنطقة االقتصءدية الدولية الحرة في مثلث الفءو
عكف عدد من الخبرا على دبراسة مقترح انشء
منطقة اقتصءدية حرة في مثلث الفءو لمء يمثله من
أهمية كبيرة في تعزيز قدبرات البلد االقتصءدية
في وبرشة عمل نظمهء المعهد العراقي لالصالح
االقتصءدي بهذا الخصوص في مقره في بغداد
في يوم الثالثء الموافق  21/00/2102السءعة
العءشرة صبءحء  .نءقش الحضوبر مشروع انشء
منطقة اقتصءدية حرة متكءملة مع جميع الخدمءت
اللوجستية بءلتكءمل مع مينء الفءو .

بحضوبر العديد من الشخصيءت مثلت السلطتين
التشريعة والتنفيذية نؤقش في المعهد العراقي
لالصالح االقتصءدي تقرير وكءلة الطءقة العءلمية
" " Iraq energy outlook 2012
الصءدبر بتءبريخ  9/01/2102وذلك في وبرشة
عمل اقءمهء المعهد في مقره في بغداد في يوم
السبت الموافق  01/00/2102السءعة التءسعة
والنصف صبءحء ونءقش الحضوبر محءوبر عديدة
من التقرير .

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

مقالة جديدة للدكتور كمال البصري
نشر المعهد العراقي لالصالح االقتصادي مقالة
للدكتور كمال البصري بعنوان :
" االقتصاد العراقي يحقق اسرع نموا في العالم
ولكن باتجاه مفترق طرق "
لمشاهدة وتنزيل المقالة الرجاء اضغط هنا

ارقام العراق القياسية
توقعءت وحدة الذكء االقتصءدي
معدل سعر صرف الدينءبر العراقي مقءبل الدوالبر
االمريكي
االسعءبر القيءسية للمستهلك
كميءت الصءدبرات واسعءبر النفط العراقي
سوق العراق لالوبراق المءلية

منءقشة تقرير وكءلة الطءقة العءلمية بخصوص العراق
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اعالن
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

مواضيع تهمك
بحوث ودبراسءت المعهد
لالنضمءم الى قءئمتنء البريدية اضغط هنء
الضءفة تعليق او محءدثة
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