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IIER NEWS
Decentralization in Iraq…Where to?
On the 5th of March 2011 The Iraqi Institute for Economic Reform held its monthly
seminar entitled “Decentralization in Iraq...Where to?” in Al-Alwiyah Club hall. The
seminar was attended by a number of officials and former members of parliament
along with the Minister of State for Provincial Affairs and others to discuss the
mechanism and prospects of decentralization and the challenges it faces...For more
details please click here

In recognition to the efforts in rebuilding Iraq, IIER would like to
award the top 3 individuals that have had a significant contribution to
economic growth in Iraq and we would like to know your views.
To participate click here
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The independency of the Iraqi Central Bank
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The decision made by the federal court to link the independent bodies to the
government was controversial on all levels, especially those that affect the Central
Bank of Iraq which is responsible for drawing up the monetary policy in the country
which doesn’t necessarily have to comply with the financial policy laid down by the
government. This workshop, which was held on February 2 2011, intends to review
the key points of this decision and what effects (both positive and negative) it might
have and probably define the kind of relationship between the monetary and
financial bodies.
In addition, this workshop aims to evaluate the level of independency that the
Central Bank of Iraq could maintain…For more information please click here

Consumer Price Index

Completion of phase II of Al Basrah Training Program
Phase II aims to assist the elected Basra Local Council to significantly improve its
work practices and performance (focused on a selected area such as the
Construction Unit in order to provide quicker and better services to the Province).
In addition, this special program will enable the Local Council to develop skills in
setting out clear objectives in line with the Province’s aspiration and Central
Government’s strategic thinking. Also it will enable the Local Council in being more
strategic in its approach to governance and management of its reconstruction
activities, not to mention the capacity building program is based on the latest
advances in management and training sciences and practice.

Oil Export Volume and Price
Updated
Iraqi civilian deaths - 2003-2010
(Iraq Body Count) Updated
Iraq Daily Stock Exchange reports
Updated
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اخر اخبار المعهد
تجربة الالمركزٌة االدارٌة فً العراق ...الى أٌن ؟

تجدون فً هذا العدد
تجربة الالمركزٌة االدارٌة فً
العراق...الى أٌن ؟
اقترح احسن ثالث شخصٌات اقتصادٌة
استقاللٌة البنك المركزي

ارقام العراق القٌاسٌة
معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل
الدوالر االمرٌكً محدث
االسعار القٌاسٌة للمستهلك

عقد المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ندوته الموسومة "تجربة الالمركزٌة فً العراق...الى اٌن؟" فً
قاعة نادي العلوٌة ٌوم السبت الموافق  3122\4\5وحضر الحلقة عدد من السادة المسؤلٌن فً الدولة
وبحضور معالً وزٌر الدولة لشؤون المحافظات وعدد من اعضاء البرلمان السابقٌن باالضافة الى ادارٌٌن
فً اجهزة الدولة سابقٌن وحالٌٌن .وقد جرى خالل الورشة التطرق الى الٌة التجربة الالمركزٌة افاقها
وتحدٌاتها وابرز المعوقات التً تعٌق تطبٌقها من حٌث االلٌات واالجراءات ...للمزٌد اضغط هنا

تقدٌراً للجهود المبذولة فً اعادة بناء العراقٌ ،ود المعهد العراقً لالصالح
االقتصادي تكرٌم افضل ثالث شخصٌات ساهموا فً تطوٌر البالد اقتصادٌا ً ونود
معرفة ارائكم
للمشاركة الرجاء اضغط هنا
استقاللٌة البنك المركزي

كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
محدث

اثار قرار المحكمة االتحادٌة القاضً بربط الهٌئات المستقلة بالحكومة جدال واسعا على الصعد كافة ال سٌما
ما ٌتعلق منه بالبنك المركزي العراقً الذي ٌتولى مسؤولٌة رسم السٌاسة النقدٌة فً البلد والتً قد ال تتفق
دائما مع السٌاسة المالٌة التً ترسمها الحكومة وفً هذا السٌاق تاتً هذه الجلسة النقاشٌة المنعقدة
بتأرٌخ  3122\3\23لتسلٌط الضوء على ابرز مضامٌن هذا القرار واالثار المحتملة له على مستقبل
السٌاسة النقدٌة فً العراق وشكل العالقة المحتمل بٌن السلطتٌن المالٌة والنقدٌة فضال عن ذلك تهدف
الندوة الى تعرٌف االستقاللٌة وهل ٌمكن ان ٌحافظ البنك المركزي العراقً على هذه االستقاللٌة وفقا
للمعطٌات الجدٌدة وكٌف...لمزٌد من المعلومات اضغط هنا

الضافة تعلٌق او محادثة

انتهاء المرحلة الثانٌة من برنامج تدرٌب محافظة البصرة

النشاطات المقبلة للمعهد

المرحلة الثانٌة تهدف لمساعدة المجلس المحلً المنتخب فً البصرة لتحسٌن الممارسات ورفع كفاءة أداء
العمل بشكل كبٌر (وتم التركٌز على قطاعات مختارة مثل قطاع البناء من أجل توفٌر خدمات أسرع وأفضل
للمحافظة) .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذا البرنامج الخاص سٌمكن المجلس المحلً من تنمٌة مهارات فً
تحدٌد أهداف واضحة بما ٌتفق مع تطلعات المحافظة والحكومة المركزٌة فً التفكٌر والتخطٌط
االستراتٌجً .كما سٌمكن المجلس المحلً فً أن ٌكون أكثر استراتٌجٌة فً نهجه فً الحكم وإدارة أنشطة
اعادة االعمار ،ناهٌك عن ان برنامج بناء القدرات ٌستند على أحدث التطورات فً علوم اإلدارة والتدرٌب
والممارسة.

ارقام الوفٌات فً العراق محدث
سوق العراق لالوراق المالٌة محدث

مواضٌع تهمك
لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا

أفكار اقتصادٌة

