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IIER NEWS
The Reality of Education and Funding Challenges in Iraq
On Saturday 30th April 2011, the Iraqi Institute for Economic Reform held a seminar
in Baghdad in the Lebanese Club on the reality of education and funding challenges
faced in Iraq.
The seminar provided a platform to explore and build understanding on the current
Education Strategy and its role in raising the education standards which would
contribute to the economic and social development objectives.
The covered topics were…For more details please click here

Did you know that, in the poor families, if the per capita
monthly income were to be 125000 ID, this could contribute in
the return of 94% of school leavers to school, according to a
study by the institute.
The Protection of Iraqi Funds and Assets from claims by
Foreign States and Companies
On Saturday 16 April 2011, the Iraqi Institute for Economic Reform held a workshop
entitled “the Protection of Iraqi Funds and Assets from claims by Foreign States and
companies”. The workshop was held at the institute headquarters in Baghdad.
The aim of the workshop is to assist the Government in the preparation of a report to
be presented to the UN Security Council, next May, on the protection of Iraq's funds
and Assets abroad.
The Iraqi government established a Ministerial Committee chaired by the Deputy
Prime Minister with membership from the following ministries and institutions… For
more details please click here
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On 1/4/2011 The Iraqi Institute for Economic Reform held an economic event in the
institute headquarter in Baghdad. With the presence of Dr. Kamal Al-Basri and Mr.
Manaf Al-Saegh as members of trustees, the event was attended by members of
IIER staff and a number of experts. The debate and discussion was focused on key
economic issues in the Iraqi arena, among which…For more details please click
here

Special points of interest

The Iraqi Institute for Economical Reform has released two
books authored by, Dr. Kamal al-Basri
The Iraqi Institute for Economical Reform has released two books authored by, Dr.
Kamal Al Basri, the first book is entitled "Iraq Federal Budget 2006-2010 and
Economic Challenges" and the second one is "Iraq Policy of Economical Reform
2003-2008"…For more details please click here

Join our Mailing List
Leave a comment
Coming Events
Economic Thoughts

English

 10أٌار 1022
العدد السابع

اخر اخبار المعهد
واقع التعلٌم وتحدٌات التموٌل فً العراق

تجدون فً هذا العدد
واقع التعلٌم وتحدٌات التموٌل فً العراق
حماٌة االموال واالصول العراقٌة من
مطالبات الدول والقطاع االجنبً
أمسٌة اقتصادٌة

أقام المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي بعقد الندوة الموسومة (واقع التعلٌم وتحدٌات التموٌل فً العراق)،
ٌوم السبت المصادف  ،1322\4\03على قاعه النادي أللبنانً الساعة العاشرة صباحاً.
إذ حاولت الندوة الوصول إلى الهدف المنشود وهو معرفه إستراتٌجٌة التربٌة والتعلٌم ودورها فً رفع
مؤشرات التربٌة والتعلٌم بالمستوى الذي ٌحقق أهداف التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وفق المحاور
التالٌة ...للمزٌد اضغط هنا

هل تعلم انه لو كانت حصة الفرد من الدخل الشهري ماٌعادل  210333دٌنار عراقً للعوائل
الفقٌرة ،فأن ذلك قد ٌساهم بعودة  %44من تاركً الدراسة فً هذه العوائل الى المدارس
حسب دراسة قام بها المعهد

كتابً المؤلف د .كمال البصري

حماٌة االموال واالصول العراقٌة من مطالبات الدول والقطاع االجنبً

اقترح احسن ثالث شخصٌات اقتصادٌة

عقد المعهد العراقً لالصالح االقتصادي ٌوم السبت الموافق  1322\4\21جلسة نقاشٌة فً مقر المعهد
حول (حماٌة االموال واالصول العراقٌة من مطالبات الدول والقطاع االجنبً).
والهدف من هذه الحلقة هً مساعدة الحكومة فً اعداد التقرٌر المقدم الى مجلس االمن الدولً فً اٌار
الخارجٌة.
العراق
اموال
حماٌة
حول
المقبل
وتشكل اللجنة الوزارٌة العلٌا برئاسة نائب رئٌس الوزراء وبعضوٌة الوزارات والهٌئات التالٌة ...للمزٌد
اضغط هنا

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

مواضٌع تهمك

أمسٌة اقتصادٌة
بتارٌخ  1322\4\2اقام المعهد العراقً لالصالح االقتصادي امسٌة اقتصادٌة فً مقره وبحضور الدكتور
كمال البصري واالستاذ مناف الصائغ اعضاء هٌئة االمناء واعضاء فرٌق العمل فً المعهد وعدد من الخبراء
االقتصادٌٌن .وقد تم مناقشة عدد من القضاٌا االقتصادٌة الحٌوٌة فً الساحة العراقٌة ،ومن جملة االمور التً
تم مناقشتها هً...للمزٌد اضغط هنا

لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا

أصدر المعهد العراقً لالصالح االقتصادي كتابٌن للمؤلف د .كمال البصري

الضافة تعلٌق او محادثة

أصدر المعهد العراقً لالصالح االقتصادي كتابٌن للمؤلف د .كمال البصري ،الكتاب االول تحت عنوان
"الموازنة الفٌدرالٌة  1323_1331وتحدٌات االقتصاد العراقً" ،اما الثانً فكان حول "سٌاسة االصالح
االقتصادي فً العراق (..." )1332 -1330للمزٌد الرجاء اضغط هنا

النشاطات المقبلة للمعهد
أفكار اقتصادٌة

