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اعالن
اهمٌة االسراع فً تشرٌع قانون االصالح االقتصادي
تحت شعار (من اجل تحول منضبط نحو اقتصاد
السوق) نظمت هٌئة المستشارٌن برئاسة مجلس
الوزراء بالتعاون مع المعهد العراقً لالصالح
االقتصادي ندوة تحت عنوان " اهمٌة االسراع فً
تشرٌع قانون االصالح االقتصادي"فً فندق الرشٌد
فً ٌوم الخمٌس الموافق , 2013\10\10تناولت
الندوة اسباب وموجبات تشرٌع قانون االصالح
االقتصادي وماهً سبل وافاق االصالح االقتصادي
وماهً ابرز التحدٌات والعقبات التً تقف حائال دون
تطبٌق  ...للمزٌد اضغط هنا

اجتماع اللجنة التحضٌرٌة لمناقشة قانون االصالح االقتصادي االتحادي
نظم المعهد العراقً لالصالح االقتصادي فً مقره
فً بغداد اجتماعا ضم اللجنة التحضٌرٌة لمناقشة
قانون االصالح االقتصادي االتحادي فً ٌوم االثنٌن
30\9\2013
شارك فٌه هٌئة خبراء المعهد وخرج االجتماع
بالعدٌد من التوصٌات التً سوف تقدم  ...للمزٌد
اضغط هنا

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

اعالن
يهديكم المعهد العراقي لالصالح االقتصادي اطيب
يعلن المعهد العراقي لالصالح
تحياته ...
االقتصادي عن بدء انطالق دوراته التدريبية وذلك
كجزء من نشاطاته الدورية وتشمل الدورات
المجاالت والتخصصات االتية -:
للمزيد اضغط هنا

ارقام العراق القياسية
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي
معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل الدوالر
االمرٌكً
االسعار القٌاسٌة للمستهلك
كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
سوق العراق لالوراق المالٌة

ورشة عمل الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص :جولة مٌدانٌة فً االردن
نظمت مؤسسة فرٌدرٌش ناومان من اجل الحرٌة
بالتعاون مع المعهد العراقً لإلصالح االقتصادي
ورشة عمل فً عمان /االردن للفترة (  17-13اٌلول
 )2013تضمنت ورشة عمل بحثت الشراكة بٌن
القطاعٌن العام والخاص وزٌارات مٌدانٌة للعدٌد من
مواقع المشارٌع المنفذة بمشاركة القطاع الخاص للعام
منها زٌارة مطار الملكة علٌاء الدولً وزٌارة
مشروع العبدلً والعدٌد من المواقع االخرى قدمت
خاللها العدٌد من المحاضرات وطرح العدٌد  ،للمزٌد
اضغط هنا

info@iier.org
جميع حقىق الطبع والنشر محفىظة

مواضيع تهمك
بحوث ودراسات المعهد
لالنضمام الى قائمتنا البرٌدٌة اضغط هنا
الضافة تعلٌق او محادثة
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اعالن
العراق الجدٌد بعد مرور عشر سنوات
شارك المعهد العراقً لالصالح االقتصادي بطلب
من المعهد االٌطالً للدراسات والسٌاسات الدولٌة فً
مٌالنو وتحت عنوان " العراق الجدٌد بعد مرور
عشر سنوات "  ...للمزٌد اضغط هنا

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

اعالن

ورشة عمل لمناقشة موضوع الشفافٌة والمسائلة لمجالس المحافظات و الخدمات العامة
شارك المعهد العراقً لالصالح االقتصادي فً
ورشة عمل لمناقشة الشفافٌة والمسائلة لمجالس
المحافظات والخدمات العامة لمدة ثاللثة اٌام فً
اسطنبول من  3 -1تشرٌن االول برعاٌة البرنامج
االنمائً لالمم المتحدة –برنامج مكافحة الفساد
وبحضور مجموعة من السٌدات والسادة من اعضاء
مجالس المحافظات باالضافة الى ناشطٌن  ...للمزٌد
اضغط هنا

يهديكم المعهد العراقي لالصالح االقتصادي اطيب
يعلن المعهد العراقي لالصالح
تحياته ...
االقتصادي عن بدء انطالق دوراته التدريبية وذلك
كجزء من نشاطاته الدورية وتشمل الدورات
المجاالت والتخصصات االتية -:
للمزيد اضغط هنا

ارقام العراق القياسية
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي
معدل سعر صرف الدٌنار العراقً مقابل الدوالر
االمرٌكً
االسعار القٌاسٌة للمستهلك
كمٌات الصادرات واسعار النفط العراقً
سوق العراق لالوراق المالٌة

د .كمال البصري  :لماذا نضع أولوٌة للتعلٌم؟

مواضيع تهمك
تشهد دوائر الدولة فً هذه الفترة حراكا باتجاه وضع
تخصٌصات الموازنة االتحادٌة لعام  ،2014ورغبة
منا فً المساهمة فً اقتراح زٌادة التخصٌصات
المالٌة لصالح التعلٌم فً الموازنة المقبلة ،نقول لقد
خصصت الموازنة االتحادٌة لعام  2013لقطاع
التعلٌم 9بالمئة من اجمالً النفقات ( فً حٌن
خصصت لقطاع الطاقة 21بالمئة ولقطاع االمن
14بالمئة) ،وان تخصٌصات قطاع التعلٌم
االستثمارٌة تبلغ 3بالمئة فقط من اجمالً
التخصٌصات االستثمارٌة ( فً حٌن بلغت لقطاع
الطاقة 43بالمئة) ،على الرغم من النقص الحاد ...
للمزٌد اضغط هنا

info@iier.org
جميع حقىق الطبع والنشر محفىظة

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