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االخبار

نشاطاتنا
وترشيد االنفاق
الماليةاالتحادية
دور السياساتالموازنة
العام والمالية  :جلسة حوارية مع المستشار الدكتور مظهر محمد
االقتصادية
2015االزمة
والنقدية في
صالح

نظم المعهد ورابطة المصارف الخاصة في العراق
جلسة حوارية اقتصادية خاصة مع المستشار الدكتور
مظهر محمد صالح تحت العنوان اعاله وذلك في يوم
السبت الموافق  3كانون الثاني  2015ناقشت الجلسة
السبل التي بموجبها يمكن الخروج من االزمة
االقتصادية الحالية وتضمنت الجلسة تكريم قدمه المعهد
ورابطة المصارف الخاصة في العراق للدكتور مظهر
محمد صالح تثمينا لدوره الكبير في خدمة االقتصاد
العراقي اضغط هنا

العراق ,النفط والتعاون الفدرالي طويل
االمد

شارك المعهد العراقي لالصالح االقتصادي ممثال
بالدكتور كمال البصري واالستاذ مضر السباهي في
ورشة حوارية التي نظمتها أكاديمية فولكة برنادوت
السويدية في فندق بابل تحت عنوان "العراق,النفط
والتعاون الفدرالي للتطوير طويل االمد" للفترة - 14
 15كانون الثاني  2015تناولت الورشة كيفية
التصرف بموارد النفط وادارتها اضغط هنا

نحو مشاركة جماهيرية العداد البرنامج الحكومي
مقالة جديدة للدكتور كمال البصري حول الشفافية
نظم المعهد وبالتعاون مع منظمة ) (IDEAجلسة
حوارية تحت عنوان نحو مشاركة جماهيرية العداد
البرنامج الحكومي في يوم السبت الموافق
,10/1/2015ناقش الحضور امكانية المشاركة
الجماهيرية في كتابة البرنامج الحكومي بمختلف
مفاصله وركزت الجلسة على محورين هما محور
الحوكمة ومحور األمن وسيادة القانون تراس الجلسة
االستاذ مناف الصائغ اضغط هنا

قدم الخبير االقتصادي الدكتور كمال البصري تصريح
لجريدة الزمان تحت عنوان:على الحكومة الوفاء بجميع
متطلبات الشفافية اضغط هنا
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االخبار

نشاطاتنا
العراق  :االرهاب والتحديات االقتصادية

زيارة وفد الخبراء الى السيد رئيس مجلس محافظة بغداد
نظم المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي ندوة تحت
عنوان العراق:االرهاب والتحديات االقتصادية وذلك في
يوم االثنين الموافق  26كانون الثاني  2015في بناية
مجلس النواب هدفت الندوة على مناقشتة محورين
االول:اثر االرهاب وهبوط اسعار النفط على الواقع
االقتصادي واالمني والعسكري والثاني:الخيارات المتاحة
الدارة الثروة النفطية بما يعزز الوحدة الوطنية والتنمية
المستدامة تراس الندوة الدكتور زهير الحسني اضغط هنا

اجتمع وفد من المعهد مكون من مجموعة من الخبراء
ومنظمات المجتمع المدني يوم الخميس الموافق
 2015/4/23في مبنى مجلس المحافظة لتقديم مذكرة
الى السيد رئيس مجلس محافظة بغداد والسيد محافظ
بغداد ,لتبني مشروع الشفافية في اعداد وتنفيذ الموازنة
لمحافظة بغداد.اضغط هنا

نحو مشاركة جماهيرية العداد البرنامج الحكومي
نظم المعهد وبالتعاون مع منظمة ) (IDEAجلسة
حوارية تحت عنوان نحو مشاركة جماهيرية العداد
البرنامج الحكومي في يوم السبت الموافق 31/1/2015
في فندق بغداد–قاعة دجلة بحضور العديد من الخبراء
المشاركة
امكانية
الحضور
واالكاديمين,ناقش
الجماهيرية في كتابة البرنامج الحكومي بمختلف مفاصله
وركزت الجلسة على محور االقتصاد والخدمات اضغط
هنا

كفى عنفا ضد المرأة كفى تحرشا بها
شارك المعهد ممثال باالستاذ مضر السباهي في ورشة
حوارية التي نظمتها جمعية المراة لخير المراة واذاعة
المحبة(صوت المراة العراقية) على تحت عنوان
"كفى عنفا ضد المراة...كفى تحرشا بها" في  2ايار
 2015اضغط هنا
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االخبار

نشاطاتنا
شفافية الموازنة  :مدخل الحكم الرشيد

مع منظمتي
بالتعاون
نظم المعهد
) (USAID & Mercy Corpsورشة عمل
بالعنوان " شفافية الموازنة  :مدخل للحكم الرشيد"
وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا في يوم السبت
الموافق  2015/4/4في ،تهدف هذه الورشة الى
تعريف الحضور على اهمية الشفافية وخصوصا
شفافية الموازنة (االتحادية والمحلية) باعتبارها
مدخل لتطبيق باقي مفردات الحكم الرشيد واهمية
تبني الشفافية في اعداد وتنفيذ الموازنه االتحادية
والمحلية تراس الورشة االستاذ رائد فهمي اضغط
هنا
منتدى الجزيرة التاسع الصراع والتغيير في العالم العربي

من اجل عراق خال من الفساد

شارك المعهد العراقي لالصالح االقتصادي ممثال
باالستاذ مضر السباهي في ورشة حوارية التي نظمها
التحالف العراقي لمحاربة الفساد على قاعة مجلس السلم
والتضامن تحت عنوان "من اجل عراق خال من
الفساد" في يوم السبت  2ايار  2015اضغط هنا

ارقام العراق القياسية
توقعات وحدة الذكاء االقتصادي
معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر
االمريكي
االسعار القياسية للمستهلك محدث

شارك الدكتور كمال البصري عضو هيئة االمناء
في المعهد العراقي لالصالح االقتصادي في منتدى
الجزيرة التاسع في الدوحة تحت عنوان "الصراع
6-4
العربي"
العالم
في
والتغيير
ايار  2015اضغط هنا

كميات الصادرات واسعار النفط العراقي
سوق العراق لالوراق المالية
مواضيع تهمك
بحوث ودراسات المعهد
لالنضمام الى قائمتنا البريدية اضغط هنا
الضافة تعليق او محادثة

