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مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق االوسط
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حضرات األخوات واألخوة
يطيب لي أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إلى معالي محمد بنشععونن وييعر االقتصعا والماليع
علععى تلويع الربوع بعقععد و "أطررر الماليررة العامررة" فععي مدين ع الربععا  ،متمنيععا ل لولععدلا ال ععالي
المملك الم ربي مزيدا ل من التقعدّم واالي اعا كمعا يسععدلي أن أ حعب بكعأ ألمعل ترحيعب فعي
بداي الدو التي ينظمها معهد السياسات االقتصا ي بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركعز
صندوق النقد الدولي لالقتصا والتمنيل في الشرق االوسط ،متمنيا ل للدو كل أسواب النجاح
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والنمن
تلعب مالي الحكنم والسياس المالي و ا ل ااما ل في تحقيق اإلستقرا االقتصا ي الكلي
ّ
نيل األلل القابل لالستمرا بشكل عام ،وفي االقتصا ات العربي بشكل خاص يعن ذلك
من له إلى أامي القطاع العام في اقتصا اتنا العربي وإلى ويع اإليرا ات بير الضريوي ،
خاص اإليرا ات النفطي  ،التي تصب في خزين الدول وتشكل لزءا ل مهما ل من ميزاليتها في
اذا اإل ا ولتجنب اآلثا العكسي للتقلوات في أسعا النفط ،فإن اناك حال ملح إلى توني
سياسات حصيف للتعامل مع التطن ات ،بالتالي تقليل االعتما على االيرا ات النفطي وإيجا
مصا

لإليرا ات مثل تطنير وتفعيل النظأ الضريوي و فع كفاءتها وعدالتها وتننيع مصا

الدخل من خالل تطنير القطاعات اإللتالي األخرى خاص في الدول العربي المصد

للنفط

كذلك العمل على ترشيد اإللفاق العام والتركيز على اإللفاق الرأسمالي الذي من شأله أن يسهأ
في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربي تفعيل حزم االصالحات الهيكلي على مستنى المالي
العام ويسااأ في النقت لفسه في تعزيز اإلستقرا المالي والنمن الشامل
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إن و مالي الحكنم في اإلقتصا الكلي يتعدى السياس المالي ليشمل أمن تتعلق بالدين
العام وإصالح الضرائب واإللفاق وشركات القطاع العام فال يخفى عليكأ أن معدالت اإللفاق
المرتفع مقا ل بمحدو ي اإليرا ات وتذبذبها قد يؤ ي إلى مستنيات عالي من الدين العام

واذا ال يدعن فقط إلى ضرو

توني سياس سليم إل ا

الدين العام بهدف تخفيف أعوائه

وإبقائه في حدو معقنل  ،بل يتطلب إصالح النظام الضريوي لزيا
وعدالته

إيرا اته و فع كفاءته

كما ينو ي العمل على توني سياس إصالح النفقات المتنامي مثل لظام التقاعد

والرعاي الصحي الحكنمي  ،اذا عالو على الحال المل ّح لمعلنمات عالي الجن
مستنى عال من الشفافي والمسؤولي

وذات

لتحقيق اذه االاداف ال بد من وضع إ ا عام للسياس المالي بحيث يتضمن األساليب
واأل وات التي يجب أن تستخدمها الحكنمات من ألل ضمان قابلي استمرا ي السياس المالي
لالستدام  ،ومن عدم ييا في أعواء الدين العام اذا من لاحي  ،ومن لاحي أخرى عدم التأثير
على االلفاق الذي بما يؤ ي إلى عدم تحقيق النمن االقتصا ي المنشن
تركز الدو

على المحاو الرئيس التالي :

• لطاق ت طي وشمنلي اإلحصاءات المالي
• احتساب وتقييأ منقف المالي العام
• أامي اال ا العام للسياس المالي ومزايا إ ساء قناعد ومجالس المالي العام
• الشفافي واالفصاح وأاميتهما في تحقيق أاداف السياس المالي
• اال ا العام للسياس المالي في الدول ال ني لسويا ل في ظل التقلوات بأسعا النفط والسلع
• إا

المخا ر المالي واالفصاح عنها

حضرات األخوات واألخوة
يسعدلي في اذا الصد أن أ حب بالخوراء المميزين المشعا كين بتقعديأ معنا العدو  ،كمعا أو
االشا بالتعاون الوناء والمثمر مع مركز صندوق النقد العدولي لالقتصعا والتمنيعل فعي الشعرق
االوسط آمالل ومتطلعا ل إلى استمرا ي التعاون
في النهاي  ،أتمنى لكأ و

منفق وكذلك يب االقام في مدين الربا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سق/لص
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