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 خوة حضرات األخوات واأل

 

استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة " يسعدني

" التي يعقدها معهد السياسات االقتصادية بصندوق النقد في الدول العربيةأسواق الدين 

 كمخبراتآمالً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق  . مجموعة البنك الدوليالعربي بالتعاون مع 

تحقيق االستدامة المالية الرامية إلى أهمية متزايدة في  يالمجال الذي بات يكتس هذافي 

 .االستقرار

 

أسواق الدين عمليات إدارة الدين العام وتنمية األهمية المتزايدة لتطوير ال يخفى عليكم 

 ضوءعلى  ،والبعيد على المدى المتوسطالمحلية واالرتقاء باستراتيجيات إدارة الدين العام 

إلى وضع إطار  من جهة أخرى الحاجةنامي االحتياجات التمويلية للدول العربية من جهة وت

ال يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من اإليرادات وضبط النفقات. بما  ،للسياسة المالية

 كما تؤثر على مباشر على السياسات االقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولةلهذا تأثير  شك أن

 .نظامها الماليواستقرار مة سال

 

 حضرات األخوات واألخوة 

 

وآلية وضع أهداف واضحة وكمية لمؤشرات الدين،  الدورة التدريبية على أساسياتتركز 

اإلطار المؤسسي مع مراعاة بين السلطات القائمة على إدارة عمليات الدين العام،  قالتنسي

تحليل لمخاطر محفظة الدين، أخذاً باالعتبار و دارة الدين العام من تحليل وتسجيل للبياناتإل

االلتزامات العرضية التي قد تواجه الحكومة، وإعداد استراتيجية واضحة إلدارة منظومة 

توافر البنية التحتية  في ظلجذب االستثمارات االجنبية  يشجع علىاالمر الذي ، الدين العام

ويل الفرص االستثمارية مما يؤدي إلى راض وتسهيل تمتالالزمة وبالتالي تقليل تكلفة االق

 تحسين النشاط االقتصادي والنمو. 

 

 اإلطار يأخذ بحيث الة للدين العام،فع  أساسيات االدارة التستهدف الدورة االطالع على كما 

 تأطيرووالتنسيق بين السلطات المعنية في االعتبار، الشفافية لسياسات إدارة الدين العام 

وتحليل عناصر التكلفة ، تاحة المعلومات الممكنة للنشرإاالفصاح وو ،الحوكمة مباديء

هات السوق ومؤشرات األداء وتنمية األسواق المحلية،  ،والمخاطر والتفاعل مع توج 

  االقتصادي.
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سوق نشطة لألوراق المالية الحكومية، من  متطلبات تطويرعلى  ،ضوءال كذلك تسلط الدورة

لتكوين منحنى عائد  ذات اآلجال المختلفة لمالية الحكوميةاألوراق ا تحيث تنظيم إصدارا

المالية المطروحة وفي قاعدة المستثمرين، وتعزيز  تمرجعي، ومراعاة التنوع في األدوا

دعم ذلك، يشمل . كما دور صانعي السوق، ودعم وتنظيم اإلصدارات في السوق األولي

 .التواصل مع المستثمرين والمتعاملين في السوق

  

 ات األخوات واألخوة حضر

 

سيتم  إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات العالقة في وضع اإلطار الالزم لالستدامة المالية، عليه

 على العديد من المحاور أهمها: الدورةالتركيز في 

 

 مؤشرات التعرض لمخاطر الدين وطرق احتسابها. •

 .والبنية التحتية تنمية أسواق الدينسياسات  •

 مية في التمويل.دور الصكوك االسال •

 اإلطار التنظيمي إلدارة الدين العام. •

كيفية إعداد استراتيجية الدولة إلدارة الدين العام بما تتضمنه من عناصر التكلفة  •

 من دولنا العربية ودول العالم. تجاربمع استعراض لبعض  ،والمخاطرة

 دين العام.إلى التدريب العملي على اعداد االستراتيجية متوسطة األجل للإضافة  •

 

يشارك الصندوق في العديد من أنشطته، بالشكر  الذي الدوليلبنك ل أن أتقدم أود   ،في الختام

على التعاون المثمر و هذه الدورة، إلثراءواالمتنان لتعاونه مع معهد السياسات االقتصادية 

 ً  الدولي بنكتقدم للخبراء المميزين من الأل وانتهزها مناسبةً لدورات قادمة مشتركة متطلعا

 ً على اغتنام هذه المناسبة لالستفادة من تجارب  أود أن أشجعكمو.  والصندوق بالشكر أيضا

 مما يعظم الفائدة من هذه الدورة.العالم دول واستطالع تجارب دولكم المختلفة 

 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  طيبة أتمنى لكم دورة موفقة وإقامة
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