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اللبنانية الجمهورية  بيروت-  انتركونتيننتال     فينيسيا  فندق   

منتــــدى بيـــــروت  اإلقتصــــادي 2022

التجـارب العربيـة في اإلصـالح االقتصـادي
وصواًل الى إتفـاق مع صنـدوق النقـد الدولـي

برعايـــة دولـــة رئيــس مجلــس الــوزراء
 األستــــاذ نجيـــــب ميقاتــــي



الخلفيـــــة:

العربية  الدول  من  عدد  بدأ  والمالية،  والنقدية  االقتصادية  االختالالت  من  عقود  بعد 
اإلصالح  قضايا  تشهد  وحالياً،  شامل.  هيكلي  اقتصادي  اصالح  برامج  باعتماد 
في ظل  بالغاً  اهتماماً  العربية  الدول  كثير من  المختلفة في  االقتصادي على األصعدة 
األوضاع  مجمل  على  وتداعياتها  والمحلية  واإلقليمية  الدولية  االقتصادية  المستجدات 
االقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من ُعجوز داخلية وخارجية، مما فرض على 
النطاق،  اقتصادي واسعة  تبني خطط وبرامج إصالح  العربية تسريع  الدول  عدد من 
الظروف  في ظل  الدولية، وخاصة  المالية  المؤسسات  من  الدعم  الى طلب  باالضافة 
العديد من الضغوط  اليقين، والتي نتج عنها  التي تتسم بعدم  الراهنة  المتغيرة  العالمية 

والتحديات التي تواجه االستقرار المالي والنمو االقتصادي المستدام.

حينما  العربية،  الدول  معظم  على  االقتصادية  الضغوط  كورونا  جائحة  فاقمت  وقد 
مالي،  دعم  سياسات  اعتماد  الى  العربية  المركزية  والمصارف  الحكومات  اضطرت 
باالنحسار،  الجائحة  بدأت  ان  وما  العامة.  المديونية  زيادة  الى  منها  عدد  في  ادى  ما 
الى  المستجدة  الدولية  السياسية  االحداث  ادت  بالتعافي،  العربية  االقتصادات  وبدأت 
الموازنات  اضافية على  الغذاء والنفط، ما سبب ضغوطاً  ارتفاعات كبيرة في اسعار 
فاقم من  ما  تحديداً،  للنفط  المصدرة  العربية غير  للدول  االجنبية  العامة واالحتياطات 
وضعيات التوازن الداخلي والخارجي، ما أدى الى ارباك مسار االصالح الذي اعتمده 

عدد من الدول العربية. 

ويلعب صندوق النقد الدولي عادة دوراً في مساعدة الدول التي تعاني من اختالالت في 
حساباتها الخارجية، والتي تلجأ اليه في سعيها الى اعتماد برامج اصالح واعادة هيكلة، 
سواء للحصول على دعم مالي أو تقني، وهو ما يّمكن تلك الدول من استعادة توازنها 
الخارجي والداخلي. ولكن في الوقت عينه، يفرض الصندوق على تلك الدول اعتماد 
برامج وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية قد تُعد قاسية، وتحتاج الى تعديالت 
تشريعية وقانونية جذرية، باالضافة الى اعتماد قواعد حوكمة حازمة. وذلك يؤدي الى 

تباين كبير في النظرة الى متطلبات صندوق النقد الدولي. 

وعليه، يقوم اتحاد المصارف العربية بتنظيم مؤتمر عربي، لمناقشة قضايا اإلصالح 
االقتصادي والمالي المطلوبة للحد من االختالالت االقتصادية، واالضاءة على خطط 
تنفيذها،  وآليات  العربية  الدول  بعض  اعتمدتها  التي  والمالي  االقتصادي  اإلصالح 
وتسليط الضوء علي دور صندوق النقد الدولي في دعم وتنفيذ تلك الخطط، والمتطلبات 

التي يفرضها الصندوق على تلك دول قبل تقديم الدعم المالي لها. 
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برنامج العمل والجدول الزمني المختصر

24/11/2022 الخميس  األول:  اليــــــوم 

09:00 - 10:00         كلمــات االفتتاح الرسمي

10:00 - 10:30         إســتراحة

10:30 - 11:30        الجلسة األولى:    ورقة إتحاد المصارف العربية حول اإلصالحات االقتصادية في لبنان،
                                                      وعرض العوائق والتحديات التي تعترض طريق اإلصالحات

11:30 - 13:00         الجلسة الثانية:         " عرض التجارب العربية في عملية اإلصالح االقتصادي:
                                                                    مصر، تونس، المغرب، األردن والسودان "

                               التجربة المصرية - التجربة التونسية - التجربة المغربية - التجربة األردنية - التجربة السودانية

13:00-13:15           إســتراحة

13:15 - 14:30        جلسة حوارية:    صندوق النقد الدولي ضرورة إصالحية أم مقدمة ألزمة سيادية؟
                    - السياسات الحكومية المطلوبة من قبل الصندوق.

                    - دور صندوق النقد الدولي في دعم خطط اإلصالح االقتصادي في المنطقة العربية. 
                    - مساهمة القطاع الخاص في اإلصالح االقتصادي والدور المطلوب منه.

14:30 - 15:30         حفــل غـــداء للسادة المشاركين 

25/11/2022 الجمعة  الثانــي:  اليــوم 

09:00 - 11:00          الجلسة األولى:   " أزمة استرداد أموال المودعين في لبنان )آراء ومواقف(
            وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وركائز خطة اإلصالح "

11:00 - 11:15          إســتراحة

11:15 - 13:00          الجلسة الثانية:    اآلثار االجتماعية واإلقتصادية لسياسات اإلصالح اإلقتصادي

                 
13:00 - 13:30        تالوة البيـان الختامي وإنتهاء أعمال المنتدى



@UAB Online

Headquarter

Beirut – LeBanon 
Mina El-Hosn, Omar Daouk Street
P.O.Box: 11-2416 Riad El-Solh
Tel: +961 1377 800 +961 1364 881/5/7, Fax: +961 1364 952/5
Email: uab@uabonline.org  -  training@uabonline.org

regionaL offices
 
riYadH – Ksa  regionaL office gcc countries

Olaya DiSTRicT-King FaHD ROaD WiTH TaHlia ST.

cairo – egYpt 
19 al-Batal ahmed abdelaziz Str. 2nd Floor - apt (11)  
Mohandissine - giza
Tel: +202 3302 3762/ +202 3303 4442, Fax: +202 3344 0297
Email: uab-egypt@uabonline.org

amman – Jordan 
P.O. Box: (942100) amman (11194) Jordan
Tel: +962 6567 7234/5, Fax: +962 6568 8854
Email: uab-jordan@uabonline.org

KHartoum – sudan
P.O. Box: (12597) Khartoum 
Telefax: +249 1837 81742
Email: uabkh.office@gmail.com

duBai rep office 
DiFc, The gate Bldg East 15th floor, Office nunber: 11B 
Tel: +971 4401 9828 Ext: 102

املكتب االقليمي لدول مجلس التعاون اخلليجي

مكاتب اإلحتاد اإلقليمية

UAB OFFICES

 uab-conferences@uabonline.org  للمزيد من المعلومات والتسجيل الرجاء التواصل على البريد اإللكتروني
  www.uabonline.org  او زيارة موقع االتحاد 


