
 
 

 

صحفي بيان    
  وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

م2020مارس  23 – االجتماع االفتراضي  
 

  يوم االثنين وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتمع 
  ، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ،م في اجتماع افتراضي2020مارس  23 الموافق

جهود ال وتنسيق ( على االقتصاد العالمي، 19-فيروس كورونا )كوفيد جائحة  تبعات مناقشة ل
لقمة قادة دول مجموعة   تحضيراتإلى الوتطرقوا كذلك  .هذا التحدي العالمي مواجهةل

سيق الجهود العالمية  نالعشرين االفتراضية التي ستنظمها رئاسة المملكة بعد أيام قليلة لت 
 آثار اقتصادية واجتماعية.من  ا عنه نجم وما  جائحةمكافحة ال الرامية إلى 

لمملكة العربية  لمالية الاألستاذ محمد الجدعان، وزير االجتماع االفتراضي معالي افتتح و
السعودية، بالتأكيد على الحاجة لتكثيف الجهود المشتركة لمجموعة العشرين واتخاذ قرارات  

، والحفاظ على استقرار  لتقديم الدعم للشعوب واألعمال التجارية  بشكل متسقحازمة 
، والحيلولة من وقوع  العامة االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة

  ت وأشار قائًلا بأن "آفاق النمو العالمي قد تدهور آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة األمد. 
في االجتماع األخير لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية   أن التقينابصورة حادة منذ 

فيروس   جائحةل المستجدة المنعقد في فبراير، وقد أدت األحداث  لمجموعة العشرين
ا ( 19- كورونا )كوفيد إلى التأثير على االقتصاد العالمي على خلفية اضطرابات  المتفشي عالميًّ

 في جانبي العرض والطلب. حصلت 

  مجموعة العشرين دول لالبنوك المركزية  ووزراء المالية ومحافظ اتفق  ،جتماعوخًلل اال
تداعياته  ويشمل ذلك ، عن كثب (19-فيروس كورونا )كوفيد  جائحة مستجداتمتابعة على 

على اتخاذ إجراءات إضافية لدعم  واتفقوا ؛ واالقتصادات المالية على أوضاع األسواق 
واتفقوا كذلك على وضع خطة عمل  . ًلل هذه األزمة والفترة الًلحقة لهاخاالقتصاد 

  والتي تتضمن (، 19- مشتركة لمجموعة العشرين لًلستجابة لفيروس كورونا )كوفيد
  جائحة لمواجهةدول مجموعة العشرين  القيام بهاتعتزم و  قامت بهاالتي اإلجراءات 

(. إضافةا إلى ذلك، ناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية  19-فيروس كورونا )كوفيد
  ةثنائي ال ةقرضم  جهات الها لتكثيف جهود ال نيلدول مجموعة العشرين الطرق التي يمكن تب

ا في الدول ذات الدخل  استدامة الديون األطراف لمعالجة مخاطر ومتعددة  ، وخصوصا
دور  النقاشات (. وتضمنت 19- فيروس كورونا )كوفيد جائحة المنخفض، في خضم اندالع 

الدولية  المالية  والمؤسسات صندوق النقد الدولي، بعمله الوثيق مع مجموعة البنك الدولي 
دعم االستقرار  جميع الموارد المتاحة والبحث عن تدابير إضافية الزمة لاستغًلل  في  األخرى،  
 ألسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية. في ا السيولة  والمالي 

تعاون  رفع مستوى أهمية االجتماع االفتراضي بالتأكيد على السعودي مالية الواختتم وزير 
(. ونوه بأنه على دول  19- فيروس كورونا )كوفيد  جائحةفي مكافحة    دول مجموعة العشرين

مجموعة العشرين االستعداد التخاذ أي تدابير إضافية لمواجهة كل ما يطرأ عن هذه األزمة  
ا  المتخذة على األجلين المتوسط والطويل  اإلجراءات رؤية تحدد مسار وضع العالمية وأيضا

 نمو قوي. يؤدي إلى حفز الذي الم إيجاد دفع عجلة تعافي االقتصاد ووالتي من شأنها 

البنوك المركزية لمجموعة العشرين   يوزراء المالية ومحافظ عقدأن ي ومن المقرر
تي  الالعاجلة اإلجراءات لمواصلة نقاشاتهم واتخاذ  بصورة منتظمةاجتماعات افتراضية 

 (. 19-فيروس كورونا )كوفيد   جائحةجراء   ناشئةمعالجة التحديات العالمية ال ستضمن 


