
 
   وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين  

صحفيبيان   
 

2020مارس  13هـ الموافق  1441شعبان  6، اجتماع افتراضي  

 

 

  31يوم الثالثاء الموافق  اجتماًعا افتراضًيالدول مجموعة العشرين البنوك المركزية ومحافظو وزراء المالية  عقد
التفاق على  ا باإلضافة إلى(، 19- مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد تنسيق جهودهم في بهدفم 2020مارس 

م 2020مارس  26تاريخ بقمة قادة دول مجموعة العشرين االفتراضية التي عقدت التزامات لتنفيذ خارطة طريق 
 بما في ذلك:تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، 

 

(، حيث  19- فيروس كورونا )كوفيدجائحة مواجهة لتقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين  •
دول   اتخاذها وتعتزم  اتخذتهاالتي االقتصادية والمالية  للتدابيرالخطوط العريضة  خطة العمل ستضع

على  الالزمة  تسلط الضوء على التدابيرو ،(19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد لمواجهةمجموعة العشرين 
 . الالحقة لهاالفترة  األزمة والمتوسط لدعم االقتصاد العالمي خالل هذه   المدى

تداعيات جائحة   إثر  ذات الدخل المنخفضفي الدول  في الدين العاممعالجة مخاطر مواطن الضعف  •
 مواجهة هذا التحدي العالمي.   علىالدول تركيز جهودها  هذهيتسنى لل ذلك(، و19- فيروس كورونا )كوفيد

لألسواق  تسريع العمل على تقديم الدعم المالي المالئم هدفالعمل مع المنظمات الدولية المعنية ب •
 (.19- التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيدلمواكبة الناشئة والدول النامية 

في   تي اتخذتها الدول تنسيق التدابير التنظيمية واالشرافية الفي العمل مع مجلس االستقرار المالي  •
 (. 19- يدمواجهة جائحة فيروس كورونا )كوف

 

صندوق النقد الدولي ومجموعة   البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين دور وناقش وزراء المالية ومحافظ كما
المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة    مه جميع موارد  في استخدام  المؤسسات المالية الدوليةو البنك الدولي  

ويشمل  (، 19-دعم األسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيدمن أجل لها 
البنوك  ومحافظوذلك دعم االستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة. وفي هذا الشأن، رحب وزراء المالية 

مليار دوالر على   160يصل إلى  مالي   دعمباستعداد مجموعة البنك الدولي تقديم جموعة العشرين المركزية لدول م
في مواجهة جائحة فيروس   في مجموعة البنك الدولي لدعم الدول األعضاء  القادمةمدى الخمسة عشر شهًرا 

 (.19-كورونا )كوفيد

 بتنفيذذات العالقة  العملالبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين مجموعات  وافظحوزراء المالية وم فكل  و
اتفقوا على االستمرار  م. و2020إبريل  15المزمع عقده في  القادم خارطة الطريق وذلك بحلول اجتماعهم االفتراضي 

في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس   العاجل منهاواتخاذ  الممكنةاإلجراءات في مناقشة 
 (.19-كورونا )كوفيد


