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 مقدمة 
حتى اجتاح الوباء   )19  -(كوفید كورونا    إصابة بفیروسن أعلنت عن أول حالة  أما لبثت الحكومة الصینیة  

العالم في فترة وجیزة لم تتجاوز أیام، وأعلنت غالبیة دول العالم تباعاً عن اكتشاف حاالت إصابة في أوساط 

في المطارات الدولیة للقادمین من سیاسات تحوطیة  بادئ األمرغالبیة دول العالم في  اتخذتمواطنیھا. 

جمیع المسافرین جواً   على المطارات تُطبق ھذه  االحترازیة في الصین، إال أنھ بعد حین أصبحت التدابیر 

دولة حول العالم باتباع إجراءات الكشف الحراري اإللزامیة للمسافرین. بالتالي سادت    وإلى أيوبحراً من  

ً أغلقت الحدود  وتحاد األورالتحركات البینیة بین دول العالم نوع من التحفظ طال دول اإل  بي التي أیضا

 الجغرافیة فیما بینھا. 

العالم على مر التاریخ، التي انحصر صابت أواألمراض التي  األوبئةعن باقي  فیروس كورونایختلف 

 في الصین، ووباء إیبوال  في وباء سارس  بعینھا مثلالعالم أو دولة  حولد وتفشیھا في نطاق جغرافي محد

مراض واألوبئة نفس األثر  حیث لم تترك ھذه األ   ،نفلونزا الخنازیرإسبانیة، ونفلونزا اإل غرب أفریقیا، واإل 

 خالل فترة قصیرة.  كورونا الذي نتج عن فیروس  

من خالل حجر المصابین   ى الوباءتأھب قصوى للسیطرة علة  فرض السلطات حالستجابة الصین ب جاءت ا

 ً مدینة  المدن الصینیة و  في عن المناطق المأھولة بالسكان، كما فرضت حظر التجوال اً بعید وعزلھم صحیا

ملیون نسمة. مع االنتشار التدریجي للفیروس،   11یبلغ تعداد سكانھا حوالي  التي أوھان مصدر الوباء 

، على الدول مواجھتھ بكل صرامة عن طریق جائحة عالمیةفیروس كورونا    منظمة الصحة العالمیة أعلنت  

استنفار قصوى شھدھا العالم، ما  ذلك إلى حالةأدى  .نتشاره وأخذ الحیطة والحذراحد من للاتخاذ تدابیر 

 . تفشي الوباءجعل الدول تنفق أمواالً طائلة لمعالجة المرضى، وكذلك للحد من 

 .على األثر االقتصادي لفیروس كورونا على الدول العربیة  الدراسة إلى الوقوفتھدف    ،في ضوء ما سبق

مع تسلیط الضوء على الوباء للقضاء على  مبذولة الالعربیة الجھود الدولیة و إلى إبراز كما تسعى 

تتناول جھود    كما .حظة إعداد الدراسةللى بعض االحصاءات المتاحة حتى  إاالقتصادات العربیة باالستناد  

إلى  باإلضافةالدول العربیة ودور المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة  في السلطات الوطنیة 

 المالیة لمواجھة التداعیات االقتصادیة للفیروس والحیلولة دون انتشاره.  وزارات
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 أوالً: التداعیات االقتصادیة على المستوى العالمي

في معدل إطار عملیة التصحیح االقتصادي الھیكلي التي یتبناھا، تراجعاً ب واجھرغم أن االقتصاد الصیني 

یلعب   ال یزالأنھ  ، إال )1( 2019 المائة عام في  2بحوالي  نتاجیتھإنخفضت وا خالل العامین السابقین نموه

 ً ً محوریا مریكي، وكأكبر االقتصادات  االقتصاد العالمي كثاني أكبر اقتصاد بعد االقتصاد األ  في دورا

كشریك تجاري رئیس لدول   عالقتھالصناعات التحویلیة التي وطدت من خاللھا الصین سلع ال ةالُمصدر

  .العالم

 النمو االقتصادي العالمي

تواجھھ    التي حد ذاتھ حتى قبل ظھور فیروس كورونا نتیجة للتحدیات    في شھد نمو االقتصاد العالمي تباطؤاً  

، والمخاطر الجیوسیاسیة، فضالً  األمریكیة التوترات التجاریة بین الصین والوالیات المتحدة في المتمثلة و

 عن تقلب األوضاع في بعض دول العالم. 

كانت المنظمات الدولیة قد خفضت توقعاتھا بشأن النمو االقتصادي العالمي قبل تفشي وباء كورونا حیث  

في المائة عام   3.4و  2020المائة عام  في  3.3 لمي بنسبةنمو االقتصاد العا صندوق النقد الدولي توقع

، حیث أجرى الصندوق ھذه التوقعات قبل ظھور فیروس  2019في المائة عام  2.9مقارنة بنسبة  2021

تأثیره    أخذاً باالعتبار  فیروس كورونا  انتشار  تعدیل ھذه التوقعات بعدإلى    حیث اتجھ الصندوق  ،  )2(  كورونا

 في خصوصاً بعد تباطؤ محددات الطلب العالمي المتمثلة  ،على جانبي العرض والطلب العالمیینالسلبي 

شلل عقب  من البحالة  تأُصیب التي حركة التجارة الدولیة إلى  باإلضافةاالستھالك واالستثمار العالمیین، 

دخول االقتصاد  ، حیث أشار في ھذا الصدد إلى فرادالسلع واأل قیید انتقاالت وت ،الدول حدودھا إغالق

 )1939  –  1929فترة الكساد العالمي العظیم (   مرحلة ركود أعمق من تلك التي شھدھا خالل العالمي في 

 .  2008األزمة المالیة العالمیة في عام وخالل 

إال أنھ ، 2020المائة عام  في  2.5بأن ینمو االقتصاد العالمي بحوالي  البنك الدوليفي نفس السیاق، توقع 

حیط باالقتصاد العالمي ما زالت قائمة، بالتالي فإن توجھات البنك  ت تي حالة عدم الیقین الأشار إلى أن 

 التي مع الظروف الحالیة والتھدیدات المحتملة    یتماشى إمكانیة تعدیل ھذه التوقعات بما  إلى    تشیر   )3(الدولي 

والحكومات  طلقتھا المنظمات الدولیة أ التي یسببھا تفشي الوباء رغم الجھود الدولیة والحزم التحفیزیة 

 
ملیار دوالر خسائر تأثیرات كورونا" على قطاع التصدیر عالمیا". متوفر على:  50)، أخبار األمم المتحدة، "2020األمم المتحدة ( 1

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1050531              
2 IMF, (2020). “World Economic Outlook: Tentative Stabilization, Sluggish Recovery?”, Jan. Available at: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020  
3 World Bank, (2020). “Global Economic Prospects: Slow Growth and Policy Challenges”, Jan. 
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االقتصاد العالمي    أنإلى      )4(  منظمة االمم المتحدة  أشارت  ،والمصارف المركزیة العالمیة. من ناحیة أخرى

ظھور بتوقعاتھا قبل مقارنة  2020المائة عام  في  2 بأقل من ینمو أن في ظل تفشي كورونا من المتوقع

قیام المنظمة بمزید من التعدیالت في ظل حالة عدم الیقین   احتمالمع في المائة  2.5التي بلغت  الفیروس

تحقیق معدالت    في یمكن أن تكون عائقاً    التي التحدیات القائمة  علماً وأن المنظمة أشارت إلى بعض    .الحالیة

ذلك   إلى إضافة  أشارت إلیھا ومن بینھا النزاعات التجاریة والجیوسیاسیة واالضطرابات المالیة،    التي النمو  

 تداعیات فیروس كورونا على االقتصاد العالمي.  

كردة فعل على تداعیات تفشي فیروس كورونا على االقتصاد العالمي الذي یواجھ حالة من عدم الیقین،  

المنظمات الدولیة واإلقلیمیة لمراجعة توقعات    اتجھت ،  صول حتى اآلن الكتشاف أمصال لعالجھوعدم الو

  تفشي الوباء   لتقییم تھدیداألخیرة في اآلونة  أكثر واقعیة، وتبني سیناریوھات 2020النمو االقتصادي لعام 

  توقعاتھا للنمو العالمي   التعاون االقتصادي والتنمیة  منظمة، خفضت  بناًء على ذلكعلى االقتصاد العالمي.  

 . )5( المائة  في  2.4إلى 

 )1شكل (
 (%) 2020لعام توقعات المنظمات الدولیة حول نمو االقتصاد العالمي  

                                                                                                                    (%)                

 
 ). 2020المصدر: التقاریر المختلفة للمنظمات الدولیة (           

في إطار تقریر آفاق االقتصاد  التي أعلنھا  لمعدل نمو االقتصاد العالمي    صندوق النقد الدوليووفق تقدیرات  

مع إمكانیة استرداد عافیتھ   2020في المائة عام  3، توقع أن ینكمش االقتصاد العالمي إلى سالب العالمي 

نمو    تراجعإلى  النمو االقتصادي العالمي    نخفاضایُعزى  ،  في المائة  5.8بتحقیق معدل نمو    2021في عام  

 
4  UN, (2020). " World Economic Situation and Prospects 2020”, Jan.  
5 OECD (2020), "OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk", March 
2020. 
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االستھالك    راجعت  المائة بسببفي    5.9سالب  إلى    نتیجة لتفشي الفیروس  2020في عام    االقتصاد األمریكي 

فضالً عن عملیات االغالق بسبب تفشي فیروس كورونا    العام والخاص، وعدم الیقین حول أسعار األصول

من المتوقع ف. أما في منطقة الیورو لمفي الوالیات المتحدة التي تشھد أكبر معدل إصابات ووفیات في العا

انخفاض الصادرات وتباطؤ االستھالك.  بسبب  في المائة 7.1أن ینخفض النمو االقتصادي إلى سالب 

وظھر االقتصاد   .بالمائة  5.9بحوالي  2020بالنسبة لالقتصاد الیاباني فمن المتوقع أن ینكمش في عام 

ھناك  ، وال تزال  في المائة  4.9بانكماش قدره سالب    2020في المائة عام    1.2الصیني بمعدل نمو موجب  

 ) 6(   .ھذه الفترةفي  حالة عدم الیقین التي تسود العالم  إلى  مخاطر سلبیة أخرى على االقتصاد العالمي بالنظر  

 )2شكل (
 (%) فیروس كوروناتفشي  في ظلالنمو االقتصادي لالقتصادات الكبرى معدالت 

 
 مارس. "،    2021و   2020، "توقعات ا�منو �ق�صادي لعام ) 2020(   ، النقد ا�ويل صندوق  املصدر:  

 الطلب العالمي 

في االقتصاد العالمي، ومن ثم  مرموقةً  اقتصادیةً  وقت تحتل فیھ الصین مكانةً  في  كورونا ظھر فیروس

ً على نمو االقتصاد أأكبر االقتصادات مساھمةً وأكثرھا تإلى  انتشر العالمي مثل الوالیات المتحدة  ثیرا

بالمائة من الناتج االجمالي   55وروبي الذین تبلغ مساھمتھم مجتمعة حوالي  أل تحاد اال مریكیة، والیابان، وااأل 

في المائة من الصادرات  50في المائة من اجمالي التصنیع العالمي، وحوالي  60العالمي، وأكثر من 

 
6 IMF (2020), “World Economic Outlook”, April 2020. Available at: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020  
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منطقة الشرق األوسط باألخص إیران وبعض الدول العربیة    طال الفیروس . كذلك  )7(   المصنعة حول العالم

تنعكس تداعیاتھا على سالسل   ،صدمات خارجیة تؤثر على الدول آنفة الذكر  ةالمصدرة للنفط. بالتالي فإن أی 

ي یقع  التأراضیھا و في تعتبر خالیةً من تفشي الفیروس  التي العرض في باقي دول العالم بما في ذلك تلك 

 رضیة. أغلبھا في النصف الجنوبي للكرة األ 

 عائلي كونھ یخلق نوع من الھلع وعدم الیقین على مستوى القطاع ال العالميالطلب تفشي الفیروس  یبطئ 

یزداد  عمال باستثناء الطلب على المستلزمات الطبیة واألجھزة واألمصال الذي من المتوقع أن وقطاع األ 

ثرت بالفیروس مثل النفط، وخدمات  أ الطلب على السلع والخدمات األخرى التي تب مقارنة  بشكل كبیر

تحاد األوروبي. كما  ال دول ا في  حتى عبر الحدود  المسافرینالسیاحة والنقل الجوي، وتقیید حركة السلع و

مدخالت تصنیع لبعضھا البعض   فیروس كورونا،بتفشي  تأثرةتمثل منتجات وصادرات الدول الكبرى الم

، من خالل  سوف تصیب العالم ككل الوباءصدمة عرض تنتج عن  يبالتالي فإن أ. ولدول العالم األخرى

 العدوى عبر سالسل القیمة الدولیة وباألخص السلع الوسیطة.  

نتاجیة محركات الطاقة اإل   من خالل  العرض العالميجانب آخر، تمتد تداعیات الفیروس لتصیب جانب  من  

فترة تفشي المرض نتیجة  طیلة  طاقتھا االنتاجیة مستغلة بكاملغیر  أصبحتالتي س المال) أ (العمالة، ور

عدد من  في للسیاسات االحترازیة والتدابیر الوقائیة الُمتخذة مثل عملیات الحجر الصحي، وحظر التجوال 

ً على األداء الدول المتقدمة واالقتصادات الناشئة، ونتیجة لحاالت اإل  صابة والوفیات التي تركت أثرا

   .2020االقتصادي خالل الربع األول من عام 

لكترونیة والكھربائیة، ... إلخ) دوات اإل نفس السیاق، یعتبر قطاع تصنیع السلع المعمرة (السیارات، األ   في 

االقتصادات الناشئة التي یتمركز أغلبھا في شرق آسیا مثل  في خص أل ، باالعالممن القطاعات الرئیسة في 

إلى  لتي أصابھا الوباء، باإلضافةاألساس من أوائل الدول ا في التي الجنوبیة الصین، والیابان، وكوریا 

  ات مدادمریكیة. علیھ فإن انقطاع اإل الشركات الصناعیة الكبرى في الدول األوروبیة والوالیات المتحدة األ 

صدمات عرض  إلى  مما یؤدي ،نتاجیةتباطؤ العملیة اإل إلى من المتوقع أن یؤدي  ،نتیجة لتفشي الفیروس 

 . دول العالمأكبر في 

 

 

 
  )، قاعدة بیانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة. 2020األونكتاد ( 7
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 )3شكل (
  األوروبي تحاداالمساھمة الوالیات المتحدة، والصین، و

 االجمالي العالمي، والتصنیع، والصادرات على مستوى العالم (%)المحلي الناتج  في
 

 
             Sources: World Bank  (2020), World Databank.                                                                                 

  للسلع والخدمات التجارة الدولیة

كل  بدوره على  مما أثرأصیبت حركة التجارة الدولیة بالشلل خالل فترة وجیزة من تفشي فیروس كورونا  

العالمیة تباطؤ حركة التجارة السلعیة حول العالم  حیث توقعت منظمة التجارة ، الصادرات والوارداتمن 

لظروف عدم الیقین وإغالق الحدود  الفیروس في األجل القصیر نتیجة لالضطرابات الناتجة عن تداعیات

  األوروبي. اإلتحاددول  بما في ذلكبین الدول، 

، حیث انخفض معدل  2019عام    منذأن تجارة الخدمات في العالم تشھد تباطؤاً ملحوظاً  إلى  تشیر التقاریر  

عام  لالربع الثالث  في في المائة  2.8حوالي إلى ، 2019عام لفي المائة في الربع األول  4.7من ھا نمو

األجل القصیر   في سیما أن تفشي فیروس كورونا أثر سلباً  ال  المتوقع أن یتواصل االنخفاض،  . ومن  2019

لمیزان مدفوعات الدول مثل خدمات النقل الجوي، وخدمات  على عدد من الخدمات المھمة التي تمثل أساساً  

مقیاس تجارة  سجل  سبیل المثال،    ى . عل)8(   من أكثر القطاعات تأثراً بتفشي الفیروس  اللتان تعتبرانالسیاحة  

حیث   .على التوالي نقطة  94.3و  93.5السلع خدمات نقل ة ومقیاس تجارخدمات النقل الجوي للركاب 

ا الجھود التي بُذلت في ذلك الوقت للحد  إلى حد مویعكسان  2020یغطي المؤشران التطورات حتى ینایر 

 خصوصاً في الصین والدول المجاورة كالیابان وكوریا الجنوبیة. ، من انتشار المرض

 
8 WTO (2020), “New WTO indicator finds services trade weakening into second half of 2019”, Services 
Trade Barometer, Dec 2019. 
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السائحون الصینیون من أھم جنسیات السائحین في عدد من دول العالم  قطاع السیاحة، یعتبربالنسبة ل

العالم التي  حولنتشار الفیروس من المؤكد أن یخفض اإلیرادات المتوقعة لشركات السیاحة ان إوبالتالي ف

یر على ثأالتالي الت. بتُعد أسواقاً سیاحیة للصین من أھمھا الیابان، وكوریا الجنوبیة، وعدد من الدول العربیة

كذلك قطاع الفنادق  سیطال  ثر السلبي على قطاع السیاحة بل  األ فقط في  لن ینحصر  الذي    میزان المدفوعات

مما  تفشي الفیروس  عن  عالن  بعد اإل لغاء غالبیة حجوزات الفنادق  إالصین، حیث تم    الذي سجل خسائر في 

 . خسائر فادحة الصین في القطاع السیاحي كبد 

حیث قد یمتد األثر  ،  2020عافیتھ خالل الفترة المتبقیة من عام    السیاحي   القطاع   ن یستردألیس من المتوقع  

  في زمة حتى استرداد عافیتھ لكن لیس بمستوى ما كان علیھ قبل األ  في ربما یبدأ ف، 2021عام  إلى نھایة

 حال انحسار الفیروس نظراً لالنطباع السلبي حول المرض الذي سیطر على السیاح العالمیین.   

الذي یصدره  )  9(   مؤشر تنافسیة السفر والسیاحةتغیر ترتیب دول العالم في  یفي ھذا الصدد، من المتوقع أن  

من المتوقع    في المؤشر  نقطة  26.7  نحوب  13فالصین التي تحتل المركز رقم    العالمي.  يالمنتدى االقتصاد 

بالفیروس   مرتفعةوكذلك الحال بالنسبة للدول التي تشھد معدالت إصابة ، 2020أن تتراجع في عام 

مریكیة نتیجة للضوابط والقیود التي فرضتھا  األوروبي، والوالیات المتحدة األ  تحادال اوباألخص دول 

إشعار  حینإلى غالق المناطق السیاحیة والترفیھیة إإلى بمنع الدخول والخروج باإلضافة  الدول القاضیة

، من المتوقع 2020مارس    11في    منظمة التجارة العالمیةوفقاً لمقیاس تجارة الخدمات الصادر عن  .  آخر

أن یستمر ضعف معدل نمو تجارة الخدمات العالمیة بسبب الفیروس، حیث من المرجح أن ینخفض أكثر  

 .)10(  بلةفي األشھر المق

 
  

 
9 World Economic Forum (2020), The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2019. 
10 WTO (2020), “WTO DG welcomes G7 leaders’ statement on COVID-19”, March 2020. Available at: 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_17mar20_e.htm 
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 )4شكل (
 2019عشرین دولة في مؤشر تنافسیة السیاحة والسفر لعام  أكبرترتیب 

 
 .)2020المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي (

  سوق النفط العالمي

في ھذه الجزئیة سیتم تناول اآلثار التي تركھا فیروس كورونا على سوق النفط العالمي من خالل تسلیط  

الضوء على جانبي الطلب والعرض للسوق فضالً عن البنیة التحتیة لقطاع النفط المتمثلة في نقل البترول  

 تداعیات تفشي كورونا.     طالتھاالتي 

لتصل   2019على النفط انخفاضاً في عام الطلب العالمي سجلت الزیادة في مستویات قبل تفشي كورونا 

ً بما یعكس تباطؤ النشاط االقتصادي العالمي.  0.083إلى حوالي  في أعقاب انتشار  ملیون برمیل یومیا

فیروس كورونا، قامت منظمة األوبك بمراجعة تقدیراتھا لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط بالخفض  

في الیوم، مما یعكس تباطؤ النمو االقتصادي العالمي المرتبط  ملیون برمیل    0.06في شھر مارس إلى نحو  

بانتشار فیروس كورونا خارج الصین. كان النتشار الفیروس تأثیرات سلبیة على حركة النقل والطلب على 

الوقود في عدد من القطاعات االقتصادیة ومن أھمھا الصناعة في مختلف البلدان والمناطق األخرى خارج  

یابان وكوریا الجنوبیة ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في أوروبا والشرق  الصین، مثل ال

ملیون برمیل في الیوم في عام   99.73األوسط. بناًء علیھ، من المتوقع أن یبلغ الطلب اإلجمالي على النفط  

في عام   المعروض النفطي العالمي في مستویات  زیادة تعدیل توقعات ال. من جانب آخر، تم )11(  2020

ملیون برمیل یومیاً، الجدیر بالذكر، أن  1.99حوالي إلى لیصل ملیون برمیل یومیاً  0.09بمقدار  2020

 
11 OPEC (2020), Monthly Oil Report, March 2020. 
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المنظمة قامت بمراجعة اإلنتاج بالزیادة في كل من روسیا، وتایالند، وإندونیسیا، وُعمان، في حین تم تعدیل 

 الوالیات المتحدة، والصین، والمكسیك، وكولومبیا، والنرویج، وأذربیجان، ومالیزیا.   في بالنقصان  اإلنتاج  

 في أن أسواق المنتجات النفطیة  إلى    2020مارس    في في تقریرھا الشھري الصادر    منظمة األوبكأشارت  

ً بتفشي الوباء ال سیما وقود األ  تحاد ال االوالیات المتحدة، و الطائرات نتیجة وروبي تأثرت سلبیا

  إیرادات ثر صافي  أت   كما  .خارج الصین  لالضطرابات التي لحقت بقطاع النقل الجوي بعد انتشار الفیروس

. من ناحیة أخرى، تأثر قطاع  آسیاعدد من المناطق حول العالم خاصة في في  مصافي التكریر النفطیة

ً بالتطورات المرتبطة بتفشي فیروس كورونا مم توقعات غیر تفاؤلیة بشأن إلى ا أدى النقل النفطي سلبا

وقف تفشي  إلى مستقبل إنتاج ونقل النفط العالمي، حیث أدت االضطرابات الناجمة عن التدابیر الرامیة 

انخفاض حاد في األنشطة االقتصادیة، بما في ذلك تشغیل المصافي، مما أثر على إلى في الصین  الوباء

 واردات النفط الخام وأسعار الشحن. 

 )5( شكل
 )  2020مارس  – 2019األسعار العالمیة للنفط خالل الفترة (فبرایر 

 (دوالر للبرمیل/شھري)                                                                                         

 
 )  2020المصدر: منظمة االقطار المصدرة للنفط (

     سوق العمل

تأثرت القوى العاملة في قطاعي السیاحة والنقل باعتبارھما أكثر القطاعات تضرراً من تفشي الفیروس،  

متد لیشمل العاملین في مجاالت عمل أخرى تأثرت الحقاً بالتدابیر االحترازیة التي أعلنتھا  اغیر أن األثر 

أن العاملین  بعلماً ن الترفیھیة، المحال التجاریة، ومناطق التسوق، واألماك إغالقالتي قضت ب الحكومات

 .  والمؤقتةغالبیتھم من العمالة الحرة في ھذه القطاعات 
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تسریح العمالة إلى سوق العمل كونھا ستؤدي  سوف تنعكس على فإن تداعیات فیروس كورونا  ،علیھ

للعمالة نخفاض دخل الفرد  ابالتالي    ،التي تتقاضى أجوراً ضئیلة، فضالً عن تخفیض ساعات العمل  المؤقتة

العام  ینتأثر العمالة الماھرة في الوظائف الدائمة في القطاع یكون مستوى. في المقابل، سوف المؤقتة

مثل العمل عن   ،نظراً لوجود بدائل أخرى للتواصل ، القصیر والمتوسط ینجلأل أقل نسبیاً خالل االخاص و

عالن الدول إبعد والعمل من المنزل باستخدام التقنیات الحدیثة المتاحة الذي دخل حیز التنفیذ تزامناً مع 

  .الصحي الحجر 

ن التداعیات االقتصادیة للفیروس قد تتسبب في فقدان أإلى في ھذا السیاق، أشارت منظمة العمل الدولیة 

 ى متفائلة ، األولفرضیات ثالثعلى استندت توقعات المنظمة في العالم.  ملیون وظیفة 25إلى یصل  ما

شیر  تملیون عاطل، في حین    5.3إلى  یصل  سفیروس  الأن عدد العاطلین عن العمل بسبب تفشي  إلى    تشیر

الفرضیة  ملیون شخص وظائفھم في الفترة القادمة، أما  24.7فقدان إلى  متفائلة ال غیر الفرضیة الثانیة 

  .)12(  وظیفةملیون   13 یصل عدد الوظائف المفقودة إلى ن أتوقع المعتدلة فت 

 ) 6شكل (
 ملیون عاطل)كورونا (عدد العاطلین عن العمل بسبب تفشي فیروس  فرضیات

 

 
        Source: ILO (2020), “How will COVID-19 affect the world of work”, March. 

 االستجابة العالمیة على صعید السیاسات

توظیف إلى كورونا وباًء عالمیاً، اتجھت المنظمات الدولیة   فیروس منظمة الصحة العالمیةبمجرد إعالن 

مؤسسة األمم  مع منظمة بالتعاون القامت من انتشار الوباء. حیث للحد عضاء مواردھا لمصلحة الدول األ 

 
12 ILO (2020), “How will COVID-19 affect the world of work”, March. 
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 Solidarityبإنشاء صندوق االستجابة التضامنیة "ومؤسسة األعمال الخیریة السویسریة  ، المتحدة

Response Fund فیروس. حیث یتیح الصندوق، وھو األول العضاء على مواجھة " لمساعدة الدول األ

ً   من نوعھ لمساھمة بشكل مباشر في  االشركات والمؤسسات الخاصة في أي مكان في العالم  ، لألفراد ودولیا

 .جھود االستجابة العالمیة

 لمنظمات الدولیة المقدمة من االحزم التحفیزیة 

أعلن المنظمات الدولیة واإلقلیمیة تدخالت على نطاق واسع لتقدیم الدعم لدولھا األعضاء، حیث  تبنت

إطار التسھیالت   في ملیار دوالر   50  من بینھا حزمة تدخالت بقیمة تریلیون دوالر،  صندوق النقد الدولي

یقدمھا لدولھ  التي ) Rapid-Disbursing Emergency Financing Facilitiesالتمویلیة الطارئة (

ض بفائدة و ملیار دوالر كقر 10تشمل تدخالت بواقع سواق الناشئة)، األعضاء (منخفضة الدخل، واأل 

 .)The Rapid Credit Facility ( )13الئتمان السریع (ا صفریة للدول األشد فقراً من خالل تسھیل

عن حزمھ تمویلیة لدعم الدول   2020مارس  17في  مجموعة البنك الدوليمن جانب آخر، أعلنت 

ملیار دوالر لمواجھة فیروس كورونا. ستساھم المؤسسات التابعة للمجموعة في تقدیم   14األعضاء بقیمة 

ملیار دوالر   2منھا حوالي  ،ملیارات دوالر 8بتقدیم  مؤسسة التمویل الدولیةھذا الدعم، بحیث تساھم 

والبنك  ملیار دوالر،  1.3حوالي  مؤسسة التنمیة الدولیةمة. بینما ستقدم عبارة عن تسھیالت تجاریة قائ

 2ملیار دوالر، في حین تساھم محفظة اإلقراض الحالیة بحوالي  2.7حوالي  الدولي لإلنشاء والتعمیر

ملیار دوالر. جدیر بالذكر أن التمویل سیُستخدم في االستجابة للطلبات الفوریة للدول األعضاء لتمویل  

، التي سوف تساھم في تعزیز متانة أنظمة الصحة  تیاجاتھا وأیًضا تقلیل اآلثار السلبیة المحتملة للفیروساح

كما وافق المجلس   .العامة، بما في ذلك احتواء األمراض وتشخیصھا وعالجھا، ودعم القطاع الخاص

ملیار دوالر أمریكي لدعم جھود    1.9لى حزمة أخرى من الدعم بقیمة  ع  2020أبریل    2التنفیذي للبنك في  

ما یقارب  إلى الدول في مواجھة فیروس كورونا، كما أبدى البنك الدولي استعداده لمضاعفة حجم الدعم 

   .)14( خالل الخمسة عشر شھراً المقبلة ملیار دوالر أمریكي   160

 
13  IMF (2020), “IMF Makes Available $50 Billion to Help Address Coronavirus”, March 2020. Available 

at https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/04/sp030420-imf-makes-available-50-billion-to-
help-address-coronavirus. 

14  World Bank (2020), “World Bank Group Increases COVID-19 Response to $14 Billion To Help Sustain 
Economies, Protect Jobs”, Available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2020/03/17/world-bank-group-increases-covid-19-response-to-14-billion-to-help-sustain-
economies-protect-jobs. 
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ملیون    730تخصیص وإتاحة تسھیل ائتماني وتدخالت داعمة بقیمة  عن    البنك اإلسالمي للتنمیةكما أعلن  

یساھم البنك من خالل   دوالر للحد من اآلثار الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة السلبیة لفیروس كورونا.

ستساھم المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة    ملیون دوالر، كما  280صندوق التكافل اإلسالمي بقیمة  

ملیون دوالر من مؤسسة التعاون اإلسالمي لتأمین االستثمار    150إضافة إلى    ، ملیون دوالر  300  بحوالي 

قدم التمویل إلى كل من القطاعین العام والخاص من أجل الحد من انتشار الوباء  سیُ وتمویل الصادرات. 

وتمویل تجاري، وتقلیل أثره على الدول األعضاء. سیتم تقدیم التمویل في شكل منح، وموارد میسرة، 

 .)15(  وإقراض للقطاع الخاص، وتغطیة التأمین السیاسي والتأمین ضد المخاطر

من جانبھا قامت مجموعة العشرین برئاسة المملكة العربیة السعودیة باتخاذ مجموعة من التدابیر وحزم  

الطارئة االفتراضیة التي ُعقدت خالل  كما أعلنت قمة مجموعة العشرین . في ھذا اإلطار التحفیز المالي 

تریلیونات دوالر في االقتصاد العالمي یتم توظیفھا لدعم اإلجراءات   5عن ضخ  2020شھر مارس 

وزراء   . كما كثفوالتدابیر االحترازیة للحد من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة والمالیة لفیروس كورونا

االستثنائیة بھدف حشد الجھود الدولیة على م  تھفظو البنوك المركزیة لمجموعة العشرین اجتماعا مالیة ومحا

 ). 2) و( 1عدد من األصعدة، اإلطار رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 ISDB (2020), “IsDB Group's Statement on Coronavirus”, March 2020. Available at: 

https://www.isdb.org/news/isdb-groups-statement-on-coronavirus. 

 ):1اإلطار رقم (
 محافظي البنوك المركزیة ووزراء مالیة مجموعة العشرینلاالجتماع االفتراضي االستثنائي األول 

، تحت رئاسة مجموعة 2020مارس  23االثنین اجتمع وزراء مالیة مجموعة العشرین ومحافظو البنوك المركزیة یوم 
على االقتصاد العالمي وتنسیق جھودھم لمواجھة ھذا التحدي  COVID-19العشرین السعودیة، لمناقشة تأثیر وباء 

 ومحافظو البنوك المركزیة على اآلتي:   العالمي.  خالل االجتماع، اتفق وزراء مالیة مجموعة العشرین
    رصد تطور وباءCOVID-19  بما في ذلك تأثیره على األسواق والظروف االقتصادیة واتخاذ المزید عن كثب ،

 من اإلجراءات لدعم االقتصاد خالل ھذه المرحلة وبعدھا.
   تحدد اإلجراءات الفردیة والجماعیة التي اتخذتھا مجموعة العشرین وضع خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرین

 .COVID-19وستتخذھا لالستجابة لوباء 
 العمل عن كثب مع مجموعة البنك الدولي وغیرھا من المؤسسات المالیة الدولیة، و،  دعم دور صندوق النقد الدولي

زمة لدعم االستقرار المالي وتخفیف القیود في حشد جمیع الموارد المتاحة واستكشاف التدابیر اإلضافیة الال 
 المفروضة على السیولة من أجل األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة. 

خلص االجتماع االفتراضي الطارئ لمجموعة العشرین إلى ضرورة تكثیف الجھود المشتركة لمجموعة العشرین 
على استقرار االقتصاد العالمي، واستعادة الثقة، والحد من  والعمل بحزم وبطریقة منسقة لتقدیم الدعم الالزم، بما یعمل 

ووضع  COVID-19اآلثار االقتصادیة السالبة. وضرورة قیام مجموعة العشرین بتعزیز تعاونھا في التصدي لوباء 
 رؤیة لإلجراءات المتوسطة والطویلة األجل التي من شأنھا أن تعزز االنتعاش السریع في االقتصاد وتحفز إمكانیة

 تحقیق نمو اقتصادي أقوى.
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 حكومات العالم لفیروس كورونا المستجد  مواجھة

بذلھا حكومات العالم للحد من انتشار فیروس كورونا بما فیھا دول مجموعة تیتناول ھذا الجزء الجھود التي  

 أغلب ما یجدر ذكره، أن  فریقیة، ودول أمریكا الالتینیة.األوروبي، وبعض الدول اإل  تحادال االعشرین، و

حزم التحفیز المالي التي أعلنتھا الدول تم توجیھھا إلى تقویة برامج الحمایة االجتماعیة، مثل التحویالت  

النقدیة المباشرة لدعم األسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود، باإلضافة إلى دعم برامج الضمان االجتماعي  

 والضمان الصحي.

لدعم األفراد ھا  عن حزمة تحفیز تعتبر األكبر في تاریخ   یةالوالیات المتحدة األمریك في ھذا الصدد، أعلنت   

  ما  دوالرتریلیون  2.3بقیمة  وقطاع األعمال في مواجھة التباطؤ االقتصادي الناتج عن تفشي كورونا

، وافقت الحكومة على مجموعتین من حزم  سترالیا افي . في المائة من الناتج المحلي االجمالي  11یعادل 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  9.7ملیار دوالر استرالي ما یعادل  194التحفیز االقتصادي بقیمة 

  الحكومة الكندیة كما قدمت  .األسر الفقیرة، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة توجیھھا لدعمبحیث یتم 

المائة من الناتج المحلي  في  8.4ملیار دوالر كندي ما یعادل  193ة قیم التحفیزات الضریبیةمن حزمة 

بقیمة   الطبیةمدادات بما یشمل االختبارات الطبیة، وتطویر اللقاحات، واإل  ،اإلجمالي لدعم النظام الصحي 

 ):2اإلطار رقم (
 محافظي البنوك المركزیة ووزراء مالیة مجموعة العشرینلاالجتماع االفتراضي االستثنائي الثاني 

 2020مارس    31تم انعقاد االجتماع الثاني لوزراء مالیة ومحافظي البنوك المركزیة لمجموعة العشرین یوم الثالثاء الموافق  
افتراضیاً عبر تقنیة الفیدیوكونفرانس بھدف االتفاق على خارطة طریق لتنفیذ التزامات قمة قادة مجموعة العشرین االفتراضیة 

  ، وذلك بما یشمل المحاور التالیة:تحت رئاسة مجموعة العشرین السعودیة 2020مارس  26التي عقدت في 

: تكلیف منظمة الصحة العالمیة في إطار مبادرة جھود التعاون الدولي المستقبلیة لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد
) بإجراء تقییم لمدى جاھزیة G20 Global Pandemic Preparedness Initiativeالجاھزیة العالمیة لمواجھة األوبئة (

دول العالم لمواجھة الوباء وتحدید الفجوات القائمة بھدف صیاغة تدخالت فعالة للمواجھة، ورصد الموارد الالزمة لذلك  
 ومطالبة الدول باالنفتاح فیما یتعلق بمشاركة كافة المعلومات ذات العالقة.

ق النقد الدولي والبنك الدولي الدائنین الثنائیین بوقف تحصیل الدیون طالب صندو:  تخفیف التداعیات على االقتصادات الفقیرة
من الدول المؤھلة لالقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة، كما سیكون من المھم أیضاً أن یقوم الدائنون اآلخرون بدور مماثل 

شد فقراً على تجاوز ھذه األزمة وفق دور مأمول من مجموعة العشرین لبناء توافق في اآلراء حول مساندة األعضاء األ
 السیما فیما یتعلق بدول نادي باریس.

أكدت العدید من البلدان أھمیة التركیز في المرحلة الحالیة على التدابیر العاجلة لضمان توفیر السیولة من خالل تدابیر عاجلة:  
الترتیبات الدوالریة، وتوسیع نطاقھا   وخاصة SWAPS Arrangementsترتیبات مبادلة العمالت ما بین البنوك المركزیة  

عالمیاً لضمان توفیر السیولة. وضرورة التركیز على الترتیبات الطارئة الداعمة للسیولة من قبل البنوك المركزیة وخاصة 
 في الدول النامیة واألسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل. 
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الحكومة   ھاقدمت ملیار دوالر كندي كمساعدات ماشرة  105إلى مبلغ . باإلضافة ملیار دوالر كندي 3.2

ً لأل ملیار دوالر لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة. في  85سر الفقیرة، فضالً عن مبلغ الكندیة دعما

في المائة من الناتج المحلي   4تعادل    ملیار الري جورجي   2بقیمة   دعم، أعلنت الحكومة عن حزمة  جورجیا 

فراد والشركات الصغیرة والمتوسطة  على دخل األ  ل دفع االستحقاقات الضریبیةیتشمل تأج اإلجمالي 

، وزیادة نظام ضمان االئتمان، وزیادة اإلنفاق الرأسمالي. 2020العاملة في قطاع السیاحة حتى نوفمبر 

 الحكومة أنھا ستمول أي زیادة مطلوبة في اإلنفاق الصحي.   قررتكما 

في المائة من الناتج  2ملیار یورو (  45حزمة مالیة بقیمة  الحكومة الفرنسیةمن ناحیة أخرى، قدمت 

  في المائة من الناتج المحلي  14حوالي ملیار یورو ( 312مبلغ و ، لدعم سیولة االقتصاد )اإلجمالي  المحلي 

تبسیط وتعزیز التأمین الصحي بھدف  كضمانات للقروض المصرفیة الممنوحة للقطاع الخاص )االجمالي 

للمرضى ومقدمي الرعایة لھم، وزیادة اإلنفاق على اإلمدادات الطبیة، ودعم السیولة من خالل تأجیل 

مدفوعات الضمان االجتماعي والضرائب على الشركات، والدعم النقدي المباشر للمشاریع الصغیرة  

ملیار یورو   156إنفاق وتحفیزات ضریبیة بقیمة  ةعن حزم األلمانیة ةالحكوموالمتوسطة. كذلك أعلنت 

) لدعم الرعایة الصحیة، وتعزیز البنیة التحتیة للقطاع الصحي، االجمالي   المائة من الناتج المحلي   في   4.9(

ملیار یورو   50المنخفض، كما أعلنت عن وتوسیع نطاق استحقاقات رعایة األطفال لألسر ذوي الدخل 

 . )16(  لدعم أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة

ووجھتھ إلى في المائة من ناتجھا اإلجمالي  1.2حوالي  رجنتیناأل رصدتتینیة، العلى مستوى أمریكا ال

المباشرة، وزیادة  نفاق على قطاع الصحة، ودعم األسر الفقیرة من خالل التحویالت النقدیة زیادة اإل 

  البرازیل دعم القطاعات المتضررة من تفشي الفیروس. في    إلى باإلضافة    ،استحقاقات الضمان االجتماعي 

أعلنت السلطات عن دعم نقدي مؤقت لألسر الفقیرة، وإعفاءات ضریبیة مؤقتة وخطوط ائتمان مباشرة 

حكومات الوالیات  إلى  یة  اإلتحاد لحكومة  للشركات بھدف حمایة القوى العاملة لدیھا، وتحویالت جدیدة من ا

ملیار دوالر   11.75إلى  ، قدمت السلطات حزمة من التدابیر المالیة تصل  تشیلي  لدعم اإلنفاق الصحي. في 

دعم العمالة وسیولة الشركات الصغیرة  لفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)  4.7أمریكي (حوالي 

والمتوسطة، حیث تشمل مجموعة التدابیر زیادة اإلنفاق على الرعایة الصحیة، وتعزیز اإلعانات  

  الحكومة الكولومبیة ى، أنشئت واستحقاقات البطالة، وحزمة من التحفیزات الضریبیة. من ناحیة أخر

 
16 IMF (2020), “Policy Responses”. Available at: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 
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من الصنادیق اإلقلیمیة والدولیة. وأعلنت الحكومة  اً الصندوق الوطني للطوارئ الذي سیتم تمویلھ جزئی

فتح خط ائتمان جدید یوفر دعم السیولة لجمیع الشركات  إلى  میزانیة الصحة، إضافة  لكذلك عن دعم إضافي  

 العاملة في قطاع السیاحة. 

حاالت إصابة كثیرة في أفریقیا جنوب الصحراء، إال أن الدول األفریقیة  اكتشاف م على الرغم من عد

، وصلت حزمة التدابیر المالیة  على سبیل المثال بنینفي  إجراءات احترازیة تحسباً لتفاقم األزمة. اتخذت

)،  االجمالي  المحلي في المائة من الناتج  0.1ملیون دوالر أمریكي ( 17حوالي إلى التي قدمتھا السلطات 

 الحكومة حوالي   رصدت ،  بوتسوانا في     تعزیز التدابیر باالعتماد على دعم المانحین.إلى  وتتطلع السلطات  

. من  اإلجمالي لمواجھة تداعیات األزمة في المائة من الناتج المحلي  1.1 ملیار بوال بوتسوانیة ما یعادل 2

والتي من شأنھا معالجة   اتخاذھاالتدابیر المالیة الممكن  بوركینافاسوفي تدرس الحكومة ناحیة أخرى، 

اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة من تفشي الفیروس، حیث تم إعداد خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ في 

القطاع الصحي، وتعزیز القدرات البشریة والتقنیة للمستشفیات العامة، وتوسیع قدرات الكشف عن الحاالت 

لم یتم  ، بورنديصابة بالفیروس، وشراء اإلمدادات الطبیة لتیسیر تنفیذ تدابیر النظافة الصحیة. في الم

ال أن الحكومة أعلنت أن الخطة االسعافیة إاإلعالن رسمیاً عن أي تدابیر مالیة لعدم اكتشاف حاالت إصابة،  

) مع إمكانیة تعزیز  االجمالي  حلي في المائة من الناتج الم 0.9ملیون دوالر (  26الطارئة قد تكلف حوالي 

، أعلنت الحكومة عن حزمة الكامیرونالدعم المالي في حال تم اإلبالغ عن أي حالة إصابة بالفیروس. في  

سعافي الطارئ الذي اإل  البرنامجفي المائة من الناتج المحلي) عبر  0.1ملیون دوالر ( 11مالیة بلغت 

تتزامن الزیادة في اإلنفاق الصحي وغیره من النفقات المتعلقة باألزمات مع  . السلطات الكامیرونیة أعلنتھ

 العالمي.   االقتصاد ب تباطؤانخفاض اإلیرادات النفطیة وغیر النفطیة بسب 

 المصارف المركزیة العالمیة  جھود
معدالت الفائدة النقدیة لتحفیز الطلب   منھاعدد كبیر على مستوى المصارف المركزیة العالمیة، خفض 

وبنك كندا المركزي،   مجلس االحتیاطي الفیدرالي األمریكي،  في مقدمتھاومواجھة فیروس كورونا  ل  ،الكلي 

مارس   3 في  معدل سعر فائدة السیاسة النقدیة بواقع نصف نقطة مئویة حیث خفضوا، )17( إنجلترا وبنك 

ًء على وبنا  الوالیات المتحدة األمریكیة. ففي فیروس اللمخاطر المتنامیة بسبب على اكردة فعل  2020

تم تبني حزمة واسعة من القرارات لتیسیر   الفیدرالي  ببنك االحتیاطيللجنة السیاسات النقدیة    الطارئالقرار  

  في مریكیة. ومنح مزایا تفضیلیة للمقترضین من المصارف األ  االقتراضع على ی شجالتالسیاسة النقدیة و

 
17  Federal Reserve System (2020). Available at: 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm  
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بنك لسعر الفائدة، أعلن    األمریكياالحتیاطي الفیدرالي  نفس السیاق، بعد یوم واحد فقط من تخفیض مجلس  

نقطة مئویة لتعزیز مناعة االقتصاد الكندي    0.5كذلك تخفیض سعر الفائدة النقدیة بواقع  )  18(   كندا المركزي 

حزمة تحفیزات للمصارف التجاریة من خالل تخفیض   بنك الصین الشعبيقدم كما ضد فیروس كورونا. 

مما سمح بتوفیر ما   ،نقطة مئویة 1 إلى  0.5نسبة االحتیاطي القانوني للمصارف التجاریة بما یتراوح بین 

 .ملیار دوالر لتحفیز االقتصاد الوطني  79یعادل  

غالبیة دول العالم،    قدمتھاي كما كان للمصارف المركزیة في الدول االسكندنافیة دوراً في حزم التحفیز الت

إلى النقدیة بحوالي نصف نقطة مئویة مما أدى السیاسة سعر فائدة  بنك النرویج المركزيحیث خفض 

شھر.  أجل ثالثة  تقدیم تسھیالت ائتمانیة عاجلة للقطاع المصرفي أل إلى    تكالیف اإلقراض باإلضافة  انخفاض

ملیار دوالر في القطاع المصرفي لتمكین   51أمواالً بلغت قیمتھا  بنك السوید المركزيفي حین ضخ 

المصارف السویدیة من تقدیم التمویل الالزم للشركات المحلیة لتوفیر المستلزمات الطبیة الالزمة للحد من 

تدرس  فیما  من سعر فائدة السیاسة النقدیة،    بنك الیابان المركزيفي نفس السیاق، خفض   فیروس.الانتشار  

 تحفیز الظروف النقدیة. المزید من الحكومة الیابانیة إمكانیة تقدیم تخفیضات إضافیة و

تخفیض نسبة االحتیاطي النقدي القانوني على االئتمان المصرفي  إلى  بنك االرجنتین المركزيلجأ كما 

 الفائدة بمقدار سعر    البنك المركزي البرازیليكما خفض    والمتوسطة.سر الفقیرة والمشروعات الصغیرة  لأل

القروض  في المائة. كما أعلن عن حزمة من  3.75أدنى مستوى تاریخي وھو إلى  أساسنقطة  50

سعر الفائدة  األسترالي حتیاطيالبنك االخفض و بسندات القطاع الخاصة للمؤسسات المالیة.  المدعومة

 عن كذلك كما أعلن  ،في المائة 0.25إلى نقطة أساس لیصل  25بمقدار  2020النقدیة مرتین في مارس 

بالمائة من خالل شراء سندات حكومیة   0.25سنوات بنحو  3لعائد على السندات الحكومیة ألجل خفض ا

 .)19(  في السوق الثانویة

، قدم  في المائة 0.1نقطة أساس إلى  65تخفیض سعر فائدتھ النقدیة بواقع إلى ضافة إل بافي السیاق ذاتھ، 

إلى حزمة من الحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة، باإلضافة  بنك انجلترا المركزي

ضافیة  إ. ھذه اإلجراءات من شأنھا توفیر موارد )20( تخفیض متطلبات رأس المال للمصارف البریطانیة

للمصارف البریطانیة بما یمكنھا من توجیھ االئتمان للقطاع المنزلي (األفراد واألسر) وقطاع األعمال  

 
18  Bank of Canada  (2020). Available at: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-

novel-coronavirus-infection/being-prepared.html   
19  IMF (2020). Available at: https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-

COVID-19  
20  Government of the UK, Bank of England (2020). Available at: 

https://www.bankofengland.co.uk/news/2020/march/the-covid-corporate-financing-facility  
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نجلترا آلیة لمراقبة إكما سیتبع بنك  .المملكة المتحدة خالل فترة تفشي فیروس كورونا في (الشركات) 

تداعیات  فراد والشركات ضد مصلحة األ  في المصارف حول مدى قدرتھا على توظیف ھذه الموارد 

   فیروس.ال

البنك  وفي الوقت الذي أعلنت فیھ غالبیة المصارف المركزیة العالمیة خفض معدالت فائدتھا النقدیة، تحفظ  

  على االستجابة لتفشي فیروس كورونا بنفس النھج الذي اتبعھ البنك االحتیاطي  وروبيالمركزي األ

حین بلغ سعر   في المائة،  في  0.5حدود سالب  في ، حیث أبقى على معدالت الفائدة دون تغییر الفیدرالي 

اء  آخر من خالل االعتماد على عملیات التیسیر الكمي مع إبق ى منح اتخذفائدة إعادة الشراء صفراً، حیث 

أسعار الفائدة كما ھي دون تغییر بضخ أموال من خالل التوسع في شراء السندات الحكومیة وشراء سندات  

مما عزز من مستوى السیولة المصرفیة   2020ملیار یورو حتى نھایة العام  120القطاع الخاص بقیمة 

حزمة من التسھیالت االئتمانیة   البنك المركزي األوروبي، قدم باإلضافة إلى ذلكبیة. وورلدى البنوك األ 

  . تیسیریھ سعار فائدة أب االقتراضللمصارف األوروبیة مع تشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة على 

ملیار   750تسھیالتھ االئتمانیة في مواجھة فیروس كورونا بتقدیم  2020مارس  18عزز البنك في  كما

 Pandemic Emergency Purchase Programme]  یورو عبر برنامج تمویل طارئ تم إنشائھ لھذا الغرض

](PEPP) )21 .( 

مواجھة    في مسبقاً  الحقاً ضرورة تعزیز الخطوة التي اتخذھا    مجلس االحتیاطي الفدرالي األمریكياستدرك  

  700نقطة مئویة من خالل إطالق برنامج تیسیر كمي بقیمة  بواقع نصف الفائدة  الفیروس بتخفیض سعر

أوراق مالیة  إلى ملیار دوالر، إضافة  500حدود  في ملیار دوالر من خالل شراء سندات خزانة أمریكیة 

 . )22(  رملیار دوال  200حدود  في كضمان لرھونات عقاریة 

 الدول العربیة ثانیاً: األثر االقتصادي النتشار فیروس كورونا على مستوى 

   ةالعربی اتاالقتصادأداء األثر على 

  األوروبي والصین   اإلتحادحكم العالقات التجاریة القویة بین الدول العربیة وباقي دول العالم وفي مقدمتھا  ب

طال  سوف ت ،  وانكشاف الدول العربیة على االقتصاد العالمي أكثر من غیرھا من مجموعات الدول األخرى

سوف یتم في   .تداعیات فیروس كورونا غالبیة الدول العربیة المصدرة والمستوردة للنفط على حٍد سواء

على أداء االقتصادات  ھذا الجزء من الدراسة تناول األُثر االقتصادي النتشار فیروس كورونا المستجد

 
21 European Central Bank (2020), “Our response to the coronavirus emergency”. Available at: 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html  
22 Federal Reserve System (2020). Available at: 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200323b.htm  
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العربیة على عدد من األصعدة إضافة إلى السیاسات التي تبنتھا الدول العربیة لتجاوز التداعیات الناتجة  

 . تفشیھعن 

  القطاع الحقیقي

من  دمن المتوقع تأثر مستویات النشاط االقتصادي في الدول العربیة نتیجة انتشار الفیروس من خالل عد

في المائة من الطلب الكلي في   48القنوات لعل من أھمھا تأثر مستویات الطلب الخارجي التي تساھم بنحو  

في   60الدول العربیة عالوة على تأثر االنتاج في عدد من القطاعات االقتصادیة األساسیة التي تسھم بنحو  

انتشار  بسبب    االستھالكي واالستثمارينفاق  من المتوقع تراجع اإل المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. كذلك  

االستثمارات في بعض األسواق والمناطق الترفیھیة، وھو ما سینعكس على  الفیروس وحاالت إغالق

الوضع   إلیھسیؤول  بخصوص مامن ناحیة أخرى، تأثر القرار االستثماري بعدم الیقین  المرحلة المقبلة.

تأثر المشاریع االستثماریة القائمة والمخطط   یؤدي إلى  قدما وھو  2020خالل الشھور المتبقیة من عام 

 تباطؤ النمط االستھالكي.  نتیجة لھا، 

 قطاع المالیة العامة

تحدیات ذات صلة بتداعیات فیروس كورونا على   2020خالل عام تواجھ الدول العربیة  من المتوقع أن

ً لحجم اإل العام القادم إلى وقد تمتد  ،أوضاع المالیة العامة نفاق الحكومي المتزاید للحد من انتشار نظرا

الدول  تستند إلیھا تقدیرات الموازنة العامة في ي تالفیروس، وتبقي األسعار العالمیة للنفط أحد المحددات ال

حدود إلى    لسعر برمیل النفطمراجعة موازناتھا العامة نظراً لالنخفاض المفاجئ  ، وھو ما قد یتطلب  العربیة

نفاق الطارئ على المستلزمات الطبیة والقطاع  ، فضالً عن حجم اإل 2020في مارس  ر للبرمیل دوال  38

عراض الناتجة عن  الصحي التي قد تتزاید بعد المحاوالت الجاریة باكتشاف أمصال وأدویة لعالج األ 

 فیروس كورونا، فضالً عن التحدیات القائمة في ھذه الدول قبل ظھور الفیروس. 

إجراء   إلى ول المصدرة للنفط، من المتوقع أن یؤدى انخفاض األسعار العالمیة للنفط على مستوى الد

ھذا من شأنھ أن یقلل من اإلیرادات  .التي دخلت حیز التنفیذ 2020تعدیالت على تقدیرات موازنة العام 

  لتمویل العجز بالتالي    .مما كانت علیھ في السنوات السابقة  كبرمالیة أ   عجوزات  ویتسبب في الحكومیة للدولة  

قد تلجأ الدول العربیة المصدرة للنفط في األجل  ،الفیروس على  الطارئنفاق المالي الذي تركھ حجم اإل 

ھیاكل االقتصادیة. من  التنویع واإلیرادات الضریبیة الزیادة في مثل  ،مصادر تمویل أخرىإلى  الطویل

نفاق الكبیر للدول المصدرة للنفط وباألخص دول مجلس التعاون  أخرى، على الرغم من حجم اإل ناحیة 

التي كونتھا من فوائضھا المالیة الناتجة   الصنادیق السیادیةنھا قد تستفید من میزة إلدول الخلیج العربیة، ف
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  أمریكي ملیار دوالر  .62,978أسعار النفط في سنوات سابقة التي یبلغ إجمالي حجم أصولھا  ارتفاع عن 

)23( . 

ً من ناحیة أخرى، تواجھ الدول العربیة المستوردة للنفط ظروف في عجز الموازنات العامة تتمثل استثنائیة   ا

من االنخفاض المفاجئ في أسعار النفط لتحقیق وفرة مالیة باعتبار   وربما تكون الفرصة سانحة لالستفادة

قد بُنیت على فرضیات أسعار مرتفعة نسبیاً عن   2019التي أجریت في عام  2020ن تقدیرات موازنة أ

للدول المستوردة للنفط لعكس ھذه الوفرة المتوقعة من فروقات  كانیة م إاألسعار الحالیة، وبالتالي ھناك 

فط لتمویل حزم التحفیز والتدابیر التعویضیة وباألخص دعم األفراد والشركات الصغیرة  أسعار الن

حجم    ادةیإلى زأو قد تلجأ    ،والمتوسطة العاملة في المجاالت المتضررة على رأسھا النقل الجوي والسیاحة

النقدیة  نفاق على القطاع الصحي وخدمات الرعایة االجتماعیة، والضمان االجتماعي والتحویالت اإل 

المباشرة. یعتبر انخفاض أسعار النفط میزة سوف تمكن بعض الدول العربیة المستوردة للنفط التي تتبني  

المباشر   النقدي إلى الدعماألساسیة غیر المباشر على السلع والخدمات  من الدعمعملیة التحول التدریجي 

 .  الموجھ إلى مستحقیھ

 الدین العام

في ِخضم التطورات المتسارعة في االقتصاد العالمي في ظل تفشي فیروس كورونا، یعتبر موضوع الدین  

العدید من العام أحد أھم األدوات التي لجأت إلیھا الدول العربیة للتصدي لجائحة كورونا. فباإلضافة إلى 

من أجل توفیر السیولة الالزمة ة  اإلجراءات التي تم تبنیھا من قبل البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربی

جھود  للجھاز المصرفي لدعم القطاع الخاص، ھناك بعض المقترحات بإصدار سندات دین حكومیة لدعم 

. حیث یمثل تفشي فیروس كورونا عبئاً إضافیاً  الدول العربیة لتوفیر التمویل المطلوب لمواجھة ھذا الوباء

إجمالي الدین سوف تؤدي إلى زیادة ا وأن اإلجراءات الحالیة على حجم الدین العام في الدول العربیة سیم

، أشارت الحكومة المغربیة إلى المغربالعام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام القادمة. في 

ملیارات دوالر أمریكي بسبب جائحة كورونا.  من  3بنحو  2020إمكانیة تجاوز سقف الدین العام لعام 

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة النظر في إصدار سندات دین لدعم جھودھا   ناحیة أخرى،

كما شرعت الكویت    دوالر.  ملیار  10سندات سیادیة بقیمة    قطرفي التصدي لجائحة كورونا، حیث أصدرت  

. 24كویتي   ملیار دینار  25التعدیالت على قانون الدین العام یسمح للحكومة باقتراض حوالي    ضفي اجراء بع

وذلك وفقاً لمرسوم القانون    2020صدار سندات اتحادیة في  إعن    2019قد أعلنت في عام    االماراتوكانت  

 
23 Sovereign Wealth Fund Institute (2020). Available at: https://www.swfinstitute.org/  

 .2020)، وزارة المالیة، مشروع قانون الدین العام، ابریل 2020الكویت (  24
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في شأن الدین العام والذي یمكن الحكومة االتحادیة من إصدار السندات   2018) لسنة 9االتحادي رقم ( 

وتطویر سوق   السیولة الدولیة بمجرد إصدارھاالسیادیة، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبیة قواعد 

 .25  األوراق المالیة

 والمصرفي   القطاع النقدي

الذھن قنوات انتقال السیاسة  إلى  یتبادر  عند قیام البنك المركزي بإعالن المؤشرات الكمیة لسیاستھ النقدیة،  

معدل على  األثر    ظھر یحیث  لقطاع الحقیقي  (سعر الفائدة، االئتمان المحلي، وأسعار األصول) إلى االنقدیة  

لجأت  الحظ أن غالبیة حكومات العالم قد یُ  في ھذا الصدد، نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم. 

توظیف  أسعار الفائدة وإلى البعض لجأ  حیث أدوات السیاسة النقدیة في مجابھة فیروس كورونا، إلى 

استخدام نسبة االحتیاطي النقدي القانوني لزیادة  إلى توحة، في حین لجأ البعض اآلخر ف عملیات السوق الم

غالبیة المصارف المركزیة ومؤسسات  . في ھذا اإلطار لجأت قدرة المصارف التجاریة على منح التمویل

شھر أن كل جوالت الخفض تمت خالل  حیثآٍن واحد  في سعار الفائدة النقدیة إلى خفض أالنقد العربیة 

نھ دعم مستویات السیولة التي أ، وھو ما من شوبنسب متقاربة من بعضھا البعض 2020مارس من عام 

 .  بظروف تباطؤ النشاط االقتصادي في عدد من الدول العربیة 2019تأثرت عام 

من جانب آخر، اتخذت الدول العربیة سیاسات تحفیزیة على مستوى السیاسة النقدیة لدعم الطلب المحلي 

في االقتصاد عن طریق السیاسة النقدیة وكذلك لدعم سیولة القطاع المصرفي وبالتالي تشجیع المصارف  

الصحي،   المجالالتجاریة على تمویل القطاع الخاص، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة العاملة في 

مثل قطاع الخدمات (النقل والسیاحة).   ،بتداعیات فیروس كورونا المتأثرةوتلك التي تعمل في القطاعات 

كما قدمت البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة حزمة من المزایا للمصارف التجاریة من أجل تخفیف  

الخاص ویھا في الجزء التالي من الدراسة نتشار الفیروس على عمالئھا والتي سوف یتم التطرق إلاآثار 

 الدول العربیة. بجھود

 

 

 

 

 
 في شأن الدین العام"، وزارة المالیة. 2018) لسنة 9مرسوم القانون االتحادي رقم ( )، " 2020االمارات العربیة المتحدة ( 25
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 ) معدل نمو السیولة المحلیة في الدول العربیة (%)7شكل (

               
 . 2020)، تقریر آفاق االقتصاد العربي، 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

الدول العربیة وتناول أثر السیاسات التحفیزیة على   في االعتبار ھیكل الجھاز المصرفي    في ال بد من األخذ  

صول، والربحیة،  مؤشرات السالمة المالیة للقطاع المصرفي فیما یتعلق بكفایة رأس المال، وجودة األ 

  بین داء ھذه المؤشرات یتباین بین المصارف، ویختلف أحیث أن  ،التمویل المصرفي  في وحجم التعثر 

 المصارف ذات الفائض السیولي. و المصارف ذات العجز السیولي 

ن تقدم تسھیالت مصرفیة ومزایا مجزیة  أتتمتع بفائض سیولي، من المتوقع    التي بالنسبة للمصارف الكبیرة  

صل كانت تعاني من عجز سیولي قبل تفشي فیروس كورونا. على سبیل  األ  في لعمالئھا مقارنة بتلك التي 

منح المصارف  تن أ، یمكن ةالمثال التسھیل المصرفي الخاص بتأجیل أقساط القروض لفترة زمنیة محدد

 6و  3فترة زمنیة أطول تتراوح بین لعمالئھا صول، والسیولة) الكبیرة (من حیث رأس المال، وجودة األ 

حین ستكتفي المصارف الصغیرة والمتوسطة بتأجیل أقساط القروض لعمالئھا لفترة زمنیة   في أشھر، 

   ثالثة أشھر.قصیرة تتراوح بین الشھر و 

 تجارة الخدمات في الدول العربیة  

 خدمات النقل 
. یُذكر أن  في أعقاب انتشار فیروس كورونا ھا الیومیة عدد من شركات الطیران العربیة رحالت خفض 

ً الدول العربیة تمتلك عدد طالھا التأثیر والتي  من خطوط الطیران الدولیة تغطي مناطق شاسعة حول العالم    ا

في ھذا السیاق،  .  ءةعدد من المناطق الموبو إلى  بالفیروس، حیث أعلن عدد منھا وقف الرحالت الجویة من و

عفاء المسافرین  إ  في تمثلت    ،للحد من انتشار الفیروس  االجراءاتعدد من    ربیةالع  تخذت شركات الطیرانا

تخاذ السلطات الوطنیة في الدول العربیة عدد الغاء وتأجیل الرحالت في ظل  إمن الرسوم المفروضة على  
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المفعول لحین  شیرات ساریة أشیرات دخول للدولة وتعلیق دخول حاملي التأمن التدابیر مثل عدم إصدار ت

 إشعار آخر. 

 خدمات السیاحة
یعتبر القطاع السیاحي في الدول العربیة من أكثر القطاعات تأثراً بتداعیات تفشي فیروس كورونا ال سیما  

نظراً للجھود الدولیة للحد من   .الصغیرة والمتوسطة من القطاع یتكون من الشركات) 26(  المائة في  80 أن

ثر قطاع السیاحة أت ،القیود التي فُرضت على حركة السفر والسیاحة بین الدولو ،تفشي فیروس كورونا

كأحد مصادر اإلیرادات الھامة للموازنات العامة   علیھبصورة مباشرة ال سیما في الدول العربیة التي تعتمد  

 وكذلك موازین مدفوعاتھا. 

یتكبدھا مقدمي   التي القطاع والخسائر  األجل القصیر كان األثر قویاً نظراً لحالة االرتباك التي سادت في 

جراءات  إالخدمة في الدول العربیة نظیر إلغاء بعض الحجوزات من الفنادق. لذلك یعتبر توفیر تدابیر و

ً یجب أن تركز علیھا الدول  التي ولویات قطاع السیاحة من ضمن األ  في تعویضیة للفاعلین   العربیة نظرا

جمالي، ودعم تجارة الخدمات، ورفد  توفیر فرص العمل، ودعم الناتج المحلي اإل  في ألھمیة القطاع 

   .الموازنات العمومیة للدول العربیة، فضالً عن توفیر العملة الصعبة

قدمتھا    ي المجال السیاحي من حزمة المزایا والحوافز الت  في في ھذا السیاق، سوف تستفید الشركات العاملة  

إطار جھودھا للحد من انتشار فیروس كورونا   في بعض المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

االستفادة من المزایا الُمقدمة من الحكومات    قساط العملیات التمویلیة القائمة، أوأخاصة تلك المتعلقة بتأجیل  

 .  خفیض عبء التكالیف التشغیلیة، وتقدیم حوافز ضریبیةفیما یتعلق بت

المیزان   في حساب الخدمات إحدى مكونات األجل المتوسط والطویل، تمثل خدمات السیاحة والسفر  في 

 المنظورة لمیزان الجاري وبالتالي فإن خسائر القطاع سوف تنعكس على موقف حساب العملیات غیر 

)  الصادرات والواردات السلعیة (حساب التجارة السلعیة   في المدفوعات. فكلما تمتع االقتصاد بفائض وافر 

مل الخدمات، والدخل،  حساب العملیات غیر المنظورة الذي یش  في تعویض العجز لھ سیتیح  ن ذلكإف

، والعكس تراجع متحصالت قطاع السیاحةوھو ما سوف یسھم في تخفیف أثر ، الجاریة والتحویالت

 .صحیح

 
 
 

 
26 UNWTO (2020), “UNWTO Statement on The Novel Coronavirus Outbreak”, World Tourism 
Organization, Jan 2020. 
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 )8شكل (
 )2019العالمي ( ترتیب الدول العربیة حسب مؤشر تنافسیة السفر والسیاحة

 

Source: World Economic Forum (2020), Travel & Tourism Competitiveness Index, 2019   

 التجارة السلعیة 
  2018أنھ حتى عام إلى تعتبر الصین أحد أھم الشركاء التجاریین للدول العربیة حیث تشیر اإلحصاءات 

وذلك بعد  ، 2018في المائة عام  13تعتبر الصین ثاني أكبر شریك تجاري للدول العربیة بوزن نسبي بلغ  

  بلغ  مع الدول العربیة بوزن نسبي السلعیة المرتبة األولى في حركة التجارة  حتلاتحاد األوروبي الذي إل ا

ً في الفترة تالمیزان ال شھد عجز في المائة من إجمالي تجارة الدول العربیة مع العالم.  20 جاري تحسنا

فائضاً قدره  إلى  2017ملیار دوالر في عام  38عجز البالغ التحول  حیثاألخیرة وباألخص مع الصین 

  48األوروبي عجزاً قدره    تحادال اجاري مع  ت، في حین سجل موقف المیزان ال2018ملیار دوالر عام    34

ومن المتوقع أن یؤثر انتشار الفیروس على موقف .  )27( 2017ملیار دوالر في عام    117ملیار دوالر مقابل  

 .التجارة الخارجیة للدول العربیة مع أبرز شركائھا التجاریین

 االسواق المالیة العربیة  

  سجلت كذلك  .كغیرھا من أسواق المال العالمیة بتداعیات فیروس كورونا العربیةتأثرت األسواق المالیة 

ً سھم الشركات الكبرى الُمدرجة. أ بعض البورصات خسائر مفاجئة جراء انخفاض أسعار  للمؤشر وفقا

سجلت أسواق ،  یقیس أداء األسواق المالیة العربیة مجتمعةالذي    صندوق النقد العربيالذي یصدره    المركب

ً المال العربیة  ً في مارس  تراجعا ً حیث  أ یعتبر سوق دبي المالي من أكثر األسواق ت .2020ملحوظا ثرا

في المائة،  14.9في حین تراجعت بورصة البحرین بنسبة  ،في المائة 21.7نسبة سوق ب تراجع مؤشر ال

 
 )، "التقریر االقتصادي العربي الموحد".2019صندوق النقد العربي (  27
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وبلغ معدل تراجع قیمة   .مائةفي ال 13.8وھبطت قیمة األسھم في سوق الدوحة لألوراق المالیة بنسبة 

نقطة في فبرایر بمعدل انخفاض   396نقطة مقابل  351شھر مارس  في األسھم في سوق المال السعودي 

 .في المائة 11.5بلغ 

 ) 9شكل (
 وفقاً للمؤشر المركب لصندوق النقد العربي في ظل ظھور فیروس كوروناأسواق المال العربیة موقف 

 (%) ، ومعدل التغیر2020لشھري مارس وفبرایر 

 
 .) 2020المصدر: صندوق النقد العربي (

 اإلنتاج النفطي في الدول العربیة  

في المائة من االحتیاطیات العالمیة، حیث   57.1تشكل احتیاطیات الدول العربیة من النفط الخام حوالي 

برمیل في عام  ملیار  712.3إلى لیصل في المائة  0.2شھد اإلنتاج النفطي في الدول العربي انخفاضاً بلغ  

في المائة من   27.1. من ناحیة أخرى، یمثل احتیاطي الدول العربیة من الغاز الطبیعي حوالي 2018

قدرھا   بزیادة 2018تریلیون متر مكعب في عام  54.6إلى وصل إجمالي احتیاطیات الغاز العالمي حیث 

 .)28(  في المائة 0.6

،  2020رایر بملیون برمیل یومیاً في ف 27.84الخام حوالي نتاج أوبك من النفط إبلغ من ناحیة أخرى، 

. یعتبر ھذا المستوى أقل مستوى لإلنتاج النفطي خالل  2020  ینایر  بیاناتبرمیل یومیاً عن    510بانخفاض  

غالق  إتوقف امدادات النفط من لیبیا بسبب األوضاع الداخلیة وإلى الخمس سنوات السابقة. یعزى ذلك 

التزام الدول العربیة بشكل عام باتفاق  جانب إلى اج النفط بسبب تفشي فیروس كورونا الموانئ وحقول انت

من المتوقع أن یتأثر انتاج الدول العربیة من النفط    .  "أوبك+" لتعدیل كمیات االنتاج لضمان توازن السوق

 
28 OAPEC (2020), “OAPEC Monthly Bulletin”. Available at: 

http://oapecorg.org/Home/Publications/Reports/Monthly-Bulletin   
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التطورات فیما  بعدد من العوامل من أھمھا التوقعات بركود النشاط االقتصادي العالمي و  2020خالل عام  

 . یتعلق بـ "اتفاق أوبك+" الذي تستھدف دول أوبك من ورائھ ضمان توازن السوق النفطیة

  السیاسات المتبناة على مستوى الدول العربیة لتجاوز تداعیات فیروس كورونا الُمستجدثالثاً: 
، حیث  جائحة عالمیةن كورونا أتحركت الدول العربیة بصورة عاجلة فور إعالن منظمة الصحة العالمیة 

جراءات والتدابیر االحترازیة على المستوى االقتصادي لمواجھة تداعیات انتشار  مجموعة من اإل  اتبعت

ملیار    206لعربیة حوالي  جمالي الدعم الموجھ من قبل الحكومات اإفیروس على االقتصادات العربیة. بلغ  ال

صنادیق تمویلیة تساھم فیھا   بإنشاء. بعض الدول العربیة قامت 2020بدایة مایو حتى  أمریكي  دوالر

بینما لجأت دول أخرى مثل   .في المغرب والكویتھو الحال المصارف التجاریة، والقطاع الخاص كما 

خاللھ التبرعات من داخل وخارج  یتلقى من  نشاء صندوق تكافلي للحد من انتشار الفیروسإإلى السودان 

من   مصارفھا المركزیة الالزم عبرتقدیم الدعم إلى  السودان. من جانب آخر لجأت غالبیة الدول العربیة

 ) 1. (الملحق  كما سبق اِإلشارة  فائدة األسمیةلخالل خفض أسعار ا

 الحزم التحفیزیة في الدول العربیة 

اتخذت المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة خطوات جادة للحد من انتشار فیروس كورونا. على 

حزمة    2020عام  خالل الربع األول من    السعودیة  تبنتمستوى دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،  

االئتمان موجھة لدعم  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) 16.5ملیار دوالر (  34.4تحفیزیة بقیمة 

في المائة من  60القطاع الخاص في مواجھة أزمة كورونا، كما أعلنت السلطات تحمل نسبة والسیولة و

كما تم   .ملیارات لایر سعودي 9رواتب موظفي القطاع الخاص السعودیین بقیمة اجمالیة تصل إلى 

ملیار لایر   97.5بقیمة  الموافقة على حزمة من المبادرات اإلضافیة 2020بمنتصف شھر أبریل 

  60.4 لىإالتالي یرتفع اجمالي الحزم التي قدمتھا المملكة بملیار دوالر و 26ما یعادل  )29( سعودي 

ملیار   238ملیار دوالر ( 76تبني حزمة تحفیز إجمالیة بقیمة  عن اإلماراتفي حین أعلنت  ،ردوالملیار 

 .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) 19درھم بما یعادل نحو  

  23.4  بحوالي عن تقدیم حزمة من السیاسات التحفیزیة    قطرفي نفس الصدد، أعلنت آلیة إدارة األزمات في  

أودعت  كما  .في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) 12نحو    ما یعادلملیار لایر قطري (   75  ملیار دوالر

ملیار    1.6ملیون دینار كویتي ما یعادل    500الحكومة الكویتیة مشروع قانون لدى البرلمان یسمح بتوظیف  

مبادرة بإنشاء صندوق تمویلي  الكویتأطلقت ، كذلك في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) 1.4دوالر (

 
 ) 2020وزارة المالیة السعودیة ( 29
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مالیین دینار كویتي بمشاركة المصارف التجاریة لمجابھة تحدیات تفشي فیروس كورونا والحد    10بقیمة  

من انتشاره وذلك لمجابھة االحتیاجات التمویلیة الطارئة والعاجلة للحكومة الكویتیة في مواجھة االزمة. 

ملیار دوالر   1.5ل  ملیون دینار بحریني ما یعاد  560أعلنت الحكومة عن حزم تحفیزیة بقیمة    البحرین  في 

لمواجھة تداعیات الفیروس على االقتصاد البحریني. تشمل اإلجراءات التي تمتد على مدى ثالثة أشھر  

دفع رواتب البحرینیین العاملین في القطاع الخاص وإعفاء المحالت التجاریة والشركات الصغیرة  

ملیار دوالر ما   11.4فیذ حزمة بقیمة والمتوسطة من الرسوم الحكومیة، كما تعتزم الحكومة البحرینیة تن 

 . )30( ملیار دینار في القریب العاجل كأولویة قصوى لدعم االقتصاد  4.3یعادل  

حساباً خاصاً تُودع فیھ المبالغ المخصصة    العراقعلى مستوى الدول العربیة المصدرة للنفط األخرى، أنشأ  

  5ملیون دوالر باإلضافة إلى مساھمة بنك العراق التجاري بقیمة    20بقیمة أولیة    لمحاربة فیروس كورونا

ملیار دینار عراقي لدعم جھود   30، حیث خصص البنك المركزي في ھذا الصدد مبلغ ملیون دوالر

. باإلضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي العراقي تسھیالت  )31(  الفیروسمواجھة في الحكومة العراقیة 

مصرفیة تعمل على إعادة جدولة القروض المصرفیة لدى القطاع الخاص وباألخص تلك المستحقة على 

الشركات الصغیرة والمتوسطة، فضالً عن زیادة أجل السداد للقروض القائمة والمستقبلیة للقطاعات األكثر  

 لفیروس، وتخفیض تكلفة االقتراض. ُعرضةً لتداعیات ا

أردني ضمن سیاستھ الطارئة    ملیون دینار  1,550دعماً لالقتصاد بحوالي  )  32( األردن    من ناحیة أخرى قدم

ملیون دینار أردني   150باإلضافة إلى ، للحد من التداعیات االقتصادیة لفیروس كورونا على االقتصاد

حزمة من   مصرأعلنت  كما   .عبارة عن تأمین السیولة الالزمة لتغطیة المستحقات المالیة للقطاع الخاص

ت في تأجیل االستحقاقات االئتمانیة للشركات المتوسطة  ملیار جنیھ تمثل  100اإلجراءات والتدابیر بقیمة 

أشھر وتقدیم تسھیالت ائتمانیة في ھذا الصدد تقضي بإعفاء أي  6والصغیرة والمتناھیة الصغر لمدة 

غرامات یتم فرضھا نتیجة لعدم السداد تشمل الخطة أیضاً تقدیم الدعم للعمالة المؤقتة بسبب تفشي فیروس  

ملیون دوالر أمریكي    7.9تلقت الحكومة المصریة دعماً من البنك الدولي بقیمة    2020ابریل    3في  كورونا.  

لدعم جھود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، حیث سیتم توظیف الدعم لصالح مشروع تطویر نظام 

 
30 IMF (2020), https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  

"بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )، 2020البنك المركزي العراقي (  31
 https://cbi.iqمتوفر على: 

"بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )، 2020البنك المركزي االردني (  32
  http://www.cbj.gov.jo  متوفر على:
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الرعایة الصحیة في مصر الذي یھدف الى تحسین جودة خدمات الرعایة الصحیة، وتعزیز الطلب على 

 . )33( الصحیة   الخدمات

بھدف دعم القطاعات االقتصادیة أمریكي  درھم ما یعادل ملیار دوالر    ملیار   10تخصیص  تم    ،المغربفي  

ً بوباء كورونا  بدعم البنیة التحتیة للقطاع الصحي والمعدات والمستلزمات  السیما فیما یتعلق األكثر تأثرا

في المائة من  2( ملیار دینار تونسي  2.5بقیمة  أعلنت السلطات عن خطة طوارئ تونسفي أما  الطبیة.

الناتج المحلي اإلجمالي)، تشمل الحزمة عدد من التحفیزات من ضمنھا إعفاءات ضریبیة، وتحویالت نقدیة  

ون ملی  100، باإلضافة إلى ملیون دینار تونسي   150 بحوالي  مباشرة لألسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود

،  موریتانیا في  دینار تونسي لدعم المستشفیات بالمستلزمات الطبیة الالزمة للتصدي لفیروس كورونا.

ً السلطات حساب أطلقت ً لمواجھةا حیث   "Covid-19 كورونا باسم "الصندوق الخاص للتضامن خاصا

وزارة الصحة خطة عدت ملیون أوقیة. كما أ 582حوالي  2020ابریل  14بلغت قیمة التبرعات حتى 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) الحتواء   0.13مالیین دوالر ( 10استجابة قصیرة األجل بقیمة 

ً من البنك الدولي . كما تلقت الحكومة الموریتانیة تفشي الوباء ً مالیا ملیون دوالر لدعم  5.2قیمة بدعما

، یمثل فیروس كورونا عبئاً اضافیاً للتحدیات القائمة  السودانفي    .)34(   كورونا فیروس  في مواجھة  ھا  جھود 

حیث یتلقى السودان عدد من المساعدات من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة   ،والتي تواجھھا الحكومة السودانیة

ة  من بینھا البنك الدولي، والبنك اإلسالمي للتنمیة، واالتحاد األوربي، واألمم المتحدة، باإلضافة الى حكوم

عدد من القرارات االقتصادیة من  مجلس الوزراء السوداني  أعلن أبریل 15وفي الوالیات المتحدة االمریكیة. 

باإلضافة إلى إنشاء صندوق استثماري یشارك فیھ  ، مزیادة كبیرة في رواتب موظفي القطاع العا ضمنھا

في . بالنقد األجنبي والعملة المحلیةالقطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سیادي إلیداع التبرعات 

یستھدف  "إسناد"تمویلي طارئ باسم  برنامج، أعلن صندوق االستثمار الفلسطیني عن إطالق فلسطین

دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة لتمكینھا من النفاذ الى التمویل ومواجھة تداعیات فیروس كورونا  

 ."إبدا"االقتصادي، علماً بأن الصندوق لدیھ عدد من البرامج االقتصادیة مثل  

 
 
 
 
 

 
33 World Bank (2020), “Egypt: World Bank Provides US$7.9 Million in Support of Coronavirus Emergency 
Response”, April 2020. Available at: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/egypt-
world-bank-provides-us79-million-in-support-of-coronavirus-covid-19-emergency-response  
34 World Bank (2020), “World Bank Supports Mauritania’s COVID-19 Response", available at: 
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/world-bank-supports-mauritanias-covid-19-response  
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 ) حجم الحزم التحفیزیة والتسھیالت المصرفیة التي انتھجتھا الدول العربیة10شكل (
 ملیار دوالر)(                 لمواجھة فیروس كورونا                                   

 
 . 2020المصدر: المواقع االلكترونیة الرسمیة لوزارات المالیة، والمصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، مارس                  

 جھود البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة 

لدول  عالوة على ذلك، قامت غالبیة البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في دول مجلس التعاون 

الخلیج العربیة بتبني سیاسات نقدیة توسعیة من خالل خفض أسعار الفائدة مستفیدة من قیام مجلس  

 االحتیاطي الفیدرالي بإجراء جولتین من خفض الفائدة. 

  75اتفاقیات الشراء بواقع  خفض معدل فائدة ،) 35( مؤسسة النقد العربي السعودي في ھذا الصدد، أعلنت 

نقطة أساس من  75نقطة أساس باإلضافة إلى تخفیض سعر فائدة اتفاقیات إعادة الشراء المعاكس بواقع 

من ھذا اإلجراء إلى تحقیق االستقرار المالي في ظل تفشي فیروس    (ساما)بالمائة. ھدفت    0.50إلى    1.25

تعدیالت على أسعار فائدتھ النقدیة )  36(  العربیة المتحدة المركزي مصرف اإلماراتكورونا. كذلك أجرى 

المختلفة. حیث أجرى تخفیضاً على معدل فائدة شھادات اإلیداع التي یصدرھا ألجل أسبوع واحد بحوالي 

نقطة مئویة علماً بان شھادات اإلیداع الُمصدرة من قبلھ تعتبر األداة الرئیسة آللیة انتقال تغیرات   0.75

عدالت فائدة السیاسة النقدیة للجھاز المصرفي. كما خفض أیضاً سعر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة م

نقطة أساس. باإلضافة إلى ذلك، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي في   50وھوامش المرابحات بنحو 

في   50ت الطلب بمقدار  دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تخفیض نسبة االحتیاطي اإللزامي من الودائع تح

 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد".   )، "2020مؤسسة النقد العربي السعودي (  35

 . sa/News/Pages/allnews.aspx-http://www.sama.gov.sa/arمتوفر على: 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا )، "2020المركزي (مصرف االمارات العربیة المتحدة   36

   .us-https://centralbank.ae/ar/aboutفي ھذا الصدد". متوفر على:  
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من   بلغت قیمة الدعم الكلي المقدم  في نفس السیاق،  في المائة.  7في المائة إلى    14المائة لجمیع البنوك من  

تتألف خطة الدعم  .ملیار دوالر 69.2ملیار درھم ما یعادل  256حوالي  مصرف االمارات المركزي 

من أموال المصرف    تملیار درھم، ُخصص   50إلى صل ی اعتماد مالي من عدد من البنود من بینھا المالي 

ملیار    50المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفریة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، باإلضافة إلى  

ملیار   61عالوة على ضخ سیولة بنحو من رؤوس األموال الوقائیة اإلضافیة للبنوك. یتم تحریرھا درھم 

تخفیض متطلبات االحتیاطیات للودائع تحت الطلب لجمیع البنوك بمقدار  المصرفدرھم من خالل قرار 

یمكن استخدامھا لدعم إقراض البنوك لالقتصاد اإلماراتي  في المائة  7إلى  في المائة 14من  النصف،

  المركزي مراقبة تطور األوضاع االقتصادیة والمالیة في البالد   المصرف وسیواصل  وإدارة السیولة لدیھا.

 .37 ویظل جاھزا للتدخل لتخفیف أثر األزمة

نقطة أساس من   75معدالت الفائدة على إعادة الشراء بواقع )  38(  البنك المركزي العمانيكذلك خفض 

في المائة، وقام بزیادة آجال عملیات إعادة الشراء إلى ثالثة أشھر، كما سعر الفائدة على  0.50إلى  1.25

في المائة. وخفض سعر الفائدة   1نقطة أساس إلى  100عملیات خصم أذونات الخزانة الحكومیة بواقع 

نقطة أساس، ورفع آجال عملیات مبادلة العمالت إلى ستة   50لة العمالت األجنبیة بواقع  على عملیات مباد

أشھر. باإلضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي العماني حزمة من اإلجراءات الوقائیة تمثلت في خفض  

لتسلیف بواقع  في المائة، ورفع نسبة ا  1.25في المائة إلى    2.5في المائة من    50رأس المال الوقائي بنسبة  

عن تخفیض سعر الفائدة على شھادات اإلیداع لمدة  مصرف البحرین المركزيفي المائة. كما أعلن  5

في المائة إلى  2في المائة، وسعر الفائدة على ودائع اللیلة الواحدة من  1في المائة إلى  2.25أسبوع من 

في المائة. كما عمل على تخفیض نسبة    1ى  في المائة إل  4في المائة وسعر اإلقراض للیلة واحدة من    0.75

في المائة. باإلضافة إلى ذلك، شجع   3في المائة إلى  5االحتیاطي النقدي القانوني لمصارف التجزئة من 

المصارف والمؤسسات المالیة على االستجابة لجوالت التخفیض التي أعلنھا البنك المركزي على أسعار  

یص ھوامش األرباح ومعدالت الفائدة للعمالء المتأثرین بفیروس كورونا  نقطة أساس، بتقل  50الفائدة بواقع  

 .)39(  فضالً عن أي رسوم وعموالت، أو إجراءات مصرفیة أخرى

 
 

 

 
 .2020ابریل )، تقریر آفاق االقتصاد العربي"، 2020صندوق النقد العربي (  37
، "بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )2020مصرف ُعمان المركزي (  38

  .     https://cbo.gov.omمتوفر على:  
 بیان مصرف البحرین المركزي للمصارف التجاریة.  39



34

34 
 

 )11شكل (
 تعدیالت أسعار الفائدة الرئیسة من قبل البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 %)(                             2020في مارس                                    

 
 .   2020)، "تقریر آفاق االقتصاد العربي"، 2020المصدر: صندوق النقد العربي (               

بنك  من جانب آخر، بلغ سعر الفائدة في الكویت أدنى معدل لھ وفق المستویات التاریخیة، حیث خفض 

بواقع ربع نقطة مئویة، وتبع ذلك تخفیض آخر   2020مارس  4في خصم سعر ال) 40( الكویت المركزي 

المائة إلى في  2.75بواقع نقطة مئویة كاملة، لینخفض سعر الخصم بذلك من  2020مارس  16بتاریخ 

في المائة، وھو المستوى األدنى تاریخیًا، مستھدفًا بذلك تخفیض تكلفة االقتراض لجمیع القطاعات  1.5

االقتصادیة من أفراد ومؤسسات لتعزیز بیئة داعمة للنمو االقتصادي والمحافظة على االستقرار النقدي  

بالمائة إلى   1.5فائدة على اإلیداع من  معدالت ال)  41(   مصرف قطر المركزيكما خفض    واالستقرار المالي.

كما تم تخفیض سعر الفائدة على التسھیالت الممنوحة للمصارف التجاریة    .نقطة أساس  50بالمائة بمقدار    1

نقطة أساس. شمل قرار مصرف قطر المركزي أیضاً خفض    100بالمائة بمقدار    2.5بالمائة إلى    3.5من  

مصرف البحرین  نقطة أساس. كما أعلن  50بالمائة بمقدار  1إلى بالمائة  1.5أسعار فائدة الریبو من 

تخفیض سعر الفائدة على شھادات اإلیداع المصدرة من قبلھ ألجل شھر، أسبوع، وللیلة   )42(  المركزي 

 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". متوفر )، "2020بنك الكویت المركزي (  40

 .https://www.cbk.gov.kw/arعلى:  
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )، "2020ي (مصرف قطر المركز   41

 http://www.qcb.gov.qaمتوفر على: 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )، "2020مصرف البحرین المركزي (  42

    https://www.cbb.gov.bhمتوفر على: 
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نقطة أساس. كما خفض سعر الفائدة على التسھیالت االئتمانیة الممنوحة إلى مصارف   75واحدة بواقع 

 نقطة أساس.   75قطاع التجزئة بواقع 

من جانب آخر، كان للدول المستوردة للنفط أیضاً نصیباً من االجراءات المتبناة للتخفیف من آثار الفیروس،  

سعار الفائدة اإلسمیة، وأسعار الخصم، والتسھیالت االئتمانیة، حیث استخدمت أدواتھا النقدیة مثل أ

واالحتیاطي النقدي القانوني، واألدوات األخرى (السقوف االئتمانیة) في محاولة لتجاوز تداعیات انتشار  

 الفیروس.  

بناًء على قرار لجنة عملیات السوق    2020مارس    16في    43البنك المركزي األردني في ھذا الصدد، أعلن  

نقطة أساس على أدوات السیاسة النقدیة المستخدمة من  100المفتوحة عن خفض معدالت الفائدة بنحو 

نقطة أساس، شمل قرار   75قبلھ، في حین خفض سعر الفائدة على شھادات اإلیداع للیلة واحدة بمقدار 

ً سعر فائدة إعا دة الخصم، وسعر فائدة اتفاقیات إعادة الشراء للیلة واحدة، وسعر الفائدة  التخفیض أیضا

الرئیس للبنك المركزي، وسعر الفائدة على نافذة اإلیداع للیلة واحدة. كما خفض البنك المركزي أسعار  

  10.25نقطة أساس، كما خفض معدل العائد على شھادات اإلیداع للیلة واحدة من    300الفائدة النقدیة بمقدار  

 نقطة أساس.    50في المائة بواقع  9.25في المائة إلى 

نقطة أساس. كما أعلنت السلطات  100سعر الفائدة الرسمي بمقدار  البنك المركزي التونسيكذلك خفض 

النقدیة عن حزمة لدعم القطاع الخاص، من خالل مطالبة البنوك بتأجیل سداد القروض القائمة وتعلیق أي  

ت اإللكترونیة والسحوبات، إنشاء صنادیق استثماریة، وضمان حكومي لالئتمان  رسوم على المدفوعا

المصرفي الجدید، باإلضافة إلى تفعیل آلیة للدولة لتغطیة الفرق بین معدل الفائدة االسمي وسعر الفائدة  

  25بمقدار سعر الفائدة 44 المغرببنك خفض كما  .في المائة 3الفعلي على قروض االستثمار في حدود 

في  2وأبقى على نسبة االحتیاطي القانوني في حدود  2020  مارس 19في المئة في  2.0نقطة أساس إلى 

 كما أعلن البنك حزمة من التسھیالت المصرفیة على صعید السیاسات االحترازیة. المائة.

نقطة أساس،   300أسعار الفائدة النقدیة بمقدار ) 45(  البنك المركزي المصري من ناحیة أخرى، خفض 

لتنخفض أسعار الفائدة الخاصة بمعدل العائد على اإلیداع واإلقراض للیلة واحدة، وسعر العملیة الرئیسة،  

بالمائة على التوالي.   9.75بالمائة، و   9.75بالمائة، و  10.25بالمائة، و  9.25وسعر االئتمان والخصم إلى  

 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". )، "2020البنك المركزي األردني (  43

  http://www.cbj.gov.joمتوفر على: 
 29، حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد")، "البیان الصحفي للبنك المركزي 2020بنك المغرب (  44

   http://www.bkam.ma/ar. متوفر على: 2020مارس 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". ")، 2020البنك المركزي المصري (  45

 https://www.cbe.org.egمتوفر على: 
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كزي المصري المصارف التجاریة بالسماح بتحدید حدود ائتمانیة لمقابلة تمویل عملیات  كما وجھ البنك المر 

االستیراد للسلع الضروریة ولتلك التي تساھم في الحد من انتشار فیروس كورونا مثل المعقمات الطبیة  

 واألقنعة الطبیة وغیرھا من المستلزمات الضروریة.

تجاھا آخر لمواجھة الفیروس من خالل حث المصارف  إ)  46(   المركزيمصرف لبنان    اتخذ  في نفس السیاق،

التجاریة على منح أولویة للتحویالت النقدیة األجنبیة بغرض شراء المستلزمات الطبیة الضروریة لمجابھة  

بنك السودان  ستعد ی و فیروس كورونا وذلك في وقت یعاني فیھ االقتصاد اللبناني من شح النقد األجنبي. 

لمدة ثالثة أشھر لتخفیف الضغط على القطاع  واي رسوم مرتبطة بھقروض سداد ال تأجیلل المركزي

 .الخاص

حزمة من اإلجراءات والتدابیر بغرض التخفیف من حدة  ) 47( سلطة النقد الفلسطینیة في فلسطین قدمت 

التداعیات االقتصادیة لكورونا شملت تأجیل استحقاقات التسھیالت االئتمانیة الممنوح للقطاع الخاص حتى  

أشھر للقطاع السیاحي والفندقي باعتباره أكثر القطاعات تأثراً باألزمة   ستةأشھر، مع إعفاء لفترة  أربعة

حقیق وفرة مالیة تتیح للمصارف استخدامھا في تمویل الشركات والمنشآت التي تستفید  بما یساھم في ت

  الموریتاني  البنك المركزياتخذ كما بدورھا في سد العجز السیولي الذي تعرضت لھ نتیجة تفشي الوباء. 

في   6.5الفائدة من تخفیض معدل  شملت  ، ضد فیروس كورونا   من التدابیر لدعم تمویل االقتصاد  مجموعة

، باإلضافة  في المائة 6.5في المائة إلى  9تخفیض معدل اإلقراض الھامشي من ، وفي المائة 5المائة إلى 

 .) 48( في المئة 5في المئة إلى  7 القانوني من النقدي  تخفیض نسبة متطلبات االحتیاطي إلى 

  الخالصةرابعاً: 

من خالل التحلیل السابق لالقتصادات العربیة على عدد من الجوانب والقطاعات االقتصادیة التي تأثرت  

جراء تفشي فیروس كورونا. وعلى خالف الصدمات األخرى على مر التاریخ والتي كانت تؤثر على أحد  

قد أثر بصورة مباشرة على جانبي   كوروناجانبي االقتصاد الكلي (العرض أو الطلب)، یتبین أن فیروس 

 الطلب والعرض معاً.  

 
بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھا في ھذا الصدد". ")، 2020مصرف لبنان المركزي (   46

   /https://www.bdl.gov.lbمتوفر على:  
ا في ھذا الصدد". متوفر )، " بیان صحفي للمصرف حول تداعیات فیروس كورونا، والسیاسات التي اتخذھ2020سلطة النقد الفلسطینیة (   47

   eg/home.aspx-http://www.pma.ps/arعلى: 
بیان مجلس السیاسة النقدیة للبنك المركزي الموریتاني، عقب اجتماعھ غیر العادي المنعقد یوم )، " 2020( البنك المركزي الموریتاني   48

 ".  2020مارس  24
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وتوفیر التمویل الالزم  الطلب استجابة واسعة على صعید السیاسات النقدیة والمالیة لدعم ذلكیتطلب 

ً من تفشي فیروس كورونا. بالتالي تعتبر االستجابة المالیة الفوریة  للقطاعات المختلفة واألكثر تضررا

نفاق على قطاع الخدمات الصحیة، ورعایة المرضى، والحد من  من خالل تعزیز اإل  ضروریةً جداً وذلك 

العربیة في ھذا الصدد، سیاسات وإجراءات مشددة في مواجھة   أعلنت الحكوماتحیث  .انتشار الفیروس

لحد من انتشاره مثل فرض حظر التجوال في بعد الدول، وإغالق األماكن الترفیھیة افیروس كورونا و

  فضالً عن العمل عن بعد في الدوائر الحكومیة. لعبادة،اودور 

أما على المستوى االقتصادي، فقد جاءت السیاسات التي أطلقتھا الدول العربیة تحفیزیة من خالل حزم  

الدعم المالي لھذه الدول عن طریق مصارفھا المركزیة أو من خالل إنشاء صنادیق تمویلیة وحسابات 

كما تم تعزیز ھذه الخطوة    .خصیصاً لھذا الغرض بمشاركة مجموعة من المصارف التجاریةخاصة أُنشئت  

من خالل جوالت الخفض في أسعار الفائدة النقدیة التي أعلنتھا المصارف المركزیة ومؤسسات النقد  

الكمي التیسیر  إلى برامجبعضھا ستفادت المصارف المركزیة من أدواتھا النقدیة حیث لجأ االعربیة. كما 

عبر توظیف عملیات السوق المفتوحة بشراء السندات الحكومیة من المصارف التجاریة والقطاع الخاص، 

عزز من قدرتھا على زیادة حجم التمویل  ی ما ب نسبة االحتیاطي النقدي القانوني  إلى تخفیضباإلضافة 

كات الصغیرة  المصرفي للقطاع الخاص ومنح تسھیالت مصرفیة لعمالئھا مع التركیز على الشر

 والمتوسطة. 

السیاسات النقدیة التحفیزیة سوف تساعد على تحفیز الطلب الكلي في االقتصاد من خالل تحفیز  أنرغم 

ن تحترز من تداعیات ذلك  أیتعین على الحكومات العربیة إال أنھ النمط االستھالكي وتشجیع االستثمار، 

ؤوس  موازناتھا وعلى أوضاع القطاع الخارجي وعلى أسعار صرف عمالتھا وعلى تدفقات رعلى 

 األموال.

ال یزال ھناك قدر كبیر من عدم الیقین بشأن اآلثار االقتصادیة المحتملة لفیروس  على الرغم من ذلك، 

اال أن التوقعات تشیر الى أن الصدمة قد تكون كبیرة باألخص فیما یتعلق بتوفیر مدخالت اإلنتاج   كورونا

والسلع االستھالكیة المستوردة. في بعض الدول قد یكون أثر الصدمة أقل نوعاً ما من دول أخرى، ذلك  

في ھذه الدول، مرونة سعر الصرف وعمق سوق النقد األجنبي قوة االستھالك المحلي و یعتمد على مدى 

ن تكون  أكما أن الدول التي تتمتع بقطاع مصرفي سلیم وذو مناعة ضد صدمات العرض والطلب یمكن 

أقل ألثر جائحة كورونا. باإلضافة الى عوامل أخرى مثل مدى متانة شبكات الحمایة   مستویات تأثرھا

 االجتماعیة، وقوة قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  
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)1ملحق (  

 اإلجراءات والتدابیر االحترازیة التي انتھجتھا الدول العربیة للحد من تداعیات
 فیروس كورونا على االقتصادات الوطنیة

 
اإلجراءات المتبعة على مستوى السیاسة النقدیة والقطاع   اإلجراءات المتبعة على مستوى المالیة العامة  الدولة 

 المصرفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األردنیة الھاشمیة المملكة 

مارس عن مجموعة من التدابیر  18أعلنت وزارة المالیة في 
 لمواجھة الوباء شملت: 

تأجیل تحصیل ضریبة المبیعات على جمیع القطاعات    -
، والواردات المتصلة  2020المحلیة حتى نھایة العام 

 بالصحة، واستیراد األدویة. 
  16( في المائة من إیرادات تأمین األمومة 50تخصیص   -

 ملیون دینار) للمساعدة المادیة للمسنین والمرضى. 
فرض حدود قصوى لألسعار على المنتجات األساسیة   -

 والسلع الضروریة. 
في المائة من قیمة الرسوم الجمركیة للشركات   70تأجیل  -

وتخفیض اشتراكات الضمان االجتماعي من مؤسسات  
 القطاع الخاص. 

أسعار الفائدة بمقدار خفض البنك المركزي األردني معظم  -
نقطة أساس   100مارس، وبمقدار  3نقطة أساس في  50
مارس. كما أعلن المصرف المركزي عن مجموعة   16في 

من التدابیر الرامیة إلى احتواء أثر فیروس كورونا على 
 االقتصاد التي شملت: 

تخفیض تكلفة تمویل برنامج للبنك المركزي لتمویل   -
 القطاعات اإلنتاجیة. 

اح للمصارف بتأجیل أقساط التسھیالت االئتمانیة السم  -
 الممنوحة لعمالء القطاعات المتأثرة بالفیروس. 

ملیون دینار  1050ضخ سیولة اضافیة للمصارف بقیمة  -
من خالل خفض نسبة االحتیاطي االلزامي على الودائع 

في المئة ومن خالل   5في المئة إلى   7لدى المصارف من 
نیة األخرى مثل عمل اتفاقیات  كذلك التسھیالت االئتما

ملیون دینار  500إعادة شراء من البنوك التجاریة بمبلغ 
 آلجال تصل لسنة. 

  الصغیرة الشركات لدعم میسر تمویلي برنامجتبني  -
 .ملیون 500 بمبلغ والمتوسطة

 القروض  لضمان األردنیة الشركة وبكفالة البنك من دینار -
الممنوحة للقطاع  تخفیض عموالت ضمان القروض  -

في المائة،   0.75في المائة إلى   1.50الصناعي من 
في   1والممنوحة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة من 

 في المائة.   0.75المائة إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولة االمارات العربیة  
 المتحدة 

ملیار درھم    26.5أعلنت السلطات عن اتخاذ تدابیر مالیة بقیمة  
في المائة من الناتج المحلي   1.8دوالر أو ملیار  7.2إماراتي (

 اإلجمالي). تشمل ھذه التدابیر:
 
ملیار دوالر) وافقت علیھا الحكومة   4.4ملیار درھم ( 16  -

اإلتحادیة لدعم القطاع الخاص من خالل خفض الرسوم  
 الحكومیة المختلفة وتسریع مشاریع البنیة التحتیة القائمة.

ر) كتدابیر من حكومة ملیار دوال 0.4ملیار درھم ( 1.5 -
دبي لخفض الرسوم الحكومیة، وتوفیر دعم إضافي للمیاه  

 والكھرباء، وتبسیط إجراءات األعمال. 
ملیار دوالر) أعلنت عنھا  2.5ملیار درھم ( 9حوالي  -

 حكومة أبو ظبي في إطار برنامج التحفیز المالي الجاري.  
 

المیاه والكھرباء فضالً  رسوم المبادرات الجدیدة دعم  تستھدف
عن ضمانات االئتمان ودعم السیولة للمشاریع الصغیرة 

والمتوسطة. باإلضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة أبو ظبي عن 
، باإلضافة إلى خصم على الحكومیة تخفیض أو تعلیق الرسوم

 مدفوعات اإلیجار التجاري في قطاعي السیاحة والضیافة. 

خفض مصرف اإلمارات المركزي سعر الفائدة على سیاستھ  
  14نقطة أساس خالل شھر مارس. في  125مرتین بمقدار 

مارس، أعلن مصرف االمارات المركزي عن حزمة بقیمة 
في المائة من    13.4ملیار دوالر أو  69.2ملیار درھم ( 256

 الناتج المحلي اإلجمالي) تشمل اآلتي: 
ملیار درھم)،   50ریة للبنوك (قروض مضمونة بفائدة صف  -

والسماح باستخدام احتیاطیات رأس المال الزائدة  
 ملیار درھم.  50للمصارف بقیمة 

تخفیض مخصصات قروض المشاریع الصغیرة  -
 في المائة.  25و  15والمتوسطة بنسبة تتراوح بین 

زیادة نسبة القروض إلى القیمة لمشتري العقارات السكنیة    -
 ط مئویة. نقا 5ألول مرة بنسبة  

اإلعفاء من الرسوم المصرفیة للمشاریع الصغیرة   -
 والمتوسطة. 

اإلعفاء من جمیع رسوم خدمة الدفع التي یتقاضاھا البنك  -
 المركزي اإلماراتي لمدة ستة أشھر. 

رفع الحد األقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من   -
في المائة من األصول المرجحة بالمخاطر رھنا بتوفیر  30

 ي من المخصصات. ما یكف
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اإلجراءات المتبعة على مستوى السیاسة النقدیة والقطاع   اإلجراءات المتبعة على مستوى المالیة العامة  الدولة 
 المصرفي 

، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي  2020ابریل  5في  -
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، تخفیض نسبة 

في    50االحتیاطي اإللزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار 
 في المائة. 7إلى   في المائة 14المائة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مملكة البحرین 

عن حزمة تحفیز بقیمة   2020مارس  17تم اإلعالن في 
  4.0ملیار دوالر ( 1.5ملیون دینار بحریني ما یعادل  560

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) لالستجابة للتداعیات  
االقتصادیة الناجمة عن تفشي وباء كورونا. تشمل الحزمة  

، سبع 2020التي تسري لمدة ثالثة أشھر اعتباراً من أبریل 
 مبادرات تتمثل في:  

دفع مرتبات البحرینیین العاملین في القطاع الخاص   -
 التي سیتم تمویلھا من صندوق البطالة. 

دفع فواتیر الكھرباء والمیاه لألفراد والشركات   -
 البحرینیة.

 إعفاء الكیانات التجاریة من رسوم البلدیات. -
 إعفاء المرافق السیاحیة من رسوم السیاحة.   -
كیانات الصناعیة والتجاریة من دفع اإلیجار  إعفاء ال -

 للحكومة. 
مضاعفة حجم صندوق السیولة لدعم المشاریع  -

 الصغیرة والمتوسطة. 
إعادة توجیھ تمكین (وھي وكالة حكومیة شبھ   -

مستقلة تقدم القروض والمساعدة للشركات) لبرامج  
 لدعم الشركات المتضررة. 

  إعادة ھیكلة جمیع الدیون الصادرة عن شركة  -
 تمكین. 

وسع مصرف البحرین المركزي تسھیالتھ اإلقراضیة   -
في   26ملیار دینار بحریني ( 3.7للبنوك بما یصل إلى 

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) لتسھیل مدفوعات  
 الدیون المؤجلة وتقدیم تسھیالت ائتمانیة إضافیة.  

تم خفض سعر تسھیالت الودائع ألجل أسبوع واحد على   -
في المائة، ومعدل   1.0في المائة إلى   2.25جولتین من 

في المائة،   0.75في المائة إلى  2.0اإلیداع للیلة واحدة من 
في   4.0وسعر اإلقراض للیلة واحدة (في جولة واحدة) من 

 في المائة.     2.45المائة إلى 
تم تخفیض نسبة االحتیاطي النقدي لمصارف التجزئة من   -

إلى القیمة بالنسبة  في المائة وتخفیض نسب القروض  5
 للرھون العقاریة السكنیة الجدیدة. 

 وضع حد أقصى للرسوم على بطاقات السحب اآللي.  -
الطلب من المصارف تأجیل السداد لمدة ستة أشھر دون    -

فائدة أو غرامة واالمتناع عن تجمید حسابات العمالء إذا  
 فقد العمیل عملھ. 

الءمة  یتابع مصرف البحرین المركزي مع البنوك مدى م -
 خطط الطوارئ الخاصة بالبنوك. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمھوریة التونسیة 

  
ملیار   2.5مارس تم اإلعالن عن خطة طوارئ بقیمة  21في 

في المائة من    2ملیار دوالر ( 0.8دینار تونسي ما یعادل 
 الناتج المحلي اإلجمالي)، تشمل الحزمة: 

تأجیل مدفوعات تقنیة المعلومات واالتصاالت،    -
 والضرائب األخرى والمساھمات االجتماعیة.

إعفاءات ضریبة القیمة المضافة، وإجراءات استرداد   -
ضریبة القیمة المضافة وتسریع السداد، وإعادة جدولة  

 الضرائب والمتأخرات الجمركیة، وغیرھا.
من أجل توفیر السیولة للقطاع الخاص، حرصت الحكومة    -

على الحد من تسریح العمال وحمایة محدودي الدخل، ال  
 سیما في القطاع غیر الرسمي.  

وتشمل الخطة أیضا توسیع مخصصات المیزانیة للنفقات  -
ملیون  100الصحیة، فضالً عن إنشاء صندوق بقیمة 
 العامة.  دینار من أجل اقتناء معدات للمستشفیات 

أصحاب  الدخل المنخفض وات تحویالت نقدیة لألسر ذ -
 ملیون دینار محلي.  150والمشردین بقیمة الھمم 

 تقدیم الدعم للعمالة المؤقتة بسبب تفشي فیروس كورونا. -

، خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة  2020في مارس  
نقطة أساس. كما أعلنت السلطات النقدیة   100الرسمي بمقدار 

 عن حزمة لدعم القطاع الخاص، من خالل: 
مطالبة البنوك بتأجیل سداد القروض القائمة وتعلیق أي   -

 رسوم على المدفوعات اإللكترونیة والسحوبات.  
 إنشاء صنادیق استثماریة.   -
 الجدیدة. للعملیات االئتمانیةضمان حكومي  -
تفعیل آلیة للدولة لتغطیة الفرق بین معدل الفائدة االسمي    -

في   3وسعر الفائدة الفعلي على قروض االستثمار في حدود  
 .المائة

كما أصدر البنك المركزي قراراً بالسماح لمن یفوق دخلھ   -
باالستفادة من الحزم التحفیزیة   الشھري الصافي ألف دینار

 التي أصدرھا لمدة ثالثة شھور. 
دعم الطلبة والعاملین بالخارج وفق إجراءات الحجر   -

الصحي، والترخیص في التحویل المسبق لمصاریف  
اإلقامة المتعلقة بالدراسة والعمل بالخارج عن الشھرین  

الجاري والمقبل، لتمكینھم من تغطیة حاجیاتھم خالل تلك  
 .ترةالف
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تفعیل آلیة ضمان قروض المؤسسات المتضررة من   -
تداعیات فیروس كورونا، حیث تم اتخاذ االجراءات  

  لیة موضع التنفیذ. القانونیة لوضع اآل

السماح البنوك والمؤسسات المالیة بتأجیل عقد جلستھا   -
العامة العادیة للمساھمین، لما بعد األجل القانوني المحدد  

 .في نھایة الشھر الجاري
دعوة البنوك والمؤسسات المالیة لتعلیق كل إجراء یتعلق   -

، واالمتناع عن عملیات 2019بتوزیع األرباح عن عام 
    شراء أسھمھا وذلك بھدف الحفاظ على االستقرار 

 
 
 
 
 
 

الجمھوریة الجزائریة  
 الدیمقراطیة الشعبیة 

  30أعلنت السلطات عن نیتھا خفض اإلنفاق الجاري بنسبة  -
في المائة    7.2ملیار دوالر أمریكي (  12في المائة ما یعادل  

من الناتج المحلي اإلجمالي)، مع الحفاظ على ثبات مستوى  
 األجور، وحمایة اإلنفاق على الصحة والتعلیم. 

كما تقوم الحكومة بإعداد قانون تمویل یتضمن تدابیر  -
خفیف من األثر االقتصادي لفیروس كورونا. وسیشمل  للت 

القانون على وجھ الخصوص تدابیر التعویض عن الخسائر  
 التي تتكبدھا الشركات.  

وفي غضون ذلك، تأجل اإلعالن عن ضرائب الدخل   -
 لألفراد والمؤسسات ودفعھا، باستثناء المؤسسات الكبیرة.  

 
 

ي، خفض بنك على مستوى السیاسة النقدیة والقطاع المصرف -
في المئة   10الجزائر المركزي نسبة متطلبات االحتیاطي من  

نقطة   25في المئة، وسعر سیاستھ الرئیسیة بمقدار  8إلى 
 في المئة.   3.25أساس إلى 

 
في مجال سعر الصرف ومیزان المدفوعات، أعلنت   -

السلطات عن عدة تدابیر لخفض فاتورة االستیراد بما ال یقل 
في المائة من الناتج المحلي   6ر أمریكي (ملیار دوال  10عن  

 اإلجمالي). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكة العربیة السعودیة 

مارس   20تم اإلعالن عن حزمة دعم للقطاع الخاص في  -
  2.7ملیار دوالر أو  18.7ملیار لایر سعودي ( 70بقیمة 

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي). وتشمل الحزمة: 
تعلیق المدفوعات الضریبیة الحكومیة والرسوم وغیرھا    -

من المستحقات لتوفیر السیولة للقطاع الخاص وزیادة  
 التمویل المتاح من خالل صندوق التنمیة الوطني.  

كما ذكرت الحكومة أنھا ستمول أي زیادة مطلوبة في   -
 اإلنفاق الصحي، وأتاحت میزانیة إضافیة لوزارة الصحة.  

ً أنھا ستخفض اإلنفاق في المجاالت   أعلنت السلطات - أیضا
ملیار  50بمقدار  2020غیر ذات األولویة في میزانیة عام 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)   1.9لایر سعودي (
 الستیعاب بعض ھذه المبادرات الجدیدة. 

في المائة من رواتب   60أعلنت السلطات تحمل نسبة  -
السعودیین بقیمة اجمالیة تصل إلى  موظفي القطاع الخاص 

 ملیارات لایر سعودي.  9

الموافقة على حزمة من   2020كما تم بمنتصف شھر أبریل 
ملیار   13.3ما یعادل  ملیار لایر    50بقیمة  المبادرات اإلضافیة  

 : تمثّلت في دوالر 

دعم وإعفاء، وتعجیل سداد مستحقات القطاع الخاص    -
الخاص لیتمكن من بھدف توفیر سیولة نقدیة للقطاع 

 استخدامھا في إدارة أنشطتھ االقتصادیة.
م على قیمة فاتورة الكھرباء للمستھلكین في  صتقدیم خ  -

في   30القطاعات التجاریة والصناعیة والزراعیة قدرھا 

 
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة النقدیة   -

مرتین في مارس، حیث خفضت معدالت الریبو العكسیة  
في   1و  0.5صفحة مجتمعة إلى  1.25والریبو بمقدار 

 مارس.  14المائة على التوالي. وفي  
  50أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن حزمة بقیمة  -

في المائة من   1.9ملیار دوالر،  13.3ي (ملیار لایر سعود
الناتج المحلي اإلجمالي) لدعم القطاع الخاص ال سیما 

الشركات الصغیرة والمتوسطة من خالل توفیر التمویل  
للبنوك لتمكینھا من تأجیل سداد القروض القائمة وزیادة  

 اإلقراض للشركات.  
كما سیغطي البنك المركزي رسوم متاجر وكیانات القطاع   -

الخاص على معامالت نقاط البیع والتجارة اإللكترونیة لمدة  
 أشھر.   3
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مایو)، مع إمكانیة التمدید إذا   –المائة لمدة شھرین (أبریل 
 . استدعت الحاجة

للمشتركین بالقطاع الصناعي السماح بشكل اختیاري  -
من قیمة فاتورة الكھرباء   -في المائة  50والتجاري لسداد 

الشھریة لفواتیر األشھر (أبریل، ومایو، ویونیو)، على أن 
یتم تحصیل المستحقات المتبقیة على دفعات مقسمة لمدة ستة  

م مع إمكانیة تأجیل فترة  2021أشھر ابتداًء من شھر ینایر 
 . عت الحاجةالسداد إن استد

 
 
 
 
 
 

 جمھوریة السودان 

تواجھ الحكومة نقصا كبیرا في التمویل لمواجھة االختالالت االقتصادیة الكبیرة، باإلضافة إلى تفشي فیروس كورونا على   -
 الرغم من عدم ظھور حاالت كثیرة مصابة بالفیروس.  

ة  أعدت الحكومة خطة للتأھب في الحقل الصحي في حاالت الطوارئ متعددة المخاطر تسترشد بتوجیھات منظمة الصح   -
 العالمیة. 

 .المرحلةكما أعلنت الحكومة عن مبادرة قومیة لدعم االقتصاد الوطني في ھذه  -
 تعمل الحكومة على تحدید المجاالت ذات األولویة وتقدیر المیزانیة الالزمة لتنفیذ ھذه األنشطة.    -
 ملیون دوالر.   82وفقا للخطة، تبلغ االحتیاجات المالیة للتعامل مع فیروس كورونا حوالي   -
 حتى اآلن، تعھد القطاع الخاص المحلي بالمساھمة بمبلغ ملیوني دوالر لمساعدة الحكومة.  -
من أجل  ملیون دوالر  13.7دعماً مالیاً بقیمة الوالیات المتحدة االمریكیة من خالل الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة  قدمت  -

ألف دوالر كمساعدات إنسانیة لدعم أوضاع لالجئین في   671التصدي لجائحة كورونا. كما شملت حزمة الدعم مبلغ 
 لخارجیة للسكان والالجئین والھجرة. السودان تم تقدیمھا من خالل مكتب وزارة ا

، أعلن مجلس الوزراء السوداني عدد من القرارات االقتصادیة من ضمنھا، إنشاء صندوق استثماري  2020في ابریل  -
     یشارك فیھ القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سیادي إلیداع التبرعات بالنقد األجنبي والعملة المحلیة. 

جمھوریة الصومال  
 الفیدرالیة 

لتعزیز  المؤسسات المالیة الدولیة الرئیسةوالتنسیق مع تسعى السلطات للحصول على دعم المانحین لالستجابة لألزمة،  -
 الوصول إلى التسھیالت التي تقدمھا ھذه المؤسسات. إمكانیة 

 
 
 
 

 جمھوریة العراق 

دعم جھود وزارة الصحة لمكافحة وباء كورونا، بھدف  -
المركزي العراقي صندوقا لجمع التبرعات من أنشأ البنك 

ملیون دوالر   20المؤسسات المالیة بتبرعات أولیة قدرھا 
مالیین دوالر من بنك  5من البنك المركزي العراقي و

 التجارة العراق. 

أعلن البنك المركزي وقف إقرار الفوائد ومدفوعات   -
السندات من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل  

 . رتھ الموجھة لإلقراضمباد
 .  تبني آلیات لدعم االئتمان والسیولة المصرفیة -
كما شجع المصرف المركزي على استخدام المدفوعات   -

 اإللكترونیة الحتواء انتقال الفیروس. 
أصدر تعلیمات للبائعین بإلغاء عموالت ھذه المدفوعات   -

 لألشھر الستة المقبلة 
 
 
 
 
 
 
 

 سلطنة ُعمان 

  2020السلطات عن تخفیض اإلنفاق في میزانیة عام أعلنت 
في المائة من الناتج المحلي   2.5بنسبة خمسة في المائة (

مارس عدة   19اإلجمالي). وكانت الحكومة قد اعلنت في 
 اجراءات لدعم االقتصاد تشمل: 

تعلیق الضرائب البلدیة وبعض الرسوم الحكومیة (حتى   -
نھایة أغسطس) ومدفوعات اإلیجار للشركات في المناطق  

 الصناعیة (لألشھر الثالثة المقبلة). 
 خفض رسوم الموانئ والشحن الجوي.  -
الصغیرة والمتوسطة لمدة ستة  توفیر السیولة للمشروعات   -

 أشھر. 

مارس، أعلن البنك المركزي العماني عن مجموعة من  18في 
اإلجراءات االقتصادیة والمالیة لدعم القطاع المصرفي، وقُدر  

ملیارات لایر عماني  8تأثیرھا من حیث السیولة اإلضافیة بـ 
 ملیار دوالر أمریكي). شملت التدابیر اآلتي:  20.8(
نقطة   75 تخفیض سعر الفائدة على عملیات الریبو بمقدار -

 في المائة.  0.5أساس إلى 
تمدید فترة عملیات التخفیضات في أسعار الفائدة على  -

 أدوات السیاسة النقدیة األخرى. 
في   50تخفیض في احتیاطي الحفاظ على رأس المال بنسبة  -

 المائة.
 في المائة. 5 بنحوزیادة نسبة اإلقراض  -
قبول طلبات المقترضین المتضررین على الفور لتأجیل   -

دفوعات أقساط القروض لألشھر الستة المقبلة دون أن  م
 یكون لھا تأثیر سلبي على تصنیف مخاطر ھذه القروض. 
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تأجیل تصنیف مخاطر القروض المتعلقة بالمشاریع  -
 الحكومیة لمدة ستة أشھر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دولة فلسطین 

بھدف التخفیف من اآلثار االقتصادیة المحتملة لألزمة على القطاعات االقتصادیة وخاصة المشاریع الصغیرة والمتوسطة  
 والسیاحة والفندقة، أعلنت مؤسسة النقد الفلسطینیة حزمة من التسھیالت المصرفیة للقطاع الخاص وقطاع واالعمال تضمنت  

 ن الجھاز المصرفي. تأجیل األقساط الشھریة لجمیع المقترضین م -
 تأجیل استحقاقات االعتمادات المستندیة. -
 تأجیل األقساط الشھریة/ الدوریة للقروض في قطاع السیاحة والفندقة لألشھر الست القادمة قابلة للتمدید. -
 عدم استیفاء أیة رسوم أو عموالت أو فوائد إضافیة على األقساط المؤجلة.  -
 باإلضافة إلى اآلتي:  
 ألقساط المستحقة للمشاریع والقروض التجاریة مقابل شیكات حال ورود الدفعات. یستمر تسدید ا -
 یجوز لمن یرغب من المقترضین االستمرار في سداد األقساط الشھریة/ الدوریة كالمعتاد. -
والعمالء تسھیل إجراءات تمدید سقوف بطاقات االئتمان والسقوف الممنوحة للعمالء والمشاریع الصغیرة والمتوسطة  -

 األفراد المتضررین من األوضاع االقتصادیة. 
توجیھ االئتمان الجدید للمشاریع الصغیرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانیة مؤقتة للعمالء بما یسھم في  -

 الحفاظ على استمرار الدورة االقتصادیة.
ر مباشر في تمكین الحكومة والقطاع الخاص من التصدي  توفیر االئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحیة لما لھ من أث  -

  للوباء.
تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفیة اإللكترونیة وخدمات الصراف اآللي من العموالت والرسوم لألشھر الست   -

 القادمة قابلة للتمدید. 
ات الصحیة والمساھمة في الحد من  تلتزم المصارف بتوجیھ المبالغ المخصصة للمسؤولیة االجتماعیة لدعم قطاع الخدم -

 انتشار الوباء.
  تخفیض عدد دفاتر الشیكات الممنوحة للعمالء خاصة األفراد إلى أدنى مستوى ممكن. -
 تلتزم المصارف بتسدید رواتب كافة موظفیھا خالل فترة األزمة بشكل كامل.  -
والمتوسطة والعمالء األفراد المتضررین من األوضاع  ستعمل سلطة النقد على تعلیق تصنیف المشاریع الصغیرة  -

 االقتصادیة على نظام الشیكات المعادة لألشھر األربع القامة. 
ملیون  25تمویلي طارئ باسم "إسناد" بقیمة  برنامج، أعلن صندوق االستثمار الفلسطیني عن إطالق 2020في مایو  -

طة لتمكینھا من النفاذ الى التمویل ومواجھة تداعیات فیروس  دوالر أمریكي یستھدف دعم المشروعات الصغیرة والمتوس 
 كورونا االقتصادي، علماً بأن الصندوق لدیھ عدد من البرامج االقتصادیة مثل "إبدا". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دولة قطر 

ملیار   75مارس تم اإلعالن عن حزمة قطر البالغة  16في  -
المائة  في   13ملیار دوالر أو حوالي  20.6لایر قطري (

 من الناتج المحلي اإلجمالي) للحد من آثار فیروس كورونا. 
یھدف البرنامج إلى دعم الشركات الصغیرة والمتوسطة   -

العاملة في القطاعات المتضررة (الضیافة، والسیاحة،  
والتجزئة، والمجمعات التجاریة، والخدمات اللوجستیة)، 

باإلضافة إلى تقدیم إعفاءات لمدة ستة أشھر على  
 مدفوعات المرافق العامة (المیاه والكھرباء).

تعفى السلع الغذائیة والمستلزمات الطبیة من الرسوم    -
الجمركیة لمدة ستة أشھر (شریطة أن ینعكس ذلك في سعر  

 البیع).
 تحدید سعر وأرباح المطھرات والمعقمات.   -
تعفى المناطق اللوجستیة والصناعات الصغیرة والمتوسطة   -

 مدة ستة أشھر. من دفع اإلیجار ل

خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة مرتین في  -
مارس بما یتماشى مع بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي 

 (للحفاظ على ربط العملة).  
نقطة   100تم تخفیض سعر الفائدة على الودائع بمقدار  -

في المائة، وتخفیض سعر اإلقراض بمقدار   1أساس إلى 
ي المائة، وتخفیض معدل  ف  2.5نقطة أساس إلى  175

 في المائة.   1.5نقطة أساس إلى   100الریبو بمقدار 
كما سیوفر بنك قطر المركزي سیولة إضافیة للبنوك   -

 .العاملة في البالد
وضع مصرف قطر المركزي آلیات لتشجیع المصارف   -

على تأجیل أقساط قروض والتزامات القطاع الخاص لفترة  
 سماح مدتھا ستة أشھر.  

ك قطر للتنمیة أقساط جمیع المقترضین لمدة ستة یؤجل بن  -
 أشھر.  
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توجیھ األموال الحكومیة لزیادة االستثمارات في سوق    -
  2.75ملیارات لایر قطري ( 10األوراق المالیة بمقدار 

 ملیار دوالر). 
 
 
 

 جمھوریة القُمر المتحدة  

تعتزم السلطات التنفیذ الكامل لخطتھا للحد من انتشار فیروس  
 كورونا. وستتمثل أولویتھا القصوى في: 

زیادة اإلنفاق على الرعایة الصحیة بما یتماشى مع   -
االحتیاجات المتصلة بالوباء، في محاولة للتغلب إلى  

أقصى حد ممكن على القیود المفروضة على قدرة نظام  
 الرعایة الصحیة.  

في حال توفر التمویل بعد زیادة اإلنفاق على الرعایة   -
عتزم السلطات زیادة التحویالت النقدیة المباشرة  الصحیة، ت 

 إلى األسر الفقیرة وذوي الدخل المحدود. 

فیروس كورونا على   تعتزم السلطات رصد أثر صدمة -
   .أصول المصارف

تعتزم كذلك رصد تطورات التضخم ومواصلة الحفاظ على   -
 ربط قیمة عملتھا مقابل الیورو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دولة الكویت 

قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون یخصص    -
في   1.4ملیار دوالر أو   1.6ملیون دینار كویتي ( 500

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) أمواالً إضافیة لدعم  
جھود الكیانات الحكومیة في مكافحة انتشار فیروس  

 كورونا.  

بعد قرار بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي بخفض أسعار   -
لفائدة إلى الصفر، خفض بنك الكویت المركزي أسعار  ا

الفائدة على جمیع أدوات السیاسة النقدیة بمقدار نقطة مئویة  
 واحدة والتزم بتوفیر السیولة حسب الحاجة. 

یعمل البنك المركزي الكویتي مع البنوك التجاریة لضمان   -
الوصول دون انقطاع إلى الخدمات المالیة، بما في ذلك 

مصرفیة عبر اإلنترنت، والدفع، وأنظمة  الخدمات ال
 التسویة والمقاصة اإللكترونیة.  

مالیین  10أنشأ البنك المركزي الكویتي صندوقاً بقیمة  -
ملیون دوالر) بتمویل من البنوك  31.9دینار كویتي (

 الكویتیة لدعم جھود الحكومة في مكافحة الفیروس. 
أصدر تعلیماتھ للبنوك بدعم الشركات المتضررة    -

 والشركات الصغیرة والمتوسطة.  
أوقف الرسوم على نقاط أجھزة البیع وسحوبات أجھزة   -

 الصراف اآللي لمدة ثالثة أشھر.  
أعلنت جمعیة المصارف الكویتیة أن البنوك ستؤجل سداد   -

القروض وتلغي الفائدة وأي رسوم أخرى للعمالء  
ما في ذلك الشركات الصغیرة والمتوسطة، لمدة  الكویتیین، ب 
 ستة أشھر. 

 
 
 
 
 
 

 الجمھوریة اللبنانیة  

أنشأت الحكومة صندوقاً وطنیاً للتضامن یقبل التبرعات  -
 العینیة والنقدیة. 

أعلنت وزارة المالیة عن تمدید جمیع المواعید المتعلقة  -
 بدفع الضرائب والرسوم.  

وافقت وزارة الشؤون االجتماعیة بالتعاون مع وزارات   -
الصناعة والزراعة والدفاع والداخلیة والعمل والمالیة  

واالقتصاد واالعالم على وضع خطة یتم تنفیذھا بالتنسیق 
الشؤون االجتماعیة لتوزیع مع البلدیات ورؤساء البلدیات و

سلة تضامن من المواد الغذائیة والمطھرات لألسر التي  
تأثرت اقتصادیاً ومالیاً نتیجة تفشي الوباء. وسیستمر العمل  

 على تقدیم المساعدة النقدیة أیضا.

الذي یسمح   547أصدر مصرف لبنان التعمیم رقم  -
للمصارف والمؤسسات المالیة بتقدیم قروض استثنائیة 

فائدة صفریة مدتھا خمس سنوات باللیرة اللبنانیة وبالدوالر ب 
للعمالء الذین لدیھم تسھیالت ائتمانیة قائمة ولكنھم غیر 

قادرین على الوفاء بالتزاماتھم، ومقابلة النفقات التشغیلیة، 
 2020أو عدم القدرة على دفع رواتب موظفیھا حتى مایو 

 نتیجة لتوقف النشاط بسبب فیروس كورونا.  
سیوفر مصرف لبنان للبنوك والمؤسسات المالیة   وبدوره -

ضمانات بفائدة صفریة لمدة خمس سنوات بالدوالر تعادل  
 قیمة القروض االستثنائیة الممنوحة. 

 
 
 

 دولة لیبیا 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي) یتم  1ملیون دینار (حوالي   500أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن حزمة من  -
 توظیفھا في اإلنفاق الطارئ لمواجھة تفشي فیروس كورونا.  
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دعم النظام الطبي في توسیع نطاق االختبارات واالستجابة لزیادة محتملة في اإلصابات، ستستھدف ھذه الحزمة  -
المعدات الطبیة ومعدات الحمایة نتیجة لألوضاع  ، وضمان تدفق إمدادات بمجرد وصول الفیروس التاجي إلى لیبیا

 الداخلیة التي تقلل من الواردات وتعوق التدفق الحر للسلع داخل الحدود اللیبیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمھوریة مصر العربیة  

  100 أعلنت الحكومة عن سیاسات تحفیزیة بقیمة -
في المائة   2ملیار دوالر ما یعادل  6.4ملیار جنیھ (

للتخفیف من األثر   )من الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادي لفیروس كورونا من خالل زیادة  

 في المائة. 14المعاشات التقاعدیة بنسبة 
تلقت الحكومة المصریة دعماً   2020ابریل   3وفي  -

أمریكي   ملیون دوالر 7.9من البنك الدولي بقیمة 
لدعم جھود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، 

حیث سیتم توظیف الدعم لصالح مشروع تطویر  
نظام الرعایة الصحیة في مصر الذي یھدف الى  
تحسین جودة خدمات الرعایة الصحیة، وتعزیز 

 الطلب على الخدمات الصحیة. 
تخفیض تكالیف الطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي  -

 بأكملھ.
بء الضریبي للعقارات في القطاعین تخفیض الع -

 الصناعي والسیاحي. 
 تعزیز دفع اإلعانات للمصدرین.  -
ملیار جنیھ، تم  100وكجزء من التحفیز البالغ  -

ملیار جنیھ لقطاع السیاحة، الذي   50اإلعالن عن 
في المائة من الناتج المحلي  12یساھم بما یقرب من 
فى المائة من العمالة، ونحو  10اإلجمالي لمصر، و 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي من حیث   4
 متحصالت السیاحة.  

قف االختیاري لقانون الضرائب على  تم تمدید الو -
 األراضي الزراعیة لمدة سنتین. 

كما تم تخفیض رسوم الدمغة على المعامالت  -
 والضرائب المفروضة على أرباح األسھم.  

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار   -
 نقطة أساس.   300

تم تخفیض سعر الفائدة التفضیلیة على القروض  -
الصغیرة والمتوسطة والصناعة   قدمة للشركاتالمُ 

والسیاحة واالسكان لألسر ذات الدخل المنخفض  
 في المائة.    8في المائة إلى    10والطبقة المتوسطة من  

تم رفع حد المدفوعات اإللكترونیة عبر الھواتف   -
ألف جنیھ   100ألف جنیھ/ یوم و 30المحمولة إلى 

ف  أل 200ألف جنیھ یومیاً و 40شھریاً لألفراد، وإلى 
 جنیھ/أسبوعیاً للشركات.  

كما تم اإلعالن عن مبادرة جدیدة لتخفیف عبء   -
الدیون على األفراد المعرضین لخطر التخلف عن 
السداد، من شأنھا أن تتنازل عن الفائدة الھامشیة على 
الدیون التي تقل عن ملیون جنیھ إذا قام العمالء بسداد  

 في المائة.   50
مج شراء األسھم بقیمة  كما أطلق البنك المركزي برنا -

 ملیار دوالر.  1.3ملیار جنیھ ما یعادل  20

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المملكة المغربیة 

أنشأت السلطات صندوقاً مخصصاً إلدارة الوباء،   -
ملیار دوالر تمولھ الحكومة،   1تبلغ قیمتھ حوالي 

وتبرعات من كیانات عامة وخاصة ستكون قابلة  
 لمزایا الخصم الضریبي.  

سیغطي ھذا الصندوق تكالیف تحسین المرافق   -
الطبیة، ودعم األعمال التجاریة، واألسر المعیشیة  

 المتضررة من الوباء.  
سوف یحصل الموظفون الذین یصبحون عاطلین   -

عن العمل ومسجلین لدى صندوق التقاعد على 
درھم شھریاً ویمكنھم تأجیل سداد الدیون   2000
 .  2020یونیو  30حتى 

إلى ذلك، یمكن لجمیع الشركات تأجیل  باإلضافة  -
 یونیو. 30مدفوعات االشتراكات االجتماعیة حتى 

كما یمكن للشركات التي یقل حجم أعمالھا السنوي   -
 ملیون درھم تأجیل مدفوعات الضرائب.  20عن 

  نقطة   25خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار
 .  2020 مارس 19في المئة في  2.0أساس إلى 

د بنك المغرب مجموعة من التدابیر الجدیدة، سواء في  كما اعتم
 ي بما یشمل: مجال السیاسة النقدیة أو على الصعید االحتراز 

   إمكانیة لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمویل
 .المتاحة، بالدرھم وبالعمالت األجنبیة

  توسیع نطاق السندات واألوراق المالیة التي یقبلھا
مقابل عملیات إعادة التمویل  بنك المغرب في 

 .الممنوحة للبنوك
 تمدید آجال عملیات إعادة التمویل. 
   تعزیز برنامجھ الخاص بإعادة تمویل المقاوالت

متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة، عن طریق  
إدماج القروض التشغیلیة، إلى جانب قروض  

 .االستثمار، والرفع من وتیرة إعادة تمویلھا
 لصغیرة والمتوسطة سیتم تعلیق لدعم الشركات ا

 . 2020 یونیو 30المالیة حتى  ممدفوعات التزاماتھ
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  سیتم إنشاء خط ائتمان مصرفي جدید لتمویل النفقات
التشغیلیة للشركات، وھو ما یضمنھ صندوق الضمان  

 المركزي.  
عالوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من اإلجراءات  

لصعید االحترازي، تشمل  لمواكبة مؤسسات االئتمان على ا
المتطلبات من السیولة واألموال الذاتیة ومخصصات الدیون،  
وذلك من أجل تعزیز قدرة ھذه المؤسسات على دعم األسر  

  .والمقاوالت في ھذه الظروف االستثنائیة
سیواصل بنك المغرب تتبعھ، عن كثب، آلثار ھذه األزمة  

، كما سیتخذ،  الصحیة على االقتصاد الوطني والنظام المالي
 . عند الضرورة، المبادرات الالزمة لمواجھتھا

 
 
 

الجمھوریة اإلسالمیة  
 الموریتانیة

  10أعدت وزارة الصحة خطة استجابة قصیرة األجل بقیمة  
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي)   0.13مالیین دوالر (

 الحتواء تفشي الوباء. تشمل الخطة: 
 شراء اللوازم والمعدات الطبیة.   -
 تعیین موظفین طبیین إضافیین.   -

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قریباً عن مجموعة كبیرة من 
لتدابیر لمواصلة التصدي للوباء ودعم السكان واالقتصاد، بما ا

في ذلك تقدیم المساعدة المالیة لألشخاص والشركات  
 المتضررة. 

تلقت الحكومة الموریتانیة دعماً مالیاً من البنك الدولي قیمة 
ملیون دوالر لدعم جھود الجمھوریة اإلسالمیة في   5.2

 مواجھة كورونا. 
المركزي الصندوق الخاص للتضامن لجمع  كما أنشأ البنك 

 التبرعات في مواجھة كورونا

اتخذ البنك المركزي مجموعة من التدابیر لدعم تمویل 
 االقتصاد، بما في ذلك:  

في   5في المائة إلى  6.5تخفیض معدل الفائدة من  -
 المائة.

في المائة   9تخفیض معدل اإلقراض الھامشي من  -
 في المائة.  6.5إلى 

في المئة   7ة متطلبات االحتیاطي من تخفیض نسب  -
 في المئة.  5إلى 

 العمل بآلیة الودائع الدائمة.  -
تجمید التغطیة اإللزامیة المطبقة عند فتح االعتمادات  -

المستندیة بالنسبة للسلع األساسیة. ویدخل ھذا  
،  24/03/2020التجمید حیز التنفیذ اعتبارا من یوم 

 ویمتد لفترة شھرین قابلة للتجدید.
) للعمالت  swapع آلیة للمبادلة المجانیة (وض -

األجنبیة مقابل العملة المركزیة. ویتیح ھذا اإلجراء  
للبنوك التجاریة إمكانیةَ تقدیم ضمانات بالعمالت  

األجنبیة مقابل العملة الوطنیة، وذلك لمدة شھر واحد  
 قابلة للتجدید. 

الموریتاني، إن مجلس السیاسة النقدیة للبنك المركزي 
وھو یتابع، باھتمام بالغ، توسع انتشار جائحة كورونا،  
یجدد عزمھ على اتخاذ كافة التدابیر الضروریة ألداء  

مھمتھ، وللتصدي لآلثار السلبیة لھذه الجائحة على  
االقتصاد الوطني، ال سیما في ما یخص توجھ السیاسة  

 د.النقدیة، والتحكم في التضخم، والتموین المنتظم للبال
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