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  تقديم

 

 يُصدر  العربية، الدول في االقتصادية السياسات  وصناع القرار متخذي لدعم العربي النقد  صندوق جهود  إطار في

 الصندوق   ارتأى  السياق،  هذا  في.  العربي  االقتصادي  بالشأن  تهتم  التي  والدراسات   الدورية  التقارير  من  عددا    الصندوق

 وتحليلية   استشرافية  برؤية  العربية  الدول  في   القرار  صناع  إمداد   بهدف"  العربي  االقتصاد   آفاق"  تقرير  إصدار  أهمية

 المحلية،  األسعار   تطور   واتجاهات   االقتصادي،  النمو:  في  تتمثل  أصعدة  عدة  على   العربية   للدول  الكلي  االقتصاد   ألداء

 إلى استنادا   التقرير هذا في الُمتضمنة التوقعات  صياغة يتم. الخارجي والقطاع العامة، والمالية النقدية، واألوضاع

 اإلصالح  ومسارات  العربية االقتصادات  في المستجدات  يعكس وبما الدولية، االقتصادية البيئة في التطورات  أحدث 

. الموحد  العربي االقتصادي التقرير خاصة األخرى، الصندوق إصدارات  مع التقرير يتكامل . المختلفة االقتصادي

 الدول   في  الحالية  االقتصادية  التطورات   متابعة  من  العربي  االقتصادي  بالشأن  المهتمون  يتمكن  التقريرين،  صدور  فمع

 إضافة   رالتقري يُمثل أن في العربي النقد  صندوق يأمل. الحقة لفترات  االقتصادي األداء مالمح واستشراف العربية

 التوقعات   محدودية   في   تتمثل  بحثية  ثغرة  سد   في   يوفق  وأن  األعضاء،  الدول  لخدمة  بها  يقوم  التي  البحثية  للجهود   جديدة  

 في  المساهمة إلى خالله من الصندوق يطمح الذي األمر مستقلة، إقليمية كمجموعة العربية للدول االقتصادي لألداء

 . والمستدام الشامل النمو تحقيق باتجاه مسيرتها ودعم العربية البلدان في  االقتصادي القرار تعزيز

 

 التوفيق،،، ولي وهللا

 

 الحميدي  هللا عبد بن الرحمنعبد 

 اإلدارة مجلس رئيس العام المدير

 العربي  النقد صندوق                                                                                                
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السيما فيما يتعلق   2020في عام  تأثرت األوضاع النقدية والمالية في الدول العربية بالتطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية  

مستويات الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة انتشار وباء السيما النفط، وباالنكماش المسجل في  العالمية    السلعأسوق  في  تغيرات  بال

ه على وضعية السيولة مجمل ، والضغوطات التي شهدتها الموازنات العامة في الدول العربية، وهو ما أثر في19-كوفيد

 واالئتمان الممنوح ومؤشرات السالمة المصرفية في الدول العربية.

 من  العربية الدول في 19-كوفيد وباء عن الناتجة االقتصادية التداعيات من فيفالتخ في كبيرا   دورا  لعبت السياسة النقدية 

 السيولة أوضاع ودعمت المستثمرين ثقة مستويات من عززت التي التوسعية النقدية السياسة تدابير من العديد تبني خالل

 المصارف  استفادت كما. األسواق تلك شهدته الذي االقتصادي الركود حدة  من للتخفيف الالزم  االئتمان ووفرت المحلية

 يتعلق  فيما والسيما الكلية االحترازية السياسة أدوات استخدام  أتاحها التي المرونة من العربية النقد ومؤسسات المركزية

 منح  على  المصرفي القطاع قدرة  مستويات  زيادة   في  الدورية  التقلبات  وهامش  المال،  لرأس  التحوطية  الدعامة  هامش  بتحرير

 .2020 عام  في االئتمان

سعري لمحافظة على تحقيق االستقرار الاستهدفت اتبنت الدول العربية عدد من اإلصالحات على صعيد السياسة النقدية 

السياسة النقدية من خالل العمل على تطوير أدوات الجائحة على األسواق المحلية، على انتشار تخفيف االثار المترتبة و

وتطوير أسواق النقد، ومراجعة األطر التشريعية الهادفة لضمان االستقرار المالي، واالعتماد على االبتكار والسرعة والجودة 

 في تقديم الخدمات المالية. 

 المصارف المركزية متوقع مواصلة عدد منمن ال، 19-لوباء كوفيدفي ظل التطورات اإليجابية باكتشاف أكثر من لقاح  

عند أسعار الفائدة النقدية  لدعم التعافي االقتصادي من خالل اإلبقاء على  لتبني سياسات نقدية توسعية  لعربية ومؤسسات النقد ا

دوات مساعيها للتدخل من خالل باقي أمواصلة بما يساعد على دعم االئتمان الممنوح للقطاع الخاص، و مستويات منخفضة 

في ظل أطر تراعي كذلك ضمان   السياسة النقدية األخرى لضمان توفر مستويات كافية من السيولة بالعملتين المحلية واألجنبية

 .االستقرار المالي والسالمة المصرفية

 للنفط المصدرة العربية . الدول1

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس أ(. دول

 عددبتبني لدول الخليج العربية  التعاون مجلس دول قامت

 المحافظةمنذ بدء انتشار الجائحة استهدفت    اإلجراءات  من

 االثار وتخفيف الكلي االقتصادي االستقرار تحقيق على

. كما المحلية األسواق على الجائحة لتطورات المترتبة

تبنت دول المجموعة العديد من اإلصالحات على صعيد 

األطر التشغيلية للسياسة النقدية وواصلت مساعيها لضمان 

السالمة المصرفية واالستقرار المالي ودعم التحول المالي 

المالي لزيادة مستويات  االبتكار على واالعتمادالرقمي 

 .المالية الخدمات وجودة  سرعة
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ة في  في كورونا جائحة تداعيات ساهمت، 1السعودي

 نتيجة الخاص، للقطاع النقدية التدفقات مستوى انخفاض

 والخدمات السلع على االستهالكي الطلب النخفاض

 وارتفاع االحترازية اإلجراءات بسبب متفاوتة بدرجات

منذ  السعودي المركزي البنك قام. اليقين عدم مستويات

استهدفت  جراءاتإ دة بتبني ع 19-كوفيدظهور وباء 

 ثارآلا تخفيفي واالقتصاد ستقراراال على المحافظة

 .الجائحة تطورات على المترتبة

استنادا  إلى ما سبق، سجلت المملكة معدالت نمو مريحة 

 لتعزيز المركزي البنك لتدخالت نتيجةللسيولة المحلية 

 النقدية  السياسة  أدوات  باستخدام   وإدارتها  السيولة  مستويات

بناء  عليه، نما المعروض النقدي . الحاجة دعت ما متى

 2022و 2021 لعامي العربية للدول الكلي االقتصادي األداء توقعات :ثانيا  

 والمصرفية النقدية التطورات
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في المائة في عام  8.3بنسبة  (M3)بمفهومه الواسع 

 فيما .2019مقارنة بالمستوى المسجل في عام   2020

 بنحو سنويا   ارتفاعا   شهدت فقد المصرفية، الودائع يخص

مطلوبات القطاع المصارف ، في حين نمت  المائة  في  8.2

في  14.4التجارية من القطاعين العام والخاص بنسبة 

يار لاير تشكل مل  2279.9لتصل إلى    2020المائة في عام  

في  77.3من بينها المطلوبات على القطاع الخاص نحو 

 .(2)المائة

 االعتبار بعين األخذ ومع، الراهنة الظروف ظل في

 المتوقع من ،19-كوفيد لقاح لتطوير اإليجابية التطورات

 2021خالل عامي  المملكة في النقدية األوضاع استقرار

دريجي النتشار في ظل االحتواء الت خصوصا   2022و

 الحكومة لجهود نتيجة ذلك يأتي. المملكة في الجائحة

 القطاع تحفيز برامج توفير في السعودي المركزي والبنك

 األنشطة لكافة االقتصادي التعافي لدعم  الخاص

 فقد الصرف، ألسعار بالنسبة أما. المملكة في االقتصادية

 المتوقع ومن ،المستهدف المستوى عند استقرارا   شهدت

 على بناء   القادمة الفترة  خالل االستقرار في تستمر أن

 .مؤخرا   لوحظت التي اإليجابية التطورات

 تنفيذ تعزيز إلى الرامية جهوده  إطار في ،3اإلماراتفي 

 اإلمارات، في النقد سوق وتطوير النقدية سياسته أهداف

 في المركزي اإلمارات العربية المتحدة  مصرف أعلن

 للعمليات جديد إطار عن 2020 سنة من األول الربع

(. Dirham Monetary Framework)  بالدرهم  النقدية

 لهذا التشغيلية والترتيبات األساسية الركائز تصميم  يستند

 النقدية للسياسة األساسي الهدف على الجديد اإلطار

 الدرهم صرف سعر ربط على الحفاظ في المتمثل

 .األمريكي بالدوالر اإلماراتي

 :إلطار العمليات النقدية بالدرهم رئيسة توجد ثالث مزايا 

السيولة لضمان توافق  تسهيالت ضخ وسحب تطوير (1)

المحلية مع المستويات السائدة في  نقدأسعار سوق ال

سعر صرف لدعم ربط  األمريكية الواليات المتحدة

 الدرهم اإلماراتي بالدوالر األمريكي؛

وعمليات  قائمةبين التسهيالت التحديد الفوارق ما  (2)

لتحسين قدرة  بشكل واضح، وذلك السوق المفتوحة

 المصرف المركزي على إدارة السيولة؛
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 السعودي"، الربع الرابع. 

حوافز للمؤسسات المالية التي تتلقى الودائع  وضع (3)

شكل المتوفرة لديها على أساس يومي بسيولة الإلدارة 

 والضمانات النقداستباقي ودعم تطوير سوق 

(collateralization) دولة. ال  في 

 في متمثلة   أساسية ركائز أربع على الجديد اإلطار يحتوي

 السوق عمليات األساس، وسعر القائمة التسهيالت

 اإللزامي، لالحتياطي القانونية المتطلبات المفتوحة،

 وّجه الشأن، هذا في. الطارئة السيولة تأمين وتسهيالت

 اإلطار وتنفيذ بتطبيق المركزي المصرف إدارة  مجلس

 الطريق خارطة في عتمدالمُ  الزمني للجدول وفقا الجديد

 السيولة إدارة تسهيالت وتنظيم  هيكلة بإعادة الخاصة

 الالزم الخطوات بوضع اإلدارة  مجلس وّجه كما . القائمة

 السوق  لمتعاملي  الجديد  اإلطار  تطبيق  عن  لإلعالن  اتباعها

 . المحلي

 االحترازيةو النقديةتين السياس بين التنسيق نطاق في

 منفصلين إطارين بوضع المركزي المصرف قام الكلية،

. والمالي السعري االستقرار على للحفاظ الشأن هذا في

 نطاق في المتاحة السياسة أدوات مجموعة تختلف عليه،

 توجيه  يتم   المثال،  سبيل  فعلى.  تفعيلها  لنطاق  وفقا    إطار  كل

 المالية المؤسسات لمساعدة النقدية السياسة أدوات

 يومي بشكل لديها المتوفرة  السيولة إدارة  على المرخصة

 السوق وعمليات القائمة التسهيالت استخدام  خالل من

 توافق لضمان وذلك الطارئة، السيولة وتأمين المفتوحة

 في السائدة المستويات مع المحلية النقد سوق أسعار

 الدرهم  صرف  سعر  ربط  لدعم األمريكية    المتحدة  الواليات

 تدابير تهدف حين في. األمريكي بالدوالر اإلماراتي

 أومن  الحد إلى باألساس الكلية االحترازية السياسة

 المالي النظام  في النظامية المخاطرالحيلولة دون تراكم 

 تم الشأن، هذا في. على ذلك مترتبة آثار أية وتخفيف

 مجموعات أربعوفق  االحترازية السياسة أدوات تصنيف

والسيولة والتمويل،  المال، رأس متطلباتبما يشمل 

 واألدوات ،ينقترضالمُ إدارة مخاطر ب المرتبطة واألدوات

 أنه يعني مما زمنيا ، متغيرة  األدوات هذه  وتكون. الهيكلية

 أو المالية للظروف وفق ا معايرتها أو تغييرها يمكن

 ذات المخاطر معلمات على بناء تفعيلها ويتم  االقتصادية

 .اإلطار هذا في المعتمدة  الصلة

  (. 2021مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، اإلمارات، ) 3

 اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان: العربي النقد صندوق"

 .ابريل ، "عشر الثالث
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 التعافي  وضع  على  المركزي قطر  بنك  يحرص،  4قطر في  

 رأس  على  الجائحة  تفشي  عن  الناتج  التباطؤ  من  االقتصادي

 حوافز  توفير  خالل  من  وذلك  المقبلين،  العامين  في  أولوياته

 فائدة أسعار بيئة على الحفاظ طريق عن النقدية السياسة

 لتيسير الكافية والسيولة النقد توفير وضمان منخفضة

 . خالل أفق التوقع التركيز محل ذلك وسيظل التعافي

 البنك يستخدمها التي السيولة إدارة  عمليات ستظل

 تركيز محور أعاله  المذكورة  األهداف لتحقيق المركزي

 الهدف تحقيقل القادمتين السنتين في النقدية السياسة إدارة 

 السعري االستقرار في المتمثلللسياسة النقدية  العام 

 .االقتصادي النمودعم و الماليو

اإلجراءات التي تم تبنيها من قبل البنك المركزي   جانب  إلى

للتخفيف من حجم التداعيات االقتصادية واالجتماعية عن 

 قروضمدفوعات خدمة ال تأجيلبرامج  مثلالجائحة 

 نقدية سياسة بيئة على الحفاظ لعب االئتمان، وضمان

 السيولة وتوفير ،الفائدة  أسعار خفض طريق عن داعمة

 التي القطاعات دعم  في حاسما   دورا   للمصارف الخاصة

 . الوباء من بشدة تضررت

 الشراء وإعادة  اإليداع أسعار خفضفي هذا اإلطار، تم 

 أساس، نقطة 100 بمقدار المركزي قطر مصرف لدى

 المركزي  قطر  مصرف  لدى  قراضاإل  معدلفيما تم خفض  

 خاصة نافذة كما تم استحداث . أساس نقطة 175 بنحو

 للبنوك،  إضافية  سيولة  لتوفير  صفري  بسعر  الشراء  إلعادة 

 أقساط لتأجيل قطري، لاير مليار 50 يبلغ إجمالي بحد

 .جديدة  قروض منح أو القروض

 الحكومة اتخذتها التي االستباقية اإلجراءات ضوء في

 كان  المالية،  لألسواق  قطر  وهيئة  المركزي  قطر  ومصرف

دا . انعكس محدو  المالي  القطاع  على  19-كوفيد  جائحة  تأثير

ذلك على مستويات السيولة والتسهيالت االئتمانية 

الممنوحة التي نمت بمعدالت متواضعة في بداية األزمة، 

التي  المختلفة التدابير ضوء فيإال أنها شهدت ارتفاعا  

 أسعار تخفيض بينها استهدفت تيسير السياسة النقدية ومن

 .المركزي البنك قبل من السيولة وضخ الفائدة 

نموا   المحلية السيولة في ضوء ما سبق، سجلت مستويات

مقارنة بالمستوى المسجل  2020خالل عام  3.8بنسبة 

صافي الموجودات األجنبية بنسبة ، كما نما 2019عام 

على مستوى له خالل أفي المائة خالل العام وسجل  1.5
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بعدما كان قد شهد تباطؤا   2020شهر سبتمبر من عام 

تزامنا  مع  2020خالل شهري ابريل ومايو من عام 

 التباطؤ المسجل في النشاط االقتصادي. 

 ا  دور  المبذولة  الجهود  لهذه   كان  على صعيد القطاع المالي،

 المصرفي،  القطاع  وخاصة  المالي،  القطاع  حماية  في  ا  كبير

كما بقيت  .القروض سداد عن العجز من الحد خالل من

خالل   نسبيا    مرتفعةعند مستويات    البنوك  ربحيةمستويات  

 مع 2020 عام خاصة في الربع األخير من  2020عام 

لألصول المرجحة  المال رأس كفايةمستويات  بقاء

 عند المتعثرة القروض ظلت، فيما مرتفعةبالمخاطر 

 .منخفضة مستويات

 2021عام  خالل النقدية الظروف تظل أن المتوقع من

مجلس   أن  إلى  تشير  التي  للمؤشرات  نظرا  ة   مستقر  2022و

اإلبقاء  فياالحتياطي الفيدرالي األمريكي سوف يستمر 

عند مستويات قريبة من على مستويات أسعار الفائدة 

 برامجالتوقعات باستمرار العمل ب عن فضال   فر،الص

 . التوقعخالل أفق  الكمي التيسير

بين أهم األولويات التي سيعمل عليها مصرف قطر  من

المركزي خالل أفق التوقع استمرار تبني السياسات النقدية 

 السريع  االقتصادي  عافيواالحترازية الكلية الكفيلة بدعم الت

 بيئة على الحفاظ طريق عن الوباء عن الناتج التباطؤ من

  توفر وضمان ممكن حد أقصى إلى منخفضة فائدة  أسعار

 . التعافي لتيسير الكافية والسيولة النقد

في ضوء التدخالت المتبناة من قبل البنك  ،(5)البحرين في

سجل المعروض النقدي المركزي لتعزيز السيولة المحلية،  

(M2)   مقارنة   2020في المائة في عام  3.5بنسبة  نموا

. ساهمت تدخالت البنك 2019بالمستوى المسجل في عام 

المركزي في دعم مستويات السيولة واالئتمان الممنوح 

 72 ما يشكلللقطاعات االقتصادية الذي زادت نسبته إلى 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة في المائة 

. 2019المائة للنسبة المسجلة بنهاية عام في  67.3بنحو 

كما ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

في المائة للنسبة المسجلة  90.8في المائة مقابل  93.7

 .2019بنهاية عام 

 البحرين مصرف خالل أفق التوقع، سوف يواصل

 إلى تهدف تشريعاتسن و تدابير عدة  اتخاذ المركزي

 األضرار وتخفيف المملكة في المالي ستقراراال ضمان

: العربي النقد صندوق" (.2021مصرف البحرين المركزي، البحرين، ) 5

 .ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان
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 وعلى المالي القطاع على 19-كوفيد وباء عن الناتجة

 بما االبتكار على المالي القطاع تحفيز إلى إضافة األفراد

 يدعم  بما  المالية  الخدمات  كفاءة   مستويات  زيادة   على  يساعد

 .الجائحة احتواء جهود

اة من قبل المركزي نالُمتبساعدت التدخالت ، (6)ُعمان في

على دعم أوضاع السيولة المحلية رغم التداعيات الناتجة 

 8.9حيث نمت السيولة المحلية بنسبة    ،19-عن وباء كوفيد

مقارنة بالمستويات المثيلة  2020في المائة بنهاية عام 

، فيما سجل كل من 2019المسجلة في نفس الفترة من عام  

 2.2االئتمان الممنوح والودائع زيادة بنسبة معتدلة بلغت 

 في المائة على التوالي. 2.4في المائة و

ة التدابير الهادفة إلى دعم ركز البنك المركزي على مواصل

األطر التشغيلية للسياسة النقدية من خالل تنفيذ مشروع 

 Monetary Policyتعزيز كفاءة السياسة النقدية )

Enhancement Project  بهدف ضمان كفاءة التأثير )

في أوضاع السيولة المحلية وزيادة كفاءة سوقي النقد 

تفعيل إطار  والصرف األجنبي. سوف يتم في هذا اإلطار

من خالل تحسين آلية   مالئم لإلدارة النشطة للسيولة المحلية

ربط أسعار الفائدة المحلية بأسعار الفائدة في الواليات 

المتحدة األمريكية مع مراعاة أوضاع السيولة المحلية 

والظروف االقتصادية المحلية فضال  عن تطوير أطر 

للقروض تنظيمية مالئمة لألصول المقبولة كضمانات 

. كما يسعى البنك الطوارئوتوفير السيولة في حاالت 

 البنوكالمركزي العُماني لتنشيط سوق اإلقراض ما بين 

من خالل تعزيز نفاذ المصارف لهذه السوق وتسهيل 

الحصول على التمويل قصير األجل بشكل فعال. في هذا 

السياق، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز قدراته على 

سيولة المحلية وتوجيهها نحو األهداف استشراف ال

 المتوخاة.

سيق نكما يركز البنك المركزي كذلك على تعزيز آليات الت

ما بين السياستين النقدية واالحترازية الكلية لتحقيق الهدف 

النهائي للبنك المركزي ُممثال  في تحقيق استقرار نظام 

سعر الصرف الثابت الذي يمثل ركيزة أساسية لالستقرار 

السعري والمالي من خالل الدور الذي تقوم به "لجنة 

ار السياسة النقدية وتطوير المصارف التي تمثل اإلط

 التنظيمي المعني بالتنسيق ما بين السياستين. 

 المبادرات العديد انتهاج على السلطنة في حاليا العمل يتم 

 تناسقمع التركيز على  النقدية السياسة كفاءة  لزيادة 

 
: العربي النقد صندوق" (.2021)ُعمان، البنك المركزي العُماني،  6

 .ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان

 الكلية يةاالحتراز سياسةال مع التيسيرية النقدية السياسة

 . لدعم النمو االقتصادي وضمان االستقرار المالي

 بدء العمل 2020على صعيد القطاع المالي شهد عام 

التجريبي لعمليات مركز ُعمان للمعلومات االئتمانية 

والمالية كأحد مرتكزات استراتيجية البنك المركزي 

 توفير ( الذي سيساعد على2021-2019للفترة ) يالعُمان

 المالية  ءة المال  وتقييم  المالية  للمؤسسات  الالزمة  المعلومات

 المستوى على الخاص القطاع ومؤسسات لألفراد السليمة

بما سيساعد على حفز   دوليا  المعتمدة   للمعايير  وفقا  الوطني

 . االئتمان المحلي

-2019) العُمانيتتمحور استراتيجية البنك المركزي 

 على التركيز :تتمثل في مرتكزات ثالث حول( 2021

 تعزيز على التركيز، البنك عمل وكفاءة  نطاق تحسين

، االقتصادي والتنبؤ بالبحوث يتعلق فيما البنك وظائف

 مختلف  اشراك  خالل  من  السلطنة  في  المالي  لقطاعا  تطوير

وفق هذه االستراتيجية سوف يتم  .المصلحة أصحاب

 التركيز على:

 الكلية االحترازية بالسياسات العمل استمرار −

 استقرار وتعزيز االقتصادي للنمو الداعمة

  .المالي القطاع

 بما السلطنة في المدفوعات نُظم  تطويرمواصلة  −

 .التقنية التطورات يواكب

 البيئة لمراجعة بالبنك الماليةقنيات الت لجنة إنشاء −

 والخدمات المنتجات لتطوير الالزمة التشريعية

 .المصرفي القطاع في المالية

 حيث المحلية،السيولة  إلدارة معزز إطار إعداد −

 من النقدية السياسة بأدوات العمل تعزيز سيتم 

زيادة و الرئيس الفائدة سعر ستهدافا خالل

 مستويات كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

 خالل من السلطنة في النقد سوق عمق زيادة −

 طريق عن البنوك بين ما قراضإلا سوق تنشيط

 غير االقراض سوق في المتاحة السيولة تعزيز

 .البنوك بين ما المضمون

 القطاع لدى النقدية السيولة إدارة  إطار ستحداثا −

 حلول تقديم  خالل من اإلسالمي المصرفي

 .  اإلسالمية الشريعة مع متوافقة مبتكرة  وأدوات

في  3.8بنسبة  M2)) نمت السيولة المحلية، الكويتفي 

على أساس سنوي،  حيث ساعدت   2020المائة بنهاية عام  
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تدخالت البنك المركزي المختلفة على تعزيز السيولة 

  المحلية وتوفير االئتمان الالزم لدعم التعافي االقتصادي.

االئتمان  تباطؤ النشاط االقتصادي على ركودانعكس 

 3.5الذي نما بوتيرة بلغت الممنوح للقطاعات االقتصادية 

وهو ما يقل عن المستوى  2020،في المائة في عام 

في المائة، فيما سجلت  4.3البالغ  2019المسجل في عام 

في نهاية عام في المائة  3.8ودائع المقيمين ارتفاعا  بنسبة 

 .2019في المائة في عام  0.3مقابل نحو  2020

 السياسات تطبيق المركزي الكويت بنك يواصل

 المركزي البنك سياسات تنطلق حيث الكلية، االحترازية

 المنوط الدور من المصرفية والرقابة اإلشراف مجال في

 رقابية منظومة ضمن المصرفي الجهاز مراقبة في بالبنك

 في المنظومة هذه  تأتي. المالي االستقرار تعزيز تستهدف

 المالية األزمة بعد ظهرت التي الجديدة التوجهات ضوء

ة االحترازية الكلية سياسال استخدام  مجال في العالمية

(Macroprudential Oversight )من أصبحت التي 

 والرقابية التنظيمية العمل أطر ضمن المهمة المحاور

 . المركزية للبنوك

 يعام  خالل  المركزي  الكويت  بنك  يواصل  أن  المتوقع  من

 بما النقدية السياسة عمليات وتنفيذ رسم  2022و 2021

 باالعتبار أخذا   الكويتي لالقتصاد الهيكلية المتطلبات يوائم 

 والمصرفية  والنقدية  االقتصادية  األوضاع  تطورات  مراقبة

 الفائدة أسعار اتجاهات في والتطورات جهة، من المحلية

 . أخرى جهة من العالمية العمالت على

 دعائم تكريس على المركزي الكويت بنك جهود تترّكز

 األجواء لترسيخ الوطني االقتصاد في النقدي االستقرار

 كوعاء  جاذبيتها  وزيادة   ،الوطنية  العملة  تنافسية  تعزز  التي

 قاعدة  نمو  في  يساهم   بما  المحلية،  للمدخرات  وموثوق  مجز  

 المصرفي الجهاز وحدات لدى الكويتي بالدينار الودائع

 االقتصاد قطاعات لمختلف التمويلية االحتياجات لمواجهة

 . الوطني

 بنك سيواصل الصرف، أسعار بتطورات يتعلّق فيما

 في جهوده 2022و 2021عامي  خالل المركزي الكويت

 لسعر  النسبي  االستقرار  تكريس  إلى  الرامية  السياسات  تبنّي

 بما  الرئيسة  األجنبية  العمالت  مقابل  الكويتي  الدينار  صرف

 ذلك المستوردة، التضخمية الضغوط من الحد في يساهم 

 على القائم  2007 مايو 20 منذ به المعمول النظام  ظل في

 من  موزونة  خاصة  بسلة  الكويتي  الدينار  صرف  سعر  ربط

 مؤثرة ومالية تجارية بعالقات ترتبط التي الدول عمالت

 . الكويت دولة مع

 

بالنسبة لعمل البنك  األولوية ذات القضايا أبرز من

 : المركزي خالل أفق التوقع

 للتقنيات والتشغيلية التنظيمية البيئة على التركيز −

 ذلك في بما ،(Fintech) الحديثة المالية

 أعمال ونماذج وخدمات منتجات استحداث

 .المالية الخدمات صناعة مجال في متطورة 

 باعتماد المالي االستقرار تعزيز على العمل −

 اإلشرافي المجال في العالمية المعايير أفضل

 . والمالي المصرفي الجهاز على والرقابي

 المالية واالبتكارات المستجدات مواكبة −

 .العالمية والمصرفية

 وتحصين  الدولية،  الرقابية  المعايير  أفضل  تطبيق −

 مقاومة على قدرته وزيادة  المصرفي الجهاز

 الرقابية المعايير تطبيق ومتابعة الصدمات،

 وما ،المصرفية للرقابة بازل لجنة عن الصادرة

 .القادمة السنوات خالل تعديالت من يرافقها

كما في  تؤكد مؤشرات السالمة المالية للبنوك الكويتية 

قوة وسالمة أوضاعها المالية والمتمثلة  2020نهاية عام 

 19.0في معدالت عالية لكل من معيار كفاية رأس المال )

في المائة(،  184.0( ومعيار تغطية السيولة )في المائة

في المائة(  115.0ومعيار صافي التمويل المستقر )

وبنسب تفوق متطلبات الحدود الدنيا لهذه الضوابط الرقابية 

كما تحددها التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، 

ويدعم هذه المؤشرات معايير جودة األصول والمتمثلة في 

انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستويات 

 (. في المائة 2.0) ا  متدنية تاريخي

كما أظهرت نتائج افصاحات البنوك الكويتية لبورصة 

ا  مليون دينار  365.4نحو بلغت الكويت أنها حققت أرباح 

مليون دينار  744.8، مقارنة  بنحو 2020بنهاية سبتمبر 

وجاء هذا التراجع في  .في نفس الفترة من العام الماضي

لطلب المحلي. بما يعكس انخفاض مستويات ااألرباح 

انخفاض أسعار النفط وتداعياته على أثر  عالوة على

الموازنة العامة والنشاط االقتصادي كون اإليرادات 

النفطية هي المحّرك الرئيسي لإلنفاق العام والنشاط 

 االقتصادي.      

 األخرى النفطية الدول ب(.

من ناحية أخرى تعتبر الدول العربية األخرى المصدرة 

للنفط ذات خصوصية نسبة لألوضاع الداخلية في عدد من 

هذه البلدان، حيث استمرت البنوك المركزية في هذه الدول 

في تحفيز االقتصاد باستخدام األدوات النقدية المتاحة 
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والسياسات االحترازية الكلية، وذلك باالعتماد على 

االستقرار المالي مثل كفاية رأس المال، التركز  مؤشرات

المصرفي، وجودة األصول، وغيرها من المؤشرات. 

نتيجة تأثرت األوضاع النقدية والمالية في هذه الدول  كذلك  

التي ت على األسعار العالمية للنفط لتغيرات التي طرأا

انخفاض ، وانعكست في انخفاض إيرادات النفط الخام 

 لهذه الدول.  لنفطيةااليرادات غير ا

قام بنك الجزائر وبهدف احتواء التداعيات ، الجزائرفي 

بتبني سياسة نقدية تيسيرية في   19-الناتجة عن وباء كوفيد

محاولة لدعم االقتصاد المحلي، تم على إثرها خفض سعر 

الفائدة الرئيس مرتين منذ بدء انتشار الفيروس في أوائل 

أساس في كل مرة، لينخفض نقطة  25، بواقع 2020عام 

في المائة. كما تم  3بذلك سعر فائدة السياسة النقدية إلى 

خفض نسبة االحتياطي القانوني ثالث مرات، لتتراجع من 

في المائة في فبراير   2إلى    2020في المائة في مارس    10

2021. 

تبني سياسة نقدية توسعية   من المتوقع مواصلة بنك الجزائر

يما في ظل تراجع مستويات التضخم ال س 2021في عام 

عام نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي، فيما يتوقع بنهاية 

لبنك المركزي إلى تقييد السياسة النقدية اتجاه ا 2022

 الحتواء الضغوط التضخمية.

وفي ضوء الضغوط التي شهدها سعر صرف ، ليبيا في

ه قرار المركزي البنك إدارة  مجلس أصدرالعملة المحلية، 

بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي في كل األسواق، 

 حقوق وحدة ته مقابل عملة الربط متمثلة في قيم تخفيضو

  .الخاصة السحب

أن  المتوقع من أنه إلى األولية التقديرات تشير ،عليه بناء  

 2021 عامي خالليشهد االقتصاد الليبي تعافيا  تدريجيا  

، األمر الذي الخام النفط نتاجإ عودة بعد سيما ال 2022و

 تحقيق  عن  فضال    الخام،  النفط  إيرادات ارتفاعسيؤدي إلى  

كما . المدفوعات وميزان التجاري الميزان في فائض

 الدينار  صرف  سعر  سيستفيد النشاط االقتصادي من توحيد

 القضاء عليه سيترتب الذي األمر األغراض لكافة الليبي

الرسمي وتجاوز  الصرف لسعر الموازية السوق على

جزء من االختالالت الهيكلية التي تواجه التوزيع الكفء 

، وهو ما سينعكس في مجمله على للموارد االقتصادية

 األوضاع النقدية والمالية في ليبيا.

تأثيرات  19-كان النعكاسات وباء كوفيد، العراق في

واضحة على القطاع المصرفي، في ظل انخفاض إيرادات 

النفط خالل العام وهو ما أدى إلى انخفاض االحتياطيات 

األجنبية نتيجة تراجع مبيعات وزارة المالية من الدوالر 

للبنك المركزي العراقي بسبب انخفاض إيرادات الحكومة 

الحتياطيات األجنبية للبنك ن انظرا  لكومن النفط. 

المركزي العراقي تتولى في واحدة من وظائفها تمويل 

التجارة الخارجية للقطاع الخاص عن طريق تلبية طلبات 

المصارف لها عن طريق نافذة بيع العملة االجنبية، فقد 

استلزم ذلك زيادة حجم مبيعات البنك المركزي العراقي 

جل الطويل نتيجة اعتماد األلتمويل تلك االستيرادات في 

ويض النقص في مستوى السلع عالعراق على االستيراد لت

 . 19-والخدمات الناتج عن وباء كوفيد

 نقدية  سياسة  باعتماد   العراقي  المركزي  البنك  يستمرسوف  

( الصرف وسعر الفائدة، سعر) اشارتي تكامل على قائمة

 على النقدي الطلب تعظيم عبر النقدية السوق الستقرار

 المدخليعد  النقدية السوق استقراركون  العراقي، الدينار

يستهدف البنك كما    .التضخم   معدالت  على  للسيطرة   الرئيس

 من الوطنية العملة قيمة المركزي خالل أفق التوقع دعم 

 للدينار ومستقر ثابت صرف سعر على الحفاظ خالل

 صرف سعر وجعل. االمريكي الدوالر مقابل العراقي

 الصرف لسعر قريبا الموازي السوق في العراقي الدينار

 .األسعار ستقرارا ضمان أجل من الرسمي

-2021 عامي خالل العراقي المركزي البنك سيستمر

 لكونه المالي النظام في التغيرات وتحليل برصد 2022

 خالل  من  النظام   هذا  واستقرار  سالمة  عن  المسؤولة  الجهة

 لها يتعرض قد التي النظامية المالية المخاطر تشخيص

 لمواجهة المناسبة األدوات وتطبيق المالي القطاع

 السالمة مؤشرات رصد خالل من المالية االختالالت

 المصرفي للجهاز المال رأس كفاية نسبة لتحليل المالية

 العراق في العاملة للمصارف المالية القدرة  إلى وصوال  

 وكذلك المحتملة المخاطر مواجهة على لمساعدتها

 العاملة، المصارف لدى السيولة نسبة تغطية تشخيص

 للجهاز المستقر التمويل صافي نسبة مع الحال وكذلك

 .المصرفي

 نسبة رفع علىفي العراق  العمل يجري ،من جانب آخر

 المحلي الناتج نمو لتعزيز العراق في المصرفي العمق

 العالقة عفالناتجة عن ضومواجهة التحديات  اإلجمالي،

 متابعة خالل من الحقيقي والقطاع المصرفي القطاع بين

 اتمؤشر  على  المعتمد  المصرفي  االستقرار  مؤشر  من  كل

 الصرف مخاطرو المصرفي، التركزو ،المال رأس كفاية

   صول.األ جودة و االجنبية
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 من عدد إصدار على العراقي المركزي البنك عملكما 

المتوافق   التمويل  أدوات  ضوابط  منها  والتعليمات  الضوابط

المتوافقة مع  المصارف في المخاطر إدارة و ،مع الشريعة

 ،الشرعي والتدقيق الشرعية الرقابة هيئةو ،الشريعة

 111 بازل متطلبات وفق المال رأس كفاية معيارو

 للمصارف  المال  لراس  األدنى  الحدو   ،التقليدية  للمصارف

 ببيع التوسط شركات عمل نظيم المتوافقة مع الشريعة، وت

 إدارة نظام تعليماتإضافة إلى  األجنبية العمالت وشراء

 وفق العراقي المصرفي القطاع في األعمال استمرارية

 عمل وتعليمات، (ISO 22401) الدولية المواصفات

 فيما األجنبية، الحواالت خدمة لمزودي الثانويين الوكالء

 تعزيزفي العمل على  العراقي المركزي البنك يستمرس

 المالية الخدمات مستوى ورفع ،المالي الشمول مستوى

 .كافة المجتمع لفئات

على صعيد القطاع المالي، يركز البنك المركزي على تبني 

عدد من اإلصالحات لتطوير نظم الدفع الوطنية من خالل 

لبات األساسية توفير األطر القانونية والتنظيمية والمتط

 لتشجيع الخدمات المالية الرقمية بما يشمل:

العمل على إعداد قانون حماية مستهلكي الخدمات  (1

 المالية. 

 إصدار قانون المدفوعات العراقي. (2

دعم شركات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف النقال في  (3

تنويع خدماتها وتسهيل عمليات التحويالت لضمان 

المقدمة لشرائح المجتمع سهولة وصول الخدمات 

 كافة وبأسعار معقولة.

العمل على تطبيق الخدمات المالية الرقمية التي  (4

 تساهم في توسيع استخدام أدوات الدفع االلكتروني.

وضع األطر وخارطة الطريق لتنفيذ مشروع الهوية  (5

-eالرقمية وقواعد أعرف عميلك اإللكترونية )

KYC.) 

تعامالت التجارة اإللكترونية والمعامالت  تحفيز (6

ن خالل زيادة التحصيل والقبول المالية الحكومية م

 للدفعات اإللكترونية.

زيادة عدد المصارف المشاركة في النظام اإلقليمي  (7

لتسوية المدفوعات العربية البينية المرتبطة 

بالمعامالت االقتصادية واالستثمارية عبر الحدود بين 

 بية.الدول العر

 
 .النقدية السياسة تقرير(. 2020البنك المركزي المصري، ) 7

إصالح القطاع المصرفي العراقي وتعزيز مبدأ  (8

المنافسة، وتقليل عدد المؤسسات المالية من خالل  

 الدمج فيما بينهم.

زيادة الشمول المالي وتعزيزه من خالل استقطاب  (9

 أكبر عدد ممكن من المواطنين.

، تواجه السياسة النقدية تحديات كبيرة نظرا  اليمنفي 

ما يفرض ضغوطات على  ،ةلتطورات األوضاع الداخلي

. من شأن استمرار االختالالت الداخلية السياسة النقدية

والخارجية أن تؤدي إلى استمرار الضغوطات التي تؤدي 

إلى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العمالت األجنبية 

وتغذية الضغوط التضخمية خاصة في ظل فقدان 

   اج النفط.المتحصالت من النقد األجنبي بسبب توقف انت

 للنفط المستوردة العربية الدول. 2

عدد من  الجائحة انعكاسات في ظل مجموعةتبنت دول ال

اإلجراءات لتعزيز السيولة المصرفية. كما واصل عدد من 

هذه الدول تبني اإلصالحات الهادفة إلى التحول التدريجي 

 .نحو زيادة مستويات مرونة أنظمة الصرف

فيما يتعلق بطبيعة  للنفط المستوردة  الدول بين تباين هناك

األدوات المستخدمة للتخفيف من التداعيات الناتجة عن 

 على القيود تخفيف على دول اعتمدت حين ففي ،الجائحة

 انتهجت الجائحة، فترة  خالل الكلية االحترازية السياسات

 تعزيز على واعتمدت لذلك مغايرة  سياسات أخرى دول

بأدوات أخرى بما يتماشى مع حرضها على   النقدية  السيولة

 تعزيز السالمة المصرفية واالستقرار المالي.

 قد النقدية األوضاع أن إلى التقديرات تشير، (7)  مصر في

 بعد 2020 عام  من الرابع الربع خالل عام  بشكل استقرت

 ،2020 عام  من الثالث الربع خالل شهدته الذي التيسير

 350  بمقدار  العائد  ألسعار  التراكمية  التخفيضات  من  بدعم 

في ضوء هذه وسبتمبر.  شهري مارس في أساس نقطة

التطورات، سجلت مستويات السيولة المحلية ارتفاعا  

نحو مقارنة ب 2020عام  خاللفي المائة  19.7بنسبة 

 .2019في المائة في عام  13.3

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك جانب آخر،  من

خالل شهر مارس من  المركـزي المصـري في اجتماعهـا 

اإليداع واإلقراض على سعري عائد اإلبقاء  2021عام 

وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى لليلة 

على الترتيب. وكذلك في المائة  8.75و 9.25و  8.25

في   8.75 م عند مستوىوالخص  االئتمانعلى سعر  اإلبقاء  

 المائة.
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ع تحقيق معدل متسقة متعتبر مستويات العائد الحالية 

( نقطة مئوية 2±في المائة ) 7 التضخم المستهدف والبالغ

واستقرار   ،2022الربع الرابع من عام  خالل  في المتوسط  

النمو  معدالتعلى المدى المتوسط وكذا تحقيق  األسعار

 8غير التضخمية المستهدفة

 قيمة باستقرار العموم  في 2020عام  تميز، (9)تونس في

 عدة  افرضت  نتيجة  وذلك  األجنبية  العمالت  أهم   مقابل  الدينار

 ظل في التجاريالميزان  جزع تقلص أهمها من عوامل

 استمرار مقابل 19-كوفيد جائحة جراء الوارداتتراجع 

 بدعم من نسبيا   مرتفع بنسق األجنبية بالعملة موارد تدفق

 والعامة  الخاصة والتمويالت  بالخارج  التونسيين  تحويالت

  ما  هو و 2020 عام  بداية منذ تونس عليها تحصلت التي

 الصرف سوق في السيولة مستوى تحسين إلى أدى

 التي الرشيدة  النقدية السياسة بدورها ساهمت كما. المحلية

 حجم في التحكم   في 2019 منذ المركزي البنك انتهجها

 شجع ما وهو المحلية النقدية السوق على السيولة

 مقابلاألجنبية  العملة بيع على االقتصاديين المتعاملين

 ارتفع  الصدد،  هذا  في.  الوطنية  بالعملة  الثقة وعزز  الدينار

في المائة في عام  11.6( بنسبة M2) النقود عرض

السيولة في المائة لمعدل نمو  9مقابل ما يقارب  2020

 .2019المسجل عام 

 للمواد العالمية األسعار ارتفاع يؤثر أن المتوقع من

نتيجة  الوطني االقتصاد تعافي وبطء والطاقة األساسية

 من المتأتي ذلك السيما الخارجي لطلبالضعف النسبي ل

 على للجائحة المسبوقة غير والتداعيات ،اليورو منطقة

 للمواد اإلنتاج نسق استعادة  وتعثر ،السياحي القطاع

 المالية توازنات على الضغوط تعزز إلى االستخراجية

 على يبقي أن شأنه من ا، مالمدفوعات وميزان العامة

 من ما وهو االقتصادي تباطؤ رغم  التضخمية المخاطر

 النقدية السياسة لدى الحذر درجة من يرفع أن شانه

 .األسعار استقرار على المحافظة في للمساهمة

 الدينار صرف سعر تطور فإن المقبلة للسنوات بالنسبة

 الصرف بسوق السيولة وضع تغير من بكل مرتبطا   يبقى

 الجاري الميزان في العجز تحسن تواصل ومدى ،المحلية

 الدوالر مقابل اليورو صرف سعر تطور جانب إلى

 . العالمية السوق على األمريكي

 السياسات من حزمة تبني حديثا  ، تم السودانفي 

 وتوحيده  الصرف  سعر  نظام   إصالح  تستهدف  واإلجراءات

 هذا  في.  المدار  المرن  الصرف  سعر  نظام   انتهاج  خالل  من
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 المنشورات  من  عدد  المركزي  السودان  بنك  أصدر  اإلطار

 لتنفيذ الصرافة وشركات للمصارف الموجهة والضوابط

 ،2021  برايرشهر ف  من  اعتبارا    للدولة  اإلصالحية  الرؤية

األهداف  تحقيق في يساهم  بما الصرف سعر بتوحيد وذلك

 :التالية

 الموارد تحويلو الصرف سعر واستقرار توحيد −

 .الرسمي السوق الي الموازي السوق من

 بالخارج  العامليين  السودانيين  تحويالت  استقطاب −

 .الرسمية القنوات عبر

 .األجنبي االستثمار تدفقات استقطاب −

 اإلقليمية التمويل مؤسسات مع العالقات تعزيز −

 استقطاب يضمن بما الصديقة والدول والدولية

 .الجهات هذه  من والقروض المنح تدفقات

من   الخاص  والقطاع  والمصدرين  المنتجين  تحفيز −

 يمجز صرف سعر خالل وجود

 وجود من المضاربين استفادة  لمنع الثغرات سد −

 السوق في والسعر الرسمي السعر بين ما فجوة 

 .الموازي

 السودان ديون إعفاء على العمل في المساعدة  −

 الفقيرة الدول مبادرة  من باالستفادة  الخارجية

 .بالديون المثقلة

 المائة في 86.1 بواقع النقود عرض ينمو ان المتوقع من

 على 2022و 2021 عامي في المائة في 45.9و

 الالزمة السياسات على المركزي البنك سيركز. 10التوالي

 والعمل االقتصادي، االستقرار تحقيق متطلبات إلنجاح

تدعيم القطاع المصرفي من خالل تعزيز القواعد  على

 مواكبةالرأسمالية، وتبني األطر المحاسبية الدولية، و

، اإلرهاب تمويل ومكافحة األموال غسل متطلبات

 فعالية لضمان الالزمة التشريعية المتطلبات استكمالو

 .المركزي البنك واستقاللية

 المقبلة الفترة  في المركزي البنك يركزإضافة لما سبق، س

 :اآلتي على

 المباشر التمويل من الحدالمحلية و السيولة ضبط −

 .للحكومة المباشر وغير

 المصارف من الحكومية الحسابات تحويل −

 .المركزي لبنكإلى ا التجارية

 نظام  عمليات  الستكمال  المالية  وزارة  مع  التنسيق −

 . الموحد الخزانة حساب

 . اإللكتروني الدفع أدوات تفعيل −

10  IMF, (2021). “IMF Management Completes First 

Review of Staff-Monitored Program with Sudan”. 

March. 
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 األجنبي  النقد  على  الحكومي  الطلب  وترشيد  ضبط −

 عالقاتها تعزيز على المصارف ومساعدة 

 والمؤسسات المراسلة البنوك مع المصرفية

 ومدخرات تحويالت واستقطاب بالخارج المالية

 .بالخارج العامليين السودانيين

 ما  وهو  ،كبيرا    تراجعا    الفائدة  أسعار  سجلت  ،11المغرب في

 اعدس للسياسة النقدية. سالرئي  الفائدة  سعر  انخفاض  يعكس

 االئتمان على الطلب تشجيع على الفائدة  أسعار انخفاض

 متناهية المشروعات قطاع قبل من خاصة المصرفي

قروض   شهدت  المقابل  ي. فوالمتوسطة  والصغيرة   الصغر

الجائحة وما نتج عنها   نتيجة  ملحوظا    تباطؤا  القطاع العائلي  

في . الوظائف فقدان بسبب الدخل مستويات انخفاضمن 

للقطاع غير المالي   الممنوحة  تسهيالتالمحصلة، سجلت ال

 . (12)2020في المائة في عام  3.9زيادة بنسبة 

 ربع النقدي النشاط أداء مؤشرات شهدتفي المجمل 

بدعم من تدخالت البنك   الجائحة  فترة  خالل  ارتفاعا    السنوية

السيولة المحلية التي شملت من بينها  لتعزيزالمركزي 

خفض مستويات االحتياطي اإللزامي إلى صفر في المائة 

  معدل نمو السيولة المحلية ارتفع حيث ،2020في عام 

(M2 بنسبة )مقارنة مع  2020في المائة في عام  10.3

 .2019في المائة في عام  5.9

اريخ قرر مجلس إدارة بنك المغرب في اجتماعه المنعقد بت

اإلبقاء على سعر الفائدة الرئيسة مستقرا    2021مارس    23

في المائة بما يتسق مع توجهات البنك  1.5عند مستوى 

 .(13)لدعم النمو االقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية

على صعيد تعزيز االستقرار المالي  تم في إطار ترأس 

 المخاطر على واالشراف للتنسيق لجنة المغرب بنك

 المال، راس ألسواق المغربية الهيئة تضم التي النظامية

 ووزارة االجتماعي، واالحتياط التأمينات مراقبة وهيئة

 مجموعةاستحداث  اإلدارة وإصالح والمالية االقتصاد

 أزمة تشكلها قد التي للمخاطربالتتبع الوثيق  مكلفة عمل

 .بشكل اسبوعي المالي االستقرار على 19-وباء كوفيد

 مخاوف أي عن اآلن حتى المراقبة مؤشرات تكشف لم 

 القطاع  يخص  وفيما.  المالي  االستقرار  تهدد  أن  يمكن  كبيرة 

 ربحية على وخاصة األزمة، تأثير غم فر المصرفي،

 بفضل مرونته إظهار المصرفي القطاع يواصل البنوك

الجهات المعنية   تتخذها التي  الدعم وتدابير  القوية أساسياته

 المركزي للبنك واالحترازية النقدية السياسةبشكل عام، و

 على وجه الخصوص.
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 قطاع فقد شهد المصرفي، غير المالي للقطاع بالنسبة

 تفشي خاللمستويات أداء جيدة  المملكة في التامين

 عام من األولى التسعة األشهر في األقل على الجائحة،

 على لخسائر األزمة بداية في تعرض قدأنه  إال ،2020

 تدريجيا   تقلصت إال المحققة، غير القيمة فوائض مستوى

 مراقبة هيئة عملتفي هذا اإلطار، . في أعقاب ذلك

 القواعد من للتخفيف تدابير اتخاذ على بدورها التأمينات

الناتجة  المخصصات تكوين مجال في خاصة االحترازية

 .التوظيفات قيمة تراجع عن

 تحقيق في األردني المركزي البنك استمر ،14ردنألا في

 معتمدا    والمالي  النقدي  االستقرار  في  المتمثل الرئيس  هدفه

 استقرار في المتمثلة النقدية لسياسته الرئيسة الركيزة  على

 في األسعار ومستوى األردني الدينار صرف سعر

 األخرى أهدافه تحقيق في استمراره عن فضال   المملكة،

 المحلي االقتصادي النمو واستدامة تحفيز في المتمثلة

 اتباع في االستمرار على ذلك نطوي. التشغيل ومستويات

 العالمية االقتصادية التطورات بين يوائم  نقدي نهج

 . المحلية والمتغيرات واإلقليمية

 علىخالل أفق التوقع  االهتمام  سينصب ذلك مع بالتوازي

النوع  فجوة وتقليص المالي الشمول تعزيز في االستمرار

باالستفادة من  فيما يتعلق بنفاذ اإلناث للخدمات المالية

 الثقافة زيادة  في اإليجابية المساهمةالتطورات التقنية و

 والمتوسطة الصغيرة  الشركات دعم  جانب إلى المالية،

 االحتياجات مع تتناسب برامج وتطوير الصغر، ومتناهية

 ومساعدة  لهم،  الالزم   التمويل  لتوفير  القطاع  لهذا  االئتمانية

 سجالتهم وبناء تطوير في والشركات المشاريع أصحاب

 العمل فرص واستحداث خلق نحو وتشجيعهم  االئتمانية،

 .المحلي االقتصادي النمو استدامة في يساهم  بما الجديدة،

 البنك في النقدية السياسة قرارات اتخاذ عملية تأخذ

 مع والتنسيق الموائمة االعتبار بعين األردني المركزي

 في المتمثلة الرئيسة األهداف لتحقيق االحترازية السياسة

 من ذلك على االستدالل يمكن .والمالي النقدي االستقرار

 ذهاااتخ تم  التي واإلجراءات التدابير تطورات تتبع خالل

 ،19-كوفيد وباء فترة  وخالل الماضي، العقد مدار على

 توزيع لتأجيل العاملة البنوك المركزي البنك وجه حيث

 المالية، امراكزه لتعزيز 2019 لعام  المساهمين أرباح

 احتساب  لغايات  صفر  مخاطر  وزن  بمنح  قراره   إلى  إضافة

 الممنوحة والسلف القروض على المال رأس كفاية نسبة

 .(. المرجع السابق2021بنك المغرب، ) 13
: العربي النقد صندوق"(. 2021البنك المركزي األردني، األردن، )  14

 .ابريل ، "عشر الثالث اإلصدار -العربي االقتصاد آفاق تقرير استبيان
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 القطاعات لتمويل المركزي البنك برامج خالل من

 .والمتوسطة الصغيرة  والشركات الحيوية االقتصادية

في المائة في  5.8السيولة المحلية ارتفاعا  بنسبة  شهدت

 ، وشهدت2019في المائة في   4.8مقارنة مع    2020عام  

 تحسنا    المرخصة  البنوك  من  الممنوحة  االئتمانية  التسهيالت

 التسهيالت رصيد بلغ إذ ،2020 ام ع خالل ملحوظا  

مليار   26.3نحو    المرخصة  البنوك  من  الممنوحة  االئتمانية

بارتفاع  2019مليار دينار في عام  24.7دينار مقابل 

 في المائة. 7بلغت نسبته 

 نظام يمثل الصرف، أسعار في التطورات صعيد على

 الركيزة األمريكي الدوالر مع الثابت الصرف سعر

 خدمة في النظام  هذا ساهم . النقدية للسياسة األساسية

 الثقة تعزيز إلى وأدى فعال بشكل األردني االقتصاد

 يتماشى كما ،1995 عام  في اعتماده  منذ األردني بالدينار

 على  التوازني  الصرف  سعر  مع  الثابت  الصرف  سعر  نظام 

خالل أفق   المركزي  البنك  سيواصل  بالتالي.  الطويل  المدى

 كركيزة الثابتة الصرف سعر سياسة استخدام التوقع 

 . النقدية للسياسة

 البنية تطوير استكمال في سراعمن جانب آخر، يمثل اإل

 الرقمي الدفع أنظمة على تشتمل والتي التحتية المالية

 المالي،  الشمولدعم  و  الرقمي  التحول  استراتيجيات  لتعزيز

 توظيف  خالل  من  الحديثة  المالية  والخدمات  التقنيات  وتبني

من أبرز أولويات تطوير القطاع المالي  التقني االبتكار

التي يعمل عليها البنك المركزي بما يساعد على زيادة 

مستويات جودة الخدمات المالية المصرفية وغير 

المصرفية، ودعم أنشطة القطاع الحقيقي وجب 

 االستثمارات األجنبية.

 لتخفيف  األردني  المركزي  البنك  يتجه  لم   ذاته،  السياق  وفي

 بل الجائحة فترة  خالل االحترازية سياسته على القيود

 بأولوية المساس دون النقدية السيولة تعزيز على اعتمد

 وائم. األردني المصرفي الجهاز ومنعة متانة على الحفاظ

 القطاعات على التيسير تحقيق بين المركزي البنك بذلك

 يحتاجها التي السيولة وتوفير واالفراد االقتصادية

 المصرفي القطاع حماية مع بالتزامن المحلي قتصاداال

  . القوية اإلقليمية التنافسية ومؤشراته األردني

 اإلجراءات من جملة األردني المركزي البنك اتخذ

 على المستجدة  الجائحة تداعيات الحتواء االستباقية

في سياق جملة من اإلجراءات تم في إطارها  االقتصاد،

 مليار 2.5 بنحوالمحلي  القتصادا سيولةتعزيز مستويات 

 عالوة  ،(اإلجمالي المحلي  الناتج  من  المائة  في  8.1)  دينار
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 من المتضررة  والشركات العمالء على التخفيف على

 من العديد وغيرها المستحقة األقساط بتأجيل الجائحة

 . اإلجراءات

 يشهد واالقتصادية، المالية لألوضاع تبعا   ،( 15)لبنان في

 عند الرسمي الصرف سعر) صرف أسعار ثالثة السوق

 خلقها  التي  المنّصة  صرف  سعرة، ولير  1,507.5  متوسط

 من سلّة واستيراد بالليرة  الودائع لتسديد لبنان مصرف

 . (الموازية السوقصرف  وسعر ،الغذائية السلع

 من والطلب المصرفي بالقطاع الثقة زيادة  تعتبر

 والعمل رأسمالها، زيادة  أو/و تكوين بإعادة  المصارف

 األولويات  اهم   من  اللبنانية  العملة  صرف  سعر  توحيد  على

 الصدد،  هذا  في.  المركزي  لبنان  مصرف  عليها  يركز  التي

عام  من أغسطس شهر في تعميما   لبنان مصرف أصدر

 :ضرورة ب التجارية المصارف فيه وجه 2020

 ووضع  ومطلوباتها  لموجوداتها  عادل  تقييم   إجراء −

 الرأسمالية بالمتطلبات التقيد إلعادة شاملة خطة

 أجل  من   لبنان  مصرف  من  ةضالمفرو  واألنظمة

 . لديها السيولة تعزيز

 ألف 500 من أكثر حولوا الذين العمالء حث −

 ،2017 يوليو 1 من اعتبارا   الخارج إلى دوالر

 القيم من المائة في 15 توازي مبالغ إعادة  على

 لمدة مجّمد خاص حساب في وإيداعها المحولة

 رؤساء على أيضا   التعميم  ينطبق. سنوات خمس

 مساهمي وكبار إدارة  مجالس وأعضاء

 للمصارف التنفيذية العليا واإلدارات المصارف

 المعّرضين األشخاص من المصارف وعمالء

  من  المائة في 30 إعادة منهم  ُطلب الذين سياسيا ،

 . الخارج إلى محّول مبلغ أي

 فبراير في تنتهي مهلة اللإلزام المصارف خ −

 أي من حر خارجي حساب تكوينب 2021

 أي في يقل ال الخارج في مراسليه لدى التزامات

 لديه الودائع مجموع من المائة في 3 عن وقت

 . 31/7/2020  في هي كما األجنبية بالعمالت

 أو تكوين إعادة بغية لبنان مصرفل طلب قديم ت −

 نهاية في المطلوبة المستويات إلى رأسمالها رفع

 . 2021 العام  من األول الفصل

 تحويلتوجيه المصارف بإتاحة خيار للمودعين ب −

 إلى أو/و رأسمالها في أسهم  إلى لديها ودائعهم 

 ".ولالسترداد للتداول قابلة دائمة دين سندات"
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 أكثر ومنذ يواجه لبنان في النقدي القطاع ان ذكره  الجدير

تحديات متزامنة نتيجة التطورات الداخلية التي  سنة من

يمر بها االقتصاد المحلي التي زاد من حدتها التبعات 

وانفجار مرفأ لبنان في  19-وباء كوفيد أزمةالناتجة عن 

 بما أدى إلى زيادة مستويات  2020شهر أغسطس من عام  

 على ضغطتو االقتصادية القطاعات جميع في الركود

 .المصارف عمالءعكس على وان المصارف سيولة

على صعيد تعزيز االستقرار المالي والسالمة المصرفية، 

 تي" الالمصارف هيكلة إعادة  لجنة" لبنان مصرف أنشأ

 على المقترحة التعديالت دراسة مهامهامن بين  شملت

 الدولي المعيار بتطبيق المتعلق لبنان مصرف قرار

 المتعلق األساسي والقرار ،(IFRS9) المالية للتقارير

 في العاملة المصارف مال رأس لكفاية التنظيمي باإلطار

 هيكلة إعادة  دراسة اللجنة هذه  هام كما تشمل م. لبنان

 على الضرورية التعديالت اقتراحو اللبنانية، المصارف

 األداء ودراسة المصارف لعمل االحترازية الضوابط

 الالزمة الخطوات واقتراح اللبنانية للمصارف المالي

 .المصرفي القطاع سالمة على للحفاظ

زيادة مستويات السيولة المحلية  سجلت، (16)فلسطينفي 

في المائة في  3.1بنسبة لتنمو  2020خالل عام معتدلة 

في المائة لمعدل  2.8مقابل  2020الربع الثالث من عام 

، 2019نمو السيولة المسجل في نفس الفترة من عام 

مدفوعة بشكل رئيس بالنمو المسجل على صعيد صافي 

االئتمان المحلي السيما فيما يتعلق باالئتمان الموجه 

للحكومة لتمويل حزم التحفيز االقتصادي والتخفيف من 

حيث نمت التسهيالت  ،حدة أزمة احتجاز أموال المقاصة

في المائة  15.3الموجهة من المصارف للحكومة بنسبة 

، فيما تراجعت مستويات 2020الث من عام  خالل الربع الث

االئتمان الممنوح للقطاع الخاص في ظل الركود 

 االقتصادي المسجل خالل العام

 مستويات  تحقيق إلى  المركزي  البنك  يهدف ،موريتانيا في

 معدالت على والحفاظ لألسعار، العام  للمستوى مستقرة 

 التي  التحديات  بعض  ظل  في  معتدلة  مستويات  في  التضخم 

الستقطاب السيولة  المتمثلة النقدية السياسة إدارة  تواجه

 ستواصل التوقع أفق خالل خارج القطاع المصرفي. 

 العملة تسرب من للحد مساعيها الموريتانية الحكومة

 .النقدية السياسة فعالية لتحسين الرسمية القنوات خارج

 المركزي للبنك النقدية السياسة مجلس اجتماع في

 المجلس قرر ،2020 نوفمبر نهاية في المنعقد الموريتاني

 من للبنوك اإللزامية االحتياطيات على الفائدة  أسعار رفع

 
 ".تقرير التطورات النقدية( فلسطين. "2021سلطة النقد الفلسطينية، ) 16

 جميع على اإلبقاء مع المائة في 6 إلى المائة في 5

 االجتماع ناقش كما ،( 17)تغيير دون األخرى المعدالت

 حجم  لزيادة   المحتملة  االثار  أخرى،  مواضيع  إلى  باإلضافة

  .االستهالكية السلع أسعار على المصرفية السيولة

يُعد التحكم في إدارة السيولة النقدية من ، الصومال في

أولويات البنك المركزي الصومالي في الوقت الحالي في 

ظل التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

سوف ينصب تركيز السياسة النقدية تواجهها الصومال. 

خالل أفق التوقع على احتواء الضغوط التضخمية الناتجة 

التي شهدتها البالد خالل الفترة  عن عدد من العوامل

السابقة ومن أهمها أزمات هجوم أسراب الجراد والجفاف، 

ما يضغط على المستوى العام لألسعار ويستلزم تدخالت 

من قبل البنك المركزي الحتواء هذه الضغوطات في ظل 

تحدي الحاجة إلى تطوير أدوات السياسة النقدية بما يساعد 

 على تحقيق هذا الهدف.

البنك المركزي إجراءات واسعة   يتخذ لم ، جيبوتيي ف
لتيسير السياسة النقدية في ضوء صغر حجم القطاع المالي. 
تركز جهود البنك المركزي على تعزيز الرقابة 
المصرفية، وعلى تطوير أداة االحتياطي اإللزامي وتعزيز 

 توفر من خالل تحسين المخاطر إدارة  جراءاتإ
 .االئتمانية المعلومات

يرتبط الفرنك القُمري باليورو، وتتيح سياسة ، القٌمرفي 
سعر الصرف الثابت احتواء التضخم. وتحدد سعر فائدة 
الفرنك القُمري عند مستوى يفوق مؤشر اليورو لإلقراض 

نقطة مئوية الذي بقي عند   1.5( بنحو  Eoniaلليلة واحدة )
في  0.36-، بمتوسط 2015مستويات سالبة منذ أبريل 

استمرار . في ضوء التوقعات ب2018المائة في عام 
التيسيرية في االتحاد األوروبي  السياسة النقديةمسارات 

لمواجهة تحديات النمو االقتصادي  2020خالل عام 
من المتوقع أن ، 19-كوفيدبوباء والمستجدات المرتبطة 

 تحاكي أسعار الفائدة في جزر القُمر هذه التغيرات.

بيان مجلس السياسة النقدية عقب (،  2020)، كزي الموريتانيالمرالبنك  17

 . 30/11/2020اجتماعه غير العادي المنعقد يوم 
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 ( 2إطار رقم )

  19-وباء كوفيدتدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات 

 االقتصادات العربيةودعم تعافي 

 

، إذ قام من خالل هذه  االقتصاديةتداعيات ال، اتخذ البنك المركزي األردني جملة من اإلجراءات االستباقية الحتواء األردن في

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(، عالوة على التخفيف على    8.1مليار دينار )  2.5لالقتصاد بنحو  اإلجراءات بتوفير سيولة  

العمالء والشركات المتضررة من الجائحة بتأجيل األقساط المستحقة وغيرها العديد من اإلجراءات. كما قام البنك بتوفير برنامج 

من ضمنها الحرفيين والمهنيين وأصحاب المؤسسات الفردية، بإجمالي بلغ  تمويل ميسر يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة  

مال العامل وتغطية النفقات التشغيلية ومن ال مليون دينار أردني، مع إمكانية الحصول على االئتمان لهدف تمويل رأس 500

هذه القطاعات الستدامة نشاطها تدعيم أهمها  تحقيق عدة أهداف من على ضمنها الرواتب واألجور. ينطوي على هذا االجراء

 االقتصادي من ناحية والحفاظ على مستويات التشغيل والعمالة فيها.

من اإلجراءات للتيسير على الشركات واالفراد وتقوية مراكزهم المالية،   بالتوازي مع ذلك اتخذ البنك المركزي األردني عددا  

لفترة امتدت حتى ثالثة أشهر متتالية دون فرض غرامات أو  عمالهاعلى من خالل السماح للبنوك بتأجيل األقساط المستحقة 

سراعه في تعميم إفوائد تأخير، مع توفير إمكانية التأجيل وإعادة الجدولة حتى نهاية العام للفئات األكثر تضررا . إضافة إلى 

ئات القطاعات، وتخفيض الرسوم عليها ألسباب مالية تمثلت بتمديد فترات التسوية وفقا لف المرتجعةإجراءات تتعلق بالشيكات 

لى التصنيف االئتماني لهم. ولدعم القطاع الزراعي والمزارعين، قدم البنك قرضا  ذلك عؤثر أال يلتصل ألدنى مستوياتها، على 

مليون دينار، وسمح البنك للمؤسسة بتأجيل األقساط المستحقة على  300ميسرا  لمؤسسة اإلقراض الزراعي بقيمة بلغت 

 مزارعين مع إمكانية إعادة الجدولة للديون القائمة دون التأثير على التصنيف االئتماني.ال

 الوقائي   المال  رأس  من  أقصى  كحد  المائة  في  60  من  باالستفادة  البنوك  لجميع  السماح  إلى  المركزي  المصرف  اتجه   ،االمارات  في

  100 استخدام من المصرف قبل من نظامية أهمية ذات أنها على تصنيفها تم التي البنوك ستتمكن ذلك، إلى باإلضافة اإلضافي،

 التمويل  صافي  نسبة  بانخفاض  للبنوك  ُسمح   كما.  نظامية  أهمية  ذات  كبنوك  لها  المقرر  اإلضافي  الوقائي  المال  رأس  من  المائة  في

 في 90 يساوي أو أعلى بها الخاص المستقر التمويل صافي معدل يكون بحيث المائة، في 100 مستوى دون ما إلى المستقر

 بتكلفة تمويلي دعم هيئة في درهم مليار 50 مبلغ إلى إضافة. النشاط االقتصادي لدعم إضافية بمرونة البنوك لتزويد المائة،

 الديون تأجيل فترة تمديد الموجهة الشاملة االقتصادي الدعم خطة في المشاركة التمويل وشركات للبنوك يمكنوبحيث  صفرية

 يبلغ  السيولة تغطية لنسبة أدنى بحد لالحتفاظ الالزمة المرونة البنوك ُمنحت ذلك إلى باإلضافة. المستحقة الدفعات على والفائدة

 الحتياطي  اإلجمالية القيمة تقدر المجمل في. المائة في 7 إلى المؤهلة السائلة األصول لنسبة األدنى الحد وبخفض المائة في 70

 به  االحتفاظ البنوك علىالذي يتعين  المال  رأس مبالغ خفض تم كما. درهم مليار 95 بنحوسيتم تحريرها  التي النظامية السيولة

 . المائة في 25و 15 بين ما تتراوح بنسبة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة قروضها مقابل

انه يجب على جميع بنوك قطاع التجزئة وشركات التمويل وشركات التمويل  2020مارس  17المصرف في  أعلن  البحرينفي 

لمدة  جميع المواطنين البحرينيين والشركات المالية وغير المالية المقيمةبتأجيل تحصيل أقساط الديون المستحقة على  األصغر

جيل أقساط القروض إلى نهاية العام الجاري وتطبيق نفس فرض أي رسوم إدارية على طلب تأبدون  2020حتى نهاية عام 

لى  إأعلن المصرف عن تقديم السيولة المطلوبة كما األرباح. الشروط واالحكام القائمة على القروض من حيث سعر الفائدة او 

ة الى إصدار  باإلضاف ،في المائة 1.7إلى  الريبوالمصارف متى ما استدعت الحاجة وتخفيض سعر الفائدة على تسهيالت 

جراء تداعيات فيروس   المتأثرينالتوجيهات الالزمة بضرورة قيام المصارف بخطوات عملية لمساعدة الشركات واألفراد 

كورونا. تأتي هذه الجهود لضمان تحقيق االستقرار المالي واستمرار العمليات المصرفية بشكل طبيعي والتعاون في مساعدة 

 الجهات المتأثرة. 

التي تتمثل باألساس في تلبية أغلب احتياجات البنوك من  جراءات االستثنائيةإلاتخاذ العديد من ا إلىسارع البنك ، تونسفي 

لتمكينها من استعمال الموارد المتاحة لدى  المقدمة من قبل البنك المركزي السيولة عن طريق العمليات األساسية إلعادة التمويل 

إلعادة التمويل لفترة شهر من أجل دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودها لدرء تداعيات  لية جديدة  آ  وضعو .تكلفة قلبالبنك  

ليات إعادة تمويل البنوك ضمانات عمتيسير شروط استخدام  باإلضافة إلى    وضمان استمرارية نشاط تمويل القطاع الخاص.الوباء  

سات من االنتفاع بتأجيل أقساط ديونهم لدى البنوك بداية من  من طرف البنك المركزي التونسي. فضال  عن تمكين االفراد والمؤس

 .2020شهر مارس 



 2021أبريل   –تقرير "آفاق االقتصاد العربي " اإلصدار الثالث عشر 

 15          15                                                                                                                    العربي النقد صندوق

  

 (2إطار رقم )

  19-تدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات وباء كوفيد

 ودعم تعافي االقتصادات العربية

اإلجراءات الهادفة إلى دعم التعافي االقتصادي لكافة األنشطة وخصوصا  قام البنك المركزي السعودي بالعديد من ، السعودية في

مليار لاير ومن أهم تلك البرامج: برنامج  80المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة. حيث تجاوزت حزم التحفيز نحو 

 .وم نقاط البيع والتجارة االلكترونيةتأجيل الدفعات، وبرنامج تمويل اإلقراض، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وكذلك دعم رس

بفائدة صفرية لتعزيز مستويات السيولة في النظام المصرفي. كما قام البنك  لاير مليار 50كذلك قام البنك المركزي بضخ نحو 

ي اآلجل  المركزي بتفعيل عمليات السوق المفتوحة والتي بدورها تمنح المزيد من األدوات اإلضافية إلدارة مستويات السيولة ف

 .الصدمات االقتصادية على النظام الماليتأُثير البنك المركزي على تقييم مستوى المخاطر و ، بالتوازي مع حرضالقصير

، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات المتبناة على صعيد القطاع النقدي لدعم التعافي االقتصادي من جائحة فيروس العراقفي  

بيل المثال، تم  تأجيل األقساط المترتبة على المستفيدين من مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم كورونا المستجد، على س

، وإيقاف استيفاء لمدة ستة أشهر  نقاط البيعلغاء عمولة التجار عند استخدام أجهزة  إشهر، وأ  6المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة  

تريليون أشهر، وتعزيز سيولة المشروعات التي تم تمويلها سابقا  من مبادرة الـ  3الغرامات المالية المفروضة على المصارف لمدة  

من  .دينار، وتأجيل تنفيذ العقوبات والغرامات المترتبة على المصارف، ولمدة ثالثة أشهرخمسة ماليين دينار وبمبلغ ال يتجاوز 

  ي ف 13رية وذات الطبيعة الجارية لتكون نسبة )جانب آخر، تم تخفيض نسب االحتياطي االلزامي المفروض على الودائع الجا

الودائع اآلجلة  النسبة المفروضة على ن يتم االبقاء على أ ( أشهر على 6في المائة( لمدة ) 15المائة( للدينار العراقي فقط بدال  من )

إلى  وك المتوافقة مع الشريعة للمصارف التقليدية، فيما تصل النسبة المفروضة على الودائع اآلجلة للبنالمائة(  10) عند مستوى

. كما قام البنك المركزي بتقديم تسهيالت مصرفية من خالل إعادة جدولة القروض المصرفية لدى القطاع الخاص،  في المائة 5

لقروض القائمة والمستقبلية للقطاعات اسداد  آجالوباألخص المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضال  عن زيادة 

 تداعيات الفيروس، وتخفيض تكلفة االقتراض.تأثرا  بكثر ألا

ا ضوابط التمويل، لألفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات االقتصادية الكويتفي  ، وأخذ ا بعين االعتبار أيض 

للجنة التوجيهية ، والتي تم وضعها بناء  على توصية ا2020أبريل    20المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الصادرة في  

العليا للتحفيز االقتصادي التي يرأسها محافظ بنك الكويت المركزي، يكون بنك الكويت المركزي بذلك قد وضع حزمة تيسيريه 

ا بإجراء تخفيض في سعر   متكاملة على صعيد السياسات النقدية والرقابية والمالية. وفي ذات االتجاه قام بنك الكويت المركزي أيض 

سعار التدخل في السوق النقدي وهي إجراءات متكاملة تُعزز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الريبو وأ

ا الطلب على القروض تجنبا  ألي انكماش اقتصادي.  االقتصاد الوطني، وبما يُعزز أيض 

زيادة الطلب على العملة المحلية لمواجهة االرتفاعات في ، تمثلت أبرز انعكاسات الجائحة على صعيد القطاع النقدي ليبيافي 

كذلك من   .سعار السلع في االسواق المحلية، وتعثر بعض المقترضين من اإليفاء بالتزاماتهم اتجاه بعض المصارفأ في المسجلة 

لتي انعكست في ا 19-كوفيدوباء أبرز انعكاسات الجائحة على صعيد القطاع المالي الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة 

انخفاض إيرادات النفط الخام، وانخفاض االيرادات غير النفطية بسبب تراجع النشاط االقتصادي بسبب اغالق المنافد البرية  

منها  التداعيات الناتجة عن الوباءلى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لتخفيف حدة إما دعا البنك المركزي ، والجوية والبحرية

لقضاء على السوق الموازي،  للى سبيل المثال التشجيع على استخدام طرق الدفع اإللكترونية، وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي  ع

 جراءات فتح االعتمادات المستندية.إ وتسهيل

القتصاد اللبناني". تهدف مبادرة اإلنقاذ لدعم ا  قراره إطالق "صندوق األوكسجين  2020أعلن مصرف لبنان في مارس    لبنان،  في

هذه إلى توسيع نطاق التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل لمساعدة الشركات الصناعية اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم على  

ستثمرين مليون دوالر بدعم من مصرف لبنان وعدد من الم  750تمويل الصادرات وواردات المواد األولية من خالل جمع حوالي  

العائلية. يتم ذلك بالشراكة مع المصارف اللبنانية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين   والشركاتنمائية  إلالدوليين ومؤسسات التمويل ا

اللبنانيين ووزارة الصناعة. يقضي القرار بإنشاء منصة مقّرها أوروبا تستند على مزيج من صندوق مخصص للتسهيالت االئتمانية 

 (. fintechمالية ) تقنياتوشركة 
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 ( 2طار رقم )إ

  19-وباء كوفيدتدخالت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للحد من تداعيات 

 االقتصادات العربيةودعم تعافي 

 

 100لبنان بتقديم تسهيل  مؤقت لالستيراد بقيمة من شأن هذا الصندوق توفير حّل  دائم  الستيراد المواد االولية، بعد قيام مصرف 

معلنا  أنه سيوفّر نسبة العام الماضي ي السياق نفسه، أصدر مصرف لبنان تعميما  ف .2020مليون دوالر للقطاع الصناعي فبراير 

  100بحد  إجمالي مقداره  في المائة من قيمة المواد األولية المستوردة بالعمالت األجنبية تلبية  لحاجات المؤسسات الصناعية 90

في محاولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية األساسية وبالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتجارة، أصدر مصرف  و  مليون دوالر.

ذائية لتمويل استيراد المواد الغأجنبية  أبلغ فيه المصارف العاملة في لبنان بأنه سيوفّر لها عمالت العام الماضي لبنان تعميما  

كما طلب مصرف لبنان مؤخرا  من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في   .ةاألساسية والمواد الخام الالزمة للصناعة الغذائي

في حال حصول تأخر في سداد ديونهم أو تجاوزهم  الوباءلبنان عدم تخفيض تصنيف ديون العمالء المتأثرين سلبا  نتيجة انتشار 

 هذا الوضع. نتيجة لسقوف التسهيالت الممنوحة لهم، مع إمكانية إعادة جدولة السندات المستحقة غير المدفوعة 

 

 الشركات تستهدفما بعد األزمة، لاالقتصادي  دعم التعافي، تم إرساء آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة المغربفي 

إطالق منتجات جديدة لضمان القروض بمعدالت فائدة ال تتعدى تم في هذا اإلطار، . جراء الوباءالتي تضررت العامة والخاصة 

سنوات وفترة تأجيل مدتها سنتين. تشمل   7نقطة أساس، وذات أجل تسديد يصل إلى    200  ا  سعر الفائدة الرئيس لبنك المغرب زائد

 :هذه المنتجات ما يلي

في  95بنسبة ماليين درهم  10التي يقل رقم معامالتها عن روض الموجهة لدعم تعافي الشركات متناهية الصغر ضمان الق −

 المائة.

 . الشركةفي المائة حسب حجم  90في المائة و 80تراوح بين ضمان القروض الموجهة لدعم تعافي باقي الشركات بنسبة ت −

بما يشمل مليون درهم للمشروع الواحد،  50محدد سقفه في دعم تعافي المشروعات العقارية  القروض الموجهة إلى ضمان −

 .المشاريع سواء التي سبق أن حصلت على قرض عقاري أو تلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي

ض قواعده. وبشكل خاص  المغرب تبسيط بع  على الصعيد االحترازي، ومن أجل تعزيز قدرة البنوك على منح القروض، قرر بنك

 ك بما يلي:مح للبنوسُ 

بهذا استفادت من التأجيل المؤقت لمدفوعات القروض، ومد العمل  الترخيص بإرجاء تكوين مخصصات تغطية القروض التي   −

 2020 ديسمبر 31إلى غاية  الفعالياتي الحفالت ومنظمي لاإلجراء بالنسبة لقطاع السياحة وأنشطة ممو

لمستويات القانونية   ، من خالل تحديد المعدالت الدنيالمدة سنة  نقطة أساس  50حدود  الدعامة التحوطية لرأس المال بتخفيض،   −

في المائة   11.5لشريحة رأس المال األساسي، وفي المائة بالنسبة  8.5رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر عند مستوى 

 .الحقا   تقييم جدوى تمديد هذا اإلجراءألصول المرجحة بالمخاطر مع لنسبة اإلجمالية لنسبة رأس المال لبالنسبة ل

فقد تم تخفيفه بالفعل قبل األزمة الصحية وتم تحديد مستواه عند صفر  فيما يتعلق بنسبة رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية −

 في المائة. 
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  العربية للدول الكلي االقتصادي األداء (:4شكل رقم )

 (2020) لتطورات النقدية والمصرفيةا

  2020في المائة عام  11ارتفاعا  إلى شهد معدل نمو السيولة المحلية 

 عاكسا  االتجاهات التوسعية للسياسة النقدية في معظم الدول 
 ( %معدل نمو السيولة في الدول العربية )

النقدية في عكس ارتفاع معدل نمو السيولة االتجاهات التوسعية للسياسة 
 معظم الدول العربية لدعم التعافي

(%)  فرادى معدل نمو السيولة في الدول العربية  

 

  أبريل-بيانات، واستبيان تقرير آفاق االقتصاد العربيالالمصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة  
2021 .  

  أبريل-االقتصاد العربيبيانات، واستبيان تقرير آفاق  الالمصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة  
2021 .  

ساهمت االتجاهات التوسعية للسياسة النقدية في دعم مستويات االئتمان 
 الممنوح للقطاع الخاص في بعض الدول العربية

 نسبة تغير االتئمان الممنوح للقطاع الخاص )%( 

 
  أبريل-العربي  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر

2021 . 

 في ظل بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات منخفضة

 نقطة مئوية()سعر فائدة السياسة النقدية في بعض الدول العربية 

 

 
: البنوك المركزية العربيةالمصدر  

 

وهو ما انعكس على أسعار فائدة سوق تعامالت ما بين البنوك وعزز منح 
 االئتمان

 )%( ألجل ثالثة أشهر أسعار فائدة سوق تعامالت ما بين البنوك

 

 
  أبريل-العربي  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر

2021 . 

 فيما تباينت اتجاهات تغير الودائع المحلية في الدول العربية

 %() ( 2020-2019)  تغير الودائع المصرفية معدل 

 
 

-العربي  االقتصاد  آفاق تقرير واستبيان البيانات،  قاعدة العربي،  النقد صندوق:  المصدر
 . 2021 أبريل
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ي السيولة المحلية  
 
 معدالت النمو ف

(2020-2015) 

       

 . M3 النقدي المعروض تمثل التي وتونس السعودية باستثناء الدول،  لكافة M2  النقدي المعروض تمثل*  

 .العربية النقد ومؤسسات المركزية المصارف بيانات إلى استنادا   العربي النقد صندوق: المصدر
   

      

 (نسبة مئوية)       

 معدل نمو السيولة المحلية )%(*  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 11.10 6.82 5.56 8.98 8.65 5.88 مجموع الدول العربية 

 5.80 4.83 1.22 0.25 4.02 8.09 األ  ر  د  ن 

 4.60 8.00 2.53 4.14 3.26 5.45 اإلمـــــارات 

 3.50 11.13 2.37 4.20 1.25 2.95 البحريــــــن 

 11.60 8.92 6.51 11.64 8.00 5.40 تونـــــــــس

 11.80 1-- 11.10 8.38 0.82 0.13 الجزائـــــــر

 .. 1.92 4.54- 20.00 8.60 18.64 جيبوتـــــــي

 8.60 7.09 2.69 0.30 0.79 2.50 الســــعودية 

 58.30 58.93 111.89 68.35 29.00 20.46 الســـــودان 

 12.10 8.53 0.02- 2.58 7.00 9.25- العــــــــراق

 8.9 2.05 8.25 4.18 1.84 10.02 ُعمــــــــــان

 13.90 5.54 2.46 12.73 9.91 8.17 فلسطيــــــن

 3.80 2.48 6.52- 21.26 4.57- 3.44 قطــــــــــــر

 3.80 1.24- 3.97 3.84 3.52 1.67 الكويـــــــت 

 2.03 4.85- 1.95 3.85 7.96 5.06 لبنـــــــــــان

 15.90 2.01- 0.56- 15.59 22.54 17.79 ليبيــــــــــــا

 19.70 13.28 13.30 20.92 39.00 18.61 مصـــــــــــر

 5.55 4.74 5.69 المغـــــــرب
4.06 

5.5 
3.72 10.30 

 .. 10.02 12.79 12.51 16.80 0.37 موريتانــيــا 

 30.50 2.02 50.93 28.69- 17.40 13.32 اليمــــــــــن

 
     

 

 

 



 

 

 


