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 تـقدیـم

  عن  ةالعمل المنبثق في إطار أعمال اللجان وفرق  یـصدر ـصندوق النقد العربي
أوراق عمل   مجلس محافظي المصــارف المركزیة ومؤســســات النقد العربیة

أولویة للمصـارف  ذات   ،تناقشـھا ھذه اللجان والفرق  وقضـایا  اضـیعتتناول مو
النقد العربي ـضمن ممارـستھ  . إـضافة إلى ذلك، یعد ـصندوق  المركزیة العربیة

ــطـتھأل ـكأـماـنة فنـیة لـھذا المجلس، ـعدداً من التـقاریر واألوراق في مختلف   نشــ
ــرفیة تتعلق   ــات    بعملالجوانب النقدیة والمص ــس ــارف المركزیة ومؤس المص

اذ القرارات  ــھـیل اتـخ اریر واألوراق من أـجل تســ د ـھذه التـق ة. تـع د العربـی النـق
في ضوء ما تضمنتھ األوراق والتقاریر  والتوصیات التي یصدرھا المجلس. و

من معلومات مفیدة عن موضـوعات ذات صـلة بأعمال المصـارف المركزیة، 
أنھ من المناسـب أن تتاح لھا أكبر فرصـة من النشـر الموقر  فقد رأى المجلس 

ة التي تتـضمن األوراق لوالتوزیع. لذلك، فقد باـشر الـصندوق بنـشر ھذه الـسلـس
ادة المح لى جانب التقاریر واألوراق التي تعدھا اللجان إافظین  التي یقدمھا الـس

والـصندوق حول القـضایا النقدیة والمـصرفیة ذات األھمیة. یتمثل الغرض من 
ــي  ــایا. فالھدف الرئیس ــر، في توفیر المعلومات وزیادة الوعي بھذه القض النش
ــوع.   منـھا ھو تزوـید الـقارئ ـبأكبر ـقدر من المعلوـمات المـتاـحة حول الموضــ

صــرفیة  لمة على تعمیق الثقافة المالیة والنقدیة والأن تســاعد ھذه الســلســمل  أن
 العربیة.

 وهللا ولي التوفیق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحمیدي
 المدیر العام رئیس مجلس اإلدارة
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صندوق النقد العربي 2022

حقوق الطبع محفوظة 

یعد خبراء الدوائر الفنیة بصندوق النقد العربي دراسات اقتصادیة، وأوراقا بحثیة، یصدرھا  

الصندوق وینشرھا على موقعھ الرسمي بشبكة االنترنت. تتناول ھذه اإلصدارات قضایا تتعلق  

بالسیاسات النقدیة والمصرفیة والمالیة والتجاریة وأسواق المال وانعكاساتھا على االقتصادات  

العربیة . 

اآلراء الواردة في ھذه الدراسات أو األوراق البحثیة ال تمثل بالضرورة وجھة نظر صندوق  

النقد العربي، وتبقى معبرة عن وجھة نظر معد الدراسة . 

ال یجوز نسخ أو اقتباس أي جزء من ھذه الدراسة أو ترجمتھا أو إعادة طبعھا بأي صورة  

دون موافقة خطیة من صندوق النقد العربي، إال في حاالت االقتباس القصیر بغرض النقد  

والتحلیل، مع وجوب ذكر المصدر . 

توجھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي:  

قسم تطویر القطاع المالي –  الدائرة االقتصادیة  

صندوق النقد العربي  

ص.ب. 2818 –  أبو ظبي –  دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

  + ھاتف:  97126171765

 economic@amfad.org.ae; fsd@amfad.org.ae  :البرید االلكتروني

Website: https:��www.amf.org.ae/ar
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6أھداف الدراسة أوالً: 

7الدول العربیةأثر أزمة فیروس كورونا على االستقرار المالي في ثانیاً: 

10 زمة العربیة للتخفیف من آثار األ  النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  إجراءات  ثالثاً:

25جراءات الحكومیة للتخفیف من آثار جائحة كورونا اإل اً:رابع

26  واالقتصادي المالي ثراأل لتخفیف الخاص  القطاع مبادرات اً:خامس

في  التحدیات    سادساً: المصرفي  وغیر  المصرفي  القطاع  واجھت  التي  والمخاطر 

 التعامل مع أزمة فیروس كورونا 
27

30 إدارة أزمة فیروس كورونا والدروس المستفادة على صعید البنوك المركزیة  سابعاً:

 ً 33: الخالصة والتوصیات ثامنا

36قائمة المصادر والمراجع 
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 1مقدمة 
 

تبعات  اال زالت   تُعاني من  العالم   المستجد نتشار فیروس كورونا  إقتصادات 
قتصاد العالمي، الذي الذي طال مختلف القطاعات، حیث سبب صدمة شدیدة لإل

لى تحول معدالت النمو العالمي نحو معدالت سالبة بشكل حاد، إأدى بالفعل  
 رافيھذه األزمة لیست كباقي األزمات السابقة التي كان لھا نطاق جغ  كون

 . محدد، دون توسع مادي أو تأثیر بشري وزمني
 

قتصادي  إمما ال شك فیھ أن تداعیات الفیروس لم تكن تؤثر على قطاع أو جانب  
لیشمل  إمعین، بل   تأثیرھا  تأثر بذلك جانبي  جوانب اإل  كافةمتد  قتصاد حیث 

اإل حاالت  فبعد  متواٍز،  وبشكل  معاً  والطلب  النمو  العرض  وتوقعات  نتعاش 
أن ظھور    اشھدتھ  التيالمتفائلة   إال  األزمة،  قبیل حدوث  االقتصادات  معظم 

النمو االقتصادي، وعّرض   الدول إفیروس كورونا وتفشیھ قّوض  قتصادات 
 نعكست سلباً على القطاعات اإلنتاجیة. إلصدمات غیر مسبوقة 

 
نتشاره وسط إرعة  باستمرار تعمق أزمة فیروس كورونا وسفي ھذا اإلطار،  

الزمني إل المدى  توجیھ  عدم وضوح  الدول في  الجائحة، تصبح حاجة  نتھاء 
لحاحاً لمواكبة التغیرات غیر المواتیة نتیجة إأكثر    دعمھا قتصادیة وسیاساتھا اإل

 . وتحقیق التنمیة المستدامةقتصادي  ستقرار المالي واإلاألزمة، وذلك لتعزیز اإل
 

، في ظل قیام المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة باتخاذ  تقدموفقاً لما  
 ھمقتصاداتإبھدف إعادة  إبان األزمة  العدید من اإلجراءات التحفیزیة والوقائیة  

نحو تحقیق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص    ،إلى مسارھا الطبیعي
ذه اإلجراءات  ، ومن باب تقییم مدى التقدم في ھاإلجتماعیة  عمل لجمیع الفئات 

 
تشكر أمانة فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة، سلطة النقد الفلسطینیة على إعداد مسودة      1

 الورقة. 
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الدول واجھت  التي  التحدیات  أبرز  لتحقیق   العربیة  وتحدید  سعیھا  إطار  في 
اإل القطاعات  دعم  بین  وبعد  التوازن  المالي،  القطاع  متانة  وتعزیز  قتصادیة 

قام صندوق النقد العربي بالتعاون  نقضاء أكثر من عام على ظھور الجائحة،  إ
للوقوف  عمل  مع فریق عمل االستقرار المالي في الدول العربیة بإعداد ورقة  

أزمة أثر  المستجد    على  كورونا  في    علىفیروس  المالي  الدول االستقرار 
لى إستبیان تم توزیعھ على المصارف المركزیة ومؤسسات  إإستناداً    ،العربیة

 . رض النقد العربیة لھذا الغ
 

 أھداف الدراسة أوالً: 
 

حول آثار وتداعیات أزمة فیروس    عدد من الدراسات صندوق النقد العربي    أعد 
المالي واإلعلى اإلالمستجد  كورونا   قتصاد الكلي في الدول العربیة،  ستقرار 

نظراً   .سیاسات وإجراءات الدول في التعامل مع ھذه الجائحة  إضافةً إلى دراسة
تقوم زمة فیروس كورونا،  أنتھاء  لضبابیة المشھد وعدم وضوح البعد الزمني إل 

بما یساھم في    ،إجراءاتھا بشكل مستمر  وتقییم  الدول العربیة بمراجعة وتحدیث 
ھذه   ي.تھدفاالقتصاد لى تحقیق التعافي  إتخفیف حدة آثار ھذه األزمة وصوالً  

 : إلىالدراسة 
على االستقرار المالي  المستجد  الوقوف على أثر أزمة فیروس كورونا   .1

 في الدول العربیة.
التعرف على أھم اإلجراءات والتدابیر المتخذة من أجل التخفیف من  .2

 تداعیات أزمة فیروس كورونا في الدول العربیة. 
العربیة   .3 الدول  الخاص في  القطاع  آثار أزمة  بیان دور  للتخفیف من 

 فیروس كورونا. 
الوقوف على أھم التحدیات والمخاطر التي واجھت القطاع المصرفي   .4

 وغیر المصرفي في الدول العربیة. 
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و .5 خطط  المصارف إتوصیف  قبل  من  المتخذة  التعافي  ستراتیجیات 
المركزیة ومؤسسات النقد العربیة في ضوء التقییم المستمر لتداعیات 

 ءات المتخذة بالخصوص.األزمة واإلجرا
المستجد على  تلخیص   .6 فیروس كورونا  أزمة  المستفادة من  الدروس 

 ة.العربی ومؤسسات النقد صعید سیاسات البنوك المركزیة 
 

في ھذا السیاق، تم إعداد إستبیان للوقوف على مرئیات المصارف المركزیة 
فیروس  أزمة  من  الُمستفادة  الدروس  بخصوص  العربیة  النقد  ومؤسسات 

تم   تحلیل ردود  كورونا المستجد على صعید تعزیز االستقرار المالي، حیث 
ستبیان، وتفسیر  الدول العربیة في ضوء البیانات التي تم جمعھا من خالل اإل

 النتائج. 
 
 

 2أثر أزمة فیروس كورونا على االستقرار المالي في الدول العربیة ثانیاً: 
 

ً بعد أكثر من   ال یزال  ،  من ظھور جائحة فیروس كورونا المستجد   عامین تقریبا
قتصادات وأسواق الدول المتقدمة والدول إزمة على  األالعالم یعاني من آثار  

سواء  النامیة حد  ھامة  على  اقتصادیة  قطاعات  التداعیات  ھذه  طالت  وقد   ،
من أھمھا السیاحة والتجارة الخارجیة والطاقة والصناعة، األمر الذي   ،وحیویة

ً تحد شكل   ذلك في   ،قتصادیة في مختلف الدولأمام صناع السیاسات اإل  اً كبیر  یا
 محاولة إیجاد السبل والحلول للتخفیف من آثار األزمة.  

 

مقارنةً    2020في عام  %  3.1نكمش االقتصاد العالمي بمعدل  إ  في ھذا اإلطار،
، أما في الدول العربیة فقد كان التراجع أكثر 2019عام  في  %  2.8  بحوالي 

 
الجزء:     2 بیانات ھذا  العربیة (مصدر  الدول  في  المالي  اإللكترونیة  2021تقریر االستقرار  والمواقع   ،(

 للمصارف المركزیة. 
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 بعام  مقارنةً   2020في المتوسط في عام  %  4.2  النسبةمن ذلك، حیث بلغت  
2019 . 

 

) العربیة  الدول  في  المالي  االستقرار  تقریر  اإللكترونیة  2021المصدر:  والمواقع   ،(
  للمصارف المركزیة

 
اإل النمو  معدل  تراجع  من  الرغم  أن  على  إال  العربیة،  الدول  في  قتصادي 

تبین أن  مؤشرات اإل المالي ال زالت  تتمتع إستقرار  قتصادات الدول العربیة 
استطاعت  باإل التي  فیھا،  المالیة  النظم  متانة  بسبب  األزمة إستقرار،    حتواء 

 متصاص الصدمات الناتجة عن تداعیات األزمة. إو
الجدول التالي یبین المؤشر التجمیعي والمؤشرات الفرعیة لالستقرار المالي  

 ):  2020- 2018خالل الفترة ( في الدول العربیة
 
 

 ) 2020-2018خالل الفترة ( : معدل نمو الناتج المحلي االجمالي في الدول العربیة1رقم  الشكل
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 في الدول العربیة : المؤشر التجمیعي والمؤشرات الفرعیة لالستقرار المالي  1  جدول رقم 
 ) 2020-2018خالل الفترة (

 2020 2019 2018 المؤشر

 0.214 0.294 0.260 مؤشر القطاع المصرفي
 0.116 0.138 0.120 مؤشر االقتصاد الكلي 

 0.150 0.071 0.087 مؤشر سوق رأس المال
 0.007 0.061 0.080 المالیة مؤشر الدورة 

المؤشر التجمیعي لالستقرار المالي 
 0.487 0.564 0.548 في الدول العربیة

 .)2021المصدر: تقریر االستقرار المالي في الدول العربیة (

 
) رقم  الجدول  أعاله،2یُبین  اإل  )  مؤشر  التجمیعي  تراجع  المالي  في ستقرار 

  .2019في عام    0.564مقارنةً مع    2020في عام   0.487لى  إالدول العربیة  
مقارنةً    2020نقطة في عام    0.116لى  إقتصاد الكلي  تراجع مؤشرات اإل  بسبب 

عام    0.138مع   في  فیروس  ،  2019نقطة  ألزمة  السلبیة  لآلثار  نتیجةً  ذلك 
قتصادیة المختلفة، وتكبد الحكومات تكالیف ونفقات  كورونا على األنشطة اإل

قتصادیة وعلى زمة والحفاظ على دیمومة الحیاة اإلآثار األ   مالیة كبیرة لمواجھة 
والنقدي.اإل المالي  من إإضافة    ستقرار  المصرفي  القطاع  مؤشر  تراجع  لى 

، نتیجةً لتراجع  2020نقطة في عام  0.214لى  إ  2019نقطة في عام    0.294
 قتصادي.ئتمان المصرفي في تمویل النشاط اإلمساھمة اإل 
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 في الدول العربیة: المؤشر التجمیعي والمؤشرات الفرعیة لالستقرار المالي  2الشكل رقم  
 ) 2020-2018خالل الفترة (

) العربیة  الدول  في  المالي  االستقرار  تقریر  اإللكترونیة  2021المصدر:  والمواقع   ،(
 للمصارف المركزیة 

 

للتخفیف من   النقد  ومؤسسات  المركزیة  المصارف  إجراءاتثالثاً:   العربیة 
 زمة آثار األ

التي   والتدابیر  اإلجراءات  ومؤسسات إتنوعت  المركزیة  المصارف  تخذتھا 
البعض منھا قام  حیث قام  النقد العربیة للتخفیف من آثار أزمة فیروس كورونا،  

التداعیات  حتواء  قتصاد إللى توفیر السیولة النقدیة لإلإبتطبیق إجراءات تھدف  
قتصاد  واآلثار المالیة لألزمة، ومنھا من قام باتخاذ إجراءات لتمكین وإنعاش اإل

 . الوطني ودعم القطاعات األكثر تضرراً من الجائحة
 تتلخص أبرز اإلجراءات المتخذة في الدول العربي في اآلتي:   
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 تأجیل مستحقات/ أقساط القروض. -
ى توفیر التمویل الالزم للمشاریع  إلقتصادیة ھادفة  إإطالق برامج وخطط   -

والقطاعات األكثر تضرراً من األزمة، بأسعار فائدة منخفضة، وإجراءات 
 وشروط میسرة.  

 ئتمان. تخفیض أسعار الفوائد على اإل -
التنظیمیة  اإل - المتطلبات  بعض  من  المستقر [عفاء  التمویل  صافي  نسبة 

(NSFR)  ونسبة تغطیة السیولة ،LCR) ([. 
 عفاء من بعض الرسوم والعموالت. اإل -
 ئتمان، وزیادة مقدار السحب واالیداع الیومي.  زیادة سقوف بطاقات اإل -
 لزامي. حتیاطي النقدي اإلتخفیض نسبة اإل -
تطبیق اإلجراءات الصحیة والوقائیة في التعامالت المالیة، وتفعیل خطط   -

 عمال. ستمراریة األ إ
 

إجراءات المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة للتخفیف    یخص فیما  
بتفعیل أو تحریر البنك المركزي األردني  لم یقم  ،  من آثار أزمة جائحة كورونا 

، نذكر  لوجود إجراءات بدیلة  نظراً أي من أدوات السیاسة االحترازیة الكلیة،  
 منھا ما یلي: 

نقطة أساس   150تخفیض أسعار الفائدة على أدوات السیاسة النقدیة بواقع   .1
   .قتصادیةنشطة اإلالتمویل وخدمة الدین لكافة األ تكلفةبھدف تخفیض 

 
من خالل تخفیض    ،ملیون دینار  1,050للبنوك بمبلغ  ضخ سیولة إضافیة   .2

، وعقد في المائة  5لى  إ  في المائة  7لزامي من  حتیاطي النقدي اإلنسبة اإل
اإلإ لتوفیر  البنوك  مع  الشراء  إعادة  للقطاعین تفاقیات  التمویلیة  حتیاجات 

 العام والخاص.  
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القطاعات   .3 ودعم  لتمویل  المركزي  البنك  برنامج  تعلیمات  تعدیل 
 ، على النحو التالي:  قتصادیةاإل
للمشاریع    في المائة  1لى  إ  في المائة  1.75تمویل من  التخفیض كلف   -

للمشاریع في    في المائة   0.50لى  إ  في المائة  1داخل العاصمة، ومن  
مستھدفة بأسعار مما مكن البنوك من إقراض القطاعات ال  ،المحافظات 

  3للمشاریع المستفیدة داخل العاصمة و   في المائة  4فائدة ال تزید عن  
 للمشاریع المستفیدة في المحافظات األخرى.  في المائة

زیادة اآلجال المتاحة للسلف لكافة القطاعات المستھدفة ضمن البرنامج  -
 . سنوات  10لى إوتوحیدھا لكل المحافظات لتصل 

مع    ،دینار أردني  ملیون  3لجمیع القطاعات لیصبح  رفع سقف السلف   -
بسقف   والنقل  المتجددة  الطاقة  قطاعي  على  دینار    ملیون  4اإلبقاء 

 .أردني
ملیون    700  لىإوصلت   إطالق برنامج البنك المركزي التمویلي بقیمة -

 .دینار أردني وبكفالة الشركة األردنیة لضمان القروض 
تسھیالت من خالل برنامج تمویل ودعم القطاعات  تقدیم البنك المركزي   -

بمبلغ  اإل دینار    307.4قتصادیة  القطاعات أردني  ملیون  لمختلف 
 . المستھدفة في البرنامج

ضمان   - برنامج  تغطیة  وزیادة  القروض  ضمان  عموالت  تخفیض 
لبرنامج   التأمینیة  التغطیة  نسبة  ورفع  والصادرات،  المحلیة  المبیعات 

برنامج البنك  في  ،یة ورفع نسبة تحمل المخاطرضمان المبیعات المحل
الصادرات  إلضمان  ،  المركزي المائة  100لى  إئتمان  لدعم    في 

 ستمراریة الصادرات.إ
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اإل   - األقساط  اإلئ تأجیل  القطاعات  لعمالء  المتأثرة تمانیة  قتصادیة 
 فراد. أمن شركات و زمةاألتداعیات ب

على   - المستحقة  والفوائد  األقساط  الزراعيتأجیل  اإلقراض  ، مؤسسة 
 زمة. بھدف مساعدة المزارعین لتجاوز األ

 

بالنسبة قدم المصرف  فقد  ،  مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيل  أما 
قتصادي الشاملة الموجھة، تضمنت  أطلق علیھا خطة الدعم اإل  ،حزمة شاملة

 التدابیر التالیة: 
 تأجیل دفعات المقترضین.  -
 تمویلیة بتكلفة صفریة. تسھیالت  -
 لزامي.حتیاطي اإلخفض متطلبات اإل -
عفاء من بعض المتطلبات التنظیمیة على رأس المال والسیولة والتمویل  اإل -

 المستقر.
 ) لمشتري المنازل (للمرة األولى). LTVزیادة نسبة القرض إلى القیمة ( -
قبل   - من  المشغلة  الدفع  ألنظمة  التشغیلیة  الرسوم  من  المصرف  اإلعفاء 

 المركزي.
 

حزمة من التدابیر الرقابیة    فقد أصدر،  مصرف البحرین المركزي  فیما یخص 
حث مصارف  ، وزمة الصحیةوالتنظیمیة للتخفیف من آثار التداعیات المالیة لأل

الصغر متناھي  التمویل  ومؤسسات  التمویل  وشركات  في   ،التجزئة  بالنظر 
میسر  االئتمان    ة،تدابیر  ألقساط  مؤقتھ  تأجیالت  منح  أو  جدولة  إعادة  مثل 

شركات الصرافة    توجیھكما تم    وتخفیض الربح/ الفائدة أو الرسوم والعموالت.
والعمالت  ال الورقیة  العمالت  مع  للتعامل  المناسبة  الوقائیة  اإلجراءات  تخاذ 

مزودي المصرف المركزي  حث    إضافة لذلك،  .المستوردة من خارج البحرین
نقاط البیع على ضرورة التواصل مع التجار لتعقیم تلك اآلالت بانتظام ومطالبة  
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 إصداركما تم    .بأنفسھم  ،العمالء بإدخال بطاقاتھم وسحبھا من أجھزة نقاط البیع
التدابیر المتخذة   تعلیمات بخصوص التواصل مع الجمھور من خالل تغطیة 

ئھم في الصحافة أو عن طریق وسائل التواصل  لضمان سالمة موظفیھم وعمال
زیادة حد حجم الصفقات عن طریق معامالت في ھذا السیاق، تم    .االجتماعي

  ، بحرینيدینار    50على نقاط البیع إلى    )Contactless(  الالتالمسیةتصال  اإل
حزمة من التدابیر الرقابیة    تخاذ كما تم إ  .دون الحاجة إلى استخدام الرمز السري

توفیر مزید من السیولة والمرونة  ذلك ل،  حتواء أي تداعیات مالیةوالتنظیمیة إل
 . تمویل عمالئھا ات عملیفي التي تمكن البنوك من االستمرار 

 تضمنت ھذه التدابیر ما یلي:  
في    5حتیاطي النقدي لمصارف التجزئة من  تخفیض متطلبات نسبة اإل -

 .في المائة 3إلى  المائة
تخفیض نسبة التمویل إلى القیمة عند تقدیم قروض عقاریة سكنیة جدیدة   -

 . "مزیا"للبحرینیین عدا قروض برامج 
المستقر   - التمویل  صافي  ونسبة  السیولة  تغطیة  نسبة  حدود  تخفیض 

 . في المائة 80إلى  100للمصارف البحرینیة من 
الصغیرة والمتوسطة  تخفیض وزن مخاطر كفایة رأس المال للشركات   -

 .في المائة  25إلى  75في البحرین من 
ترتیبات إعادة الشراء المیسرة لبنوك التجزئة بنسبة صفر في المائة   توفیر -

 . أشھر على أساس كل حالة على حدة 6لمدة 
 . تأجیل المتطلبات الرقابیة المقرر إصدارھا -
المخاطر التشغیلیة  إدارة  الخاص بفصل  ال لتزام بتمدید الموعد النھائي لإل -

 . المحدّث 
على رسوم التحصیل التي تفرضھا    في المائة  0.8وضع حد أقصى بنسبة   -

 . البنوك المحلیة وشركات التمویل على معامالت بطاقات الخصم
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 . حث العمالء على التواصل عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى -
 

الجزائر  أما التالیة  ،  بنك  باإلجراءات  قام  الناجمة عن  فقد  التحدیات  لمواجھة 
 أزمة فیروس كورونا المستجد:

 من أجل رفع مستوى التمویل المتاح.   ،تخفیض الحد األدنى لمعامل السیولة -
 تأجیل سداد األقساط المستحقة وإعادة جدولة دیون العمالء. -
اإل - القواعد  وتصنیف  تخفیف  الملكیة  وحقوق  بالسیولة  الخاصة  حترازیة 

 .2022نھایة عام  المستحقات لغایة 
السماح للمصارف والمؤسسات المالیة بمنح قروض جدیدة للعمالء الذین  -

 استفادوا من إجراءات التأجیل أو إعادة الجدولة.
(الفائدة)   - التوجیھي  المعدل  الرئیسة  تخفیض  التمویل  إعادة  على عملیات 

 . في المائة 3 لیصبح) في المائة 0.25نقطة أساس (  25 مقدارب
 .في المائة 2لزامي لیصبح حتیاطي اإل تخفیض معدل اإل -
اإل - على  تشجیع  والتركیز  القروض  منح  تسھیل  طریق  عن  المالي  دماج 

 الرقمنة والمنتجات المبتكرة والممولة بواسطة الصیرفة اإلسالمیة. 
لألورا - التمویل  إعادة  حدود  فترة  زیادة  وتمدید  للتداول،  القابلة  المالیة  ق 

 إعادة التمویل.
مبلغ   - یعادل    900إیداع  (ما  جزائري  دینار  دوالر    6.47ملیار  ملیار 

 مریكي) لدعم الخزینة العامة للدولة.أ
 الشروع في طرح سندات خزینة لثالث سنوات.  -
المعتمدین   - والوسطاء  المالیة  والمؤسسات  المصارف  تقدیم  على  حث 

مج مثلخدمات  للعمالء  الشیكات    :انیة  ودفاتر  المصرفیة  البطاقات  منح 
لكترونیة، وتزوید التجار بأجھزة  ستخدام الخدمات المصرفیة اإلوإللزبائن،  

 الدفع االلكتروني.
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 فقد تلخصت باآلتي: ، العراقيالبنك المركزي  فیما یخص إجراءات 

 . تأجیل استیفاء أقساط المبالغ المستحقة على المصارف -
الممنوحة   - القروض  على  المركزي  البنك  عمولة  في    0.7من  تخفیض 

وكذلك تخفیض    "،الواحد ترلیون "ضمن مبادرة    في المائة  0.5لى  إ  المائة
للمشاریع حتى    في المائة   2.9لى  إ  في المائة  4من    فائدة المصارفأسعار  

دینار  20 ومن  عراقي  ملیون  المائة  5.1،  المائة   3.4حتى    في    في 
وفائدة  عراقي    ملیار دینار  1حتى  دینار عراقي  ملیون    21ق  للمشاریع فو

 . في المائة 0.6لى إ في المائة 0.8من   الشركة الضامنة
ملیون   100إلى    دینار عراقي  ملیون  75من  زیادة سقف المبادرة السكنیة   -

السداد من  عراقي  دینار مدة  وتمدید  إلى    10،  والحد   15سنوات  سنة، 
 . )متناقصة(فائدة  المائةفي  4األعلى للفائدة 

،  لفئات ذات الدخل المحدود التي تأثرت بالجائحةتوفیر التمویل الالزم ل -
 ولمشاریع التمویل األصغر.  

القانوني على الودائع الجاریة  تخفیض نسبة اإل - (عملة الدینار) حتیاطي 
 .لتوفیر السیولة للقطاع المصرفي في المائة 13لى  إ في المائة15من 

والمؤسسات  إتأجیل   - المصارف  المفروضة على  الغرامات  كافة  ستیفاء 
 . المالیة غیر المصرفیة

المصرف   - عبر  اإلسكان  لقطاع  موجھة  جدیدة  تمویل  حزمة  إطالق 
 .سنة 20ترلیون دینار بأجل تقسیط   3العقاري وصندوق اإلسكان بمبلغ 

یع لتمكین  البنك المركزي العراقي مجموعة من المشار  تبنى في نفس السیاق،  
الرقمي الجبایة  أھمھا:    االقتصاد  نظام  وتطبیق  الرواتب  توطین  مشروع 

مشروع الربط مع النظام اإلقلیمي لمقاصة وتسویة المدفوعات و  ،لكترونیةاإل
 العربیة البینیة (منصة بُنى). 
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الفلسطینیة  أما النقد  أطلقت  ،  سلطة  الصغیرة فقد  المشاریع  لتمویل  برنامج 

، من أجل مساعدة ھذه  زمةاألستدامة) المتضررة من  إ  صندوقوالمتوسطة (
المشاریع في الحصول على التمویل الالزم بشروط وتكالیف منخفضة لتغطیة  
نفقاتھا التشغیلیة الطارئة، ودعم رأس المال العامل والتمكن من دفع الرواتب 

إطالق خدمات  ا تم  كماستمراریة العملیة اإلنتاجیة.     بما یساعد فيواألجور،  
  ،2020لكتروني من خالل ترخیص خمس شركات دفع خالل العام  الدفع اإل

لكتروني وبتكالیف منخفضة عبر المحفظة  بما ساھم في تعزیز وسائل الدفع اإل
العدوى   )، والحد من مخاطرCashااللكترونیة، والتقلیل من استخدام النقد (

المالي. الشمول  وتعزیز  كورونا،  لذلك،    لفیروس  إإضافةً  سیاسة تم  عتماد 
المصارف على اإل تأثرت بشكل    ،قراض لتشجیع  التي  القطاعات  خاصة في 

تعلیمات كإجراءات   إصدار عدةكما تم  ومنح فترات سماح.    األزمةكبیر من  
ذه التعلیمات  وقد تضمنت ھ  ،فیروس كوروناأزمة  حترازیة لمواجھة تداعیات  إ

 اإلجراءات التالیة:  
ولى  ألربعة األ للشھور اتأجیل أقساط القروض الشھریة لكافة المقترضین   -

(مارس الجائحة  األ2020  یونیو   -من  تأجیل  تمدید  ثم  للفئات  )،  قساط 
 .2021والقطاعات المتضررة من الجائحة حتى نھایة العام 

تأجیل أقساط القروض الشھریة في القطاع السیاحي لمدة ستة شھور قابلة   -
 للتمدید.

ألربعة  للشھور اعتمادات المستندیة والسحوبات المستحقة  تأجیل تسدید اإل -
 .ولى من الجائحة قابلة للتمدید األ

 قساط المؤجلة.ضافیة على األإو رسوم أفوائد یة عموالت أو أوقف  -
األإ - التجاریة مقابل ستمرار تسدید  للمشاریع والقروض  المستحقة  قساط 

 شیكات حال ورود الدفعات وحواالت الحق.
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اإل  - بطاقات  سقوف  والمشاریع تمدید  للعمالء  الممنوحة  والسقوف  ئتمان 
 . قتصادیةوضاع اإلالصغیرة والمتوسطة والعمالء المتضررین من األ 

اإل  - والناشئةتوجیھ  والمتوسطة  الصغیرة  للمشاریع  الجدید  ومنح    ،ئتمان 
للعمالءإسقوف   مؤقتة  على    ،ئتمانیة  الحفاظ  في  یسھم  ستمراریة  إبما 

   .الدورة االقتصادیة
 .ئتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحیةتوفیر اإل -
اإل  إلزام - المصرفیة  الخدمات  بإعفاء  وخدمات المصارف   لكترونیة 

 األولى من األزمة.لي من العموالت والرسوم لألشھر الستة  الصراف اآل
المصارف بتوجیھ المبالغ المخصصة للمسؤولیة االجتماعیة لدعم    إلزام -

 . قطاع الخدمات الصحیة
مستوى ممكن   أدنى لى  إتخفیض عدد دفاتر الشیكات الممنوحة للعمالء   -

 ).فراد األشیكات خاصة (
تصنیف   - األتعلیق  والعمالء  والمتوسطة  الصغیرة  فراد  المشاریع 

خالل   المعادة  الشیكات  نظام  على  الجائحة  من  الشھور المتضررین 
 .ولى من الجائحةألربعة األ ا

 . توفیر السیولة اللیلیة الالزمة لمساعدة المصارف في حاالت الطوارئ -
المقاصة یام من تاریخ تقدیمھا لغرف  أعادة الشیكات لخمسة  إتمدید حقوق   -

 . للشھر األول من الجائحةیام أمن ثالثة  بدالً 
فراد بغرض تسدید جراءات منح تسھیالت مؤقتة للشركات واألإتسھیل   -

 .قیمة الشیكات المسحوبة علیھم
یونیو    30وحتى   2020یولیو    5من للفترة لغاء عمولة الشیكات المعادة إ -

2021. 
 للرقابة.  الحفاظ على حقوق العاملین في القطاعات الخاضعة -
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ولدى  إ - المؤسسات  في  والوقائیة  الصحیة  اإلجراءات  من  العدید  صدار 
إتمام المعامالت المصرفیة والمالیة للجمھور، وتشجیع استخدام الوسائل  

 االلكترونیة.
 

   فھي على النحو التالي:، بنك الكویت المركزي فیما یتعلق بإجراءات 
 . في المائة 1.5لى إنقطة مئویة لیصل  1.25تخفیض سعر الخصم بواقع   -
 تفاقیات إعادة الشراء بنقطة مئویة. إتخفیض معدل الفائدة على  -
في أسعار التدخل على جمیع ھیاكل سعر    في المائة  0.125تخفیض بمقدار   -

 یشمل ذلك عملیات إعادة الشراء (الریبو).  ،سنوات  10الفائدة لمدة 
  لیصبح المشروعات الصغیرة والمتوسطة  بتخفیض وزن المخاطر الخاص   -

 . في المائة 75  بدالً منمن   في المائة 25
في   90بدالً من    في المائة   100المتاح للتمویل لیصبح    األقصىرفع الحد   -

 . المائة
بدالً من    في المائة  80تخفیض الحد األدنى لمعیار تغطیة السیولة لتصبح   -

 . في المائة 100
  في المائة   80تخفیض الحد األدنى لمعیار صافي التمویل المستقر لتصبح   -

 . في المائة 100بدالً من  
بدالً من    في المائة  15تخفیض الحد األدنى لنسبة السیولة الرقابیة لتصبح   -

 . في المائة 18
 رفع الحد األقصى للفجوة التراكمیة السالبة.  -
 ). LTVلى قیمة العقار أو تكلفة التطویر ( إزیادة حجم التمویل الممنوح   -
 ئتماني. ستثناءات تتعلق بالحدود القصوى المقررة للتركز اإلإتطبیق  -
 إصدار تعمیم للبنوك بشأن تنظیم شراء أو بیع أسھمھا أو التصرف فیھا.  -
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اإل - القروض  أقساط  تأجیل  خسائر  واإلمعالجة  وأقساط  ستھالكیة  سكانیة 
الدولي  البطاقات اإل المعیار  لمدة ستة شھور حسب  العمالء  لكافة  ئتمانیة 

 ). IFRS 9إلعداد التقاریر المالیة (
ستحقاقات المترتبة على العمالء المتضررین لدى تحدید ضوابط تأجیل اإل -

 البنوك. 
یونیو    30انتھت في  (شھور    6د المخففة للسیولة لمدة  تمدید العمل في الحدو -

2021( . 
 لى البنوك بشأن تفعیل خطط الطوارئ واستمراریة العمل.إإصدار تعمیم  -
 حث البنوك على تقدیم الخدمات المالیة للجمھور باستمرار. -
 ستمرار صرف الشیكات وتنفیذ الحواالت المالیة الداخلیة والخارجیة. إ -
 لكترونیة ونقاط البیع. ات البنوك عبر القنوات اإلستمراریة خدمإضمان  -
ستمرار في تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات التجاریة الموردة للسلع اإل -

 األساسیة والمرتبطة باألمن الغذائي.
 دینار كویتي.  25لى  إ 10رفع حد عملیات الدفع عن بعد من  -
المتضررین لمدة ستة شھور  ستحقاقات المترتبة على  تأجیل األقساط واإل  -

 بدون تطبیق أي رسوم أخرى.
 توجیھ البنوك نحو المحافظة على نسب العمالة الوطنیة.  -
توجیھ البنوك نحو تعویض العاملین في القطاع المصرفي مادیاً ومعنویاً   -

 جازة. خالل فترة اإل
ملیون دینار لدعم المجھود الحكومي بتمویل من    10إنشاء صندوق بقیمة   -

 الكویتیة.  البنوك 
 

تأمین التسھیالت الالزمة للمواطنین لتسییر   فقد تم،  مصرف لبنان  فیما یخص 
تقدیم الدعم  ، وأمورھم المالیة ومساعدتھم في تأمین أقساط القروض المصرفیة
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زمة، من خالل السماح للمصارف بتقدیم قروض  للعمالء الذین تأثروا من األ 
  5لى  إستثنائیة (ال تخضع ألي فوائد أو عموالت) تستحق السداد لفترة تصل  إ

توفیر التمویل الالزم للقطاعات واألنشطة االقتصادیة األكثر  كما تم  سنوات.  
ستمرار تضرراً من األزمة بما یضمن تغطیة النفقات التشغیلیة للمشاریع واإل

  ستمراریة النشاط اإلنتاجي.إالرواتب، للمحافظة على  دفعفي 
قام   المركزيبدوره،  لیبیا  التجاریة    حث ب  مصرف  ضرورة على  المصارف 

والوكاالت  بالفروع  الالزمة  السیولة  السحب  توفیر  آالت  ارصدة  وزیادة   ،
(ATM's)و على  ،  المصارف  للبطاقات حث  الیومي  السحب  سقف  زیادة 

 )POS( الت السحب المتوقفة بصورة عاجلة، مع زیادة نقاط البیع  آوصیانة  
اإل الھواتفوالخدمات  عبر  المقدمة  المصرف  كما    .المحمولة  لكترونیة  قام 

المركزي بحث المصارف على تطبیق إجراءات وتدابیر وقائیة للحد من انتشار  
 :  ، منھا فیروس كورونا

اآلإ - البصمة  قارئ  بجھاز  العمل  بسجالت یقاف  واستبدالھ  مؤقتاً،  لي 
   ال بعد تعقیمھا.إجھزة نصراف، وعدم التناوب على األالحضور واإل 

لیة مناسبة من خالل تفعیل نظام العمل التناوبي، بحیث آالعمل على وضع  -
من الموظفین بالقدر الذي ممكن  قل عدد  أیقتصر تسییر العمل الیومي على  

وضمان    ال العمل،  سیر  حسن  مع  الفروع  إیتعارض  بكافة  ستمراریتھ 
 والوكاالت.

مباني   - تعقیم  على  من إالعمل  والحد  المصارف  ووكاالت  وفروع  دارات 
وتوفیر  واأل  اآلالت استخدام   المشتركة،  للعاملین  أدوات  التعقیم  دوات 

 خاصة موظفي الخزینة والحسابات الجاریة.  ،بالفروع والوكاالت 
 

المركزي    یخص فیما   قام،  المصريالبنك  لتحفیز  تخفب  فقد  العائد  یض أسعار 
واإلقتصادي  النمو المركزي  ،  البنك  بمبادرات  الخاص  العائد  سعر  تخفیض 
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المائة  8لیصبح   من    في  بدالً  متناقص)  أساس  ذلك    10(على  المائة،  في 
 : للمبادرات التالیة

 مبادرة التمویل العقاري لمتوسطي الدخل. .أ
 مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت. .ب 
 مبادرة دعم قطاع السیاحة.  .ج

 

تأجیل كافة االستحقاقات االئتمانیة للعمالء من المؤسسات  من جانب آخر، تم  
 :  كما یلي واألفراد 

اإل .أ كافة  اإلتأجیل  مارس  ستحقاقات  في  من    ،2020ئتمانیة  للعمالء 
 أشھر. 6لمدة  ،المؤسسات واألفراد 

اإلإبعد   .ب  تأجیل  فترة  سبتمبر  نتھاء  في  قا2020ستحقاقات  المصرف   م، 
واتخاذ   العمالء  مدیونیات  ھیكلة  بإعادة  المصارف  بإلزام  المركزي 

 اإلجراءات المناسبة لذلك.
 

اإلطار،   نفس  بفي  المركزي  البنك  السلع قام  الستیراد  الالزم  التمویل  إتاحة 
 كما یلي:  ستراتیجیة ودعم القطاعات والشركات األكثر تأثراً اإل
 توفیر الحدود االئتمانیة الالزمة للسع الغذائیة.  .أ
 توفیر الحدود االئتمانیة الالزمة لتمویل رأس المال العامل. .ب 
 زمة. وضع خطط لدعم للشركات في القطاعات األكثر تضرراً من األ  .ج
 

حتساب متطلب إ  :تمدید فترة إعفاء البنوك منإضافةً لذلك، قام البنك المركزي ب 
عمیل    50الرقابي لمقابلة مخاطر التركز االئتماني ألكبر    زیادة في رأس المال
إصدار تعلیمات بشأن تعدیل بعض القواعد كما تم    .2021حتى نھایة دیسمبر 

 : على النحو التالي  المنظمة لنظام تسجیل االئتمان بالبنك المركزي
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المؤسسات إ - من  للعمالء  السوداء  القائمة  السلبیة    ،لغاء  القوائم  وإلغاء 
 للعمالء الحاصلین على قروض استھالكیة. 

 إلغاء حظر التعامل مع العمالء من فئات تصنیف محددة. -
 حذف العمالء ذوي المدیونیات األقل من ألف جنیھ بصفة استثنائیة.  -

 
االئتمان في مبادرات دعم   تفعیل دور شركة ضمان مخاطرفي ھذا السیاق، تم  

والمقاوالت  والزراعة  والصناعة  السیاحة  وقطاعات  مبادرات ،  عدة  إطالق 
 قتصاد المصري، أھمھا: لى دعم اإلإتھدف 

 دعم القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاوالت.  -
 دعم الشركات العاملة في قطاع السیاحة. -
 ت واألفراد.دعم العمالء غیر المنتظمین من الشركا -
 لكتروني. لزیادة أعداد وسائل القبول اإل  ،لكترونيمبادرة السداد اإل -
 ماكینة صراف آلي إضافیة. 6500مبادرة نشر  -

 
 للحد من تداعیات فیروس كورونا المستجد،   بنك المغرب  ا یخص إجراءات مفی

  نقطة أساس إلى  25سعر الفائدة بمقدار  بتخفیض  مجلس بنك المغرب    قامفقد  
في   1.5نقطة أساس لتصل إلى  50بمقدار  تخفیضھا مرة أخرى ،في المائة 2

اعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابیر لدعم السیولة والتخفیف  كما    .المائة
  :، منھا األزمةمن آثار 

كافة وسائل إعادة التمویل، بالدرھم وبالعمالت  تخاذ  إحث البنوك على   -
 .األجنبیة

مقابل  توسیع نطاق   - المغرب  بنك  یقبلھا  التي  المالیة  السندات واألوراق 
 .عملیات إعادة التمویل الممنوحة للبنوك

 .تمدید آجال عملیات إعادة التمویل -
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والصغیرة   - الصغر  متناھیة  الشركات  تمویل  إعادة  برنامج  تعزیز 
إلى جانب قروض  التشغیلیة،  القروض  إدماج  والمتوسطة، عن طریق 

 .ستثماراإل
 .لتمویل النفقات التشغیلیة للشركات  إنشاء خط ائتمان مصرفي، -
اإل - اإلتأجیل  لصالح  ستحقاقات  التأجیر  واستحقاقات  المصرفیة  ئتمانیة 

 المتأثرة باألزمة.  واألسرالشركات 
 %.0 حتیاطي لفائدة البنوك، لیصل إلىالتحریر الكامل لحساب اإل -
بإمكانیة تجاوز الحد األدنى لمعامل السیولة   - للبنوك  نھایة  غایة  لالسماح 

 . 2020شھر یونیو
،  2020لسنة المالیة  فیما یخص ا.  2019  لعامالبنوك تعلیق األرباح    إلزام -

الحذر  فقد   توخي  البنوك  من  المغرب  بنك  البنك   والمناقشةطلب  مع 
 اح.المركزي بھدف الموافقة على أي مقترح لتوزیع األرب

نقطة أساس،    50رأس المال التحوطیة، بواقع    نسبة كفایةالسماح بخفض   -
إلى   األدنى  الحد  بذلك  المائة    8.5لیتراجع  األموال في  لمعامل  بالنسبة 

لغایة   فیما یتعلق بنسبة المالءة  في المائة  11.5وإلى  ،  1الذاتیة من الفئة  
 . 2022یونیو   30

 
لتزام حث المصارف وشركات الصرافة لإلب  الیمنيالبنك المركزي    أخیراً، قام

إعادة ، وحترازیة الصحیة في التعامالت مع العمالءبالمعاییر واإلجراءات اإل
للعمالء  الممنوحة  والتمویالت  التسھیالت  في  والنظر  التغیرات ،  مراقبة 

 .الطارئة في القطاع المصرفي
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 جائحة كورونا االجراءات الحكومیة للتخفیف من آثار رابعاً: 
 

اإل والتدابیر  اإلجراءات  التي  جاءت  المركزیة  إ حترازیة  المصارف  تخذتھا 

األ وتداعیات  آثار  من  للتخفیف  العربیة،  النقد  مع ومؤسسات  بالتوازي  زمة 

اإلجراءات الحكومیة التي قامت بھا الدول العربیة، والتي ھدفت إلى ضمان 

، ومواجھة اآلثار  والحفاظ على الظروف الصحیة للمجتمع  سالمة المواطنین

الوطنيالمالیة واالقتصادیة الحكومات ،  ، وتعزیز االقتصاد  تمثلت إجراءات 

 زمة في المحاور األساسیة التالیة:  لتخفیف من تداعیات األالمتخذة لالعربیة 

 قتصادي على مستوى الدولة.وضع وتنفیذ خطط تعنى بالتحفیز اإل -

على   - الجائحة  من  المتضررة  الشركات  قدرات  وتسھیل  تعزیز 

 قتراض.اإل

 التخفیف من التحدیات التشغیلیة. -

الحد من تفاقم األوضاع الطارئة المتعلقة بأزمة السیولة النقدیة (قصیرة   -

 ).األجل

 ستمراریة األعمال.إمنع تداعیات األزمة من أن تطال أو تھدد  -

تطبیق برامج وتسھیالت لدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة   -

 الصغر.

و - مخصصات إتوفیر  لتغطیة   عتماد  الحكومیة  الموازنات  من 

 المستلزمات والمصاریف الطبیة. 

 ونا.  عتماد مخصصات مالیة لتغطیة مصاریف لقاح فیروس كورإ -

اإلإ - واألنشطة  القطاعات  بعض  الرسوم عفاء  بعض  من  قتصادیة 

 على رأسھا قطاع السیاحة. ، ووالضرائب 
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 توفیر الدعم الالزم للقطاع الخاص.  -

 ستمراریة المساعي الحكومیة للحفاظ على النمو المستدام.إ -

 تأجیل سداد بعض الضرائب المستحقة على منشآت األعمال.  -

 الحفاظ على العمالة المحلیة في القطاعین العام والخاص.  -
 

   واالقتصادي المالي ثراأل لتخفیف الخاص القطاع مبادراتخامساً: 
 

المالیة   التخفیف من اآلثار  الخاص دور حیوي وتكتیكي في  للقطاع  لقد كان 

فیروس كورونا، حیث   ،واالقتصادیة الناتجة عن  االجتماعیة  اآلثار  ال سیما 

عمل القطاع الخاص في الدول العربیة كشریك استراتیجي مع القطاع العام،  

االقتصادي  إبھدف ضمان   النظام  متانة ومرونة  لتعزیز  األعمال،  ستمراریة 

حیث كانت مبادرات   االقتصادي.والمالي، واستمرار دورات األعمال والنشاط  

القطاع الخاص بمثابة الدعامة الثالثة في التخفیف من األثر المالي واالقتصادي 

بین   أبعادھا  في  واإلجراءات  المبادرات  ھذه  تشابھت  وقد  كورونا،  لفیروس 

 الدول العربیة.
 

ساھم القطاع الخاص بمساندة الحكومات العربیة من خالل في ھذا اإلطار،  

المستلزمات الصحیة والطبیة، والحفاظ على العمال، إذ قامت المصارف  توفیر  

باالستجابة لتوجیھات المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة فیما یتعلق 

لإل الكافیة  السیولة  وإعادة  بتوفیر  المستحقة،  األقساط  سداد  وتأجیل  قتصاد، 

عموالت على  عفاء العمالء من بعض الرسوم والإ ھیكلة وجدولة القروض، و

المنتجات والخدمات، وتخفیض الفوائد على اإلقراض، وغیرھا من اإلجراءات  

 . ھذه الدراسةمن  الفصل الثانيالتي تم ذكرھا بشكل مفصل في 
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التحدیات والمخاطر التي واجھت القطاع المصرفي وغیر المصرفي سادساً:  
 في التعامل مع أزمة فیروس كورونا 

 
واإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا الدول العربیة للحد من انتشار  لقد كان للقیود  

كورونا الصحیة    ،فیروس  األوضاع  على  واضحاً  ستقرار  اإل  وتعزیزتأثیراً 

لى حدوث إقتصادي، إذ تكبدت البلدان خسائر بشریة ومادیة كبیرة، أفضت اإل

األمر الذي أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي باتت مالمحھ    ،قتصاديإركود  

عمال/ اإلنتاجي، القطاع  تظھر على مختلف القطاعات االقتصادیة (قطاع األ

  وغیر  المصرفي الماليفیھ أن القطاع  شك ال مما العام، القطاع االستھالكي).

وال    التحدیات، حیث أن القطاع المصرفي كان  ھذه  عن  بمنأى  لیس  المصرفي

الشریان  ی یعتبر  تأثر    قتصادي،واإل  المالي  للنظام  األساسيزال  فإن  بالتالي 

یضاً أقد تأثر    الماليالنظام االقتصادي من ھذه التداعیات یعني حتماً أن القطاع  

 ، وفیما یلي أھمھا:  بتبعات ھذه األزمة
 

ً وزیادة نسب تعثر العمالء  المتعثرة  القروض   نسبي لحجم  رتفاعإ .أ  ، علما

تمدید أ بشأن  المقدمة  الحزم  رفع  بعد  للزیادة  مرشحة  النسب  ھذه  ن 

المتوقع   من  والتي  القروض،  البیانات  أاستحقاقات  على  تنعكس  ن 

 والمؤشرات.  

الوصول   .ب  وطبیعي،  إصعوبة  كامل  بشكل  العمالء  جراءات  إبسبب  لى 

سیما في ظل تعامل غالبیة  ال    ،غالق للحد من تفشي فیروس كورونااإل

 العمالء مع المنتجات والخدمات المالیة التقلیدیة. 

بسبب تأجیل استحقاقات أقساط القروض لفترة    تراجع مستویات السیولة .ج

 المتوسط. في ى ستة أشھر  إلمتدت إزمنیة 
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غیر إن . د  والمؤسسات  (البنوك)  المصرفیة  المؤسسات  ربحیة  خفاض 

(مؤسسات   الصرافة، وشركات المصرفیة  التمویل األصغر، وشركات 

 .... الخ).  ،خدمات الدفع
 

تسببت ،  المالي  واالستقرار  الكلي  باالقتصاد   تأثیراً   األكثر  المخاطرفیما یخص  

أزمة فیروس كورونا في توقف بعض أنشطة األعمال أو تقلیصھا، خاصة في  

ظل التدابیر واإلجراءات الصحیة التي تم اتخاذھا للحد من انتشار الفیروس،  

ستقرار المالي،  قتصاد الكلي واإللقت بظاللھا على اإلأوال شك أن ھذه العوامل  

 ومن ذلك:  

رتفاعاً ملحوظاً خالل أزمة فیروس  إ  سجلت التي    ،ارتفاع معدالت البطالة .أ

  بنحومقارنةً    2020عام  في    في المائة  9.9حیث بلغت حوالي    ،كورونا

 . 2019- 2017في األعوام   في المائة 8.1

 
العامة .ب اإلیرادات  وانخفاض  العامة  النفقات  العالم،    ،زیادة  دول  كبقیة 

انخفاض الطلب على  یرادیة للدول العربیة بسبب  انخفضت الحصیلة اإل

والخدمات  اإلإ بالتالي    ،السلع  حصیلة  في  الضریبیة.    یرادات نخفاض 

قامت معظم الحكومات العربیة بزیادة النفقات على قطاع الصحة    ،المقابل

من   مجموعة  باتخاذ  قامت  كما  كورونا،  فیروس  تفشي  من  للحد 

رت لى دعم المشاریع واألنشطة االقتصادیة التي تضرإاإلجراءات تھدف  

كورونا. جائحة  ً   من  تراجعا سجلت  النفط  أسعار  أن  بالذكر  إلى   جدیر 

الطلب   التراجع الملحوظ فيفي ظل    2002مستویات لم تشھدھا منذ عام  

على النفط الخام وتفشي فیروس كورونا، مما ترتب علیھ انخفاض كبیر  

 في حجم اإلیرادات العامة للدول المصدرة للنفط. 
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لحد  لجراءات المتخذة  اإلبسبب    ،االستیراد والتصدیرتذبذب في حركة   .ذ

النقل إمن   حركة  في  تقیید  من  ذلك  رافق  وما  كورونا،  فیروس  نتشار 

والشحن الدولیة، وتوقف المالحة بین الدول (خاصة في الدول المصنفة 

 على أنھا األكثر عدوى). 
 

اإل .د المناخ  إلى    ،يستثمار اضطراب  الجائحة  من   عزوفأدت  الكثیر 

ستثمار بسبب حالة عدم الیقین، وتكبد األسواق المالیة  المستثمرین عن اإل

 وأسواق راس المال العالمیة خسائر كبیرة جراء االزمة. 
 

إجراءات اإلغالق الكلیة للعدید إن    ،تضرر العدید من القطاعات اإلنتاجیةھـ.  

الخارجیة) لمواجھة انتشار  من القطاعات (على رأسھا قطاع السیاحة والتجارة  

أ الفیروس اإل،  األنشطة  مختلف  على  سلبي  بشكل  إلى  ثرت  وأدت  قتصادیة. 

الحاجة إلى قیام البنوك بتأجیل نسبة كبیرة من أقساط القروض الممنوحة لھذه 

 األنشطة. 

حدوث   إلى  الجائحة  اقتصادي  أدت  اانكماش  العربیةفي  و لدول  في  ،  تقلبات 

  ة منھا ما یلي:، إضافة إلى مخاطر مالیأسعار بعض السلع

 تقلبات في أسعار الصرف . 

 ستثمارات الخارجیةنخفاض قیمة اإلإ . 

 رتفاع مخاطر أمن المعلومات والمخاطر السیبرانیة. إ 

  .زیادة مخاطر إعادة التمویل للمقترضین المتعثرین 

  .تزاید احتمالیة تراجع معدالت نمو األسواق واألسواق المالیة 
 



30

 الدروس المستفادة من أزمة كورونا على سیاسات البنوك المركزیة العربیة
 المتعلقة بتعزیز االستقرار المالي

30 
 

إدارة أزمة فیروس كورونا والدروس المستفادة على صعید البنوك  سابعاً:  
 المركزیة 

 

 يخالل عامالدول  شكلت أزمة جائحة كورونا أحد أھم التحدیات التي واجھت  
مة بین  ءستراتیجیات المواجھة التي حاولت المواإ من حیث    ،2021و  2020

الناس وتقلیل عدد اإل وضمان    ،والوفیات من جھةصابات  الحفاظ على حیاة 
العدید   حیث لجأت   قتصادیة من جھة أخرى.اإلالمالیة ومن الخسائر    ىالحد األدن

الدول   اإلإمن  فرض  وتلى  الجزئیة  أو  الكلیة  لى إالحركة    خفیض غالقات 
النشاط   حركة  سیما  ال  الیومیة  الحیاة  على  أثر  الذي  األمر  الدنیا،  حدودھا 

رونا إلى  واإلجراءات المتخذة في ضوء أزمة فیروس كقتصادي، أدت ھذه اإل
تكبد الدول نفقات وأعباء مالیة كبیرة. إذ كان لتدخل البنوك المركزیة الدور 

ساھمت   حیث قتصادیة جراء االزمة.  الكبیر في الحد من التداعیات المالیة واإل
البنوك المركزیة في العمل على توفیر السیولة الالزمة للمواطنین من خالل 
جملة من اإلجراءات واآللیات التي سبق ذكرھا بشيء من التفصیل في ھذه 

 . ورقةال
اإلطار،   ھذا  المناسب في  في    من  المتخذة  اإلجراءات  التي تقییم  األزمة    ھذه 

مدى تأثیرھا  و(كلیة أو جزئیة)،  ةنطاق األزمعلى عدة عناصر أھمھا:  عتمد ت
أو   التأثیر  تكرارھا،  التأثیر)  واسعة (محدودة  فیما  حدتھاودرجة    ،ومعدل   .

عتمدتھا  إستجابة التي  آلیات اإل   وتقییم  من المفید مراجعة  یخص األزمة الحالیة،
المركزیة  ،ومؤسساتھاالدول   البنوك  سیما  واستعراض    ،األزمةلمواجھة    ال 

في مواجھة أحداث مشابھة والحد من   تساھمالدروس المستفادة التي یمكن أن  
. من المھم مالحظة أنھ لیس من الممكن منع حدوث مثل مخاطرھا وتبعاتھا

األ في  ھذه  واألوبئة  أن    المستقبل،زمات  المركزیةلكن  البنوك  من    تستفید 
ل  التجربة استعداد تالحالیة  أكثر  إعالن ظھما  إذا    اً كون  منذ  أخرى.  مرة  رت 
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تبرفی عالمیة،  كجائحة  كورونا  في  صناع    نىوس  العربیة  السیاسات  الدول 
وزارات المالیة، والبنوك المركزیة ومؤسسات  في كل من    بشكل رئیس  ینممثل

العربیة   مسبوقةالنقد  غیر  الجائحة    اآلثارلتخفیف    تدابیر  عن    على الناتجة 
تلك  االجتماعیةوالفئات    االقتصادیةالقطاعات   فیما   الجائحة.  المتضررة من 

على  المستجد  یلي ملخص ألھم الدروس المستفادة من أزمة فیروس كورونا  
 : العربیة ومؤسسات النقد المركزیة   مصارفصعید ال

إعتماد  .1 المركزیة    أولویة  المصارف  لتوفیرمھام  المناسبة    السیولة   اآللیات 
بشتى    النقدیة والوسائلللعمالء،  و الطرق  األقساط،  ،  استحقاقات  تأجیل 

التمویل، والحث على   بما  إوتخفیض كلف  الحدیثة  المالیة  التقنیات  ستخدام 
األعمال  ستمراریة  إ حتیاجاتھم المالیة، وإیضمن سھولة وصول األفراد الى  

 التجاریة.   واألنشطة
المركزیة فرصة كبیرة في إدارة الوقت، فسرعة   مصارفمنحت األزمة ال .2

حتواء تداعیات األزمة  إكان لھا السبق في    ،المتخذة  اإلجراءات و  ةستجاباإل
 مالیاً واقتصادیاً. 

مصدات أ .3 ولدیھا  قویة  مالیة  بمراكز  تتمتع  التي  البنوك  أن  األزمة   ثبتت 
 األكثر صالبة في مواجھة األزمات. كانت رأسمالیة مناسبة   (ھوامش)

العربیة   .4 الدول  تجارب  نسب  إلى  تشیر  على  حافظت  البنوك  معظم  أن 
 رأسمالیة أعلى من الحد األدنى للمتطلبات الرقابیة. 

 في الدول العربیة   أدت اإلجراءات التي اتخذتھا البنوك المركزیة والحكومات  .5
 . كبیر في ضغوط السیولة نفراجإلدعم االقتصادات إلى 

الحالیة   .6 األزمة  اإل برھنت  أن  األزمات  من  المحفز  كسابقاتھا  ھو  ستثمار 
 والمحرك الرئیس إلعادة تنشیط عجلة االقتصاد من جدید. 
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التي   .7 اإلجراءات  المركزیةتخذتھا  إتناغمت  اجراءات    المصارف  مع 
والتداعیات   التخفیف من حدتھا  إلى  أساسي  بشكل  التي ھدفت  الحكومات، 

 زمة ومن ذلك:قتصادیة لألالمالیة اإل
التي   .أ التدخالت  المركزیةتخذتھا  إتنوع  سیاساتھا،   المصارف  ضوء  في 

حتیاطي اإللزامي،   والتي شملت أدوات السیاسة النقدیة، من خفض لنسب اإل
ئتمان والسیولة، وتفعیل أدوات وخفض أسعار الفائدة، ودعم مستویات اإل

لتمكین المصارف من مواجھة الضغوط الناتجة   ،حترازیة الكلیةالسیاسة اإل
عن الجائحة، وحث المصارف على أھمیة توفیر االئتمان للقطاع الخاص  

متدت تلك إفقد    ،ستقرار المالي، عالوةً على ذلكفراد، والحفاظ على اإلواأل
الصغیرة إالتدابیر   المشاریع  ودعم  األقساط،  استحقاقات  تأجیل  لى 

الحجم سیما   ،ومتوسطة  من   وال  مباشر  بشكل  تضررت  التي  القطاعات 
 األزمة. 

المركزیة على تحفیز  المصارف  حرصت الحكومات العربیة بالشراكة مع   .ب 
ستثمار، وتسریع عملیة سداد مستحقات الشركات من القطاع الخاص، اإل

 إطالق حزم للتحفیز االقتصادي.  إلىإضافة 
العربي،   المالي  ستقراراإل  ومتانة  صالبة  أكدت أزمة فیروس كورونا على .8

خالل  إحیث   من  العربیة  المالیة  النظم  المركزیة ستطاعت   المصارف 
متصاص آثار األزمة الحالیة، غیر أن تبعات ھذه األزمة وآثارھا المست إ

 ستقرار المالي العربي من حیث:  اإل
 

انخفاض اإلیرادات الحكومیة للعدید من الدول العربیة، ال سیما في ظل   .أ
ال العائدات التراجع  وتراجع  األزمة،  إبان  عالمیاً  النفط  أسعار  في  حاد 

الضریبیة بالنظر الى التراجع في األنشطة االقتصادیة، وما رافق ذلك من  
 زمة اقتصادیاً وصحیاً. نفاق الحكومي للحد من تبعات األتزاید اإل
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 تأثر العدید من القطاعات االقتصادیة والحیویة ال سیما السیاحة والطیران.   .ب 
 

 ً  : الخالصة والتوصیات ثامنا
 

أخطر الصدمات التي    حدىإ  تعتبرالمستجد    فیروس كوروناأزمة  ال شك أن  
األزمات   جمیع  أن  حیث  الحالي،  الوقت  في  العالمي  االقتصاد  لھا  یتعرض 

 فیروس قتصادیة، أما أزمةمن خالل السیاسات اإل تم مواجھتھاالمالیة السابقة 
إضافة إلى اآلثار السلبیة على  ،  البشري بصورة مباشرةفتھدد المورد  ،  كورونا

العالمي، وتحدیداً اإل ، األمر الذي قد على أسواق المال وأسعار السلع  قتصاد 
 . لدخول في مرحلة ركود اقتصادي عالميیكون مؤشراً ل

 

الدروس المستفادة والمستوحاة  كورونا  أظھرت أزمة فیروس    في ھذا السیاق،
سرعة  في  على صعید البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، تمثلت أھمھا  

المتخذة لتوفیر السیولة    ازمة، وإجراءاتھاستجابة البنوك المركزیة لتداعیات األ
المناسبة،   اإلإلضافة  إالنقدیة  دعم  المشاریع  ى  دعم  سیما  ال  الحقیقي  قتصاد 
والمتوس  من  الصغیرة  تعتبر  التي  اإلأطة  النسیج  مكونات  كما ھم  قتصادي. 

األ التحوطات أظھرت  بناء  أھمیة  البنوك    (الھوامش)  زمة  في  الرأسمالیة 
 مما جعلھا أكثر صالبة في مواجھة تبعات األزمة.   ،وامتالكھا مراكز مالیة قویة

 

اإلطار،في   كورونا    ھذا  فیروس  وآثار  تداعیات  زالت  معظم   على  تخیم ال 
والتي ربما  اإل العربیة  الدول  في  األزمةبعد    أكثر ستتضح  قتصادات  . انتھاء 

الورقة   الدول  بیّنت  بین  تفاوت  السیاسة  العربیة  وجود  أدوات  إستخدام  في 
الكلیة توسعاإلحترازیة  العربیة    ، حیث  الدول  من  ھوامش  عدد  إستخدام  في 

الجائحة بدء  منذ  والسیولة  المال  مقابل رأس  في    أو متحفظ   معتدل  إستخدام   ، 
 إستخدام أدوات السیاسة اإلحترازیة الكلیة. 
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االقتصادي،   التعافي  مرحلة  اإلفي  السیاسات  بین  التنسیق  قتصادیة  یُعتبر 
سحب  أو  تخفیف  توقیت  مالئمة  إلى  واإلنتباه  الكلیة،  اإلحترازیة  والسیاسة 
اإلقتصادي. النشاط  لدعم  المتخذة  اإلجراءات  نجاح  مفتاح  الدعم،    إجراءات 

إلى تراجع حجم اإلئتمان حیث   یؤدي  الدعم بشكل مبكر، قد  إن سحب حزم 
التأخر في سحبھا قد   المطلوب لدعم قطاعي الشركات واألسر، في حین إن 

ل تم  من جانب آخر، وفي حایزید من المخاطر النظامیة في القطاع المالي.  
تحریر أو تخفیف ھوامش رأس المال و/أو السیولة في األزمات اإلقتصادیة،  

البناء المتدرج لھوامش رأس المال والسیولة التي تم تخفیفھا خالل  فمن المفید  
 األزمة.  ما بعد فترة 

 

النشاط   دعم  إلى  المركزي  المصرف  سیاسة  تسعى  األحوال،  جمیع  في 
اإلستخدام  ، ولنظام المالي وضمان الشفافیةاالقتصادي مع الحفاظ على سالمة ا

في األزمات، على أن یتزامن   ،المدروس ألدوات ھوامش رأس المال والسیولة
السماح باستخدام ھذه الھوامش مع وضع قیود على توزیع األرباح والمكافآت. 

على   التأكید  من  بد  تلعبھال  الذي  الھام  إدارة    الدور  لجنة  األلجنة  أو  زمات 
مالي داخل المصرف المركزي، في التنسیق والتعاون بین السیاسة  ال  ستقرارإلا

ودعم بعضھا    ،والسیاسة اإلحترازیة الجزئیة والكلیة  ،والسیاسة المالیة  ،النقدیة
ب  اآلخر. المركزیة  المصارف  قیام  أھمیة  تبرز  لدور  أخیراً،  المستمر  التقییم 

كانت مالیة أم إقتصادیة،   سواءً السیاسة اإلحترازیة الكلیة قبل وبعد أي أزمة  
وأخذ الدروس المستفادة من خالل إجراء تقییم لفعالیة السیاسة اإلحترازیة في  

 ستقرار المالي. تعزیز اإل
 

القطاع المصرفي والمالي مراقبة  تواصل المصارف المركزیة  في ھذا اإلطار،  
ً   ،حترازیةاإل   اوإجراءاتھ  اعدل سیاساتھتُ   وتأثیر األزمة المالیة علیھ، . لذلك  وفقا

لدعم    –عند الحاجة    –كما تستمر في اتخاذ المزید من اإلجراءات االحترازیة  
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ا وكذلك  المالي،  الشمول  وتعزیز  المالي،  اإلاإلستقرار  إلى  قتصاد  لتحول 
القطاعات الرقمي من  العدید  في  النمو  تحفیز  في  یساھم  أن  شأنھ  من  الذي   ،

ستمرار في الحفاظ  الھدف الرئیس ھو اإل.  التنمیة المستدامة  اإلقتصادیة وتحقیق
المالیةإعلى   األنظمة  المالیة    ،ستقرار  المؤسسات  أن  قادرة على والتأكد من 

تقدیم   في  جدیدة و للعمالء،خدماتھا  اإلستمرار  وتمویالت  قروض  توفیر 
والمتوسطة  ،فراد لأل الصغیرة  الخاص و  ،والمؤسسات  ین  المتأثر   ،القطاع 

  .جائحةالبتداعیات 
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