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 رضورة بال  ال تعّب   الدراسة   هدة يف هذ الوار   اآلراء 

 عن مركز تريندز للبحوث واالستشارات 

 ة وظ محف جميع حقوق النرش  @  

 2020وىل  ة ال بع الط 

 

 ل أوالنق، ويحظر وزيع مملوكة للنارشجميع حقوق الطبع والت

جزئياً أو  ؛ ذا الكتاب يف أي شكل كانالرتجمة أو االقتباس من ه

الحقوق محفوظة  هذ، وهدون إذن خطي من النارشمن كلياً 
إجراءات التسجيل  . وقد اتخذت كلها دول العاملسبة إىل لنبا

مبوجب االتفاقيات الدولية لحامية   نالشأ هذا ب كافة والحامية
 قوق الفنية والدبية.الح

 

 ت تريندز للبحوث واالستشارا   كز مر @  
http://trendsresearch.org 

 

http://trendsresearch.org/


 
 
 

 

،  مستقلة  ةبحثي  مؤسسة  "مركز تريندز للبحوث واالستشارات " عدي  

ية  اتيجالسرت ويهتم باسترشاف املستقبل يف جوانبه ا، 2014عام تأسس 

ية، وتتبع القضايا العاملية ذات املشرتكات  واالقتصاد والسياسية

  د ع  ص  ال التحديات عىل مختلفنسانية. يهدف إىل تحليل الفرص و ال 

مع محاولة  ، وما تحمله من متغريات محتملة، نةجيوسياسية الراهال

من شأنها املساهمة يف   سريات علمية وموضوعية اد إجابات وتفإيج

الحداث مع مراعاة نواحي التحليل والنقد   اهاتاتج يفري التأث 

 واالسترشاف. 

ت ات رصينة ذاة، دراسالعلمي يق غاياتهمن أجل تحق ّدم املركزيقو

 بدائل املمكنة ملساعدةضل الافية مستقبلية، ويطرح أفاد استرش أبع

، التطورات القليمية والدولية بشكل أعمقمعرفة  يفار صانعي القر 

املركز برصد االتجاهات كام يقوم  من فرص.ره توف مام ةواالستفاد

ؤ نب، والتةوالتغيريات االسرتاتيجية واالقتصادية والقليمية والدولي

رف عليها قبلية، وذلك وفق الضوابط العلمية املتعاملستا هابآثار 

 .ز التفكري والبحث العلميدولياً لدى أعرق مراك
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 عىل النظام املايل العاملي   19-تداعيات جائحة كوفيد 

 وجهود مواجهتها 

 أحمد الصفتي د.    : بقلم 

 االقتصادية باحث يف الشؤون  

 ملخص تنفيذي 

ظام املايل العاملي، حيث  يف اضطرابات شديدة للن 19-تسببت جائحة كوفيد

، ومبا  2020شهدت السواق املالية العاملية تراجعاً حاداً منذ أوائل مارس 
جاء مصاحباً لرتاجع حاد يف أسعار النفط العاملية بسبب انهيار اتفاق  

يف مرحلة أوبك+، ومتزامناً مع توقعات بقرب دخول االقتصاد المرييك 

 .للركود

إىل تراجع حاد لسعار السهم ومؤرشاتها، مع   19-جائحة كوفيد  أّدتوقد 

زيادة حّدة تقلبات أسعارها. كذلك، ارتفعت الهوامش العاكسة للمخاطرة  
سواء داخل الدول بني اصدارات الديون الخاصة وأدوات الدين الحكومي، 

ن الحكومي لالقتصادات أو الهوامش العاكسة للمخاطرة بني إصدارات الدي
 .ين الحكومي لألسواق الناشئةاملتقدمة وإصدارات الد
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وتسببت الجائحة يف خسائر مالية فادحة للمستثمرين املاليني، وإىل حدوث  
قصور ملحوظ يف السيولة بالسواق، وشهدت العديد من السواق الناشئة  

قد أّدى ذلك بدوره  خروجاً كبرياً الستثامرات الجانب يف الحافظات املالية، و 

االئتامين للعديد من الدول وعىل نظرته   أثر سلبي عىل التصنيف  إىل
املستقبلية، مبا انعكس بدوره عىل ارتفاع تكلفة التمويل التي قد تواجهها 

 .هذه الدول وقت الحاجة لالقرتاض الخارجي

يف  أيضاً، تسببت الجائحة يف تآكل املالءة املالية للرشكات الخاصة، وتسببت 

إىل صعوبة يف تلبية االحتياجات  جتها لالقرتاض، وأيضاً ارتفاع خسائرها وحا 
النقدية قصرية الجل لخدمة قروضها ولسداد الرضائب وتغطية املرصوفات 

 .التشغيلية

وقد عانت العديد من السواق الناشئة من ضغوط عىل احتياطاتها من  
دت بالتايل العديد الرصف الجنبي وضغوط عىل أسعار رصف عمالتها، وشه

لدول النامية ارتفاع حاد يف االحتياجات التمويلية  االقتصادات الناشئة وامن 
بالعمالت الجنبية، مام استدعى رّد فعٍل قوي من الداعمني املاليني الدوليني  

 .سواء املؤسسات املالية الدولية، أو االقتصادات املتقدمة

املي، من  رار النظام املايل الع وعمل صندوق النقد الدويل عىل حامية استق 
،  19-لتوفري الدعم للدول العضاء املتأثرة سلباً بجائحة كوفيد خالل التحرك 

وذلك من خالل عدد من التسهيالت التمويلية والدوات القامئة واملستجدة،  
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و"أداة   "Rapid Credit Facility (RCF) –مثل "التسهيل االئتامين الرسيع 

لتوفري ما ميكن   "Rapid Financing Instrument (RFI) –التمويل الرسيع
مليار دوالر من املساعدات املالية الطارئة غري املرشوطة   100أن يصل إىل 

 .ببامج إصالح، للدول العضاء

وقامت السلطات املالية املحلية يف غالبية الدول بدورها باستخدام كل من 

، ومن  لسواق من االنهيار التامالسياستني النقدية واملالية، من أجل حامية ا
-يرّسة يف السواق لتقليص الثر السلبي لجائحة كوفيد أجل ضخ السيولة امل 

عىل االقتصادات الوطنية. كام قامت البنوك املركزية يف غالبية دول   19
العامل بإجراءات استثنائية لتيسري السياسة النقدية، من خالل تخفيض  

ض الحاالت إىل تويات قياسية، وصلت يف بع أسعار الفائدة الرسمية إىل مس

حالة االقتصادات املتقدمة. كذلك قامت العديد من البنوك  الصفر، يف 
املركزية يف السواق الناشئة والدول النامية بتخفيض أسعار الفائدة الرسمية  

 .بصورة ملحوظة

وقامت العديد من البنوك املركزية بتوفري السيولة بصورة استثنائية  

فتوحة، أو  لتقليدية كعمليات السوق املاق، سواء من حيث أدواتها الألسو 
من خالل برامج غري تقليدية لرشاء الصول الخطرة بصورة مشابهة ملا تّم  

، وصور أخرى مستحدثة، مثل  2008بعد الزمة املالية العاملية لعام 
 تسهيالت لألزمات الخاصة وبرامج لرشاء سندات الرشكات، وإتاحة االئتامن 

 .الخاص والعائيل بسعر معتدل لقطاَعي أعامل



8 

 

 

ومن أجل ضامن عدم انهيار أسعار الرصف واستمرار تدفق السيولة يف 
السواق، اتفق عدد من البنوك املركزية عىل زيادة تقديم السيولة 
الدوالرية عن طريق ترتيبات خطوط لتبادل العمالت بينها. وقد عملت 

نايئ عىل قتصادات من خالل إنفاق استثالسياسة املالية عىل تحفيز اال 
ة، واملساعدات املالية املبارشة للمترضرين من أثر البامج االجتامعي

الجائحة االقتصادي، إضافة لتقديم تسهيالت رضيبية متعددة، وهو المر 
الذي نجم عنه تزايد العجوزات يف امليزانيات الحكومية، وارتفاع 

 م.مستويات الدين العا

ل املؤسسات املالية الدولية  م من الجهود التي بذلت من قب وعىل الرغ
عىل مكونات النظام   19-والوطنية ملواجهة اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 

املايل العاملي، إال أنه من املحتمل أن تتواجد تحديات مستقبلية كبرية  
 تواجه النظام املايل العاملي، أهمها االرتفاع امللموس يف الصول الرديئة 

كل من الدين العام  ك املركزية، وارتفاع مستوياتبقوائم املركز املايل للبنو 
والدين الخاص، واحتامالت تصاعد مستويات القروض املتعرثة مبحافظ  

البنوك، إضافة لتدهور ملموس يف مقاييس ومعدالت املخاطرة والربحية  
 . ومالءة رأس املال لهذه البنوك

حيث أّدت  ح والعامل العامة والخاصة، كذلك، هناك تحدي اختالط املصال 
لخاص إىل استحواذ بعض السلطات الحكومية عىل  برامج دعم القطاع ا

أصول مصدرة من القطاع الخاص، ورمبا يؤدي هذا الوضع مستقبالً ملزيد 
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من النفوذ الحكومي يف مجال العامل الخاص. أيضاً، هناك مخاوف من  

والعوملة ادي، واالبتعاد عن االنفتاح تصاعد التوجهات نحو االنغالق االقتص
 .امية الصناعات املحليةاالقتصادية، بغرض ح 

عدداً من الفرص أمام أطراف النظام   19-ويف املقابل، أوجدت جائحة كوفيد
الطلب عىل التقنيات الرقمية يف كل   يف زيادةاملايل العاملي، تتمثل أهمها 

جتمعات ال تتعامل بالنقود من التجارة والتمويل، وزيادة التوجه نحو م
املالية واملرصفية عب الهواتف  ئلة، وزيادة فرص تطوير الخدماتالسا

النقالة مبا يخدم املجتمعات التي ال تستطيع عادة الوصول لهذه الخدمات  
بصورتها التقليدية، وزيادة درجة التعاون الدويل لحامية النظام املايل  

ول  ت مثل نظم مقايضة العمالت مع دالعاملي، من خالل التوسع يف إجراءا

 .ةالعمالت االحتياطية الرئيسي

 مقدمة 

" إىل انعكاسات سلبية عىل النظم املالية الوطنية  19-أّدت جائحة "كوفيد 
والنظام املايل العاملي؛ فقد تسببت يف إغالق لالقتصادات، وتوقف حركة  
التجارة والتنقل الدوليني، المر الذي ألقى بتبعاته عىل املؤسسات والسواق  

ة والتمويلية، إضافة  ور الذي تلعبه السياسات املالية والنقدياملالية، والد 
 .للمؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل
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كام أّدت الجائحة، والتي جاءت مصاحبة النهيار يف أسواق النفط العاملية 
وتوقعات ببدء دخول االقتصاد المرييك مرحلة ركود، إىل انهيار يف أسعار  

ين الخاص  تها، وتزايد هامش املخاطرة عىل أدوات الالسهم ومؤرشا دَّ

ين لألسواق الناشئة، وتجّمد يف سيولة السواق، وخروج كبري   وأدوات الدَّ
لالستثامرات من املحافظ املالية يف السواق الناشئة، إضافة لضغوط عىل  

 .االحتياطات الجنبية وأسعار الرصف يف بعضها

 اجهة تبعاتجراءات رسيعة غري تقليدية ملو وقد استجاب املجتمع الدويل بإ 

الجائحة، حيث لعبت السياسات املالية والنقدية والتمويلية أدواراً غري  
معهودة يف إطار جهود املحافظة عىل استقرار النظم املالية الوطنية والنظام  
املايل العاملي، وذلك من خالل إجراءات مثل: تخفيض أسعار الفائدة، وضخ  

ملرصفية عىل  ام ضخمة يف االقتصادات، وتيسري الرشوط ا السيولة بأحج 
القراض، تيسري سداد القروض القامئة، وحيازة الحكومات والبنوك املركزية 

لصول من القطاع الخاص، وتوفري السيولة عىل املستوى الدويل من خالل  
اتفاقات مبادلة للعمالت، وتوفري الدعم املايل للمؤسسات املالية الدولية، 

 .عىل الدول القل منواً   جانب طرح مبادرات لتخفيف أعباء الديونإىل

كام أتاحت مؤسسات التمويل الدولية، وعىل رأسها صندوق النقد الدويل،  

تسهيالت عاجلة للتمويل لدولها العضاء، وذلك من أجل مساعدة حكومات 
هذه الدول عىل متويل متطلبات مواجهة الجائحة، ومنع انهيار نظمها  

 .الية واالقتصاديةامل
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رضاً للتداعيات التي شهدها النظام املايل العاملي  وتقّدم هذه الدراسة ع
"، مع استعراض للجهود التي بذلتها الدول الرئيسية  19-جرّاء جائحة "كوفيد

وصندوق النقد الدويل يف هذا الصدد، كام تقدم نظرة مستقبلية للتحديات  

 . والفرص القامئة

 ام املايل العاملي " عىل النظ 19-"كوفيد أوالً: أهم تداعيات  

 ،1العاملي " يف اضطرابات شديدة للنظام املايل 19-تسببت جائحة "كوفيد 
  2020حيث شهدت السواق املالية العاملية تراجعاً حاداً منذ أوائل مارس 

صاحبه تراجع حاد يف أسعار النفط العاملية بسبب انهيار اتفاق أوبك+ للحد  

العربية السعودية  اع عىل السواق الذي وقع بني اململكة من النتاج، والرص 
وروسيا االتحادية. كام جاء هذا الرتاجع متزامناً مع توقعات بقرب دخول  

االقتصاد المرييك مرحلة ركود، عكسها تراجع العوائد عىل أذون وسندات  
 .الخزانة المريكية، وانعكاس جزء ملموس يف منحنى العائد المرييك

ها النظام املايل العاملي نتيجة  عامل الرئيسية لألزمة التي شهدلت املوقد متثّ 
"، يف تراجع حاد لسعار السهم ومؤرشاتها، مع  19-لتداعيات جائحة "كوفيد 

 
يتمثل النظام املايل العاملي يف النظمة والتنظيامت واملؤسسات املالية العاملة عىل املستوى   .1

الدويل، والتي تقوم بدور رئييس يف تحفيز حركة الموال العابرة للحدود الوطنية من أجل  
ثل صندوق  سري االستثامر الجنبي والتجارة الخارجية. وتلعب مؤسسات دولية رئيسية، متي

النقد الدويل والبنك الدويل، إضافة ملؤسسات وطنية، مثل البنوك املركزية، وأخرياً مؤسسات 
مالية خاصة، مثل البنوك وصناديق االستثامر، أدواراً رئيسية يف النظام املايل العاملي، سواء من  

 ث تنظيمه أو االستثامر فيه.حي
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زيادة حّدة تقلبات أسعارها، سواء بالنسبة لالقتصادات املتقدمة أو  

طرة سواء  اقتصادات السواق الناشئة. كام ارتفعت الهوامش العاكسة للمخا
ين الحكومي أو داخل الدول بني إصدارات الدي ون الخاصة وأدوات الدَّ

ين الحكومي لالقتصادات  الهوامش العاكسة للمخاطرة بني إصدارات الدَّ
ين الحكومي لألسواق الناشئة  .املتقدمة وإصدارات الدَّ

أدى هذا االنهيار يف السواق املالية العاملية إىل تبعات شديدة عىل  
تسببت يف خسائر مالية فادحة  سسات املالية املحلية والعاملية، حيث املؤ 

للمستثمرين املاليني، وحدوث قصور ملحوظ يف السيولة السواق. إضافة  
هذا، شهدت العديد من السواق الناشئة خروجاً كبرياً الستثامرات الجانب  
يف من املحافظ املالية، بسبب الحاجة لتغطية هوامش ناجمة عن خسائر 

والرتفاع املخاطر املالية عىل وجه  السواق املالية بالدول املتقدمة، 
الخصوص بالنسبة لألسواق الناشئة مبا قّدره صندوق النقد الدويل بنحو  

وقد أّدى   .2الجاميل% من إجاميل ناتجها املحيل 0.4مليار دوالر أو  100
الدول وعىل   هذا بدوره إىل أثر سلبي عىل التصنيف االئتامين للعديد من

نعكس بدوره عىل ارتفاع تكلفة التمويل التي قد  النظرة املستقبلية، مبا ي
 .تواجهها هذه الدول وقت الحاجة لالقرتاض الخارجي

 
2. Tobias Adrian and Fabio Natalucci, “COVID-19 Crisis Poses Threat to Financial 

Stability”, IMF Blog, April 14, 2020, 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-
threat-to-financial-stability  

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
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نجم عن االنهيار املايل كذلك وتبعات إغالق النشطة االقتصادية والحظر  
 غري مسبوق  عىل الحركة والتنقل والطريان، انكامشاً اقتصادياً حاداً وارتفاعاً 

ديد من االقتصادات املتقدمة، وتباطؤ شديد يف يف معدالت البطالة يف الع 

النمو السواق الناشئة والدول النامية. كام أدى آلثار حادة عىل بعض  
القطاعات االقتصادية، مثل السياحة والطريان والضيافة، وهو المر الذي  

 ة. ترك آثاراً اجتامعية واقتصادية قاسي

املالية للرشكات الخاصة،   " أيضاً يف تآكل املالءة19-د اء "كوفيتسببت وب

وتسببت يف ارتفاع خسائرها وحاجتها لالقرتاض، وأيضاً إىل صعوبة يف تلبية 

االحتياجات النقدية قصرية الجل لخدمة قروضها ولسداد الرضائب وتغطية 
جهها  املرصوفات التشغيلية. وقد نجم عن هذه الصعوبات املالية التي توا

تقليص التكلفة، مبا يف ذلك تكلفة  الرشكات الخاصة تزايدت الحاجة ل
 .العاملة، من أجل التغلب عىل مشكالت التعرث املايل املحتمل

وتصاعدت نتيجة لهذا بشّدة معدالت البطالة، وتقلّص بالتايل استهالك  
القطاع العائيل، وارتفعت مديونيته، وضعفت قدرته عىل السداد، وانعكس 

ستهالك واالستثامر الخاص، وتطلّب  بدوره عىل تباطؤ وأحياناً تراجع اال  ذلك
تدخل حكومي لتعويض هذا الرتاجع االقتصادي، وتعاون دويل عاجل من  

  .أجل تحجيم اآلثار عىل االقتصاد والنظام املايل العامليني

أخرياً، أّدى الوضع االقتصادي اليسء، والخروج الحاد لالستثامر الجنبي من  

د من السواق الناشئة من ضغوط عىل  املحافظ املالية، إىل معاناة العدي
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احتياطاتها من الرصف الجنبي، وضغوط عىل أسعار رصف عمالتها، 

وشهدت بالتايل العديد من االقتصادات الناشئة والدول النامية ارتفاعاً حاداً  
عٍل قوي من  يف االحتياجات التمويلية بالعمالت الجنبية، مام استدعى رّد ف

ليني سواء املؤسسات املالية الدولية، أو االقتصادات  الداعمني املاليني الدو 
املتقدمة، مبا يف ذلك تصاعدت املطالبات بتخفيف أعباء مديونيات الدول  

 .القل تطوراً، وتقديم التمويل الجديد لها

 املي ثانياً: دور صندوق النقد الدويل يف مواجهات تحديات النظام املايل الع 

املؤسسة الدولية الرئيسية املختّصة يف  يعتب صندوق النقد الدويل هو 
حامية استقرار النظام املايل العاملي، حيث يختص الصندوق بالعمل عىل  
تعزيز االستقرار املايل والتعاون يف املجال النقدي عىل مستوى العامل، 

يع استقرار  ويهدف إىل تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي، وتشج
يف إقامة نظام مدفوعات متعدد الطراف، مع  أسعار الرصف، واملساعدة

إتاحة املوارد واملشورة للبلدان العضاء التي متر مبشكالت تتعلق مبيزان 
 .املدفوعات، من أجل حامية النظام النقدي الدويل

وقد تحرك الصندوق رسيعاً لتوفري الدعم للدول العضاء املتأثرة سلباً  
د من التسهيالت التمويلية  "، وذلك من خالل عد 19-جائحة "كوفيد ب

 :3التاليةوالدوات، وذلك بالصورة 

 
 : ظرنا .3
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توفري التمويل الطارئ: حيث أتاح الصندوق أدايت "التسهيل االئتامين  •

 و"أداة التمويل الرسيع "Rapid Credit Facility (RCF) – الرسيع
– Rapid Financing Instrument (RFI)" ميكن أن يصل  ما لتوفري

الر من املساعدات املالية الطارئة غري املرشوطة  مليار دو  100إىل 
ببامج إصالح، للدول العضاء، وبحيث ميكن رصف القروض من هاتني  

الداتني بصورة رسيعة ملساعدة البلدان العضاء يف اتخاذ السياسات  
 ."19-املالمئة ملعالجة حاالت الطوارئ الناجمة عن جائحة "كوفيد

رامج القراض القامئة: حيث ميكن للصندوق  تعزيز املوارد املتاحة من ب •
إدخال تعديالت، حسب الرضورة، عىل برامجه القامئة بغية دعم  

البلدان يف استيعاب االحتياجات الجديدة امللحة الناشئة عن طوارئ 
". ويساعد الصندوق، من خالل هذه 19-صحية مثل جائحة "كوفيد 

وازناتها الحكومية  لدول العضاء عىل إيجاد مجال يف مالتعديالت، ا

 .لإلنفاق عىل املجاالت الصحية الرضورية

منح لتخفيف أعباء الديون: ميكن لصندوق النقد الدويل أن يقّدم  •

الدعم لتخفيف أعباء الديون عىل الدول الشد فقراً التي عليها  
ئامين  التزامات غري مسددة للصندوق، من خالل "الصندوق االست 

 Catastrophe - باء الديونالحتواء الكوارث وتخفيف أع
Containment and Relief Trust (CCRT)" . 

 
The IMF's Response to COVID-19 ، https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-
response-to-covid-19  

https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19
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توفري التمويل الجديد يف إطار التسهيالت القامئة: حيث ميكن   •
للصندوق أن يقدم الدعم أيضا من خالل توفري التمويل يف إطار 

 Stand by Arrangement – تسهيالته القامئة مثل "ترتيب املساندة

، لكن  "Extended Fund Facility – ق املمتدوتسهيل الصندو "، "
توفري مثل هذا التمويل يرتبط باالتفاق عىل برنامج إصالح اقتصادي  

 .تطبقه الدولة املقرتضة بإرشاف الصندوق

 4" 19-كوفيد " قامئة الدول التي استفادت من دعم الصندوق ملواجهة  

التسهيل االئتامين  
 الرسيع 

التمويل    اة أد 
 الرسيع 

ترتيب  
 املساندة 

تسهيل  
الصندوق  
 املمتد 

الصندوق االستئامين  
الحتواء الكوارث  

 وتخفيف أعباء الديون 

 بنجالديش 

 جزر املالديف 

 نيبال 

 نيو غينيا بابوا  

 ساموا

 جزر سولومون

 مولدوفا

 أفغانستان

 جيبويت 

 بنجالديش 

 منغوليا

 نجزر سولومو 

 ألبانيا

البوسنة 
 والهرسك

 كوسوفو 

 مولدوفا

 مقدونيا

 أرمينيا

مرص )اتفاق  
 ديئ(مب

 جورجيا

 باربيدوس 

 أفغانستان

 بنني

 بوركينا فاسو 

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

 جزر القمر

 الكونغو

 أثيوبيا 

 جامبيا

 
   https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker: املصدر .4

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/COVID-Lending-Tracker


17 

 

 

 جمهورية قريغيز

 موريتانيا

 طاجكستان 

 أوزبكستان 

 بوركينا فاسو 

 فريد ب كا

 الكامريون 

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

 تشاد 

 جزر القمر

 الكونغو

 كوت ديفوار 

 جامبيا

 غانا 

 كينيا 

 ليبرييا

 مايل

 ماالوي 

 موزمبيق

 النيجر

 مرص

 الردن

جمهورية 
 قريغيز

 باكستان 

 تونس

 أوزبكستان 

 جزر القمر

 كوت ديفوار 

 أثيوبيا 

 الجابون 

 السنغال

 سيشل

 سالبهاما

 بوليفيا

 كوستاريكا 

جمهورية 
 الدومينيكان

 إكوادور

 السلفادور

 جامايكا 

 غينيا

 بيساو -غينيا

 هايتي

 ليبرييا

 مدغشقر

 ماالوي 

 موزمبيق

 نبيال 

 رواندا 

 ساوتومي وبرنسيب 

 سرياليون

 جزر سولومون

 طاجكستان 

 توجو

 اليمن
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 رواندا 

ساوتومي  
 وبرنسيب

 السنغال

 سرياليون

 أوغندا

 دومينيكا

 جرينادا 

 سانتا لوتشيا 

 هايتي

سان فنسنت  
 وجراندين 

 بنام 

 باراجواي 

 لنظام املايل العاملي رئيسية يف مواجهات تحديات ا ثالثاً: جهود االقتصادات ال 

قامت السلطات املالية املحلية يف غالبية الدول بدورها باستخدام كل من 
االنهيار التام، ومن  السياستني النقدية واملالية، من أجل حامية السواق من 

-أجل ضخ السيولة امليرّسة يف السواق لتقليص الثر السلبي لجائحة "كوفيد

 االقتصادات الوطنية." عىل 19

فمن أجل العمل عىل الحفاظ عىل استقرار النظام املايل العاملي ودعم  

االقتصادات، قامت البنوك املركزية يف غالبية دول العامل بإجراءات استثنائية  
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تيسري السياسة النقدية، من خالل تخفيض أسعار الفائدة الرسمية إىل  ل

الحاالت إىل الصفر، يف حالة االقتصادات مستويات قياسية، وصلت يف بعض 
اق الناشئة والدول  املتقدمة. كام قامت العديد من البنوك املركزية يف السو 

 ة.النامية بتخفيض أسعار الفائدة الرسمية بصورة ملحوظ

ضافة إىل هذا قام عدد من البنوك املركزية بتوفري السيولة بصورة  بال 

أدواتها التقليدية كعمليات السوق  استثنائية لألسواق، سواء من حيث 
صورة  املفتوحة، أو من خالل برامج غري تقليدية لرشاء الصول الخطرة ب

، وصور أخرى  2008مشابهة ملا تّم بعد الزمة املالية العاملية لعام 
حدثة، مثل تسهيالت لألزمات الخاصة وبرامج لرشاء سندات الرشكات، مست

 .َعي العامل الخاصة والعائليةوإتاحة االئتامن بسعر معتدل لقطا

ومن أجل ضامن عدم انهيار أسعار الرصف واستمرار تدفق السيولة يف  
  السواق، اتفق عدد من البنوك املركزية عىل زيادة تقديم السيولة الدوالرية 

عن طريق ترتيبات خطوط لتبادل العمالت بينها. وقد فاقت السيولة  
تريليون دوالر، مع توقع القيام   6بلغ الفعلية الناجمة عن هذه الجراءات م

عات مبزيد من التسهيل النقدي يف العديد من الدول إذا ما استمرت تب
 .5" 91-جائحة "كوفيد

 
5. Tobias Adrian and Fabio Natalucci, “COVID-19 Crisis Poses Threat to Financial 

Stability”, IMF Blog, April 14, 2020, 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-
threat-to-financial-stability  

  

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/04/14/blog-gfsr-covid-19-crisis-poses-threat-to-financial-stability
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يز االقتصادات من خالل  ويف ذات الوقت، عملت السياسة املالية عىل تحف
إنفاق استثنايئ عىل البامج االجتامعية، واملساعدات املالية املبارشة  

رين من أثر الجائحة االقتصادي، إضافة لتقديم تسهيالت رضيبية  للمترض 

العجز يف املوازنات الحكومية،  متعددة، وهو المر الذي نجم عنه تزايد 
ين العام  .وارتفاع مستويات الدَّ

اً، بالنسبة لالقتصادات الرئيسية ولدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد
فاظ عىل االستقرار النقدي واملايل  متثّلت الجهود الرئيسية املبذولة للح

وسياسة  املحيل والعاملي، من خالل السياسات النقدية واملالية والتمويلية 
 :6ييل  فيامسعر الرصف، 

 الجراءات يف أهم االقتصادات املتقدمة 

 الواليات املتحدة االمريكية 

 إجراءات السياسة املالية 

لحامية الرواتب والجور  مليار دوالر أمرييك يف إطار برنامج  483توفري 
مليار دوالر أمرييك للحصول عىل   321؛ وتوفري وتعزيز الرعاية الصحية

قروض وضامنات إضافية لدارة العامل الصغرية ملساعدة الرشكات الصغرية  

 
6. IMF, Policy Response to COVID-19, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-

covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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مليار دوالر أمرييك لدارة العامل الصغرية   62حتفظ بالعامل؛ و التي ت

مليار دوالر   75الصغرية؛ وتوفري  لتقديم املنح والقروض ملساعدة الرشكات
ار  مليار دوالر أمرييك لتوسيع اختب 25أمرييك دعامً للمستشفيات؛ ومبلغ 

 ."19-فحص "كوفيد 

مليار   293رييك، منها تريليون دوالر أم 2.3توفري حزمة دعم تقدر بنحو 

مليار   268دوالر أمرييك لتوفري خصومات رضيبية ملرة واحدة لألفراد؛ و
مليار دوالر أمرييك لتوفري شبكة   25يك لتوسيع إعانات البطالة؛ ودوالر أمري

مليار دوالر أمرييك ملنع إفالس   510أمان غذايئ لكرث الفئات ضعفاً؛ و 
امنات ودعم برنامج االحتياطي  الرشكات من خالل تقديم القروض والض

مليار دوالر أمرييك يف شكل قروض وضامنات إدارة   349الفيدرايل؛ و

التجارية الصغرية ملساعدة الرشكات الصغرية التي تحتفظ بالعامل؛  العامل
مليار دوالر أمرييك  150؛ ومليار دوالر أمرييك للمستشفيات 100و

مليار دوالر   49.9ت املحلية؛ وللتحويالت إىل حكومات الواليات والحكوما
مليار وحدة سحب خاصة   28أمرييك للمساعدة الدولية )مبا يف ذلك 

 .الجديد لصندوق النقد الدويل لالقرتاض(للرتتيب 

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

أعلن االتحادي الفيدرايل المرييك عن تخفيض سعر الفائدة عىل الموال 
نقطة أساس؛ وخفض تكلفة إقراض نافذة الخصم؛  150الفيدرالية مبقدار 
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الرئيسية؛   وخفض التكلفة الحالية لخطوط املقايضة مع البنوك املركزية

وتوسيع خطوط مقايضة الدوالر المرييك لتشمل املزيد من البنوك  
دة الرشاء املؤقتة للسلطات النقدية الجنبية  املركزية؛ وعرض تسهيالت إعا

حتياطي الفيدرايل أيًضا تسهيالت لدعم تدفق االئتامن والدولية. كام قدم اال 
 .لألسواق

 استخدام رؤوس الموال تم أيضاً تشجيع مؤسسات قبول الودائع عىل
سيولة لإلقراض، والعمل بشكل بناء مع املقرتضني املتأثرين بـ االحتياطية وال 

 ."19-"كوفيد

 منطقة اليورو 

 إجراءات السياسة املالية 

مليار يورو   540توفري حزمة مالية من املفوضية الوروبية تبلغ حوايل 
م الزمات الوبائية حتى  تشمل السامح آللية االستقرار الوروبية بتقديم دع

لكل دولة يف منطقة اليورو   2019% من الناتج املحيل الجاميل لعام 2
مليار يورو كضامنات حكومية   25وتقديم  لدعم متويل النفاق الصحي؛

مليار يورو لتمويل   200لبنك االستثامر الورويب لدعم ما يصل إىل 
وسطة؛ وإنشاء أداة إقراض الرشكات، مع الرتكيز عىل الرشكات الصغرية واملت

مليار يورو لحامية العامل والوظائف، مدعومة   100مؤقتة تصل إىل 
 .الورويببضامنات من الدول العضاء يف االتحاد 
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مليار   37تشمل الجراءات الرئيسية من ميزانية االتحاد الورويب )بحوايل 
م االستثامر  " لدع 19-يورو( إنشاء مبادرة االستثامر للتصدي لتبعات "كوفيد 

العام للمستشفيات والرشكات الصغرية واملتوسطة وأسواق العمل واملناطق  
حاد الورويب للتضامن  التي تعاين ضغوطات؛ وتوسيع نطاق صندوق االت

ليشمل أزمة الصحة العامة، بهدف حشدها إذا لزم المر للدول الكرث ترضراً  
ن ميزانية االتحاد الورويب  يف االتحاد الورويب، وإعادة توجيه مليار يورو م 

كضامن لصندوق االستثامر الورويب لتحفيز البنوك عىل توفري السيولة  
العالن عن م هْالت ائتامنية للمدينني املتأثرين  للرشكات الصغرية واملتوسطة، و 

مليار يورو لعرشة رشكاء   3بالزمة، وتوفري حزمة مساعدة مالية كلية بقيمة 
  ."19-لحد من التداعيات االقتصادية لـ "كوفيد جوار ملساعدتهم عىل ا

كذلك قامت املفوضية الوروبية بتفعيل بند الخروج العام من القواعد 
التحاد الورويب، والتي تعلق متطلبات التعديل املايل للبلدان التي ال  املالية ل 

تصل إىل هدفها عىل املدى املتوسط وتسمح لها بتشغيل عجز يزيد عن 
ج املحيل الجاميل. ووجهت املفوضية الوروبية كذلك الدول  % من النات3

  العضاء بإمكانية تعويض الرشكات عن الرضار التي تسببت بشكل مبارش 
  ."، مبا يف ذلك قطاعات مثل الطريان والسياحة19-من "كوفيد 

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

لنقدية من خالل قرر البنك املركزي الورويب تقديم دعم للسياسة ا
مليار يورو حتى نهاية عام  120عمليات رشاء أصول إضافية بقيمة 
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لة املؤقتة ذات ، ومن خالل مزادات إضافية ملخصصات السيو 2020
املعدل الثابت، مع تخفيض أسعار الفائدة. كام قدم البنك املركزي 

ً للسيولة متثل يف عمليات إعادة التمويل الط ويلة الورويب تسهيالً جديدا
الجل يتم تنفيذها مبعدل فائدة مخفض. كام أتاح البنك املركزي 

مليار يورو من  750الورويب الحقاً برنامجاً إضافياً لرشاء الصول بقيمة 
 .الوراق املالية للقطاعني العام والخاص

 فرنسا 

 إجراءات السياسة املالية 

زمة من "، وتوفري ح19-زيادة املخصص املايل ملعالجة أزمة "كوفيد
 315تامنية بقيمة ضامنات القروض املرصفية وخطط إعادة التأمني االئ

ىض أو مقدمي مليار يورو مع تبسيط التأمني الصحي وتعزيزه للمر 
الرعاية لهم، وزيادة النفاق عىل المدادات الصحية، ودعم السيولة من 

خالل تأجيل مدفوعات الضامن االجتامعي واملدفوعات الرضيبية 
ت وترسيع اسرتداد العفاءات الرضيبية، ودعم أجور العامل، للرشكا

لعامل والدعم املايل املبارش للمرشوعات متناهية الصغر واملهن الحرة وا
املستقلني، وتأجيل مدفوعات اليجار واملرافق للمرشوعات متناهية 
الصغر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتخصيص إضايف لالستثامرات يف 

 .ات التي تواجه صعوباتأسهم الرشك
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 أملانيا 

 إجراءات السياسة املالية 

تشمل مليار يورو  156اعتمدت الحكومة الفيدرالية ميزانية تكميلية تبلغ 
النفاق عىل معدات الرعاية الصحية ودعم قدرات املستشفيات، والبحث  

"، وتوسيع الوصول إىل دعم العمل  19-والتطوير لتوفري لقاح لـ "كوفيد 
جل للحفاظ عىل الوظائف ودخل العامل، وتوسيع مزايا رعاية  قصري ال 

الطفال لآلباء ذوي الدخل املحدود، وسهولة الوصول إىل دعم الدخل  
السايس للعاملني لحسابهم الخاص، ومنح صغرية لصحاب العامل  

والشخاص الذين يعملون لحسابهم املتأثرين بشدة من تفيش جائحة  
 تأجيالت رضيبية من دون فائدة حتى نهاية  "، بالضافة إىل19-"كوفيد

العام، وتوفري متويل لرأس املال االستثامري للرشكات الناشئة، ومتديد فرتة 
 .ني املؤقت ضد البطالةالتأم

كام قامت الحكومة بتوسيع الحجم وإمكانية الوصول إىل الضامنات العامة  
. كام أعلنت  للرشكات ذات الحجام املختلفة ورشكات التأمني االئتامين 

مليار يورو، تشمل   130الحكومة عن حزمة تحفيز مايل إضافية بقيمة 

دخل لألرس ومنح الرشكات  تخفيض مؤقت لرضيبة القيمة املضافة ودعم ال
الصغرية واملتوسطة املترضرة بشدة والدعم املايل للحكومات املحلية  

فة إىل الحزمة  والعانات، واالستثامر يف الطاقة الخرضاء والرقمنة. بالضا
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املالية للحكومة الفيدرالية، أعلنت العديد من الحكومات املحلية )الواليات  

مليار يورو   141ة للدعم، مبا وصل إىل والبلديات( عن إجراءاتها الخاص
 .مليار يورو يف ضامنات القروض عىل مستوى الوالية 63و كدعم مبارش 

 اململكة املتحدة 

 إجراءات السياسة املالية 

إجراءات يف مجايل الرضائب والنفاق، مبا يشمل متويل إضايف   تخاذتم ا
  14.7خريية )للخدمات الصحية الوطنية والخدمات العامة والجمعيات ال

مليار جنيه   27مليار جنيه إسرتليني(، وتدابري لدعم العامل التجارية )
ملبارشة  إسرتليني(، مبا يف ذلك إعفاءات رضيبة المالك. كام تم توفري املنح ا

للرشكات الصغرية والرشكات يف القطاعات الكرث تأثراً، وللتعويض عن  
تامعي لدعم الفراد الكرث تأثراً الجازة املرضية، وتعزيز شبكة المان االج

مليار جنيه إسرتليني( عن طريق زيادة املدفوعات يف إطار نظام   7)بحوايل 
 ى.الخر االئتامن الشامل بالضافة إىل توسيع املزايا 

أطلقت الحكومة البيطانية ثالث خطط منفصلة للقروض؛ لتسهيل حصول  
امل البيطاين، وهي: نظام الرشكات عىل االئتامن بالتعاون مع بنك الع

قروض توقف العمل لدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة، وخطة قروض  

النقطاع العامل لدعم الرشكات الكب، عىل أن تضمن الحكومة للجهات  
ماليني جنيه   5% من قيمة القروض، والتي تصل إىل 80املقرِضة ما نسبته 
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مليون جنيه اسرتليني   200اسرتليني للرشكات الصغرية واملتوسطة، وحتى 

للرشكات الكبرية. وبرنامج ثالث للقروض الرسيعة للرشكات املتوسطة  
 .% من قيمة القرض100والصغرية بضامنة حكومية للمقرتضني تبلغ 

% من أرباح العاملني يف العامل الحرة واملوظفني  80كام دفعت الحكومة 
الفرتة من مارس إىل   جنيه اسرتليني شهريًا يف 2500املرسحَّني بحد أقىص 

مايو. وأعلنت الحكومة عن مساهمتها يف دعم مبادرات االبتكار والتطوير  
 . عن طريق تقديم املنح والقروض قابلة للتحويل

 2020تم أيضا تأجيل مدفوعات رضيبة القيمة املضافة للربع الثاين من عام 
بهم  احتى نهاية السنة املالية، ومدفوعات رضيبة الدخل للعاملني لحس 

 .الخاص ملدة ستة أشهر 

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

شملت الجراءات النقدية الرئيسية تخفيض بنك انجلرتا )البنك املركزي(  
يف املائة، وتوسيع ملكية   0.1نقطة أساس إىل  65لسعر الفائدة مبقدار 

ة  البنك املركزي لسندات الحكومة البيطانية وسندات الرشكات غري املالي 

د مليار جنيه اسرتليني، وتقديم مخطط متويل مؤقت جدي 200مبقدار 
لتعزيز انتقال تخفيض سعر الفائدة، مع حوافز إضافية لإلقراض لالقتصاد  

 .الحقيقي، وخاصة الرشكات الصغرية واملتوسطة
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وقد اتفقت وزارة الخزانة البيطانية وبنك إنجلرتا عىل متديد استخدام 
وف الحكومي يف بنك إنجلرتا مؤقتاً لتوفري مصدر  حساب السحب عىل املكش

يولة الضافية للحكومة إذا لزم المر، وتنشيط تسهيالت  قصري الجل للس

إعادة الرشاء املؤقت لتكملة تسهيالت السيولة الحالية للبنك مع البنوك  
املركزية من كندا، واليابان، ومنطقة اليورو، والواليات املتحدة، وسويرسا 

ولة  عزيز توفري السيولة من خالل الرتتيبات الدامئة لخط تبادل السيلزيادة ت
 .بالدوالر المرييك

 الجراءات يف أهم اقتصادات السواق الناشئة 

 جمهورية الصني الشعبية 

 إجراءات السياسة املالية 

تريليون يوان، مبا شمل زيادة   3.6تم العالن عن حزم مالية مبا يقدر بنحو 
اية من الوبئة ومكافحتها، وإنتاج املعدات الطبية، النفاق عىل الوق 

 ف التأمني ضد البطالة، ودعم العامل املهاجرين وترسيع رص 

 .تم توفري إعفاءات رضيبية والتنازل عن مساهامت الضامن االجتامعي
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 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

ن يوان يف تريليو  4.2شملت الجراءات النقدية الرئيسية ضخ سيولة مببلغ 
يع تسهيالت إعادة  النظام املرصيف عب عمليات السوق املفتوحة، وتوس

تريليون يوان لدعم مصنعي املستلزمات   1.8القراض وإعادة الخصم مببلغ 
الطبية والسلع الساسية، ولدعم الرشكات الصغرية واملتوسطة والقطاع  

ليات الريبو  الزراعي بأسعار فائدة منخفضة. وتخفيض أسعار الفائدة لعم
توسط الجل ملدة عام  )إعادة الرشاء(، وكذلك معدل تسهيل القراض امل

واحد، وتخفيض الفائدة املمنوحة عىل االحتياطات الفائضة للبنوك، مع  
توسعة خط االئتامن املرصيف للرشكات الخاصة واملؤسسات الصغرية  
ة  واملتوسطة، وإدخال أدوات جديدة لدعم القراض للمشاريع الصغري 

ض بدون فائدة واملتوسطة، مبا يف ذلك خطة لتقديم التمويل مقابل القرا
لتمويل القروض الجديدة غري املضمونة للبنوك املحلية وتحفيزها عىل  

هْالت السداد للقروض املؤهلة  .متديد م 

عملت السلطات أيضاً عىل تشجيع القراض للمشاريع الصغرية واملتوسطة،  

املضمونة، ورفع هدف منو إقراض البنوك الكبرية إىل  مبا يف ذلك القروض غري 
%، وتأخري مدفوعات 40% إىل 30ات الصغرية واملتوسطة من املرشوع

القروض، وتخفيف القيود املفروضة عىل حجم القروض للقروض عب  
النرتنت، والتساهل مع القروض املتعرثة، وخفض متطلبات مخصص تغطية 

لسندات من قبل املؤسسات املالية لتمويل  القروض املتعرثة، ودعم إصدار ا
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غرية واملتوسطة، ودعم متويل إضايف للرشكات عن  إقراض الرشكات الص

طريق زيادة إصدار السندات من قبل الرشكات، وزيادة الدعم املايل  
 .لضامنات االئتامن

 روسيا االتحادية 

 إجراءات السياسة املالية 

للموظفني العاملني يف القطاع   شملت التدابري الرئيسية زيادة التعويضات
ومفتيش الصحة والسالمة، وإعانات إجازة   الصحي يف الخطوط المامية،

مرضية لألفراد الخاضعني للحجر الصحي، وإعانة بطالة تساوي عىل القل  
الحد الدىن لألجور ملدة ثالثة أشهر، وإعانات لسعار الفائدة للمؤسسات  

الهمية النظامية وتأجيل الرضائب   الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ذات
ة عىل معظم الرضائب، وتأجيل املساهامت  ملعظم الرشكات املتأثر 

أشهر،  6االجتامعية للرشكات الصغرية واملتوسطة يف القطاعات املتأثرة ملدة 
وإجازة رضيبية عىل جميع الرضائب )باستثناء رضيبة القيمة املضافة(  

اين للرشكات الصغرية واملتوسطة واملالكني  واملساهامت االجتامعية للربع الث
ظامت غري الحكومية التي تقدم خدمات اجتامعية، وتأجيل  الوحيدين واملن

مدفوعات اليجار لجميع مستويات الحكومة حتى نهاية العام بالضافة إىل  
إعفاء من اليجار للحكومة الفيدرالية ملدة ثالثة أشهر للرشكات الصغرية  

طاعات املتأثرة، وِمنح للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف  واملتوسطة يف الق
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صناعات املتأثرة لتغطية امل رتبات مبعدل راتب أدىن واحد لكل موظف  ال

ملدة شهرين بالضافة إىل قروض مدعومة لجميع الرشكات يف الصناعات  
أشهر، وقروض مضمونة للمشاريع   6املترضرة لدفع الحد الدىن لألجور ملدة 

املتوسطة والصناعات املتأثرة، وإعانات لرشكات الطريان الصغرية و 
 .ملطارات ورشكات صناعة السيارات وغريهاوا

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

نقطة أساس إىل   50خفض البنك املركزي الرويس سعر الفائدة مبقدار 
%، وبدأ يف بيع احتياطات العمالت الجنبية من صندوق الرعاية  5.5

  لرشاء الحكومة ملرصف سبريبنك. كام قام بزيادة نشاطه يف  الوطنية
عمليات مقايضة العمالت الجنبية، وأدخل بشكل مؤقت أداة إعادة متويل  

طويلة الجل، وتسهيالت تنظيمية مؤقتة للبنوك التي تهدف إىل مساعدة  
 .املقرتضني من الرشكات

بل لقراض الرشكات  مليار رو  500قدم البنك املركزي تسهيالً جديداً بقيمة 
ار روبل أخرى لغراض مامثلة  ملي 50الصغرية واملتوسطة، مع تخصيص 

للمقرتضني الذين ليس لديهم وضع الرشكات الصغرية واملتوسطة. وتم 

تخفيض سعر الفائدة عىل قروضه التي تهدف إىل دعم القراض للمشاريع  
 .الصغرية واملتوسطة لدعم التوظيف والحفاظ عليه
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سات  ق البنك املركزي عىل تدابري لتخفيف لوائح السيولة ملؤس كام واف
االئتامن املهمة للنظام، وتم اتخاذ مجموعة من الجراءات لحامية املقرتضني 

". وقد وافق البملان عىل قانون يضمن  19-الفراد الذين يعانون من "كوفيد 

عىل  إمكانية حصول املواطنني املترضرين والرشكات الصغرية واملتوسطة 
 هر.تأجيل سداد القروض ملدة تصل إىل ستة أش 

 الهند 

 إجراءات السياسة املالية 

% من الناتج املحيل الجاميل،  0.8تم العالن عن حزمة تحفيزية تقدر بنحو 
تشمل دعم عيني )للطعام، وغاز الطبخ(، وتحويالت نقدية لألرس ذات 

الرعاية الصحية،  الدخل املنخفض، والتغطية التأمينية للعاملني يف قطاع 
املتدنية. كذلك، تم العالن عن العديد  ودعم الجور للعامل ذوي الجور

من الجراءات لتخفيف العبء الرضيبي عىل مجموعة من القطاعات، مبا  
 .يف ذلك تأجيل إقرارات رضيبية واملواعيد النهائية الخرى لالمتثال الرضيبي

تدابري لدعم صحة ومعيشة  كام أعلنت العديد من حكومات الواليات عن 
خفض، بشكل رئييس يف شكل تحويالت مبارشة  الرس ذات الدخل املن

 )حصص غذائية مجانية وتحويالت نقدية( 
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تم العالن عن إجراءات تستهدف الرشكات، وتوسيع نطاق الدعم لألرس  
الفقرية، والقطاع الزراعي، والتوسع يف البامج القامئة التي توفر فرص عمل  

 .ذوي الجور املنخفضةللعامل 

 مويلية الكلية السياسات النقدية والت 

قام البنك االحتياطي الهندي بتخفيض أسعار الريبو وعكس الريبو مبقدار 
تريليون  3.7نقطة أساس، وأعلن عن تدابري للسيولة تصل إىل  90و  75

تسهيالت تشمل الريبو طويل الجل، وتخفيض نسبة   ثالثروبية عب 
 .هيالت الحديةنقطة أساس، وزيادة يف التس 100قدي مبقدار  االحتياطي الن 

تم استثناء جميع قروض التجزئة من نسب السيولة لتخفيف تكاليف  
التمويل، وتم السامح للرشكات بوقف مؤقت ملدة ثالثة أشهر يف سداد  
القروض، وتم التخفيف مؤقتًا من املعايري املتعلقة بالتخلف عن سداد  

احتياجات  املصنفة، وتم إنشاء تسهيل للمساعدة يف  الديون عىل الدوات
 .السيولة قصرية الجل لحكومات الواليات

قام مجلس الوراق املالية والبورصات الهندية بتخفيض متوسط القيمة 
السوقية املطلوبة للمساهمة العامة والحد الدىن لفرتة الدراج، وتم 

مليار  500ثامر بقيمة العالن عن تسهيالت سيولة خاصة لصناديق االست

 .روبية
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حكومة عن إجراءات تستهدف الرشكات، شملت برنامج إقراض  أعلنت ال
بدون ضامنات، وديون ثانوية للمرشوعات املتناهية الصغر والصغرية 
واملتوسطة املتعرثة بضامن جزيئ، ومخطط ضامن ائتامين جزيئ لبنوك  

رصفية ورشكات متويل  القطاع العام عىل اقرتاض الرشكات املالية غري امل 
 .لتمويل الصغريالسكان ومؤسسات ا

أعلنت الحكومة عن صندوق لضخ التمويل يف أسهم املرشوعات املتناهية  
الصغر والصغرية واملتوسطة، وآلية لرشاء دين قصري الجل للرشكات املالية  

غري املرصفية املؤهلة ورشكات متويل السكان، مضمونة بالكامل من قبل  
 .وإدارتها من قبل بنك للقطاع العامالحكومة 

 البازيل 

 إجراءات السياسة املالية 

دعم الدخل املؤقت لألرس الكرث هشاشة، مبا يف ذلك تقديم مدفوعات 
املعاشات التقاعدية للمتقاعدين، وتوسيع برنامج الدعم االجتامعي 
ليشمل أكرث من مليون مستفيد إضايف، وتقديم التحويالت النقدية 

ي الدخل املنخفض، وتقديم غري الرسميني والعاطلني، والعامل ذو للعامل 
تعويض جزيئ للعامل الذين تم إيقافهم مؤقتًا أو تم تخفيض ساعات 

 .العمل لهم
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تقديم إعفاءات رضيبية مؤقتة وخطوط ائتامن للرشكات التي ال تقوم 
بفصل عاملها، وتخفيض الرضائب والجامرك عىل استرياد املواد الطبية  

 .ساسيةال 

كومة الفيدرالية إىل حكومات الواليات تقديم تحويالت جديدة من الح
لدعم النفاق الصحي ولدعم مواردها ضد االنخفاض املتوقع يف اليرادات، 

 .والوقف املؤقت لسداد ديونها

% من الناتج املحيل الجاميل، كخطوط  1العالن عن دعم حكومي يصل إىل 
اليف  توسطة وللرشكات الصغر لتغطية تكائتامن للمشاريع الصغرية وامل

 .الرواتب ورأس املال العامل واالستثامر

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

قام البنك املركزي بتخفيض سعر الفائدة السايس للسياسة إىل أدىن مستوى  
%، مع اتخاذ تدابري لزيادة السيولة يف النظام املايل من خالل 3تاريخي بلغ 

%. كام قام البنك  17% إىل 25تطلبات االحتياطي اللزامي من تخفيض م
املركزي بتوفري تسهيالت لتقديم قروض للمؤسسات املالية املضمونة  

 .بسندات الرشكات الخاصة

مليار دوالر أمرييك   60قام االحتياطي الفيدرايل المرييك بتوفري ما يصل إىل 

  .بادلة لألشهر الستة املقبلةللبنك املركزي البازييل من خالل تسهيالت للم
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وافقت البنوك الخمسة الكبى يف البازيل عىل النظر يف طلبات الفراد  
 .ن التزامات ديونها املستحقة يوماً م   60والرشكات الصغرية واملتوسطة لتمديد  

 سياسة سعر الرصف 

تدخل البنك املركزي لعدة مرات يف سوق الرصف الجنبي منذ منتصف  
مليار دوالر   45عىل استقرار سعر الرصف، مبا مجموعه  فباير للحفاظ

 .% من إجاميل االحتياطات10أمرييك، متثل ما يزيد عن 

 ي الجراءات يف دول مجلس التعاون الخليج

 اململكة العربية السعودية 

 إجراءات السياسة املالية 

مليار ريال   70قامت اململكة بالعالن عن حزمة دعم للقطاع الخاص بقيمة  
ودي، تشمل تعليق مدفوعات الرضائب الحكومية والرسوم وغريها من  سع 

الرسوم لتوفري السيولة للقطاع الخاص، والزيادة يف التمويل املتاح من خالل  
 .التنمية الوطنيةصندوق 

مليار ريال سعودي يف امليزانية   47قامت الحكومة بإعادة تخصيص مبلغ 
". كام  19-حة ملكافحة "كوفيدمن أجل زيادة املوارد املتاحة لوزارة الص
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أعلنت عن تخفيضات يف النفاق يف املجاالت غري ذات الولوية الستيعاب  

 .يةبعض هذه املبادرات الجديدة يف إطار امليزان

أذنت الحكومة باستخدام صندوق التأمني ضد البطالة )ساند( لتقديم  

وديني،  الدعم لألجور لرشكات القطاع الخاص التي تحتفظ مبوظفيها السع 
وخففت القيود عىل حركة العاملة الوافدة وترتيباتها التعاقدية. كام تم  

مبا يف   العالن عن تدابري إضافية للتخفيف من الثر عىل القطاع الخاص،
 .ذلك دعم مؤقت للكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية

نفاق الرأساميل،  وترشيداً لإلنفاق، تم العالن عن تخفيضات وتأجيالت يف ال 
وإلغاء بدالت تكلفة املعيشة للعاملني يف القطاع العام، وزيادة رضيبة  

السعودية عن   %. وأعلنت هيئة الجامرك15% إىل 5القيمة املضافة من 

 .زيادة الرسوم الجمركية ملجموعة واسعة من السلع املستوردة

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

ريب السعودي بتخفيض أسعار سياستها، وخفضت  قامت مؤسسة النقد الع 
معدالت الريبو والريبو العكسية. وتم العالن عن أن املؤسسة مستعد 

لزم المر. كام أعلنت املؤسسة عن حزمة   لتزويد االقتصاد بالسيولة إذا
مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص، وال سيام الرشكات  50بقيمة 

ل توفري التمويل للبنوك للسامح لها بتأجيل  الصغرية واملتوسطة، من خال
 .مدفوعات القروض القامئة وزيادة تسهيل القراض للرشكات
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خاص وجهات معامالت نقاط  وستغطي املؤسسة رسوم متاجر القطاع ال
أشهر. كام أصدرت مؤسسة النقد  3البيع والتجارة اللكرتونية ملدة 

دمة لجميع املوظفني  تعليامت إىل البنوك بتأخري سداد القروض املق

السعوديني ملدة ثالثة أشهر دون رسوم إضافية، وتوفري التمويل الذي  
الء من الرسوم  يحتاجه العمالء الذين يفقدون وظائفهم وإعفاء العم

 .املرصفية املختلفة

مليار ريال سعودي للقطاع املرصيف من   50أعلنت املؤسسة نفسها عن ضخ 

السيولة املرصفية وائتامن القطاع  خالل عمليات إيداع الودائع لدعم 
 .الخاص

 دولة المارات العربية املتحدة 

 إجراءات السياسة املالية 

مليار درهم،   26.5أعلنت دولة المارات عن إجراءات مالية تبلغ قيمتها 
تشمل دعامً من الحكومة االتحادية للقطاع الخاص من خالل تخفيض  

ات البنية التحتية القامئة، الرسوم الحكومية املختلفة وترسيع مرشوع

 .وتبسيط إجراءات العمل

وضامنات لالئتامن ودعم   عن دعم املياه والكهرباء، يظبأبو أعلنت حكومة 

السيولة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم، وتخفيض أو تعليق 
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مختلف الرسوم والعقوبات الحكومية، فضالً عن خصم عىل مدفوعات  

 .السياحة والضيافةاليجار التجاري يف قطاعي 

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

  125ر الفائدة للسياسة مرتني مبعدل قام البنك املركزي المارايت بتخفيض سع 
مليار درهم إمارايت، تشمل   256نقطة أساس، وأعلن عن حزمة إجراءات بقيمة  

%، وتوفري 7% إىل 14خفض متطلبات االحتياطي اللزامي من البنوك من 

روض مضمونة بدون فائدة للبنوك، والسامح باستخدام احتياطات رأس املال ق 
% يف مخصصات قروض  25-15خفيض بنسبة الفائضة للبنوك، وتخفيض ت 

املشاريع الصغرية واملتوسطة، وزيادة نسبة القرض إىل القيمة ملشرتي املنازل  
الصغرية نقاط مئوية، وتحديد الرسوم املرصفية للرشكات  5لول مرة مبقدار 

واملتوسطة، والتنازل عن جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك  
شهر. كام تم رفع الحد القىص النكشاف البنوك لقطاع  املركزي ملدة ستة أ 

 .2020العقارات، وتم السامح للبنوك بتأجيل سداد القروض حتى نهاية  

 مملكة البحرين 

 إجراءات السياسة املالية 

مليون دينار بحريني، مبا شمل: دفع رواتب   560بقيمة  حزمة تحفيز مالية

متويلها من صندوق البطالة،  البحرينيني العاملني يف القطاع الخاص مع 
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ودفع فواتري الكهرباء واملاء لألفراد والرشكات البحرينية، وإعفاء الجهات  

التجارية من رسوم البلديات، وإعفاء املنشآت السياحية من رسوم السياحة،  
فاء الجهات الصناعية والتجارية من دفع اليجار للحكومة، ومضاعفة  وإع

كات الصغرية واملتوسطة، وإعادة توجيه  حجم صندوق السيولة لدعم الرش 
برامج متكني لدعم الرشكات املترضرة، وإعادة هيكلة جميع الديون الصادرة  

 .عن متكني

لسحب من  كام فوض مجلس الوزراء وزير املالية واالقتصاد الوطني با

مليون دينار بحريني )تم الحقاً العالن عن   177الحساب العام حتى مبلغ 
مليون دينار بحريني( من أجل الدعم االجتامعي   5.5بقيمة تعزيز إضايف 

 .لألرس ذات الدخل املنخفض

أعلنت السلطات البحرينية عن هدف خفض إنفاق الوكاالت الحكومية غري  
%، وتأجيل بعض النفقات الرأساملية  30ذات الولوية بنسبة تصل إىل 

 .الستيعاب انخفاض عائدات النفط

 تمويلية الكلية السياسات النقدية وال 

قام مرصف البحرين املركزي بتوسعة تسهيالت القراض للبنوك مبا يصل إىل  
مليار دينار بحريني لتيسري مدفوعات الدين املؤجلة ومتديد ائتامن  3.7

ركزي بتخفيض أسعار الفائدة بصورة موازية ملا  إضايف، كام قام املرصف امل 
تم تخفيض سعر الفائدة عىل   قام به االحتياطي الفيدرايل المرييك، حيث
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%  2.0%، وسعر اليداع لليلة من 1.0% إىل 2.25الودائع ملدة أسبوع من 

 .%2.45% إىل 4.0%، ومعدل القراض لليلة من 0.75إىل 

نسبة االحتياطي النقدي للبنوك من   كذلك، قام املرصف املركزي بتخفيض
عقارية السكنية  %، وبتخفيض نسب القرض إىل القيمة للرهون ال3% إىل 5

الجديدة، وتخفيض الرسوم عىل بطاقات الخصم. ومطالبة البنوك بتقديم  
تأجيل سداد للعمالء ملدة ستة أشهر بدون فائدة أو عقوبة، واالمتناع عن  

  .العميل وظيفته حظر حسابات العمالء إذا ما فقد

 دولة الكويت 

 إجراءات السياسة املالية 

كويتي كتمويل إضايف لدعم جهود  مليون دينار  500خصصت الحكومة 
، وقامت السلطات بتأجيل اشرتاكات الضامن االجتامعي  19-مكافحة كوفيد 

أشهر لرشكات القطاع الخاص، وإلغاء الرسوم الحكومية عىل قطاعات   6ملدة 
ة تقديم إعانات البطالة الكاملة للمواطنني، وتقديم قروض  مختارة، ومواصل 

لصغرية واملتوسطة الحجم من خالل متويل  ميرسة طويلة الجل للمشاريع ا 
 .مشرتك من صندوق املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملصارف 

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

عىل ضامن عدم  مع البنوك التجارية  (CBK) يعمل بنك الكويت املركزي
انقطاع إمكانيات الوصول إىل الخدمات املالية، مبا يف ذلك الخدمات  
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فية عب النرتنت، وأنظمة الدفع والتسوية واملقاصة اللكرتونية،  املرص 
 .والوصول إىل الوراق النقدية املعّقمة

قام بنك الكويت املركزي بالعالن عن التزامه بتوفري السيولة إذا لزم المر، 
تخفيض أسعار الفائدة عىل جميع أدوات السياسة النقدية عقب قرار  وب

درايل المرييك بخفض أسعار الفائدة إىل الصفر،  مجلس االحتياطي الفي
وتكليف املصارف بتأخري مدفوعات القروض من الرشكات املترضرة من  

الصدمة ملدة ستة أشهر، وإصدار تعليامت للبنوك بتزويد الرشكات الصغرية  
% لسعر الفائدة، مع 2.5وسطة املتأثرة بالصدمة بتمويل بحد أقىص واملت

لمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم يف حساب  خفض أوزان املخاطر ل
الصول املرجحة باملخاطر لتحديد كفاية رأس املال، وخفض متطلبات مالءة  

رأس املال للمصارف، والنسبة الساسية للسيولة، ونسبة السيولة، وزيادة  
د القروض إىل القيمة لرشاء الرايض للمشاريع السكنية واملنازل القامئة  حدو 

 .كنوبناء املسا

 سلطنة عامن 

 إجراءات السياسة املالية 

يف املائة،   10بنسبة  2020أعلنت السلطات عن تخفيض النفاق يف ميزانية 

مع العالن عن عدة إجراءات لدعم االقتصاد، تشمل تعليق الرضائب 
ض الرسوم الحكومية، ودفع إيجار الرشكات يف املناطق  البلدية وبع 



43 

 

 

الصناعية، وتخفيض رسوم املوانئ والشحن الجوي، وتأجيل خدمة القروض 

ضني من بنك التنمية العامين وصندوق دعم املشاريع الصغرية  للمقرت 
 .واملتوسطة ملدة ستة أشهر 

كام أعلنت مصلحة الرضائب عن مجموعة من الجراءات التي تشمل 
لعفاء من الغرامات والعقوبات عىل القرارات الرضيبية املتأخرة، ا

ملكافحة والسامح بدفع الرضائب عىل أقساط، وخصم التبعات املقدمة 
 .19-كوفيد

 السياسات النقدية والتمويلية الكلية 

أعلن البنك املركزي العامين عن مجموعة من الجراءات لدعم القطاع املايل،  
نقطة   75لفائدة عىل عمليات إعادة الرشاء مبقدار تضمنت تخفيض سعر ا

أساس، ومتديد فرتة عمليات إعادة الرشاء إىل ثالثة أشهر، وتخفيضات يف  

عار الفائدة لدوات سوق املال الخرى، وقبول طلبات املقرتضني املتأثرين أس
لتأجيل سداد أقساط القروض لألشهر الستة املقبلة دون تأثري سلبي عىل  

اطر هذه القروض، وتأجيل تصنيف مخاطر القروض املتعلقة  تصنيف مخ
 .باملشاريع الحكومية ملدة ستة أشهر 
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 حديات والفرص التي تواجه النظام نظرة مستقبلية عىل الت  خامتة:

 املايل العاملي 

عىل الرغم من الجهود التي بذلت من قبل املؤسسات املالية الدولية  
" عىل مكونات النظام  19-ائحة "كوفيد والوطنية ملواجهة اآلثار السلبية لج

املايل العاملي، إال أنه من املحتمل أن تتواجد تحديات مستقبلية كبرية  
املايل العاملي نتيجة لإلجراءات االستثنائية سابقة الذكر. ومن  تواجه النظام 

املتوقع تزايد احتامالت وحّدة هذه التحديات إذا ما استمر الثر السلبي 
" لفرتة طويلة نسبياً تتطلب مزيد من التدخل من قِبَل  19-لجائحة "كوفيد

  .لتمويليةالحكومات والبنوك املركزية بواسطة السياسات املالية والنقدية وا

" فرصاً مستقبليًة للنظام املايل  19-ويف املقابل، أوجدت جائحة "كوفيد
العاملي نتيجة للنامذج الجديدة لألعامل، وهي ما ميكن أن تساعد عىل  

 .خفيف حّدة التحديات القامئةت

ويف ضوء ذلك، تتمثل أهم التحديات التي تواجه النظام املايل العاملي أساساً  
 :ييل فيام

فاع ملموس محتمل يف الصول الرديئة بقوائم املركز املايل )ميزانيات(  ارت
للبنوك املركزية بسبب ما استحوذت عليه من أصول خطرة تنتمي للقطاع  

 .ها لضخ السيولة يف السواقالخاص، يف جهود 
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ستويات كل من الدين العام والدين الخاص بصورة ملحوظة، حيث  مارتفاع 
يف العديد من الدول لجراءات تحفيزية تقلّص من   لجأت السياسات املالية

إيرادات الحكومة وترفع من إنفاقها، مبا أدى إىل تصاعد العجز املايل معه  

 .لعجز والحاجة لالقرتاض لتغطية هذا ا

كام أوجدت الزمة أوضاعاً مالية سيئة للعديد من القطاعات االقتصادية،  

عامل الخاصة لالقرتاض بصورة  مبا دفع العديد من الرشكات ومؤسسات ال 
ملموسة للتمكن من االستمرار يف أنشطتها، وهذه القروض غري املخططة  

يف السداد   بسبب الزمة، وعىل الرغم من تيسريها، ميكن أن تؤدي ملشكالت
مستقبالً، خاصة إذا ما استمرت اآلثار االقتصادية السلبية لألزمة لفرتة زمنية  

 .طويلة

ستويات القروض املتعرثة مبحافظ البنوك، إضافة إىل  احتامالت تصاعد م
تدهور ملموس يف مقاييس ومعدالت املخاطرة والربحية ومالءة رأس املال  

ية معايري السالمة يف التعامل مع  لهذه البنوك، وذلك نتيجة لرتاجع أولو
 .القروض مقابل أولوية ضخ السيولة يف االقتصاد

سوأ للبنوك والرشكات والحكومات إىل احتامل أن يؤدي الوضع املايل ال 
انعكاسات سلبية عىل االقتصادات املحلية، مبا قد يؤجل من تحسن أداء  

 .النمو االقتصادي والتوظف
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لعامة والخاصة، حيث أّدت برامج دعم القطاع  اختالط املصالح والعامل ا
الخاص إىل استحواذ بعض السلطات الحكومية عىل أصول مصدرة من  

خاص، ورمبا يؤدي هذا الوضع مستقبالً ملزيد من النفوذ الحكومي  القطاع ال

يف مجال العامل الخاص، واستحواذ بعض الحكومات عىل مجال أكب يف 
 .للقطاع الخاص االقتصادات الوطنية يكون عادة

تصاعد التوجهات نحو االنغالق االقتصادي، واالبتعاد عن االنفتاح والعوملة 
ة الصناعات املحلية، والحاجة لتنشيط االقتصاد  االقتصادية، بغرض حامي

 .الوطني بحاميته من املنافسة الخارجية

عدداً من الفرص   19-ويف مقابل هذه التحديات، أوجدت جائحة كوفيد 
   :ف النظام املايل العاملي، تتمثل أهمها فيام ييلأمام أطرا

زيادة الطلب عىل التقنيات الرقمية يف كل من التجارة والتمويل، والتوجه  
لتطويرها كقنوات بديلة للقنوات التقليدية من التعامل النقدي والتجارة  

 .بصورتها التقليدية املتطلبة ملكان مادي لتقابل املشرتين بالبائعني

وجه نحو  لتوجه نحو مجتمعات ال تتعامل بالنقود السائلة، والتزيادة ا 
وسائل الدفع اللكرتوين التي ميكن أن تسهم يف تخفيض املخاطر، ومكافحة  

  ل.أنشطة غري قانونية مثل متويل الجرمية والرهاب وتبييض الموا
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زيادة فرص تطوير الخدمات املالية واملرصفية عب الهواتف النقالة، مبا  
ات بصورتها  م املجتمعات التي ال تستطيع عادة الوصول لهذه الخدميخد

التقليدية، مبا مينحها فرصاً أكب للمساهمة يف عجلة النمو االقتصادي، 

ويقلّص من االقتصاد غري الرسمي، ويعمل بدرجة أكب عىل تحقيق النمو  
 .االقتصادي املستدام الشامل لكافة طبقات املجتمع

ل  الدويل لحامية النظام املايل العاملي، وذلك من خال زيادة درجة التعاون
التوسع يف إجراءات مثل نظم مقايضة العمالت مع دول العمالت 

االحتياطية الرئيسية، مثل الواليات املتحدة المريكية وجمهورية الصني  
 .الشعبية

" قد أسهمت بصورة  19-ويف النهاية، ال شك أن تبعات جائحة "كوفيد

ة  كشاف جوانب القوة والضعف يف النظمة املالية القوميملحوظة يف است
والنظام املايل العاملي، وأوضحت الحاجة للتعامل مع نقاط الضعف بصورة  

تتطلب املزيد من التعاون الدويل، ورضورة مراجعة النظم والجراءات 
التنظيمية ملختلف جوانب هذه النظم، وهو ما يعطي أمالً يف زيادة صالبة  

 .أمام أي صدمات سلبية مستقبلية هذه النظم
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