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 الحزم االقتصادية البريطانية ملواجهة تداعيات فيروس كورونا 
 د. أحمد ذكر الله

بعد   الثانية  البريطاني حاليا الضربة  تداعيات الخروج من االتحاد األوروبي والتي استمرت طيلة يواجه االقتصاد 

في األداء االقتصادي بنهاية عام   التي أعقبت الخروج، ورغم بعض التحسن  ، إال أنه وقبل  2019السنوات الثالث 

 .  2020تفش ي وباء كورونا سادت حالة من التشاؤم حول هذا األداء للسنوات الثالث التي تبدأ بعام 

حث حول تداعيات فيروس كورونا علي االقتصاد البريطاني، واإلجراءات التي اتخذتها بريطانيا ملواجهة فان الب  ولذلك

التخارج،   منذ  املستمرة  السلبية  األعراض  لبعض  املبكرة  البداية  االعتبار  بعين  يأخذ  أن  يجب  التداعيات،  هذه 

 والسياسات االقتصادية املمتدة منذ ذلك الحين. 

استي الورقة  الدولة وستحاول  األوروبي، وكيفية مواجهة  االتحاد  الخروج من  بعد  البريطاني  االقتصاد  ضاح حال 

لآلثار السلبية لهذا الخروج، واآلثار السلبية لفيروس كورونا على االقتصاد البريطاني، والسياسات االقتصادية التي 

الرأسمالي والعوملة، ودور البنك املركزي   استخدمتها الدولة ملواجهة تلك التداعيات، ومدى توافقها مع ركائز النظام

عموميتها وشمولها لكافة طبقات ومؤسسات املجتمع، وإمكانية منعها للمزيد من الفقر والبطالة،   على فيها، عالوة  

 وذلك ما تحاول الورقة تناوله من خالل النقاط التالية:  

 أوال: االقتصاد البريطاني قبل تفشي فيروس كورونا: 
 من أقوى االقتصادات في االتحاد األوروبي، فمنذ انضمام بريطانيا عبر عقود طو 

ً
يلة كان االقتصاد البريطاني واحدا

 بواقع    45نما االقتصاد البريطاني بشكل مضطرد، حيث نما في    1973لالتحاد األوروبي في  
ً
%، وخالل الفترة  103عاما

 (.1) % 79اني بمقدار نما متوسط الدخل السنوي للمواطن البريط 2016 – 1973ما بين 
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في   البريكست  بعد استفتاء  في   2016أما   
ً
ببريطانيا بات جليا فيري الكثير من املحللين ان الضرر األكبر الذي لحق 

االقتصاد  نمو  تباطأ  الخروج، حيث  التي الزمت عملية  اليقين  حالة عدم  للبالد، بسبب  االقتصادي  النمو  تراجع 

 (.2) 2019% عام 1.4ثم   2018% عام 1.3إلى  2015%عام 2.4البريطاني من 

، وتزايد الفاقد 2016مليون جنيه إسترليني عام    500كما تراجع الناتج املحلي اإلجمالي بصورة مضطردة، حيث فقد  

 (.3) 2019مليار عام  132.8، ثم قفز إلى 2017مليار عام  22إلى 

 منذ تصويتها 
ً
وقدر بنك االستثمار الدولي غولدمان ساكس قيمة ما فقدته بريطانيا من النمو االقتصادي أسبوعيا

في   األوروبي  االتحاد  الخروج من  بـ  2016على   ،600  ( إسترليني  جنيه  تقديرات   787.5مليون  دوالر(، وتشير  مليون 

 أقل مقارنة باالقتصاديات املتقدمة األخرى منذ منتصف    كذلك أنالبنك  
ً
، 2016االقتصاد البريطاني حقق أداءا

 (.4) االستفتاء % من الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة بمسار نمو ما قبل 2.5حيث فقد ما يقرب من 

 بلغ    2019شارة إلى أنه على مدار عام  وتجدر اإل 
ً
 ليسجل نموا

ً
%، أي 1.4تماسك االقتصاد البريطاني وقاوم نسبيا

 بمعدل أعلى من معدل نمو االتحاد األوروبي، ويرجع املحللون هذا التماسك إلى األسباب التالية: 

  2.1ارتفاع اإلنفاق الحكومي الذي بلغ   -
ً
بأن ارتفاع ذلك اإلنفاق كان على  % خالل فترة التحضير لالنتخابات، علما

 نسبته  
ً
%، ومع ذلك لم تحصل طفرة نمو اقتصادي توازي ذلك 4.4قدم وساق خالل كامل العام ليسجل نموا

اإلنفاق العام »السخي«، ويرجع ذلك إلى إقدام الشركات في الفصل األول من السنة على زيادة تخزين السلع  

 للخروج من اال
ً
تحاد األوروبي بال أي اتفاق، وذلك التخزين أعقبه انكماش في الربع الثاني  واملواد األولية، تحوطا

 (.5)العام من 

 

 االقتصاد البريطاني يرسل إشارات متناقضة في دوامات »بريكست«  2
 مستقبل االقتصاد البريطاني بعد الخروج من الوحدة األوروبية  3
 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا  600"بريكست" يكلف بريطانيا  4
 االقتصاد البريطاني يرسل إشارات متناقضة في دوامات »بريكست«   5

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://aawsat.com/home/article/2131931/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%C2%BB
https://www.independentarabia.com/node/92906/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7-/1439882
https://aawsat.com/home/article/2131931/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%C2%BB


Page 3 of 24 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 12, 2020     

والبناء   - الخدمات  أنشطة  في  صعود  قابله  السيارات  صناعة  سيما  ال  الصناعي  اإلنتاج  في  الحاصل  التراجع 

 والتشييد. 

»بريكست«، ثم عاد ليهبط إلى  أشار مكتب اإلحصاءات الوطنية ان إنفاق األسر دعم االقتصاد بعد استفتاء   -

 بأن سوق العمل    4أدنى مستوى له منذ  
ً
سنوات. فألول مرة منذ عقود باتت األسر تّدخر أكثر مما تستهلك، علما

 وغير مفهوم على املستوى  
ً
ر اقتصاديا التراجع غير مبرَّ . وبرأي املحللين فإن هذا 

ً
ترتفع نسبيا ناشطة واألجور 

لى خوف كبير من املستقبل. وكان املحللون ينتظرون نهاية الفصل األول من العام  النفس ي واالجتماعي، ويشير إ

.   -قبل انتشار فيروس كورونا -الحالي
ً
 عابرا

ً
 موسميا

ً
؛ أم فصليا

ً
 ومقلقا

ً
 ومستداما

ً
 ملعرفة ما إذا كان األمر عميقا

  -قبل تفش ي الوباء  -( توقعت على صعيد آخر، فإن لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا )املركزي البريطاني -

 لالقتصاد البريطاني ال يتحاوز  
ً
 بأن توقعات  1.1نموا

ً
 في املتوسط العام للسنوات الثالث املقبلة، علما

ً
% سنويا

 من  0.8هي    2020
ً
%. وتعد هذه التوقعات األسوأ لبنك  1.7نحو    2022%، وفي  1.4نحو    2021%، وفي  1.2% بدال

الح نهاية  املركزي منذ  باستمرار معاناة  إنجلترا  البريطاني  املركزي  رؤية  إلى   
ً
أيضا يشير  ما  الثانية،  العاملية  رب 

 (.6) « االقتصاد البريطاني ما بعد »بريكست 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه التوقعات املتشائمة كانت قبل تفش ي فيروس كورنا، وهو األمر الذي زاد بشدة بعد   -

 إلى 2020ن األول والثاني من عام  التفش ي، ودعمته النتائج االقتصادية للربعي
ً
. كما أن ذلك التشاؤم يعود جزئيا

تداعيات الخروج من البريكست، وبالتالي يمكن القول إن عمق وقوة تداعيات كورونا غير منبتة الصلة بما حدث 

 قبلها. 

 

 نفس المرجع السابق.  6
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 ثانيا: تداعيات فيروس كورونا ىلع االقتصاد البريطاني:
ثابة املرحلة االنتقالية بين توقيع اتفاق خروج اململكة املتحدة من االتحاد  بم  2020كان من املفترض أن تكون سنة  

األوروبي وبين تنفيذ هذا االتفاق على أرض الواقع الذي حدد له موعد للتنفيذ في نهاية ديسمبر من هذا العام، ولكن 

 . 2016جاءت تداعيات فيروس كورونا ليستمر التراجع االقتصادي الذي بدأ بنهاية عام 

وبعدما كانت بريطانيا تتبع سياسية مغايرة عن معظم الدول في مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد على استراتيجية   

من   أسابيع بدايةما يسمى "املناعة الجماعية"، قام رئيس الوزراء البريطاني باتخاذ قرار باإلغالق التام وملدة ثالثة  

ي الفير 24
ّ

 وس. مارس املاض ي بهدف الحّد من تفش 

 ويمكن تتبع أهم تداعيات هذا اإلغالق على االقتصاد البريطاني من خالل النقاط التالية: 

 الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل النمو:   -1

 فى الربع األول من العام الحالي، حيث انكمش االقتصاد البريطاني بنسبة 
ً
 سلبيا

ً
%، 2.2سجلت اململكة املتحدة نموا

% فقط، وهو األمر الذي وصفه املراقبون بكونه أسوأ انخفاض 2.0تقدير األولي البالغ  وهي النسبة التي تزيد عن ال 

، إال أن شهر مارس 2020، وعلى الرغم من سبعة أيام إغالق في األشهر الثالثة األولى من عام 1979فصلي منذ عام 

 بنسبة  
ً
كما كان هذا االنكماش الربع سنوي (،  7)اإلطالق  % في أكبر انخفاض شهري على  5.8وحده شهد انكماشا

 في هذا  )8(االكبر منذ األزمة املالية وأضعف تغيير في شهر واحد على اإلطالق
ً
. وقد ساهمت كل القطاعات تقريبا

 االنكماش. 

 2020% في عام  14وطبقا لتوقعات سابقة لبنك إنجلترا، فإنه من املتوقع انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  

 بانخفاض بنسبة  
ً
 1706% فى الربع الثاني، وأن هذا سيكون أكبر انخفاض سنوي منذ عام  25ككل، مدفوعا

ً
، وفقا

 (.9) التاريخية لبيانات بنك إنجلترا 

 

 2008 منذ انكماش االقتصاد البريطاني في أسوأ أداء 7

8 The economic effects of coronavirus in the UK  

 2020% في الربع األول 2ناتج المحلي اإلجمالي البريطاني ينخفض  9
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 قديرات معدل النمو لالقتصاد البريطاني خالل الفترة ويوضح الشكل التالي ت

 

  20في طريقه إلى االنخفاض بنسبة    2020عام  تشير التقديرات املبدئية إلى أن االقتصاد البريطاني في الربع الثاني من  

بنسبة  25إلى   البريطاني  االقتصاد  وانكمش  ا%19.1،  األشهر  في  النمو  %  في  االنكماش  ويعكس  مايو.  حتى  لثالثة 

 مساهمات سلبية واسعة النطاق في جميع القطاعات الرئيسية.  

% عن مستواه في فبراير قبل تنفيذ  25% في مايو نفسه، لكن اإلنتاج ظل أدنى بنسبة  1.8وقد نما االقتصاد بنسبة  

 %. 10إلى  8الي النمو حوالي  2020عام  إجراءات االغالق. كما تشير التوقعات األولية للربع الثالث من

 ذلك فقد أظهرت مؤشرات الربع الثاني كال مما يلي:  علىوعالوة 

 :10الخدمات بالنسبة لقطاع 

انخفاض   الخدامات  البالغ عددها    11شهد قطاع  الخدمات  في قطاع  الرئيسية  الخدمة   من مؤشرات 
ً
 14مؤشرا

 إلى أدنى مستوى لها في تاريخ  
ً
، شمل ذلك االنخفاض املبيعات واألوامر والتدفق النقدي. وانخفض عام  31مؤشرا

ً
ا
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نقطة مقارنة بالربع األول   80رصيد شركات الخدمات التي أفادت عن زيادة املبيعات املحلية إلى مستوى قياس ي بلغ  

 . 2009-2008نقطة عن الربع األول من العام   28وهو اآلن أقل بمقدار  2020من عام 

نقطة   55ت الخدمات التي أبلغت عن زيادة مبيعات الصادرات إلى مستوى قياس ي بلغ انخفض رصيد شركا -

 . 2009-2008نقطة من أسوأ ربع عام خالل فترة التراجع  42%( وأصبح اآلن أقل بـ 55-)إلى 

-% في الربع األول إلى  38انخفض رصيد شركات الخدمات من تحسن املبيعات خالل العام املقبل من +   -

 ع الثاني. % في الرب36

( مثل البيع بالتجزئة والترفيه والضيافة، أكثر  B2Cكانت شركات قطاع الخدمات بين الشركات واملستهلكين ) -

 (.B2Bعرضة لإلبالغ عن االنخفاضات عبر املؤشرات الرئيسية من شركات قطاع الخدمات بين الشركات )

 : 11بالنسبة لقطاع التصنيع

ة األربعة عشر التي تقيس النشاط في القطاع إلى أدنى مستوى لها على  تراجعت تسعة من املؤشرات الرئيسي  -

 اإلطالق. 

املحلية   - املبيعات  تحسن  أبلغت عن  التي  التصنيع  األول، وقد    62بلغ رصيد شركات  الربع  أقل من  نقطة 

-% في الربع األول إلى  34انخفض رصيد شركات التصنيع التي تتحسن مبيعاتها خالل العام املقبل من +  

 % في الربع الثاني 31

إلى   - املحلية  املبيعات  زيادة  عن  أبلغت  التي  الشركات  رصيد  عام  59-ارتفع  من  الثاني  الربع  في   %2020  ،

 % في الربع األول. 3بانخفاض حاد من + 

 % في الربع الثاني. 52-% في الربع األول إلى 3انخفض رصيد الشركات التي أبلغت عن زيادة الصادرات من +  -

 %47-% إلى 6-د الشركات التي أبلغت عن تحسن في التدفق النقدي من انخفض رصي -

 % في الربع الثاني 12في الربع األول إلى +  33انخفض رصيد الشركات التي تتوقع ارتفاع أسعارها من +  -
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إلى - إلى زيادة االستثمار في املصانع واآلالت  تتطلع  التي  %، وهو أدنى مستوى  42-  انخفض ميزان الشركات 

 مسجل

 % 38-% إلى 16انخفض رصيد الشركات التي تتطلع إلى زيادة االستثمار في التدريب بشكل حاد من +  -

 :12  بريطانياالعمالة في  علىأثر كورونا  -2

 كما يلي:  2020يوليو  17جاءت أهم بيانات العمالة البريطانية حتى آخر تحديث في 

 175.3مليون، بانخفاض قدره    2020ة حتى مايو  بلغ إجمالي عدد ساعات العمل األسبوعية في األشهر الثالث  -

 . 1992( ساعة عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت السجالت في عام 16.7مليون )%

، وهو أكبر انخفاض فصلي في  333،000في الربع األخير إلى  463،000انخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار  -

 . 2001الزمنية الحالية في عام  إجمالي الوظائف الشاغرة منذ بدء السلسلة

%  1.3-، مع تغيير سنوي قدره  2020األجور بالقيمة الحقيقية في األشهر الثالثة حتى مايو  انخفض متوسط   -

 % باستثناء املكافآت. 0.2-املكافآت، وبما في ذلك 

، أي أقل بمقدا  64و  16مليون شخص تتراوح أعمارهم بين    46كان   -
ً
 غير نشطين اقتصاديا

ً
  92000ر  عاما

 نقطة مئوية عن الربع السابق.  0.2% بارتفاع 20.4عن الربع السابق. وبلغ معدل الخمول 

% على مدار األشهر الثالثة املاضية وحتى إبريل املاض ي، اال ان االرقام  3.9رغم استقرار معدل البطالة عند   -

أجور الشركات البريطانية  من واقع البيانات الضريبية مؤخرا تشير الى هبوط عدد األشخاص على قوائم  

% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يعد الوتيرة األعلى في  2.1ألف في إبريل ومايو بنسبة انخفاض  612بأكثر من 

تقلص فرص العمل منذ بداية األزمة، كما تقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ املكتب حسابها في  

 ف فرصة عمل فقط. أل 476ألفا إلى  342، إذ انخفضت بمقدار 2001

 

12 Coronavirus: Impact on the labour market 
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يوضح ذلك أن استقرار معدل البطالة البريطاني خالل الفترة املاضية يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة   -

لالحتفاظ بالوظائف مما أدى إلى عدم الزيادة فى عدد األشخاص املصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم  

ات االقتصادية لبنك إنجلترا فإنه من املتوقع أن  البحث عن عمل فى ظل اإلغالق، وطبقا لسيناريو التوقع 

 . 2022% عام 4و 2021% عام 7، ثم تعاود االنخفاض بعد ذلك إلى2020% عام 8ترتفع نسبة البطالة إلى 

 بشكل غير متناسب من تفش ي الفيروسات التاجية. تأثر العمال الذين ينتمون   -
ً
يتأثر بعض العمال اقتصاديا

وآسيوية وأقلية أقلية( والنساء والعمال الشباب والعمال ذوي األجور املتدنية  إلى مجموعة عرقية )سوداء  

 من تفش ي الفيروس التاجي. 
ً
 والعمال ذوي اإلعاقة بشكل سلبي اقتصاديا

% من العاملين في القطاع الذين تم إغالقهم بسبب الفيروس التاجي ينتمون إلى خلفية  15على سبيل املثال،   -

القوى العاملة بنسبة  % من النساء، مقارنة بمتوسط  57% من جميع العمال، و12، مقارنة بـ  BAMEعرقية  

سنة. من املرجح أن يعمل العمال ذوو األجور املتدنية في قطاعات مغلقة   35% تحت سن 50%، وحوالي 48

 وأقل قدرة على العمل من املنزل. 

 اعيات فيروس كورونا:ا: اإلجراءات االقتصادية البريطانية ملواجهة تدلثثا
تسببت جائحة كورونا في اضطراب اجتماعي واقتصادي كبير، واتخذت حكومة اململكة املتحدة حزمة كبيرة وواسعة 

ومساعدة   القصير،  املدى  على  الناس  مساعدة  أولهما  غرضين،  لتحقيق  تهدف  املالية،  اإلجراءات  من  النطاق 

والن  للعمل  االستعداد  على  البريطاني  إلى  االقتصاد  باإلضافة  هذا  القيود.  رفع  يتم  عندما  وبسرعة  أخرى  مرة  مو 

 ، مثل الرعاية الصحية واالجتماعية. COVID-19اإلنفاق على الخدمات العامة التي تعرضت لضغوط نتيجة نظام 

للمساعدة في ضمان حصول الشركات على القروض  البنك املركزي مجموعة من اإلجراءات  إلى جانب ذلك اتخذ 

 لفائدة وضمان استمرار أسواق السندات الحكومية البريطانية في العمل.  منخفضة ا 

 :13  ويمكن استعراض أهم تلك الحزم والسياسات من خالل النقاط التالية 

 

 ه الحزم من العديد من المواقع ومنها:تم تجميع وترجمة هذ 13
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 الحزم الحكومية لمواجهة كورونا:  -1

البريطانية بشكل عام إلى فئتين، أحدهما تستهدف األعمال   التي أعلنتها الحكومة  يمكن تقسيم اإلجراءات املالية 

 التجارية واألخري تستهدف املواطنين، عالوة على بعض الحزم األخرى، ويمكن استعراض ذلك كما يلي: 

 الحزم املوجهة للشركات: -أ

 
ً
 حادا

ً
،    الجزئي ألنها  باإلغالق في اإليرادات ألسباب تتعلق إما  شهدت شركات اململكة املتحدة انخفاضا

ً
مغلقة مؤقتا

او لتعطل سالسل التوريد الخاصة بها، او لتراجع املبيعات، مما عرضها لخسائر كبري هددت استمرار النشاط أو 

 االحتفاظ بالعمالة. 

الشركات، - تتكبدها  التي  التكاليف  ملواجهة  العامة  النفقات  الحكومة  الدولة   استخدمت  تحمل  أهمها،  ومن 

للشركات في إنجلترا في صناعات   2020/2021لتكاليف العطالت، حيث ألغت مدفوعات أسعار األعمال للفترة 

 التجزئة والضيافة والترفيه، وللحضانات.  

وسع ذلك نطاق الدعم الذي كان قائما بالفعل لبعض هذه الشركات نفسها حتى قبل أزمة كورونا تلك املوجودة   -

بين    في تتراوح  بقيم  إنجلترا  في  التجزئة  و  15،000قطاع  هذه    51،000جنيه  معظم  وكانت  إسترليني،  جنيه 

 .2019/2020% فقط في العام السابق 50الشركات تستحق خصم يبلغ 

للشركات في صناعات التجزئة    2020/2021كما ألغت الحكومتان األسكتلندية والويلزية مدفوعات العطالت في   -

لترفيه. أعلنت أيرلندا الشمالية عن عطلة ملدة ثالثة أشهر لجميع الشركات من األسعار غير املحلية  والضيافة وا

 )أي ما يعادل أسعار األعمال(. 

 

COVID-19: UK Government Financial Assistance Measures 
Coronavirus: UK Business Support Mechanisms 
The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus 
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 نقدية لبعض الشركات، وبعضها يستهدف صناعات محددة، حيث   -
ً
 تقدم الحكومة منحا

ً
تقدم الحكومة منحا

قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والترفيه مع مبلغ يخضع  جنيه إسترليني للشركات في    25,000نقدية بقيمة  

جنيه إسترليني. كما سيتم تقديم املنح املكافئة من قبل    51000جنيه إسترليني و  15,000للتقدير يتراوح بين  

 الحكومات األسكتلندية والويلزية. 

ات للمشروعات الصغيرة  تستفيد الشركات العاملة في العقارات منخفضة القيمة من تخفيف مدفوعات اإلجاز  -

(SBRR .وبغض النظر عن نوع األعمال التي تقوم بها ،) 

 لإلجازات على اإلطالق، بينما تلك التي   12,000املشروعات التي قيمتها أقل من   -
ً
جنيه إسترليني ال يدفعون رسوما

بين   تتراوح  و  12,000قيمتها  إسترليني  وستتل  15,000جنيه  خصم.  على  يحصلون  إسترليني  جميع  جنيه  قى 

 منحة نقدية بقيمة  SBRRالشركات املؤهلة للحصول على  
ً
 جنيه إسترليني. 10,000أيضا

بقيمة   -  دفع منحة 
ً
أيضا تغطي    10,000سيتم  والتي  الريفية،  لإلغاثة  املؤهلة  الشركات  لجميع  إسترليني  جنيه 

تقديم املنح املكافئة من  العقارات منخفضة القيمة في املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفضة. كما سيتم  

 قبل الحكومات األسكتلندية والويلزية. 

ماليين جنيه إسترليني من املنح لصناعة صيد    9أعلنت الحكومة عن خطة مدتها ثالثة أشهر لتقديم ما يصل إلى   -

 األسماك ومليون جنيه إسترليني إضافي ملساعدة الصيادين على إيجاد أسواق محلية بديلة لصيدهم.

 يقل طوله عن    على  مؤهلين للحصول صيادون  سيكون ال  -
ً
 وسجلت مبيعات    24املنحة إذا كانوا يشغلون قاربا

ً
مترا

في    10,000بقيمة   أكثر  أو  إسترليني  األسماك واملحار مؤهلة لذلك 2019جنيه  تزرع  التي  الشركات  . وستكون 

 .
ً
 أيضا
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 إجازة مرضية مدفوعة األجر القانوني:

 في األسبوع   118مل لجميع املوظفين الذين يتقاضون ما يزيد عن  عادة، يجب أن يوفر أرباب الع  -
ً
 إسترلينيا

ً
جنيها

، األجر املرض ي القانوني ) 28من اليوم الرابع على التوالي من املرض وملدة تصل إلى  
ً
  SSP(. يتم دفع SSPأسبوعا

 جنيه إسترليني في األسبوع.   94.25بمعدل 

بتعويض - الجديدة  الحزم  الحكومة وفق  الصغيرة    ستقوم  )الشركات  الحجم  الصغيرة واملتوسطة  املؤسسات 

( ملدة تصل إلى  250تلك التي لديها أقل من   واملتوسطة؛
ً
 من األجر املرض ي املرتبط بـ    14موظفا

ً
  COVID-19يوما

 لكل موظف من اليوم األول من الغياب. 

. هذا ما  يشمل ذلك الفترات التي يكون فيها املوظف خارج العمل بسبب عزله الذات  -
ً
ي، حتى لو لم يكن مريضا

 لكل موظف متأثر ألصحاب العمل املؤهلين.  188.50يصل إلى 
ً
 إسترلينيا

ً
 جنيها

 أجور املوظفين 

مارس عن خطة جديدة لالحتفاظ بالوظائف، بهدف تشجيع أصحاب العمل على إبقاء    20أعلنت الحكومة في   -

% من 80العمال ودفع رواتبهم حتى في ظل توقف العمل، وبموجب هذه الخطة ستدفع الحكومة للشركات حتى  

األجور وبطاقات   ذلك  في  )بما  دفعهم  تم  الذين  للعاملين  الرواتب  ومساهمات  ألصح   NICتكاليف  العمل  اب 

 لكل    2,500  أقص ىالتقاعد التي تتطلبها سياسة التسجيل الذاتي للحكومة(، وذلك بحد  
ً
جنيه إسترليني شهريا

 (.14) ل عام

تم   - البداية ملدة ثالثة أشهر ولكن  نهاية أكتوبر املقبل. وسُيطلب من   تمديدهتم تطبيق هذا املخطط في  حتى 

% من األجور في سبتمبر  10أصحاب العمل دفع اشتراكات التأمين الوطنية واشتراكات التقاعد في أغسطس و

 % من األجور في أكتوبر. 20و

 

 بريطانيا تعلن عن دعم األجور لمواجهة تداعيات كورونا  14
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 من  كما سيسمح البرنامج للموظفين بالعودة إل  -
ً
يوليو، مع استمرار الحكومة في    1ى العمل بدوام جزئي اعتبارا

العمال   آالف  كذلك  يغطي  املخطط  هذا  أن  كما  املتبقية.  الضائعة  الساعات  عن  العمال  أجور  بعض  دفع 

 مارس.  19فبراير إلى  28اآلخرين الذين تم تعيينهم بين من 

 منه األموال التي    56ي  يقدر مكتب امليزانية الفيدرالية أن املخطط سيكلف صاف  -
ً
مليار جنيه إسترليني )مطروحا

 تتلقاها الحكومة على الفور في شكل ضرائب( حتى النهاية املقررة للخطة في أكتوبر. 

 تأجيل دفع الضرائب

  30)والتي تقدر بنحو    2020تم تأجيل مدفوعات ضريبة القيمة املضافة التي كان من املقرر إجراؤها في مارس   -

 أطول لدفع فاتورة الضرائب. مليار جنيه إ
ً
 سترليني( حتى نهاية يونيو، مما يمنح الشركات وقتا

على  - للحصول   
ً
أيضا مالية مؤهلين  يعانون من ضائقة  الذين  الخاص  والعاملين لحسابهم  الشركات  تكون  قد 

لدفع   . وهذا يعطي دافعي الضرائب الذين يكافحون لفترة أطول HMRC's Time to Payالدعم من خالل برنامج  

تعمل على زيادة املوارد املخصصة لها للتعامل   HMRCفواتير الضرائب. حان وقت الدفع هي خدمة حالية لكن  

 مع الحجم الكبير املتوقع للطلبات. 

 ( CCFFلتمويل الشركات ) COVID-19نظام  - قروض منخفضة الفائدة

ال  - ديون  شراء  طريق  عن  املالية(  )غير  الكبيرة  الشركات  الحكومة  املضمونة  تدعم  غير  األجل  قصيرة  شركات 

)املعروفة باسم "األوراق التجارية"(. ويعني ذلك بشكل فعال تقديم قروض قصيرة األجل حتى تتمكن الشركات  

التمويل بمعدل "مماثل لتلك السائدة في األسواق في الفترة التي    CCFFمن الوصول بسهولة إلى النقد. سيقدم  

 ". COVID-19سبقت الصدمة االقتصادية 

( كوكيل للخزانة لتنفيذ هذا املخطط، وسيتم دفع ثمن هذه املشتريات عن طريق طباعة  BoEيعمل بنك إنجلترا ) -

 النقود. 
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ستكون الشركات مؤهلة إذا قدمت "مساهمة مادية في اقتصاد اململكة املتحدة". ويشمل ذلك جميع الشركات   -

 في ذلك الشركات ذات الشركات األم األجنبية.  املدرجة في اململكة املتحدة التي لها نشاط تجاري، بما

 أولئك الذين   -
ً
يشمل ذلك ايضا الشركات التي لديها عمل كبير أو مقرهم الرئيس ي في اململكة املتحدة، وربما أيضا

 من العمالء، أو الذين لديهم عدد من مواقع التشغيل في اململكة املتحدة. 
ً
 كبيرا

ً
 يخدمون عددا

 على األقل وطاملا كانت هناك حاجة إلى خطوات لتخفيف ضغوط التدفق النقدي   12ستعمل الخطة "ملدة   -
ً
شهرا

 ملدة ستة أشهر بسحب 
ً
. ستطلب الحكومة من الشركات التي  CCFFعلى الشركات". سيقدم بنك إنجلترا إشعارا

 أال تدفع توزيعات األرباح، وأن تحد من األجور الكبيرة واملكافآت النقدية.  CCFFتتلقى تمويل  

 ( CBILSبرنامج قروض توقف العمل لفيروس كرونا ) 

التكلفة. ستضمن   - منخفضة  القروض  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تسهيل وصول  على  الحكومة  تعمل 

األعمال  80الحكومة   بنك  خالل  من  الحجم  واملتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  املقدمة  القروض  قيمة  من   %

طاع العام تستثمر أموال القطاع الخاص )من مجموعة من الشركاء التي وهو هيئة تابعة للق  -(  BBBالبريطاني )

 تضم البنوك بشكل أساس ي( في املشاريع الصغيرة واملتوسطة.  

إلى   - القروض  قيمة  الـ    5ستصل  فائدة   
ً
أيضا الحكومة  وستدفع  إسترليني،  جنيه  هذا   12مليون  األولى.   

ً
شهرا

 مليون جنيه إسترليني.  45السنوية ما يصل إلى  املخطط متاح للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها

الحكومة   - التجارية، ستدفع  األعمال  فشل  حالة  لتقليل  80في  املخطط  تصميم  تم  املستحق.  القرض  من   %

 املزيد من اإلقراض. علىاملخاطر على املقرضين، وبالتالي تشجيعيهم 

 يرفض املدىن دفعها(: املردودة)التيبرنامج األوراق املالية 

إبريل ملعالجة أوجه النقص في مخطط قرض توقف األعمال. ويستهدف الشركات  27تقديم هذا البرنامج في  تم -

 .  CBILSالصغيرة التي تكافح من أجل الحصول على القروض من خالل  
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بنسبة   - % على الدين. 100يقدم املخطط القرض املردود عملية طلب مبسطة من صفحتىن وضمان حكومي 

غبة البنوك في منح القروض، ألنها لن تخسر أي أموال إذا تخلفت الشركات عن السداد. تصل  ويهدف إلى زيادة ر 

إلى   جنيه إسترليني. وستتحمل الحكومة    50,000% من رقم األعمال السنوي، بحد أقص ى  25قيمة القروض 

 فائدة السنة األولى. 

 (CLBILSبرنامج قروض توقف األعمال الكبيرة لفيروس كورونا ) 

اعلنت الحكومة عن برنامج لتقديم قروض للشركات التي تكون أكبر من أن تتأهل لبرنامج قروض توقف األعمال   -

 بالنسبة له.   CCFFالتجارية، والذي لم يكن  
ً
 للتطبيق أو جذابا

ً
 قابال

ً
 خيارا

إلى  80تضمن الحكومة   - التي تصل قيمتها  يزيد  25% من القروض  التي  للشركات  حجم    مليون جنيه إسترليني 

مليون جنيه إسترليني(   50مليون جنيه إسترليني )في األصل    200مليون جنيه إسترليني، وحتى    45مبيعاتها عن  

 مليون جنيه إسترليني.  250للشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 

اني.  % من رقم األعمال، سيتم تقديم القروض من خالل بنك األعمال البريط25يتم تغطية القروض بنسبة    -

األولى. كما هو  12على عكس مخطط الشركات الصغيرة، فإن الحكومة لن تغطي مدفوعات الفائدة لألشهر الـ 

مع   من  CCFFالحال  أكبر   
ً
قروضا تتلقى  التي  الشركات  تقييد  وسيتم  يتعلق    50،  فيما  إسترليني  جنيه  مليون 

 بتوزيعات األرباح وإعادة شراء األسهم واألجور العليا. 

 صندوق املستقبل 

 تتراوح قيمتها بين   -
ً
 قروضا

ً
ماليين جنيه إسترليني لشركات مقرها   5جنيه إسترليني و  125,000تقدم الحكومة أيضا

 اململكة املتحدة، لتتناسب مع التمويل الذي يتم جمعه من املستثمرين من القطاع الخاص.  

تكون الشركات مؤهلة يجب أن تكون قد جمعت من قبل   - ا   -لكي  ما ال يقل عن    -لسنوات الخمس األخيرة  في 

 جنيه إسترليني من االستثمار في األسهم من أطراف أخرى.  250,000
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 للحصول    -وال سيما الشركات الناشئة    -تم تصميم هذا الصندوق ملساعدة تلك الشركات   -
ً
التي ال تتأهل عادة

 من ذلك على االستثمار في األسهم. و 
ً
سيتم إصدار هذه القروض من قبل بنك  على قروض مصرفية وتعتمد بدال

للتحويل   قابلة  البريطاني وستكون  التمويلية    -األعمال  الجولة  في  إلى حقوق ملكية  القرض  تحويل  أي سيتم 

 املؤهلة التالية للشركة. 

 قدره   -
ً
 إضافيا

ً
 مبلغا

ً
، وهي الهيئة Innovate UKمليون جنيه إسترليني لشركة    550كما منحت الحكومة أيضا

البحث    العامة على  تعتمد  التي  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  على  لتوزيعها  االبتكار،  زيادة  عن  املسؤولة 

مليون جنيه    210مليون جنيه إسترليني و  110والتطوير. سيأتي هذا في شكل منح وقروض، مع دعم منحة بقيمة  

مليون    200يتم بعد تخصيص  الحاليين الذين تم اإلعالن عنهم بالفعل. ولم    Innovate UKإسترليني لعمالء  

 جنيه إسترليني أو نحو ذلك. 

 تأمين االئتمان التجاري 

مليار جنيه إسترليني من املعامالت   10من يونيو، أعلنت الحكومة عن مخطط جديد لضمان ما يصل إلى    في الرابع

كات من التخلف عن  من خالل خطة إعادة تأمين االئتمان التجاري الجديدة. يحمي تأمين االئتمان التجاري الشر 

السداد من الشركات التي تبيع السلع لها. في املقابل يجب على شركات التأمين املشاركة التخلي عن األرباح ومكافآت 

 كبار املوظفين املتعلقة بأعمال التأمين على االئتمان التجاري.

 دعم األعمال األخرى 

 تدابير ملنع طرد
ً
املستأجرين التجاريين إذا تخلفوا عن إيجارهم بين مارس    يتضمن قانون فيروس كورونا الطارئ أيضا

 ويونيو. 

 دعم املواطنين:   -ب

التي تستهدف  البرامج  إلى جوار  التي تستهدف األفراد بشكل مباشر،  أعلنت الحكومة عن مجموعة من اإلجراءات 

 ضمان عدم فقدان الناس لوظائفهم. ومن بين هذه اإلجراءات ما يلي: 
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 الخاص:   دعم العاملين لحسابهم

أرباحهم الشهرية على مدى  % من متوسط  80بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، يمكن لهم الحصول على   -

    2,500السنوات الثالث املاضية )أو أقصر إذا لم يتم تداولهم لفترة طويلة( بحد أقص ى  
ً
جنيه إسترليني شهريا

لثانية من املخطط، التي تغطي فترة الثالثة أشهر حتى للمرحلة األولى من البرنامج، حتى نهاية مايو. في املرحلة ا

  6,570% من أرباحهم كمبلغ إجمالي مقطوع، بحد أقص ى 70نهاية أغسطس، سيكون بإمكانهم املطالبة بنسبة 

  .
ً
 إسترلينيا

ً
 جنيها

الضريبية   - للسنة  الضريبي  اإلقرار  قدموا  كانوا  إذا  مؤهلون  الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  األشخاص 

 50,000يحصلون على أكثر من نصف دخلهم من العمل الحر، وبشرط ان تكون أرباحهم أقل من    -2018/19

 .2018/2019و 2016/2017بين ، أو في املتوسط  2018/2019جنيه إسترليني في 

يمكن ملن تنطبق عليهم الشروط الحصول على املنحة حتى إذا استمروا في التجارة وال تنطبق فقط على أولئك   -

 من األزمة. األك
ً
 ثر تضررا

يوليو، ويمكنهم    13يمكن لألشخاص العاملين لحسابهم الخاص التقدم بطلب للحصول على الخطة األولى حتى   -

 التقدم للحصول على الخطة الثانية دون التقدم بطلب للحصول على الخطة األولى.  

و للمرحلة الثانية. أثناء انتظار  سيتم تأجيل الدفعات إلى بداية شهر مارس للمخطط األول، وبداية شهر يوني -

أو يمكن لألفراد في األسر    CBILSدفع الخطة، يمكن لهذه الشركات التقدم بطلب للحصول على قروض بموجب  

 ذات الدخل املنخفض التقدم بطلب للحصول على االئتمان الشامل. 

 استحقاقات املرض ى: 

(، وللموظفين الذين لديهم أرباح عالية بما  SSPلألشخاص الذين يحق لهم الحصول على أجر مَرض ي قانوني ) -

عادة من اليوم الرابع من أي مرض، ولكن تم تعديل القواعد بحيث أي شخص    SSPفيه الكفاية أن يطلبوا  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 17 of 24 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 12, 2020     

 للحصول على  COVID-19يضطر إلى أخذ إجازة من العمل بسبب 
ً
من اليوم األول للغياب.   SSPسيكون مؤهال

 ، سواء من خالل املرض أو العزلة الذاتية. COVID-19خذ إجازة بسبب هذا ينطبق على أي شخص يجب أن يأ

 في األسبوع ملدة تصل إلى  94.25حوالي  SSPتبلغ قيمة  -
ً
 إسترلينيا

ً
.  28جنيها

ً
 أسبوعا

    NHS 111كما أعلنت الحكومة أن خدمة   -
ً
ما يعزل  ستتمكن اآلن من إصدار مالحظات مرضية تؤكد أن شخصا

 من أن يضطر الناس إلى الحصول عليها من طبيبهم العام.  COVID-19نفسه بسبب 
ً
 ، بدال

بالنسبة لألشخاص الذين ال يحق لهم الحصول على أجر مرض ي قانوني، وأصحاب الدخل املنخفض )أولئك   -

( والعاملين لحسابهم الخاص غير مؤهلين للحص 118الذين يقل دخلهم عن 
ً
 إسترلينيا

ً
. عادة  SSPول على جنيها

( إذا كانوا غير قادرين على العمل بسبب ESAما تكون هذه املجموعة قادرة على املطالبة ببدل العمل والدعم )

 املرض. ومع ذلك، يتوفر هذا عادة فقط من اليوم الثامن من املرض.

-    
ً
 من اليوم األول للمتضررين من  أعلنت الحكومة أن هذا سيكون متاحا

ً
 ESA  74.10تبلغ قيمة    COVID-19أيضا

.  13جنيه إسترليني في األسبوع ألول 
ً
 أسبوعا

 دعم إضافي لذوي الدخل املنخفض أو بدون عمل 

أعلنت الحكومة عن عدة تغييرات في املزايا ألصحاب الدخول املنخفضة والذين ليس لديهم عمل للمساعدة في دعم 

 ل العام املقبل. دخولهم خال

 االئتمان الشامل:

 لألشهر الـ    1,000سيتم زيادة مدفوعات االئتمان الشامل بمقدار   -
ً
املقبلة )مع تطبيق    12جنيه إسترليني سنويا

 الضريبية(. لالئتماناتنفس الزيادة على العنصر األساس ي 

( في االئتمان الشامل طاملا MIF)بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص، سيتوقف تطبيق "الحد األدنى للدخل"   -

 استمر انتشار املرض.  
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أن األشخاص العاملين لحسابهم الخاص يفترضون أن يكسبوا ما يكسبونه في وظيفة بدوام   MIFعادة ما يعني  -

تعني أن العاملين لحسابهم    MIFكامل يدفعون الحد األدنى لألجور، حتى لو كان دخلهم أقل من ذلك. إن إزالة  

الدخل من  الخاص سيكو  يساوي  الشامل  االئتمان  على دخل من  الحصول  في  الحق  لهم  يتلقاه    SSPن  الذي 

 املوظفون. 

 إعانة اإلسكان

بدل  زيادة  طريق  عن  اإلسكان،  إعانة  يتلقون  الذين  ألولئك  اإليجار  مدفوعات  لتلبية  دعما  الحكومة  تقدم  كما 

% من العقارات  30لى مبلغ يكفي لتغطية أرخص السكن. سيحصل املستأجرون الذين يتلقون إعانة سكنية اآلن ع

 في منطقتهم. 

 دعم آخر

الحكومة   - )  500خصصت  مشقة  لصندوق  إسترليني  جنيه  ستستخدمه  hardship fundمليون  والتي   ،)

املستحقة على   املجلس  في مقدار ضريبة  في شكل تخفيضات  الضعفاء،  لدعم األشخاص  املحلية  السلطات 

 الناس. 

يدفعو  - الذين  لحسابهم  األشخاص  العاملين  من  وليسوا  رئيس ي  بشكل  الذاتي  التقييم  خالل  من  الضرائب  ن 

 منحهم ستة أشهر إضافية لتسديد دفعاتهم التالية لضريبة دخل التقييم الذاتي. سيتم  
ً
الخاص، سيتم أيضا

 . 2021، إلى نهاية يناير 2020تأجيل الدفعات التالية، التي كانت مستحقة في نهاية يوليو 

حكومة وهيئة السلوك املالي مقرض ي الرهن العقاري على تقديم إجازات مدفوعة لألشخاص الذين شجعت ال -

 .  COVID-19يعانون من ضائقة مالية بسبب 

الك على أن يفعلوا الش يء نفسه بالنسبة للمستأجرين.   -
ُ
 شجعت الحكومة امل
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 على منح املستأ -
ً
جرين مهلة ملدة ثالثة أشهر قبل  يتضمن مشروع قانون مكافحة فيروسات كورونا الطارئة نصا

د فترة السماح ملدة ثالثة أشهر أخرى ألصحاب املنازل الذين  يمايو، أعلنت الحكومة عن تمد  22إخالئهم، وفي 

 يعانون. 

 دعم الخدمات العامة:  -ج

، مثل الرعاية الصحية  COVID-19زادت الحكومة اإلنفاق على الخدمات العامة التي تعرضت لضغوط نتيجة نظام  

 الجتماعية، وذلك من خالل انشاء صندوق االستجابة لحاالت الطوارئ التاجية. وا

ألزمة   - تستجيب  التي  العامة  للخدمات  إضافي  تمويل  لتوفير  للطوارئ  االستجابة  صندوق  الحكومة  أنشأت 

 مبلغ  
ً
مة  إبريل، أعلنت الخزانة العا  13مليارات جنيه إسترليني، وفي    5الفيروسات التاجية، خصص له مبدئيا

مليار جنيه إسترليني في إنجلترا،    12مليار جنيه إسترليني، سيتم إنفاق أكثر من    14.5أنه تم تخصيص إجمالي  

 بينما ستنفق الحكومات املفوضة في أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية الباقي. 

حية، بما في  مليار جنيه إسترليني( مباشرة للخدمات الص  6.6تم تخصيص أكثر من نصف إجمالي الصندوق ) -

أو  املتقاعدين  الطبيين  العاملين  تعيين  في  واملساعدة  الحماية  ومعدات  التهوية  ألجهزة  إضافية  أموال  ذلك 

 ( املال  هذا  من  جزء  تخصيص  تم  كما  للعمل.  املستشفيات    2.9املتدربين  لتصريفات  إسترليني(  جنيه  مليار 

 والرعاية املحلية. 

 للسلطات ا -
ً
 إضافيا

ً
 لتقديم حزم املواد الغذائية   1.6ملحلية )يوفر الصندوق دعما

ً
مليار جنيه إسترليني( وتمويال

مليار جنيه    3.5مليار جنيه إسترليني(. عالوة على ذلك، تم تخصيص    0.9إلى األشخاص املستضعفين املعزولين )

تى إسترليني لتغطية تكلفة خسائر مزودي السكك الحديدية حيث يستمرون في تشغيل الخدمات األساسية ح

 يتمكن العمال األساسيون من السفر إلى العمل.  

حيث أعلنت الحكومة أن جميع عناصر معدات  إعفاء ضريبة القيمة املضافة ملعدات الحماية الشخصية،   -

سيتم إعفاؤها من ضريبة القيمة املضافة ملدة ثالثة أشهر.   COVID-19( لـ PPEالحماية الشخصية األساسية )
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يوفر هذا  أن  املتوقع  الخزانة( حوالي    ومن  )ويكلف  والشركات  الخيرية  والجمعيات  الرعاية  مليون    100منازل 

 جنيه إسترليني. 

 تمويل الجمعيات الخيرية:  -د

الحكومة عن   العام    750أعلنت  اإلنفاق  إسترليني من  األموال مليون جنيه  الخيرية. ستوجه هذه  املؤسسات  على 

تصميم هذا  تم  للضعفاء.  الغذاء  تقدم  التي  املستشفيات والجهات  املواجهة" مثل  الخيرية "على خط  للجمعيات 

 من حماية دخول املؤسسات الخيرية بشكل  
ً
املخطط لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الفيروس وآثار اإلغالق، بدال

 عام. 

 لنقدية )من انجلترا المركزي(  اإلجراءات ا -2

بخالف اإلجراءات السابق اإلشارة إليها ضمن البرامج الحكومية واملتعلقة بتوفير القروض للشركات واألفراد، جاء  

مواجهة   املتحدة إلجراءات  اململكة  في  املركزي  البنك  استمرار   COVID-19دعم  من خالل ضمان  أساس ي  بشكل 

 في العمل بسالسة.  ويمكن تتبع أهم تلك القرارات من خالل النقاط التالية:   -قراض  بما في ذلك أسواق اإل  -األسواق  

 ضمان القروض منخفضة الفائدة متاحة:

 اسعار الفائدة 

مارس   19% في 0.1مارس، ثم إلى  11% في 0.25% إلى 0.75تم تخفيض سعر الفائدة األساس ي لبنك إنجلترا من  -

 وهو ما يؤدي إلى خفض تكاليف االقتراض للشركات واألسر.(. 15)

 

15  -www.bankofengland.co.uk/ Bank of England, Interest Rate Cut Press Conference [transcript], 11 March 2020,
transcript.pdf-2020-march-11-cut-rate-/media/boe/files/news/2020/march/interest 
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افز إضافية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة )  ( TFSMEنظام التمويل املؤقت مع حو

 عن خطة   -
ً
للمساعدة على ضمان أن معدل الفائدة املنخفض يغذي اإلقراض للشركات، أعلن بنك إنجلترا أيضا

 ملدة أربع س
ً
 منه )أي  جديدة لتقديم البنوك تمويال

ً
 جدا

ً
%(. سيزود  0.1نوات بسعر الفائدة األساس ي أو قريبا

 هذا البنوك بمصدر تمويل فعال من حيث التكلفة، معزول عن أي ظروف معاكسة في أسواق التمويل املصرفي. 

إلى   - البنوك قادرة على اقتراض مبلغ يصل  % من املبلغ الذي تقرضه لألعمال التجارية، وسيتوفر  10ستكون 

للشركات الصغيرة واملتوسطة. عندما تم اإلعالن عن هذا  تمويل   تزيد اإلقراض، وخاصة  التي  إضافي للبنوك 

% من صافي اإلقراض(،  5مارس )عندها سيتم السماح للبنوك باقتراض مبلغ يصل إلى  11املخطط ألول مرة في 

 للبنوك. يل مليار جنيه إسترليني" في التمو  100ومن املتوقع أن يوفر املخطط "ما يزيد عن 

 تدابير دعم التساهل 

مع  - التساهل  على  التدابير  هذه  خالل  من  البناء  وجمعيات  البنوك  املالي  السلوك  وهيئة  الحكومة  تشجع 

 املقترضين، ملساعدتهم على القيام بذلك. 

لغي اختبار الضغط السنوي للبنو  -
ُ
أ التنظيمية، كما  التدابير، رفع بنك إنجلترا بعض األعباء  بين هذه  ك  ومن 

لعام   البناء  وجمعيات  الكبرى  الثمانية  البنوك  2020البريطانية  على  يتعين  الذي  املالي  املبلغ  خفض  وتم   .

% من 1رأس املال( من    احتياطياالحتفاظ به لتخفيف أي خسائر قد تتكبدها على القروض )املعروفة باسم  

إلى   للبنك  القائم  الخطوة %. وكانت  0اإلقراض  إجرا  هذه  قبيل  أن  COVID-19ءات  الكبيرة  املقرر  ، وكان من 

 .2020%، في ديسمبر 2ترتفع إلى 

مليار جنيه    190يقدر بنك إنجلترا أن هذا سيزيد من قدرة اإلقراض للبنوك في اململكة املتحدة بما يصل إلى   -

 إسترليني.
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 سندات حكومية 

ومية في اململكة املتحدة،  ، تدهورت الظروف في سوق السندات الحكCOVID-19مع ظهور اآلثار االقتصادية لـ  -

 على ذلك، صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا باإلجماع على تمد 
ً
(، APFد تسهيل شراء األصول )يوردا

مليار جنيه   200الذي من خالله يحتفظ بنك إنجلترا بسندات الحكومة والشركات في اململكة املتحدة، بمقدار 

 مليار جنيه إسترليني. وتم تمويل هذا عن طريق طباعة النقود.  645إسترليني، ليصل بذلك إلى ما مجموعه 

البريطانية   - أي الديون الصادرة عن    -سيتم استخدام معظم هذه األموال اإلضافية لشراء سندات الحكومة 

 وسيتم استخدام الباقي لشراء سندات الشركات )أي الديون الصادرة من الشركات(.   -حكومة اململكة املتحدة 

 اإلجراءات االقتصادية البريطانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا:  علىات مالحظ -3

 بعد استعراض الحزم االقتصادية التي واجهت بها بريطانيا تداعيات فيروس كورونا يمكن القول بصفة عامة ما يلي: 

والنقدية،   - املالية  للسياستين  املكثف  االستخدام  حيث  بالشمولية،  الحزم  هذه  املختلفة،    وأدواتهماتتصف 

النقدي، وطرح    واالحتياطيالسيما االنفاق العام، واإلعفاءات الضريبية، عالوة على أسعار الفائدة وطبع النقود  

 السندات وخصم األوراق التجارية.  

كما تتصف هذه الحزم بالعمومية، حيث استهدفت جميع طبقات املجتمع من خالل إجراءاتها املوجهة لألفراد،   -

باإلضافة إلى استهدافها للشركات بكافة أحجامها، عالوة على استهدافها ملنظمات املجتمع املدني، مع التركيز على  

 املؤسسات العاملة فى املجال الصحي. 

االقتصادية ملواجهة كورونا، خاصة سياسات االنفاق الحكومي هي امتداد لسياسات  شمولية وعمومية الحزم  -

 قبل كورونا والتي حاولت بها الحكومة مواجهة تداعيات الخروج من االتحاد األوروبي.  ما

مليار جنيه إسترليني، واعلنت    645توسعت الحكومة في سياسة إصدار السندات الحكومية حتى وصلت إلى   -

بصور  وهدفها  الحكومة  حزمة  كل  تكلفة  علي  عالوة  املبلغ،  لهذا  املختلفة  االنفاق  اوجه  دقيقة  تفصيلية  ة 
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الحزم،    واملستفيدين تلك  تقرير  سبقت  التي  الفنية  الدراسات  عمق  يوضح  وهذا  االستفادة،  وشروط  منها، 

 واملشاركة الواسعة في اعدادها، خاصة من جانب املستفيدين أو ممثليهم. 

وجة الثانية من انتشار الفيروس قائمة، ورغم ذلك لم تؤجل الحكومة االعالن املتوالي للحزم  ال تزال مخاوف امل -

بأشكالها املختلفة، ويدلل هذا ليس فقط على مساندة الحكومة للمواطنين والشركات للعبور من املحنة، وإنما  

 على املزيد من املساندة كلما تطلب األمر. 
ً
 عزمها أيضا

ا - الحزم  بين  لحسابهم  التوازن  يعملون  الذين  واألفراد  املدني،  املجتمع  ومؤسسات  واألفراد  للشركات  ملوجهة 

بتحمل   الجسور  الحكومي  القرار  إلى  باإلضافة  تخفيض 80الشخص ي،  في   
ً
حتما سيصب  املرتبات،  من   %

املحلي،   السلبية للجائحة علي دخول املواطنين، وسيعمل هذا على استمرار تدفق االنفاق االستهالكي التأثيرات

 على استمرار دوران العجلة االنتاجية، عالوة على الضمانة الحكومية العامة بعدم وقوع  
ً
الذي سيعمل الحقا

 املواطنين تحت جائحة الفقر والبطالة. 

االعتماد الحكومي املتزايد على السياسات املالية بأدواتها املختلفة، يدلل على أهمية دور الدولة االقتصادي من  -

ظر البريطانية، ال سيما في مرحلة األزمات، فهذا الدور االقتصادي املتعاظم للدولة البريطانية بدأ بعد  وجهة الن

 في مواجهة كورونا. 
ً
 وحجما

ً
 البريكست، وتزايد عمقا

املواجهة   - في  الرئيس ي  الالعب  بدور  يظهر  لم  ولكنه  األزمة،  حزم  في  كبير  بدور  املركزي  إنجلترا  بنك  يقوم 

بعد مرور فترة زمنية  االقتصادية لالز  لها، وربما  للسياسات املالية، والخادم  باملكمل  مة، ويمكن وصف دوره 

والسياسات   التحليل  في  لسيادتها  مخالفة  النقدية،  السياسات  لدور   
ً
تقليصا توضح  نتائج  تظهر  اطول 

 االقتصادية في الفترة األخيرة. 

األدوا - كأحد  النقود  النقدية طبع  السياسة  ظهر 
ُ
ت الالزمة  ألول مرة  السيولة  لتوفير  استخدامها  التي سيتم  ت 

سياسة طبع النقود خاصة    علىلتمويل خصم األوراق التجارية للشركات، وبما يمكن توقع املزيد من االعتماد  

 في حال موجة ثانية أكثر ضراوة من تفش ي الفيروس. 
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تنسيق بعض السياسات النقدية من استحياء في    علىظهرت آليات التنسيق البريطاني مع دول االتحاد األوروبي   -

البنك املركزي اإلنجليزي مع البنوك املركزية لبعض الدول األوروبية، ورغم أن هذا قد يعزي إلى تخارج بريطانيا  

سيق مع الدول األخرى ربما يشير إلى سياسة مستقبلية انكفائية قد تهدف إلى نمن االتحاد، ولكن ضعف الت

 عتماد على الذات، أو ربما تشير إلى تغيرات قادمة في خرائط الثروة واإلنتاج والنفوذ.تحجيم العوملة واملزيد من اال 
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