
 

أي سياسات عمومية لمواجهة 
تداعيات الجائحة : دول الخليج نموذجا

فاطمة الزهراء أرقطي 
طال$﮳ة ماستر (﮳شع$﮳ة الدراسات اال/.تصاد(﮵ة الدول$﮵ة 

(﮳﮳حامعة محمد السادس م?عددة الت﮲حصصات ومهتمة 
(﮳مواضG﮵ع الحE(﮵ة اال/.تصاد(﮵ة والرأسمال$﮵ة واألدب 

اإل(﮳﮲حل$﮵Kي

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

ا\تشـــر /R$﮵Eوس كـــXYZ(﮲ا ﮲حالل أشهـــر /.ل$﮵لة PQRS ﮳حمG﮵ع أ(﮲حاء 
الــعالــم مســ$﮳$﮳ا حــالــة مــن الــ﮲حوف، حــ$﮵ث هــدد اســ?[.رار 
الــتواf(﮲ات الــعالــم$﮵ة ومــس (﮳م﮳حموعــة مــن الــم﮳حاالت 
واأل(﮲﮲طمة، مـــن (﮳$﮵نها الـــن﮲طامـــ$﮵ن الـــصPhi واال/.تصادي. 
ـة  RـQـP مــــنـطـ[ـ. S 2019 ا﮳حـ?ـاحــــت األزمــــة الـيت (﮳ـدأت أوا﮲حـر
"Xوهــان" الــص$﮵ن$﮵ة ﮳حمG﮵ع أ(﮲حاء الــعالــم PQRS ﮲عضZن أشهــر 
/.ل$﮵لة (﮳س$﮳ب الــتن[.ل الــدوrــPQ والــط$﮳$﮵عة الــمعد(﮵ة لهــذا 
$﮵Eوس ال﮳حــــد(﮵د / الــــ[.د(﮵م، /Rتس$﮳$﮳ت PQRS ﮲حسا(ٔر ﮳حمة  R]الــــ
(﮲ا(﮳﮴حة عــن ح﮳حــر مــال(﮵$﮵ن األشــ﮲حاص (﮳منازلــهم و/R[.داv﮲هم 
هم حـول الـعالـم. لـم (﮴سلم دول ال﮲حـلG﮵ج (﮳دXرهـا مـن  R]ٔ)لـو﮲طا
هـذه الـ﮳حا(ٔحة اليت ا\تشـرت (﮳$﮵ن مـواطـنG﮵ها (﮳سرعـات مـت$﮳ا(﮵نة 
مـن (﮳لد إلـى آ﮲حر، حـ$﮵ث (﮳﮴حاXزت عـدد اإلصـا(﮳ات PQRS هـذه 
إصـا(﮳ة مـع (﮲سب و/Rاة مـتد(﮲$﮵ة عىل  R]الـ$﮳لدان مـئة و﮲حمس$﮵ن ألـ
ط PQRS ﮳حمG﮵ع  R]ت أسـعار الـنR/ة إلـى هـذا، عـرR/الـعموم. إضـا
أ(﮲حاء الــمنط[.ة (﮴دهــZرا مــلحو﮲طا، ﮲حاصــة وأن الــمنط[.ة 
مـعEو/Rة (﮳حضZرهـا الـ[.Zي PQRS أسـواق المحـEو/.ات مـما أ(﮶ر 
ل. عـالوة،  Rق الـشعZ﮴طلعات سـ)X سـل$ً﮳ا عىل الـمدا﮲ح$﮵ل، الـنمو
ـة الـم﮳حتمعات و﮲ع$﮵رت مـن  R/شـ�لت األزمـة صـدمـة (﮲وعـ$﮵ة لاك
الـتو﮳حهات اال/.تصاد(﮵ة الـسا(﮳[.ة لـلحكومـات مـ﮲حا/Rة مـوا﮳حهة 
ركــود ا/.تصادي ﮲ع$﮵ر مســ$﮳Zق واحــ?[.ان ا﮳حتما�ــPQ (﮳س$﮳ب 
الـ$﮳طالـة Xإ﮲عالق أ﮲علب الـ[.طاعـات الـمدرة لـلد﮲حل. PQRS ﮳حو 
مـــن عـــدم الـــ$﮵[.$﮵ن اال/.تصادي الـــعالـــ�X Phإ﮲عالق ﮲عالـــ$﮳$﮵ة 
(﮵ة  Kـ األ(﮲شطة الـمE(﮳حة، أطـل[.ت الـحكومـات والـ$﮳نوك الـمرك
PQRS مـنط[.ة ال﮲حـلG﮵ج الـعد(﮵د مـن الـمساعـدات والسـ$﮵اسـات 

$﮵ف مـن (﮴داعـ$﮵ات األزمـة، ﮲حاصـة عىل الساكن  R]مـن أ﮳حل الـت﮲ح
األك�ر (﮴ضEر�ً.  

مـن أ﮳حل إحـاطـة شـامـلة (﮳الـموضـZع، سـنحاول مـن ﮲حالل 
مـ[.الـنا الـتطEق إلـى أ(﮳Eز السـ$﮵اسـات اال/.تصاد(﮵ة واإل﮳حراءات 
(﮵ة لـدول ال﮲حـلG﮵ج مـن أ﮳حل مـوا﮳حهة (﮴داعـ$﮵ات أزمـة  K﮵$ R]الـتح
آ(﮶ارهـا عىل الـ[.درة الشـرا(ٔ$﮵ة لـلمواطـن$﮵ن وكـذا  R]﮵$ R]﮲﮴ح)X ﮲ا)XYZكـ

حما(﮵تهم من ال$﮳طالة.  
$﮵Eوس كـــXYZ(﮲ا عىل دول  R]﮳﮴حلت أهـــم اآل(﮶ار اال/.تصاد(﮵ة لـــ) 
م﮳حــلس الــ?عاXن ال﮲حــل$﮳﮵PQRS Phi (﮴أ(﮶$﮵رهــا الــحاد عىل أســعار 
، اليت (﮴دهـZرت إلـى مسـتZ(﮵ات /.$﮵اسـ$﮵ة ﮲حالل  Phط الـعالـ� R]الـن
األزمــة (﮳س$﮳ب /.لة الــطلب الــعالــ�Ph عــلG﮵ها Xو/Rرة الــعرض 
(﮵ن الـعالـم$﮵ة، مـما شـ�ل صـدمـة  Kاض /.درات الت﮲حـ R]وكـذا ا(﮲﮲ح
لم﮳حـموعـة مـن الـدول ال﮲حـل$﮳﮵ح$﮵ة اليت (﮴عتمد (﮳األسـاس عىل 
مـــنت﮳حات صـــادراv﮴ها الـــطا/.$﮵ة، اليشء الـــذي أ(﮳Eز أهـــم$﮵ة 
ادي مــ�ل هــذه الســ$﮵ناY(﮵وهــات  R]?اإلصــالح اال/.تصادي لــ

مس?[.$﮳ال. 

شـ�لت الـعال/.ات اال/.تصاد(﮵ة الـص$﮵ن$﮵ة-ال﮲حـل$﮳﮵ح$﮵ة عـامـال مـن 
يش األزمـــة. /Rصادرا(﮴دول م﮳حـــلس الـــ?عاXن  R]عـــوامـــل (﮴
اكإلمــارات إلــى الــص$﮵ن، ﮲حصوصــا الــطا/.$﮵ة مــنها،(﮴عت$﮳ر ﮳حد 
ا(ٔضا (﮳﮴حاY(﮵ا  R]R/هذه الـدول (﮴عرR/ .﮵جGمـهمةأل﮲علب دول ال﮲حـل
PQRS مـ$﮳ادلـتها الـثنا(ٔ$﮵ة مـع الـص$﮵ن (عـدا اإلمـارات وال$﮳حـE(﮵ن). 
عىل سـ$﮳$﮵ل الـم�ال،(﮴ش�ل صـادرات دولـة عـماv﮲إلـى الـص$﮵ن 

أك�ر من 40 (﮳الما(ٔة من م﮳حمZع صادراv﮴ها.
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عـــا(﮲ت الســـ$﮵احـــة �ـــPQ األ﮲حEى، ﮲حصوصـــاالـــد(﮵ن$﮵ة، مـــن 
 Ph R�R/ .رضـته ا﮲علب دول الـعالـمR/ ي الـذيZآ(﮶اراإل﮲عالق الـ﮳ح
الـسعود(﮵ة مـ�ال، أ/R[.د (﮴و/.ف مـوسـم الـعمرة واحـتمالـ$﮵ة عـدم 
حــدوث الــحج الــمملكة واحــدا مــن أهــم مــصادر الــEواج 
اال/.تصادي الـموسـ�Ph والـدا(ٔم /GR﮵ها، كـما أدىإلـى ركـود ﮲ع$﮵ر 
مســ$﮳Zق لــ[.طاع الســ$﮵احــة وال﮲حــدمــات الــمE(﮴$﮳طة (﮳أداء 
الـمناسـك الـد(﮵ن$﮵ة. عـا(﮲ت اإلمـارات -إمـارة د¢﮳PQ ﮲حصوصـا- 
(﮳دXرهـا مـن آ(﮶اراإل﮲عالق الـعالـ�Ph الـذ(﮵تزامـن مـع اسـتضا/Rتها 
لحـدث "اكسـ$﮳و" الـدوrـPQ الـذي (﮵س?[.طب مـال(﮵$﮵ن الـKوار ¥ـل 
اءه أو (﮴أ﮳ح$﮵ل$﮵ه. أمــا (﮳النســ$﮳ة ألســواق  Rعــام (﮳س$﮳ب ﮲حطر إلــع
األســـهم ال﮲حـــل$﮳﮵ح$﮵ة، /R[.د شهـــدت (﮳دXرهـــا (﮴را﮳حعا مـــهما، 
﮲حصوصـا ﮲حالل الـvE﮳ع األول مـن الـسنة الـحالـ$﮵ة (﮳الـتزامـن مـع 

ط مع (﮳دا(﮵ة (﮴حسن أداvٔها PQRS أ(﮳E(﮵ل.  R]أزمة أسواق الن
(﮳حثت دول ال﮲حـلG﮵ج مـند (﮳دا(﮵ة ا\ـتشار الـZ(﮳اء عىل أراضـG﮵ها 
عىل ســ$﮳ل الــ?عاXن مــن أ﮳حل (﮳﮴حاXز األزمــة X§نســ$﮵ق ﮳حهود 
ـة الـم﮳حاالت. PQRS هـذا اإلطـار، (﮴م عـ[.د  R/اك PQRS دول الـمنط[.ة
عـــدة ا﮳حتماعـــات لـــل﮳حان االســـ?ثنا(ٔ$﮵ة اليت (﮴ضم الـــfZراء 
ال﮲حــل$﮳﮵ح$﮵$﮵ن مــن أ﮳حل (﮴$﮳احــث ســ$﮳ل الــ?عاXن ومــشاركــة 
الســ$﮵اســات اليت /.امــت v﮳ها ¥ــل دولــة عىل حــدة. (﮳ناء عىل 
دعــوة مــن األمــ$﮵ن الــعام لم﮳حــلس الــ?عاXن لــدول ال﮲حــلG﮵ج 
 23 PQRS PQـrن اال/.تصادي والـماX﮳$﮵ة، عـ[.دت لـ﮳حنة الـ?عا)Eالـع
مـن مـارس الـعام الـحاrـPQ ا﮳حتماعـا عـ$﮳ر اال(﮴صال الـمPQٔ¢E مـن 
أ﮳حل (﮴[.$﮵$﮵م الــتدا(﮳$﮵ر اال/.تصاد(﮵ة والــمالــ$﮵ة X(﮴$﮳احــث ســ$﮳ل 
الـ?عاXن. PQRS هـذا الـصدد، أكـد fXراء الـمالـ$﮵ة عىل ضـXEرة 
§نســ$﮵ق الــتدا(﮳$﮵ر االحــتراf(﮵ة (﮳$﮵ن دول الم﮳حــلس PQRS اك/Rــة 
الــــ[.طاعــــات لــــدعــــم اال\ــــ?عاش اال/.تصادي X(﮴وحــــ$﮵د 
ـــحة ا\ـــتشار الـــZ(﮳اء  R/واإل﮳حراءات المت﮲حـــذة لماكEالـــتدا(﮳$﮵
X(﮴سه$﮵ل حـــركـــة الـــ$﮳ضاvٔع (﮳$﮵ن دول الم﮳حـــلس، الســـ$﮵ما 
الـــ$﮳ضاvٔع والـــشحنات الـــمE(﮴$﮳طة (﮳الـــمواد االســـتهالكـــ$﮵ة 
واألســاســ$﮵ة والــمواد الــمE(﮴$﮳طة (﮳الــنمو اال/.تصادي (﮳ش�ل 
 PQـr﮵ل مـن الـعام الـحا)Eأ(﮳ PQRSعـام.   كـما عـ[.دت ا﮳حتماعـاآ﮲حرا
مــن أ﮳حل مــنا/.شة الســ$﮵اســات الــمالــ$﮵ة، (﮴وصــ$﮵ات لــ﮳حنة 
(﮵ة X(﮴وصـــ$﮵ات هـــ$﮵ئة اال(﮴حاد  Kـ مـــحا/R﮲©Ph الـــ$﮳نوك الـــمركــ
ال﮳حـــمرªـــPh لـــدول الم﮳حـــلس ولـــ﮳حنة الـــسZق ال﮲حـــل$﮳﮵ح$﮵ة 
المشــتركــة، حــ$﮵ث (﮴$﮳احــثت PQRS طـــEق دعــم الــمنت﮳حات 
ال﮲حـل$﮳﮵ح$﮵ة الـوطـن$﮵ة ﮲حصوصـا PQRS ﮲حضم األزمـة (سـنحاول أن 
[.رات الـم[.$﮳لة سـ$﮵اسـات ¥ـل دولـة مـن دول  R]الـ PQRS صل R]﮲)

م﮳حلس ال?عاXن عىل حدة).  

اجـراءات تـحفيزيـة طـبعت دول مجـلس الـتعاون : الـمثال 
االماراتي 

أعـلنت دولـة اإلمـارات الـعE(﮳$﮵ة المتحـدة عـن م﮳حـموعـة مـن 
(﮵ة، حـ$﮵ث اعـتُ$﮳رت األهـم PQRS دول م﮳حـلس  K﮵$ R]اإل﮳حراءات الـتح

ت70 مــل$﮵ار  Rمــن (﮲احــ$﮵ة /.$﮵متها اليت (﮳لع Phiن ال﮲حــل$﮳﮵Xالــ?عا
. (﮴شمل اإل﮳حراءات اليت أطـــل[.تها اإلمـــارات  Ph¬﮵)Eـ دوالر أمــ
$﮵ض رســوم ال﮲حــدمــات األســاســ$﮵ة اكلماء  R]اإلعــالن عــن (﮲﮴ح
والكهـE(﮳اء لـمدة (﮶ال(﮶ة أشهـر و�ـPQ سـ$﮵اسـة مـددv﮴ها حـكومـة أ(﮳و 
﮲طيب إلــى v﮲ها(﮵ة الــعام لــلمواطــن$﮵ن والــ[.طاعــات الــت﮳حاY(﮵ة 
والــصناعــ$﮵ة. ركــزت حــكومــة دولــة اإلمــارات عىل دعــم 
الــ[.طاعــات األكــ�ر (﮴ضEرا اكلس$﮵احــة واألعــمال الــت﮳حاY(﮵ة 
$﮵رة، كـــما عـــملت عىل (﮴سvE﮵ع الـــ[.$﮵ام  Rوالشـــراكت الـــصع
(﮳مشاvY﮵ع الــ$﮳ن$﮵ة الــتحت$﮵ة الــحكومــ$﮵ة الــك$﮳Eى وأعــلنت عــن 
(﮴أ﮳ح$﮵ل أ/.ساط رســوم (﮴وصــ$﮵ل Xإعــادة ال﮲حــدمــة لــمراكــز 
نادق والــمصاv﮲ع لــمدة  R]﮵ة والــ)Yق والــمحالت الــت﮳حاZالــتس
، /R[.د  PQي اإلمـارا¢﮴Kسـتة أشهـر. أمـا عـن /.رارات الـ$﮳نك الـمركـ
ض (﮲س$﮳ة االحـت$﮵ا±ـPh اإللـزا°ـPQ مـن  R]عـمل هـذا األ﮲ح$﮵ر عىل ﮲ح
الـوداvٔع PQRS الـ$﮳نوك (﮳م[.دار الـنصف (مـن PQRS 14 الـما(ٔة إلـى 
PQRS 7 الـما(ٔة)، PQRS إطـار إ﮳حراءات ﮳حد(﮵دة لـموا﮳حهة األضـرار 
ـ?ـلـف األ(﮲ـشـطـة  ﮵ـEوس كــــXYZ(﮲ـا لــــمـحـ﮲ ـ$ـ R/ ﮵ـهـا ـGـ R/ ﮳ـب ﮵ـتـسـ$ـ الـيت (
اال/.تصاد(﮵ة، مشـ$﮵را إلـى أن هـذه ال﮲حـطوة سـتسهم PQRS ضـخ 
ر) PQRS الـــ[.طاع  (﮲حو 61 مـــل$﮵ار درهـــم (16.6 مـــل$﮵ار دوال
، (﮳ح$﮵ث (﮵مكن اســـت﮲حدامـــها PQRS دعـــم إ/.راض  PQRSالـــمصر
الــ$﮳نوك لــل[.طاعــات اال/.تصاد(﮵ة Xإدارة الس$﮵ولــة لــد(﮵ھا. 
 PQـr﮵صل إلـى حـوا) PQـrعـالوة عىل هـذا، (﮴م (﮲﮴حص$﮵ص دعـم مـا
ـE(﮵¬Ph لــل[.Eوض X(﮴حE(﮵ر 13.6 مــل$﮵ار  13.6 مــل$﮵ار دوالر أمـ
أ﮲حEى لـµEوس األمـوال الـو/.ا(ٔ$﮵ة لـل$﮳نوك والـسماح للشـراكت 
واأل/Rراد(﮳تأ﮳ح$﮵ل الـــد/Rعات المســـتح[.ة لـــل$﮳نوك واعـــتماد 
ض الـرسـوم اليت (﮵تك$﮳دهـا الـت﮳حار عـندمـا  R]أ(﮲﮲طمة ﮳حد(﮵دة لـ﮲ح
$﮵ض الحـد  R]ع الـعمالء (﮳$﮳طا/.ات الـ﮲حصم و اال¶ـتمان و (﮲﮴حR/﮵د)
األدv﮲ى لـلرصـ$﮵د الشهـEي الـمطلوب لـحساب األعـمال إلـى 
اءات مـن رسـوم الحـد األدv﮲ى لـلرصـ$﮵د  R]إعـX ،10 ·الف درهـم

لحساب األعمال لمدة (﮶ال(﮶ة أشهر.  

حـمايـة مـوظـفي الـقطاع الـخاص : أولـى إجـراءات الـمملكة 
السعودية 

/.امــت الــمملكة الــسعود(﮵ة، أكــ$﮳ر دول م﮳حــلس الــ?عاXن، 
(﮵ة  K﮵$ R]﮳إطــالق م﮳حــموعــة مــن الســ$﮵اســات الــتحvرهــاX﮳د)
لـال/.تصاد الـوطين واليت (﮳لغ إ﮳حماrـPQ /.$﮵متها 32 مـل$﮵ار دوالر 
. شـملت أهـم السـ$﮵اسـات الـمالـ$﮵ة لـلمملكة مـ$﮳لغ 13  Ph¬﮵)Eأمـ
$﮵رة والـــمتوســـطة  Rمـــل$﮵ار دوالر لـــدعـــم الشـــراكت الـــصع
إضـا/Rةإلـى 19 مـل$﮵ار دوالر أ﮲حEى مـو﮳حهة لـتأ﮳ح$﮵ل مـد/Rوعـات 
اء الشـراكت مـن مـ﮲ح?لف الـرسـوم الـحكومـ$﮵ة و  R]إعـX الـضرا(ٔب
دعـم مـؤسـسة الـتأمـ$﮵نات اال﮳حتماعـ$﮵ة لـد/Rع مـا (﮵صل إلـى 
ـاص  الــــحـ﮲ ـ.ـطـاع  الــــ[  Pـhـ Rمــــو﮲طـ�ـ Yوا(﮴ـب  مــــن   ٪60
الـمتضYE(﮵ن.§ت﮳حـىل الـ﮳حهود الـمذكـZرة سـا(﮳[.ا مـن أ﮳حل دعـم 
الــ[.طاع الــ﮲حاص PQRS (﮶ال(﮶ة (﮳رامــج أســاســ$﮵ة: (﮳E(﮲امــج (﮴أ﮳ح$﮵ل 
الد/Rعات و /.د (﮴م ع$﮳ر إ(﮵داع م$﮳لغ (﮵صل إلى 30 مل$﮵ار Y(﮵ال
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لـــصالـــح الـــ$﮳نوك وشـــراكت الـــتمZ(﮵لم[.ا(﮳ل (﮴أ﮳ح$﮵ل د/Rع 
مســتح[.ات الــ[.طاع الــماrــPQ (الــ$﮳نوك وشــراكت الــتمZ(﮵ل) 
$﮵رة  Rلـــمدة ســـتة أشهـــر عىل /.طاع الـــمؤســـسات الـــصع
والـمتوسـطة اعـت$﮳ار�ً مـن (﮴اY(﮲﮵حه، (﮳E(﮲امـج (﮴مZ(﮵ل اإل/.راض و 
$﮵رة  R﮵ل الم$﮵ســـر لـــلمنشآت الـــصع)Z﮴[.د(﮵م الـــتم) PQRS ﮵ت﮳حىل)
والـمتوسـطة (﮵صل إلـى مـ$﮳لغ 13,2 مـل$﮵ار Y(﮵ال عـن طــE(﮵ق 
مـنح /.Eوض مـن الـ$﮳نوك وشـراكت الـتمZ(﮵ل لـ[.طاع الـمنشآت 
$﮵رة والـمتوسـطة (﮴ستهدف دعـم اسـتمراY(﮵ة األعـمال  Rالـصع
 PQRS ﮳ما (﮵ساهـم)X ،﮲مو هـذا الـ[.طاع ﮲حالل الـمرحـلة الـحالـ$﮵ة)X
دعــــم الــــنمو اال/.تصادي والــــمحا/R﮲طة عىل مســــتZ(﮵ات 
الــتو﮲ط$﮵ف PQRS هــذه الــمنشآت و (﮳E(﮲امــج دعــم ضــما(﮲ات 
الـتمZ(﮵ل و هـZإ(﮵داع مـ$﮳لغ (﮵صل إلـى 6 مـل$﮵ارات Y(﮵ال لـصالـح 
الـ$﮳نوك وشـراكت الـتمZ(﮵ل لـتمك$﮵ن ﮳حهات الـتمZ(﮵ل (الـ$﮳نوك 
$﮵رة  Rاء الــمؤســسات الــصع R](﮵ل) مــن إعــZوشــراكت الــتم
والــمتوســطة مــن (﮴اكلــ$﮵ف (﮳E(﮲امــج ضــما(﮲ات (﮴مZ(﮵ل /.Eوض 
رض الـمساهـمة  Rالـة) (﮳ع R]﮵رة والـمتوسـطة (كـ$ Rالـمنشآت الـصع
$﮵دة مـن هـذه  R]?ة اإل/.راض لـلمنشآت المسـ R]﮵ض (﮴�ل$ R]﮲﮴ح) PQRS
 PQRS 2020 ودعـم الـتوسـع PQـrالـضما(﮲ات ﮲حالل الـعام الـما
الـتمZ(﮵ل. كـما أعـلنت Xزارة الـت﮳حارة عـن (﮴و/R$﮵ر االحـت$﮵ا﮳حات 
هم PQRS الـ[.طاع  R]ٔ)دوا و﮲طا.]R/ ﮵ل$﮵ة والـدعـم الـالزم لـلذ(﮵ن)Zالـتم
الـ﮲حاص، X(﮴أ﮳ح$﮵ل سـداد رسـوم أكـ�ر مـن 116 ألـف س﮳حـل 
(﮳﮴حاYي وكـــذا (﮴أ﮳ح$﮵ل د/Rع مســـتح[.ات مـــ$﮳ادرات اإل/.راض 

الم$﮳اشر لمدة عام.  
$﮵ض  R]ت الــمملكة الــسعود(﮵ة إ﮳حراءا(﮴أ﮲حرىشــملت (﮲﮴حR/عــر
ض  R]﮲ها مــن /.$﮳$﮵ل ﮲حvZع مــن د(﮵R/﮵ف الــمملكة والــر)Yمــصا
ر واال\ــتدا(﮳ات، X(﮴أ﮳ح$﮵ل  R]﮵يت الــس$ٔ)K﮳ح PQRS ات الــحكومــة.] R]﮲)
[.ات مـع  R]ط ولحـد مـن الـن R]﮵ع، (﮳س$﮳ب (﮴را﮳حع أسـعار الـنvYمـشا
اض الـــ[.Zي (﮳اإل(﮵رادات Xر/Rع ســـ[.ف اال/.تراض إلـــى  R]اال(﮲﮲ح
حـدود 220 مـل$﮵ار Y(﮵ال كـما (﮴م ر/Rع مسـتZ(﮵ات الـد(﮵ن الـعام 
Zق  R]﮵ات (﮴)Zإلـى مسـت PQـr﮴ج المحـيل اإل﮳حماv﮲ة (﮳الـنا)Y﮳الـم[.ا)

PQRS 40 الما(ٔة. 

فرصة لتغيير السياسات االقتصادية : المثال القطري  
عــــملت دولــــة /.طر �ــــPQ األ﮲حEى عىل (﮴$﮳ين ســــ$﮵ل مــــن 
 Ph¬﮵)Eـ (﮵ة (﮳[.$﮵مة 20.6 مـــل$﮵ار دوالر أمــ K﮵$ R]اإل﮳حراءات الـــتح
مــنأ﮳حل الحــد مــن الــت$﮳عات اال/.تصاد(﮵ة لــلZ(﮳اء وصــدمــة 
ط. §ت﮳حـىل أهـمإ﮳حراءات الـ$﮳نك الـمركـKي  R]اض أسـعار الـن R]ا(﮲﮲ح
﮵ـل أ/.ـسـاط الــــ[ـ.ـEوض  ﮳ـتـأ﮳حـ$ـ ﮵ـم ( ﮴ـعـمـ$ـ RـQـP إصــــدار ( S يEالــــ[ـ.ـطـ
وا(ٔد والـعوا(ٔد لـمن (﮵ر﮲عب مـن الـ[.طاعـات  R]المسـتح[.ة و الـ
الـمتضEرة لـمدة سـتة أشهـر و (﮴سه$﮵ل إ﮳حراءات الـتحZ(﮵الت 
الـمالـ$﮵ة اإللـك?XE(﮲$﮵ة لـل﮲حارج و (﮴[.د(﮵م ال﮲حـدمـات االلـك?XE(﮲$﮵ة 
ئة الـعمال و (﮲﮴حص$﮵ص (﮲ا/Rذة إعـادة شـراء (﮳م$﮳لغ 14 مـل$﮵ار  R]لـ
دوالر لـتو/R$﮵ر السـ$﮵ولـة الـن[.د(﮵ة لـل$﮳نوك عىل أن (﮴لتزم هـذه 
ا(ٔدة عىل الـمتضYE(﮵ن مـن األزمـة  R]﮵ض سـعر الـ$ R]األ﮲ح$﮵رة (﮳ت﮲ح
$﮵د(﮵ن مـن /.رار الـتأ﮳ح$﮵ل ومـنح  R]?ة للمسـR/اال/.تصاد(﮵ة (﮳اإلضـا

ـاXز 1.5  ﮵ـتـحـ﮳ ـا(ٔـدة ال ( R/ ن رســــوم و (﮳ـسـعـرX﮵ـدة (﮳ـد /.ـEوض ﮳حـد(
Ph و عــمالء هــذه الــ[.طاعــات عىل أن (﮵عاد  R﮳الــما(ٔة لــمو﮲ط�)
ا(ٔدة (﮳عد ا\ـتهاء سـتة أشهـر مـن (﮴سه$﮵الت الـنا/Rدة  R]﮴سع$﮵ر الـ)
الـمذكـZرة سـا(﮳[.ا. إ﮳حراءات ا/.تصاد(﮵ة أ﮲حEى عـمدت دولـة 
/.طر عىل إطـال/.ها §ت﮳حـىل أسـاسـا PQRS ضـخ 10 مـل$﮵ارات Y(﮵ال 
PQRS الــ$﮳Zرصــة الــ[.طE(﮵ة و�ــPQ (﮴ساXي (﮲س$﮳ة الــتداول لــمدة 
شهــر X(﮲صف PQRS الــ﮲طEوف الــعاد(﮵ة والــ[.$﮵ام v﮳إصــالحــات 
(﮵ر اال/.تصاد حىت ال (﮵$﮳[.ى رهـــ$﮵ن الـــصادرات  Eـ ﮳حذY(﮵ة لتحــ
اء  R]﮳إعــv ط$﮵ة. عــالوة عىل ذلــك، /.ام (﮳نك /.طر لــلتنم$﮵ة R]الــن
ـة مسـ?ا ﮳حEي الـمنشات الـصناعـ$﮵ة مـن د/Rع رسـوم األ﮳حرة  R/اك
اء /Rا(﮴Zرة  R]لــمدة ســتة أشهــر وأعــلنت الــحكومــة عــن إعــ
$﮵رة والـمتوسـطة. عـملت /.طر كـذلـك  Rق للشـراكت الـصعR/الـمرا
اء  R]ٔع ﮲حالل األزمـة عـ$﮳ر إعـvعىل مـوا﮳حهة (﮲[.ص السـلع والـ$﮳ضا
ذا(ٔ$﮵ة والـط$﮳$﮵ة مـن الـرسـوم ال﮳حـمركـ$﮵ة لـمدة سـتة  Rالسـلع الـع

أشهر.  

اجـراءات اسـتثنائـية محـدودة لـدعـم االقـتصاد : الـكويـت 
نموذجا 

(﮳النســ$﮳ة لــدولــة الــكZ(﮵ت، عــملت هــذه األ﮲ح$﮵رة عىل (﮳لZرة 
$﮵ف اآل(﮶ار اال/.تصاد(﮵ة  R]م﮳حـموعـة مـن اإل﮳حراءات مـن أ﮳حل (﮲﮴ح
لــ﮳حا(ٔحة كــXYZ(﮲ا مــند (﮳دء األزمــة و﮲حصوصــا (﮳عد اال﮳حتماع 
الـZزاYي الـذي أ/.ر م﮳حـموعـة مـن اإل﮳حراءات اال/.تصاد(﮵ة. /R[.د 
أ/.رت الـكZ(﮵ت عىل أن الـتد﮲حل اال/.تصادي سـ$﮵كZن محـدودا 
لـكن (﮲وعـ$﮵ا عىل حـد اعـت$﮳ارهـم وسـG﮵هم (﮳األسـاس مـساعـدة 
الــ[.طاعــات األكــ�ر (﮴أ(﮶را (﮳األزمــة، كــ[.طاع الــط$﮵ران والــن[.ل 
نادق والسـ$﮵احـة والت﮳حـK(ٔة والـع[.ار  R]ة والـمطاعـم والـR/والـض$﮵ا
$﮵رة والـمتوسـطة. (﮴ضمنت اإل﮳حراءات  Rوعـات الـصعEوالمشـ
الـمعلن عـنها مـا (﮵يل : (﮴مZ(﮵ل الـمشاvY﮵ع و الشـراكت (﮳[.$﮵مة 
ـاد أ/.ـسـاط  ﮵ـل ســــحـ﮳ ﮴ـأ﮳حـ$ـ ) ، Pـh﮵ـ¬ـ ) Eـ ﮵ـار دوالر أمـــ ﮳ـلـغ 6.5 مــــلـ$ـ ﮴ـ$ـ )
$﮵رة و الــمتوســطة والــ[.طاعــات الــمتضEرة  Rالشــراكت الــصع
لــمدة ســتة أشهــر و (﮴و/R$﮵ر (﮴مZ(﮵ل م$﮵ســر لــهم لــمدة (﮶ال(﮶ة 
سـنوات ودعـم الـعمالـة الـوطـن$﮵ة PQRS هـذه الـمؤسـسات (﮳[.$﮵مة 
$﮵ض الــ﮲حصم ﮲حالل شهــر  R]﮲﮴ح) ، Ph¬﮵)Eـ 0.75 مــل$﮵ار دوالر أمــ
$﮵رة  R﮵ع الـصعvY﮵ل الـمشا)Z1.25%  ،(﮴م PQـr﮳إ﮳حماv ﮴$﮵ن)Eمـارس مـ
ـE(﮵¬Ph و  (﮲﮴حص$﮵ص  و الــمتوســطة (﮳[.$﮵مة 1.6 مــل$﮵ار دوالر أمـ
آ﮲حر إصـدار لـسندات و (﮴YZق الـ$﮳نك الـمركـKي (﮳[.$﮵مة ا﮳حمالـ$﮵ه 
﮳ـعـا(ٔـد  ﮵ـيت أل﮳حـل 6 أشـهــــر و ( )Z﮵ـنـار كــــ ﮵ـار د( ﮴ـصـل لــــمـلـ$ـ ) 160
1.375% . هــــمت م﮳حــــموعــــة مــــن اإل﮳حراءات األ﮲حEى 
الـمواطـن$﮵ن (﮳األسـاس و مـنها سـداد األ/.ساط االسـتهالكـ$﮵ة و 
، (﮲صح  Ph¬﮵)Eـ تها مـــل$﮵ار دوالر أمـــ R]الساك(﮲ـــ$﮵ة واليت (﮴$﮳لغ (﮴�ل
الـمواطـن$﮵ن (﮳اال(﮳﮴حاه إلـى الـد/Rع االلـك?XE¢﮲PQ و (﮳E(﮲امـج لـدعـم 
ة  R]﮵ق مـضاعـ)Eـ الـعمالـة الـوطـن$﮵ة PQRS الـ[.طاع الـ﮲حاص عـن ط
الــدعــم PQRS مــؤســسات الــ[.طاع الــ﮲حاص اليت (﮴حا/Rظ عىل 

العمالة الوطن$﮵ة.
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تــخفيف تــداعــيات انــخفاض أســعار الــنفط كــضرورة 
ـملحة : سـلطنة ـعمان ـمثالا  

أمـــا ســـلطنة عـــمان، /R[.د أطـــل[.ت ﮳حملة مـــن اإل﮳حراءات 
$﮵ف اآل(﮶ار اال/.تصاد(﮵ة  R]والســ$﮵اســات الــو/.ا(ٔ$﮵ة مــن أ﮳حل (﮲﮴ح
ط واال/.تصاد  R]ر أســعار الــنZ﮳اء ولــتدهــ)Zواال﮳حتماعــ$﮵ة لــل
 . Ph¬﮵)Eـ ت /.$﮵متها 20.8 مــل$﮵ار دوالر أمـ Rواليت (﮳لع Phالــعالــ�
 PQي الـعما¢﮲Kشـملت أهـم اإل﮳حراءات اليت (﮴$﮳ناهـا الـ$﮳نك الـمركـ
$﮵ض  R]﮵ة للشــراكت والــمؤســسات، (﮲﮴ح$R/﮵ر ســ$﮵ولــة إضــا$R/﮴و)
﮳ـة  ـع (﮲ـسـ$ـ R/﮳ـة 50٪، ر ﮳ـنـسـ$ـ ) PـQٔـ ﮳ـات رأس الــــمـال الــــو/.ـا¢ طــــلـ$ـ
التســـل$﮵ف  (﮳نس$﮳ة X ٪5(﮴سه$﮵ل الـــعمل$﮵ة ﮲حاصـــة (﮳النســـ$﮳ة 
لـل[.طاعـات األكـ�ر (﮴ضEرا مـن الـZ(﮳اء، f(﮵ادة إماك(﮲ـ$﮵ة االسـ?ثمار 
PQRS سـندات الـتنم$﮵ة و الـصكوك الـحكومـ$﮵ة (﮳نس$﮳ة 50٪ مـن 
ا(ٔدة عىل  R]ض سـعر الـ R]﮵ة لـل$﮳نك، ﮲ح$R/الـ[.$﮵مة الـصا PQـrإ﮳حما
عـمل$﮵ات إعـادة الشـراء و ر/Rع الـمدة الـ[.صZى لهـذه الـعمل$﮵ة 
ا(ٔدة عىل عـمل$﮵ات ﮲حصم  R]ض سـعر الـ R]إلـى (﮶ال(﮶ة أشهـر، ﮲ح
ادXن ال﮲حـزا(﮲ة الـحكومـ$﮵ة وعىل عـمل$﮵ات مـ$﮳ادلـة الـعمالت 
األ﮳حن$﮳$﮵ة ، مـنح مـXE(﮲ة PQRS الـ?عامـل مـع الـ[.Eوض الـمE(﮴$﮳طة 
$﮵ض الـرسـوم الـحالـ$﮵ة  R]﮲﮴ح) PQRS ﮵ع الـحكومـ$﮵ة ، الـن﮲طرvY﮳الـمشا)
عىل مـ﮲ح?لف ال﮲حـدمـات الـمصر/R$﮵ة وعـدم اسـتحداث رسـوم 
﮳حد(﮵دة و أمـر الـ$﮳نوك (﮳تسه$﮵ل (﮴أ﮲ح$﮵ر سـداد الـ[.Eوض وأسـعار 
ا(ٔدة لـمدة سـتة أشهـر لـلمواطـن$﮵ن الـرا﮲ع$﮳$﮵ن PQRS دلـك. كـما  R]الـ
عــملت حــكومــة الســلطنة عىل (﮴ط$﮳$﮵ق إ﮳حراءا(﮴أ﮲حEى مــن 
/.$﮳$﮵ل /Rتح حـساب مـصرPQRS لـلت$﮳رعـات الـ﮲حاضـعة لسـ$﮵طرة 
Xزارة الـصحة، (﮴ش﮳حG﮵ع الـ[.طاع الـ﮲حاص عىل إطـالق سـ$﮵اسـة 
$﮵ض عـدد الـمسÂولـ$﮵ن الـحكومـ$﮵$﮵ن  R]الـعمل مـن الـمنزل، (﮲﮴ح
ـراد  R/﮵ـع األ ـGـ ﮴ـشـحـ﮳ )X ﮵ـة )YXEـ[ـ.ـط لــــلـو﮲طـا(ٔـف الــــضـ R/ ٪30 إلــــى
واألســواق عىل الميض PQRS الــد/Rع عــ$﮳ر اإل\ــتE(﮲ت (﮳دالً مــن 

الد/Rع (﮲[.ًدا.  

حـمايـة الـقدرة االسـتهالكـية لـلمواطـن البحـريـني كـإجـراء 
أساسي  

ـE(﮵ن (﮳دXرهـا PQRS الـ﮳حهود ال﮲حـل$﮳﮵ح$﮵ة مـن  ا(﮲﮲حرطـت دولـة ال$﮳ح
أ﮳حل مـوا﮳حهة اآل(﮶ار اال/.تصاد(﮵ة ألزمـة كـXYZ(﮲ا عـ$﮳ر م﮳حـموعـة 
﮵ـار دوالر  ﮵ـمـتـهـا 11.4 مــــلـ$ـ ـت /ـ.$ـ R﮳ـلـعـ مــــن اإل﮳حـراءات الـيت (
$﮵ف الحـــمل  R]هـــمت (﮳عض مـــن اإل﮳حراءات (﮲﮴ح . Ph¬﮵)Eـ أمـــ
اال/.تصادي عىل الـمواطـن$﮵ن (﮳األسـاس و ذلـك عـ$﮳رمشـXEع 
Ph الـ[.طاع الـ﮲حاص لـمدة  R﮵ع مـو﮲ط�Gوا(﮴ب ﮳حمY عR/ن لـدZا(﮲./
اء مـن /Rوا(﮴$﮵ر ال﮲حـدمـات لـمدة (﮶ال(﮶ة أشهـر،  R]﮶ال(﮶ة أشهـر،اإلعـ)
Ph الــ[.طاع الــ﮲حاص مــن صــندXق  R﮵ع مــو﮲ط�Gوا(﮴ب ﮳حمY عR/د
اء مــن /Rوا(﮴$﮵ر ال﮲حــدمــات  R]الــ$﮳طالــة لــمدة (﮶ال(﮶ة أشهــر، اإلعــ
لـمدة (﮶ال(﮶ة أشهـر ، (﮴أ﮲ح$﮵ر سـداد الـ[.Eوض الـمصر/R$﮵ة لـمدة 
اء األ/Rراد و الشـراكت مـن رسـوم  R]سـتة أشهـر لـلمواطـن$﮵ن و إعـ

(﮴أ﮳ح$﮵ر األرايض الـ$﮳لد(﮵ة و الـصناعـ$﮵ة و الشـراكت السـ$﮵احـ$﮵ة 
من د/Rع الرسوم الس$﮵اح$﮵ة. 

أعـلن الـ$﮳نك الـمركـKي ال$﮳حـE(﮵ين كـذلـك، مـوازاةمـع السـ$﮵اسـات 
$﮵ف اآل(﮶ار اال/.تصاد(﮵ة  R]الـحكومـ$﮵ة، م﮳حـموعـة إ﮳حراءات لـت﮲ح
ط$﮵ة السـ$﮵ولـة X(﮲س$﮳ة  R﮵ض حـدود (﮲س$﮳ة (﮴ع$ R]لـل﮳حا(ٔحة مـنها (﮲﮴ح
(﮵ن$﮵ة مـن %100  Eـ صـاPQRS الـتمZ(﮵ل المسـ?[.ر لـلمصارف ال$﮳ح
ة صـندXق السـ$﮵ولـة إلـى 532 مـل$﮵Zن  R]إلـى 80%، مـضاعـ
ا(﮵ة رأس الــمال  R]ن مــ﮲حاطــر كــfX ﮵ض$ R]﮲﮴ح) ، Ph¬﮵)Eـ دوالر أمــ
$﮵رة والـمتوسـطة PQRS ال$﮳حـE(﮵ن مـن 75% إلـى  Rللشـراكت الـصع
f ،%25(﮵ادة الحـــد األ/.ىص لـــلمعامـــالت (﮳طE(﮵[.ة الـــد/Rع 
ـK(﮵ادة السـ$﮵ولـة  . كـما أطـلق إ﮳حراءات إضـا/R$﮵ة لـ PQ﮲¢XE?االلـك
لـدى األ/Rراد والشـراكت وحـث الـمواطـن$﮵ن عىل الـتواصـل مـع 
الـ$﮳نك عـ$﮳ر الـمو/.ع اإللـك?XE¢﮲PQ (﮴واصـل (﮳دل الـحضZر شـ﮲حص$﮵ا 
مــن أ﮳حل الــم[.ترحــات والشاك(﮵ــات. عــالوة عىل ذلــك، (﮴م 
إعـادة (﮴حد(﮵د مـواعـ$﮵د الـعد(﮵د مـن األ(﮲شطة اال/.تصاد(﮵ة مـ�ل 

مواع$﮵د ا﮳حتماعات ال﮳حمع$﮵ات العموم$﮵ة.  
ول، أزالـــت األزمـــة اال/.تصاد(﮵ة الـــمصاحـــ$﮳ة  ﮲حالصـــة الـــ[.
ـvE﮵ع والــعالــ�Ph لــ﮳حا(ٔحة كــXYZ(﮲ا الــح﮳حاب  لــال\ــتشار السـ
عنم﮳حــــموعــــة مــــن اال﮲ح?الالت اال/.تصاد(﮵ة واليت (﮳﮴حلت 
(﮳األســاس، كــما هــو الــحال PQRS الــم�ال الــمدYوس PQRS هــذا 
الـم[.ال،PQRS ضـعف §ـنvZ﮵ع الـصادرات واال/.تصاد(﮵ات الـوطـن$﮵ة 
واالعــتماد (﮳ش�ل كــ$﮳$﮵ر عىل الــموارد الــطا/.$﮵ة. عــملت ﮳حل 
دول م﮳حـلس الـ?عاXن لـمحاY(﮳ة آ(﮶ار هـده األزمـة عىل الـتركـ$﮵ز 
عىل م﮳حـموعـة مـن اإل﮳حراءات الـن[.د(﮵ة والـمالـ$﮵ة مـن أ﮳حل 
ادي  R]﮴)X ى المع$﮵يش لـــلمواطـــن$﮵نZاظ عىل المســـت R]الـــح
اظ عىل الـطلب  R]﮵وهـات الـركـود اال/.تصادي عـ$﮳ر الـح)Yسـ$﮵نا
PQRS الــــسZق الــــدا﮲حل$﮵ة عىل األ/.ل (﮳عد اv﮲ه$﮵ار الــــصادرات 

الطا/.$﮵ة إلى ال﮲حارج. 
شـــ�لت األزمـــة اال/.تصاد(﮵ة األ﮲ح$﮵رة /Rرصـــة ﮳ح$﮵دة لـــدول 
ال﮲حـلG﮵ج ªـPh (﮴ع$﮵د الـن﮲طر PQRS (﮳عض مـن سـ$﮵اسـاv﮴ها اال/.تصاد(﮵ة 
?اح عىل صـــناعـــات  R]﮴ها واال(﮲v﮵ع صـــادراvZ﮴عمل عىل §ـــن)X
﮳ـاط  ﮴ـ$ـ )Y﮳ـال مــــن ا ـ$ـ ﮴ـعـا¢﮲ـQـP مـســــ?ـ[ـ. و﮲حـدمــــات أ﮲حـEى ªــــhـP ال (
ا/.تصاد(﮵اv﮴ها (﮳أسـواق الـطا/.ة الـعالـم$﮵ة واألزمـات الـم?عل[.ة 
v﮳ها. األهـم مـن ذلـك، أن األزمـة الـحالـ$﮵ة /Rرصـة ذهـ$﮳$﮵ة لـل[.$﮵ام 
v﮳إصـــالحـــات ا/.تصاد(﮵ة هـــ$﮵�ل$﮵ة v﮴هم الـــمنا/Rسة X(﮴ش﮳حG﮵ع 
(﮵ة اال/.تصاد(﮵ة. ال \ـــنكر أن دول  Eـ رد(﮵ة والحــ R]الـــم$﮳ادرة الـــ
ال﮲حـلG﮵ج حـاولـت (﮴[.ل$﮵ل آ(﮶ار األزمـة اال/.تصاد(﮵ة (﮳الـطEق اليت 
اعـــت$﮳vE﮴ها أكـــ�ر /Rاعـــل$﮵ة، (﮳$﮵د أن مـــش�لة ا/.تصاد(﮵ات دول 
ا  ال﮲حــلG﮵ج (﮴عتمد عىل احتاكر الــ[.لة الــمE(﮴$﮳ط اY(﮴$﮳اًطــا X(﮶$﮵[.ً
﮵ـايس PQRS المـنط[.ة ؛ م�ـل هذـا التـو﮳حهـ ال  (﮳طـ$﮳$﮵عة النـ﮲طام الس$
(﮵ش﮳حع XYح الــم$﮳ادرة، كــما أ(﮲ه (﮳﮵حعل مــن الــصعب (﮴ح[.$﮵ق 
ســــZق §ــــنا/Rس$﮵ة، اليت �ــــPQRS PQ الــــم[.ام األول مكســــب 
للمسـتهلك$﮵ن المحـل$﮵$﮵ن وعـامـل امـتصاص كـ$﮳$﮵ر لـلصدمـات 

اال/.تصاد(﮵ة.
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عــالوة عىل ذلــك، عىل ال﮲حــلG﮵ج أن (﮵دمــج إماك(﮲ــ$﮵ة و﮳حود 
?اًحــا PQRS ســ$﮵اســا(﮴ه مــن أ﮳حل (﮴ح[.$﮵ق ســZق  R]ا/.تصاد أكــ�ر ا(﮲
﮵ـضـÉً إ\ــــ?ـاج  ﮳ـتـاكر وأ( ﮵ـع اال( ـGـ ﮴ـشـحـ﮳ ﮵ـة /.ـادر عـىل ( ـسـ$ـ R/أكــــ�ـر §ــــنـا
 (technological spillovers) ﮴داعـــ$﮵ات (﮴كنولـــو﮳ح$﮵ة)
$﮵دة للشـــراكت المحـــل$﮵ة و محـــراك لـــلنمو  R]ن مـــZســـتك
اال/.تصادي. PQRS هـدا السـ$﮵اق، (﮴حاول ¥ـل مـن دوليت /.طر و 
$﮵دا مــن أزمــة كــXYZ(﮲ا و (﮴عمالن عىل /Rتح  R]?اإلمــارات أن (﮴س
أسـوا/.هما و §ـنvZ﮵ع صـادراv﮴ها. أعــE(﮳ت دولـة /.طر PQRS ﮲حضم 
$﮵$﮵ر  Rرة (﮴عXE﮵ها (﮳ضG﮲ا ســا(﮳[.ا عــن وعــ)E﮲ا كــما ذكــ)XYZأزمــة كــ
(﮴و﮳حهاv﮴ها اال/.تصاد(﮵ة، كـما أن اإلمـارات (﮳دXرهـا (﮴حاول عـ$﮳ر 
سـ$﮵اسـات ﮳حد(﮵دة (﮴سه$﮵ل اسـ?[.طاب االسـ?ثمارات الـ﮲حار﮳ح$﮵ة 
PQRS ﮳ح$﮳ل عيل (﮳د¢﮳PQ و ﮲ع$﮵ره مـــن الـــمناطـــق و (﮴ش﮳حG﮵ع XYح 

رد(﮵ة و االس?ثمار. R]الم$﮳ادرة ال


