تداعيات أزمة كورونا
إجراءات في مواجهة األزمة،،،

في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر
فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات
لالقتصاد الوطني ،اتخذ البنك المركزي حزمة من
اإلجراءات االحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية
للفيروس على أداء االقتصاد المحلي،
نستعرض فيما يلي أهمها:

1
ضخ سيولة إضافية
للبنوك بمبلغ حوالي
مليار دينار:
تخفيض نسبة
االحتياطي اإللزامي
على الودائع مما وفر
سيولة إضافية للبنوك
بمبلغ ( )550مليون
دينار ،وعمل
اتفاقيات إعادة شراء
مع البنوك بمقدار
( )1مليار دينار
آلجال تصل لسنة

2
تخفيض أسعار
الفائدة على أدوات
السياسة النقدية
بهدف :تخفيض
كلف التمويل
وخدمة الدين لكافة
النشاطات
االقتصادي
المساهمة في
استمرارية عجلة
االقتصاد وتعزيز
التعافي بعد األزمة

3
تأجيل أقساط
التسهيالت
االئتمانية لعمالء
القطاعات المتأثرة
بالجائحة
«األفراد،
والشركات» دون
اعتبار ذلك هيكلة/
أو التأثير على
التصنيف
االئتماني

4
السماح للبنوك
بإجراء جدولة
للمديونيات
التي تنطبق
عليهم مفهوم
الجدولة دون
دفعة نقدية/
ودون فوائد
تأخير

5
تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي
من خالل:
 تخفيض أسعار فائدة البرنامج (من %1.75إلى  %1للمشاريع داخل العاصمة ،ومن %1
إلى  %0.5للمشاريع في باقي المحافظات)
 زيادة آجال السلف لكافة القطاعات المستهدفة تأجيل كافة األقساط والفوائد المستحقة ضمنالبرنامج حتى نهاية  2021/6والطلب من
البنوك إعادة جدولتها باالتفاق مع العمالء
 توسيع الغايات لتشمل تغطية الرواتب ورأسالمال العامل
 شمول القطاع التصديري رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح( 3مليون)

6
دعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة بمبلغ ()700
مليون دينار حيث تم إعداد
برنامج تمويلي ميسر

بكلفة متدنية
للقروض ال
تتجاوز
مستوى
()%2
ضمان
()%85

فترة
سماح
تصل
لسنة

بكفالة
الشركة
األردنية
لضمان
القروض

تمويل المهنيين والحرفيين وأصحاب
المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة
والمتوسطة

يهدف إلى تمكين
الشركات من
المحافظة على
أعمالها وموظفيها
وتقديم خدماتها
خالل األزمة
واستئناف أعمالها
الحقا

7
تخفيض عموالت ضمان
القروض وزيادة تغطية برنامج
ضمان المبيعات المحلية
والصادرات

9

8

اإلجراءات الخاصة بالشيكات وتسويتها
تقرر تجديد عدم إدراج العمالء ممن ترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن
قائمة العمالء المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم العموالت المترتبة على
إعادة الشيكات وذلك للشيكات المعادة خالل الفترة من 2020/3/18
ولغاية 2020/4/15

تأجيل األقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي
 تقرر تأجيلها حتى نهاية شهر حزيران وذلك بهدف مساعدة المزارعين لتجاوز األزمة تم الطلب من المؤسسة إعادة جدولة القروض الممولة للمزارعين من خالل سلفة البنك المركزيللمؤسسة

(ملخص) مكونات الحزمة التحفيزية
تدخالت البنك المركزي خالل أزمة كورونا حتى اآلن

المبلغ

 %من الناتج المحلي
اإلجمالي

(مليون دينار)
550

1.8

القرض الممنوح لمؤسسة ضمان القروض

300

1.0

اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة Outright

254

0.8

اتفاقيات إعادة الشراء المؤقتة مع البنوك

850

2.7

برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا

700

2.3

2,654

8.6

تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي من  %7إلى %5

المجموع

(بشكل ملخص)

الحفاظ على االستقرار النقدي والمالي في االقتصاد
الوطني
استمر البنك المركزي األردني في الحفاظ على االستقرار
النقدي والمالي من خالل اتخاذ القرارات االستثنائية،

ودراسة آثارها ومراجعتها بشكل دوري بما يضمن
التخفيف من حدة وأثر المخاطر المستقبلية المحتملة.
الحفاظ على
مستويات
مريحة من
االحتياطيات
األجنبية

الحفاظ على
متانة ومنعة
الجهاز
المصرفي
الحفاظ على جاذبية الدينار األردني كوعاء ادخاري

خالل متابعة البنوك خالل المرحلة الماضية (وتحديدا
الفترة منذ بداية األزمة) تم إصدار تعميم للبنوك وذلك
بهدف دراسة اآلثار المحتملة لوباء فيروس كورونا
على االقتصاد الوطني وآثاره المحتملة على البنوك
وعمالئها ومراكزهم المالية ،وأهم محاوره /فرضياته
على النحو التالي:

تحديد القطاعات المتأثرة بشكل شديد من فترة التعطل
القطاعات المتأثرة بشكل متوسط من تلك الفترة
القطاعات المتأثرة بشكل منخفض من تلك الفترة

على البنوك دراسة
جودة محفظتها
الئتمانية وتوقعاتها
بخصوص مدى انتظام
العمالء بالتسديد في
ضوء اآلثار

على البنوك
تضمين األثر على
كل من قطاع
الشركات واألفراد
والمؤسسات
المالية

على البنوك
توضيح
الفرضيات التي تم
اتخاذها باالعتبار
لدراسة اآلثار
المحتملة

اختبارات أوضاع ضاغطة
ضمن سيناريوهات
متفاوتة من حيث
مستويات الشدة

أهمية إدراك
المخاطر االئتمانية
المتوقعة نتيجة تأثر
مختلف القطاعات
باألزمة واإلغالقات

التركيز على العوامل
المؤثرة في  PDوLGD

عدم إغفال ذلك
ومحاولة تقييم األثر
وعكسه على آليات
ECLاحتساب

مراجعة المستخرجات
 ECLومدى عكسها لحجم
المخاطر االئتمانية بناء
على البنوك (on
)Individual basis

نتيجة للتحوط آلثار األزمة،،،
 تراجع ربحية البنوك للعام  2020بالمقارنة مع عام 2019بحوالي ()%44
 -ارتفاع المخصصات بحوالي ()%30

خالل متابعة البنوك خالل المرحلة الماضية
تم االجتماع مع البنوك (كل على حدة) وذلك لـ:
 مناقشة أهم مستخرجات التعميم أعاله توقعات البنك بخصوص جودة المحفظة ومدىتراجعها
 أي توجهات /خطط لدى البنك لتقليل المخاطروضبطها

تعزيز استمرارية األعمال
 .1ضمان استمرارية عمل نظم وخدمات الدفع االلكترونية ،وزيادة

التوجه نحو استخدام القنوات االلكترونية إلنجاز العمليات المصرفية
واالنشطة االقتصادية المختلفة.

 .2ضمان تلبية االلتزامات الخارجية لألعمال.
 .3خدمة فتح المحافظ االلكترونية عن بعد ودون أي تكاليف.

