
تداعيات أزمة كورونا

إجراءات في مواجهة األزمة،،،



ن أثر الناتجة عالعالمية المتسارعة في ضوء التطورات 

فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات 

حزمة منالمركزي الوطني، اتخذ البنك لالقتصاد 

بية بهدف احتواء التداعيات السلاإلجراءات االحترازية 
المحلي،أداء االقتصاد للفيروس على 

:نستعرض فيما يلي أهمها



ك للبنوالسماح 

بإجراء جدولة 
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استمرارية عجلة 

ز االقتصاد وتعزي
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لي بمبلغ حواللبنوك 

:مليار دينار

تخفيض نسبة 

االحتياطي اإللزامي

ر على الودائع مما وف

نوك سيولة إضافية للب

مليون ( 550)بمبلغ 

دينار، وعمل 

اء اتفاقيات إعادة شر

مع البنوك بمقدار 
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دعم الشركات الصغيرة 

(  700)بمبلغ والمتوسطة 

مليون دينار حيث تم إعداد 
برنامج تمويلي ميسر

زي تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المرك

:من خالل

%  1.75من )تخفيض أسعار فائدة البرنامج -

%  1للمشاريع داخل العاصمة، ومن % 1إلى 

(للمشاريع في باقي المحافظات% 0.5إلى 

هدفةآجال السلف لكافة القطاعات المستزيادة -

ة ضمن كافة األقساط والفوائد المستحقتأجيل -
والطلب من 6/2021البرنامج حتى نهاية 

البنوك إعادة جدولتها باالتفاق مع العمالء

ورأس الغايات لتشمل تغطية الرواتبتوسيع -

المال العامل

القطاع التصديريشمول -

بح سقف السلف لجميع القطاعات ليصرفع -

(مليون3)

نية بكلفة متد

للقروض ال

تتجاوز 
(2)%

فترة 

سماح 

تصل 
لسنة

بكفالة 

الشركة 

األردنية 

لضمان 
القروض

مستوى 

ضمان 
(85  )%

يهدف إلى تمكين

الشركات من 

المحافظة على 

أعمالها وموظفيها

وتقديم خدماتها 

خالل األزمة 

ها واستئناف أعمال
الحقا   تمويل المهنيين والحرفيين وأصحاب 

المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة 
والمتوسطة

56



اإلجراءات الخاصة بالشيكات وتسويتها

ة ضمن تقرر تجديد عدم إدراج العمالء ممن ترفض لهم شيكات ألسباب مالي

بة على قائمة العمالء المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم العموالت المترت
18/3/2020إعادة الشيكات وذلك للشيكات المعادة خالل الفترة من 

15/4/2020ولغاية 

8

9

تأجيل األقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي

تأجيلها حتى نهاية شهر حزيران وذلك بهدف مساعدة المزارعين لتجاوز األزمةتقرر -

الطلب من المؤسسة إعادة جدولة القروض الممولة للمزارعين من خالل سلفة البنك المركزي تم -

للمؤسسة

7
تخفيض عموالت ضمان 

ج القروض وزيادة تغطية برنام

ضمان المبيعات المحلية 

والصادرات 



التحفيزيةالحزمةمكونات( ملخص)

من الناتج المحلي % 

اإلجمالي

المبلغ 

(مليون دينار)
تدخالت البنك المركزي خالل أزمة كورونا حتى اآلن

1.8 550 %5إلى % 7تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي من 

1.0 300 القرض الممنوح لمؤسسة ضمان القروض

0.8 254 Outrightالدائمةاتفاقيات إعادة الشراء 

2.7 850 اتفاقيات إعادة الشراء المؤقتة مع البنوك

2.3 700
برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا

8.6 2,654 المجموع



صاد على االستقرار النقدي والمالي في االقتالحفاظ 
الوطني

تقراراالسعلىالحفاظفياألردنيالمركزيالبنكاستمر

،االستثنائيةالقراراتاتخاذخاللمنوالماليالنقدي

يضمنبمادوريبشكلومراجعتهاآثارهاودراسة

.ةالمحتملالمستقبليةالمخاطروأثرحدةمنالتخفيف

الحفاظ على

مستويات 

مريحة من 

االحتياطيات

األجنبية
جاذبية الدينار األردني كوعاء ادخاريالحفاظ على 

الحفاظ على 

متانة ومنعة 

الجهاز 

المصرفي

(بشكل ملخص)



ديدا  وتح)الماضيةالمرحلةخاللالبنوكمتابعةخالل

وذلككللبنوتعميمإصدارتم(األزمةبدايةمنذالفترة

ا دراسة اآلثار المحتملة لوباء فيروس كورونهدف ب

وك االقتصاد الوطني وآثاره المحتملة على البنعلى 
فرضياته /، وأهم محاورهالماليةوعمالئها ومراكزهم 

:على النحو التالي

لتعطل بشكل شديد من فترة امتأثرةالقطاعات التحديد 

فترة التلكمنمتوسط بشكل متأثرةالقطاعات ال

ة  فترتلك المنخفض من بشكل متأثرةالقطاعات ال

على البنوك 

توضيح 

تم الفرضيات التي

ر اتخاذها باالعتبا

لدراسة اآلثار 

المحتملة

على البنوك دراسة 

جودة محفظتها 

الئتمانية وتوقعاتها

بخصوص مدى انتظام 

العمالء بالتسديد في

ضوء اآلثار

على البنوك 

ى تضمين األثر عل

كل من قطاع 

د الشركات واألفرا

والمؤسسات 

المالية



اختبارات أوضاع ضاغطة
ضمن سيناريوهات 
متفاوتة من حيث 
مستويات الشدة

التركيز على العوامل 
LGDوPDالمؤثرة في 

مراجعة المستخرجات 
ECL  ومدى عكسها لحجم

المخاطر االئتمانية بناء  
 on)على البنوك 

Individual basis)

أهمية إدراك 
المخاطر االئتمانية 
المتوقعة نتيجة تأثر 
مختلف القطاعات 
باألزمة واإلغالقات 

عدم إغفال ذلك 
ومحاولة تقييم األثر 
وعكسه على آليات 
ECLاحتساب 



األزمة،،،آلثارللتحوطنتيجة

2019عاممعبالمقارنة2020للعامالبنوكربحيةتراجع-

(%44)بحوالي

(%30)بحواليالمخصصاتارتفاع-



الماضيةالمرحلةخاللالبنوكمتابعةخالل

:لـوذلك(حدةعلىكل)البنوكمعاالجتماعتم

أعالهالتعميممستخرجاتأهممناقشة-

ومدىالمحفظةجودةبخصوصالبنكتوقعات-

تراجعها
المخاطرلتقليلالبنكلدىخطط/توجهاتأي-

وضبطها



تعزيز استمرارية األعمال

وزيادةااللكترونية،الدفعوخدماتنظمعملاستمراريةضمان.1

رفيةالمصالعملياتإلنجازااللكترونيةالقنواتاستخدامنحوالتوجه

.المختلفةاالقتصاديةواالنشطة

.لألعمالالخارجيةااللتزاماتتلبيةضمان.2

.تكاليفأيودونبعدعنااللكترونيةالمحافظفتحخدمة.3


