
19-كوفیدالتعامل مع األثر المالي المترتب عن فیروس 
نقدیة ملحةحلول رأس المال العامل للشركات التي لدیھا احتیاجات 

مداد، فقد ترتب عن فرض إجراءات الحجر الصحي لطواقم العمل، وتعطل سالسل اإل. الشركات بصورة كبیرةمن إیقاف عملیات العدید إلى )19-كوفید(فیروس كرونا تدابیر السیاسة العامة المطبقة الحتواء انتشار أدت 
.بدایة األمركان متوقعًا في للشركات، وذلك لمجموعة واسعة من القطاعات، عما خطیرة العمالء، مشاكل الطلب من في عملیات واالنخفاض المفاجئ المخزون، ونقص 

ضغًطا مفاجئًا یولد وھذا ة، أكثر من كونھا مؤقتتمثل اإلیرادات المفقودة في ھذه الفترة خسارة دائمة للكثیر من الشركات، بالنسبة . األعمالأشھر، سیئة للغایة في سوق إن لم تكن اآلن أسابیع، من الشركات ویشھد العدید 
.السیولةمتوقع على وغیر 

شركات مضطرة المن فرق إدارة العدید . دعم التدفقات النقدیة الخاصة بھال تتجد العدید من ھذه الشركات من مختلف قطاعات األعمال أمام واقع یجبرھا على التعامل مع موردیھا وعمالئھا وممولیھا في سبیل إیجاد حلو
.ضرورة التصرف بجدیة وحزمیؤكد األجل، ما رأس المال العامل قصیر مع حجم مھول من متطلبات بسرعة إلى التعامل 

التي ة المالیعمالءكم لفھم الصعوبات والتعاون مع جمیع التواصل •
الطلبیعانون منھا وتوقعات 

الفواتیر في الوقت المناسبإصدار •
مدتھا أقصر ولدفعات مخفضةشروط دفع النظر في تقدیم •
مالءلدى العالمراجحةمراجعة شروط الدفع للعمالء وتحدید فرص •
ألولویة اتحدید من خالل بصورة یومیة التحصیالت النقدیة مراقبة •

كبیرةللعمالء الذین لدیھم التزامات 
مخاطر ل العمالء واللجوء الى الحلول االستباقیة لتقلیالتواصل مع•

والتحصیالت المتأخرةالنزاعات 
النزاعات ومعالجة األسباب الجذریةتوقیت حل مراقبة •
ورھنیتھفرض ضوابط االئتمان •
ائم على أو اإلقراض القالعوملةكبعین االعتبار حلول التمویل األخذ •

األصول

الدفعاتم اإلنتاج وتقلیل أحجااستخدم القدرات المتاحة لزیادة تواتر •
رغوب إلغالق المصنع وتأخیر تسلیم الموردین غیر المالتخطیط •

فیھا حیثما أمكن
نكالبوطلبیات التوقعات وتحدیث الطلب الیومي مراجعة سوق •
ولةلتأثیر السیوالتخطیط اإلمداد في سلسلة االنقطاع تحدید •
سب للطلبیات المصنعة حاألولویة واعطاء تجنب اإلنتاج المبكر •

تحقق نقد فوريالتي من المحتمل أن الطلب واألوامر 
لمنجزة للتعطیل الجزئي لتفادي المزید من األعمال غیر االتخطیط •

والتي یصعب بیعھا
تأثر ي حال فوتعزیز حوافز العمالء حتى العروض الترویجیة تنفیذ •

الربح
م من المخزون البطيء الحركة والمتقادم من خالل تقدیالتخلص •

خصومات أو االستفادة من المزادات اإللكترونیة
األصولاإلقراض القائم على النظر في إمكانیات •

سبل تخفیف الضغط على رأس المال العامل

الذمم الدائنةالمخزونالمدینةالذمم 

.لمنشوراعلى أي من محتویات ھذا التصرف بناء التصرف أو االمتناع عن ونحن نوصي بحصولكم على المشورة المھنیة المناسبة قبل سیعتمد تطبیق المبادئ المنصوص علیھا على الظروف الخاصة المعنیة معینة؛ حاالت لیشمل وبالتالي ال یمكن االعتماد علیھ عامة، ھذا المنشور بعبارات تمت صیاغة 
أي خسارة تحدث ألي الناجمة عن أي واجب للرعایة أو المسؤولیة المحدودة) مركز دبي المالي العالمي(ال تقبل شركة دیلویت للخدمات المھنیة . الخاصةحسب ظروفھم المشورة للقراء حول كیفیة تطبیق المبادئ المنصوص علیھا في ھذا المنشور المحدودة تقدیم ) مركز دبي المالي العالمي(شركة دیلویت للخدمات المھنیة یسر 

.مادة في ھذا المنشورالتصرف بناء على أي شخص یتصرف أو یمتنع عن 

.  جمیع الحقوق محفوظة. المحدودة) مركز دبي المالي العالمي(دیلویت للخدمات المھنیة 2020© 

توقعات التدفقات النقدیة
وصول ویمكن من الیتیح المنظم للتدفقات النقدیة، وھذا التنبؤ بحكمة المتطلبات األساسیة إلدارة النقد من 

التركیز على  النقدیة لدى الشركات

المراقبة الیومیة لألرصدة النقدیة•

أسبوع، مدعوما باألدوات المالئمة13تطبیق منھج حزم لتوقعات التدفقات النقدیة لفترة تمتد إلى •

تعزیز عملیات تحویل النقد الداخلیة•

خسارةتطبیق منھج یستند إلى التركیز على النقد في الشركة بدال من مقاییس الربح وال•

رجةمعھم في ھذه الفترة الحموردیكم والتعاون مع جمیع التواصل •
زن في التواوتحقیق الضرورة، المبكرة عند التخلص من الدفعات •

لمبكرة االتكالیف في حال التسویة تخفیضات على تحملالقدرة 
لویات أولتحدید یعانون من ضائقة الذین تحدید العمالء والموردین •

الدفع
الدفع المتفق علیھابطریقة الدفع اتمام من أن التأكد •
یخ حساب شروط الدفع من تاریخ استالم الفاتورة بدالً من تار•

الفاتورة
لتورید افي قاعدة للمراجحةالدفع مدة تمكین الرؤیة لتحدید فرص •

بكمالخاصة 
يوالخصم الدینامیكاإلمداد تمویل سلسلة النظر في إمكانیات•
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قطر

لقد سبب تدھور سوق الطلب وتوقف سالسل اإلمداد إرھاقا في سیولة الشركات ورأسمالھا العامل

أسباب احتمالیة مواجھة الشركات بعض المشاكل

ملیة عدم قدرة الموردین على تقدیم عناصر ھامة للجھات المصنعة مما أدى إلى تأخر أو توقف ع•
التصنیع وبالتالي تضخم حجم األعمال قید التنفیذ

فیھضعف الطلب من العمالء ما یؤدي إلى ارتفاع معدالت المخزون، وتفاقم مشكلة التصرف•
تحصیل الذمم المدینة في الوقت المحدد من عمالء یعانون من نقص في السیولة•
المدى صعوبات في سداد دفعات الموردین بسبب القیود المفروضة على تدفقات النقد على•

القصیر
مواجھة بعص التحدیات في تسلیم المنتجات إلى العمالء •
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