
19-كوفیدكیفیة التعامل مع األثر المالي لفیروس كرونا 
ملحةحلول االئتمان المقدمة للشركات التي ھي بحاجة إلى السیولة بصورة | السیولة 

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

.ئًا وغیر متوقع على السیولةوھذا یولد ضغًطا مفاجمؤقتة، تمثل اإلیرادات المفقودة في ھذه الفترة خسارة دائمة أكثر من كونھا للكثیر من الشركات، بالنسبة . األعمالللغایة في سوق سیئة ، إن لم تكن أشھر، اآلن أسابیعویشھد العدید من الشركات 

وقفت بعض ، عض الحاالتفي ب. بینما یضطر البعض اآلخر من الشركات بمخاطبة البنوك وترتیب تسھیالت مؤقتة أكبر حجما أو شروط إعفاء محددة. لقد نجحت بعض الشركات بالحصول على تسھیالت كافیة من خالل سحوبات القروض المتجددة
.والحاجة الملحة لھاحجم متطلبات التمویل فرق إدارة الشركات وبنوكھا عاجزة أمام 

والتوقعات االفتراضاتتعدیل ھناك حاجة إلى سیكون . توقعات التداول والتدفقات النقدیة•
اول الجوانب التي تتنبعض السیناریوھات طلب ومن المحتمل أیًضا النقدیة، والتدفقات 

لى فھم لمساعدة الممولین المحتملین عكثرة المعطیات المجھولة، بالنظر إلى . السلبیة
.على النقدتعنى بالحفاظ فرققم بإنشاء الفعلیة، احتیاجات التمویل 

بالفعل المحتملون أنكم قد قمتمالممولون یتوقع. المال العامللرأس اتخاذ إجراءات سریعة •
حقیق الربح لت"الذاتیة التدابیر المساندة للحفاظ على النقد وتحدید وسعكم في باتخاذ ما 

.تدفق نقدي سریع وملموسلضمان " السریع

یق اإلجراءات وكذلك األمر، سیتوقع الممولون المحتملون منكم تحدید وتطب. تدابیر التكلفة•
.  الطارئة التي تھدف إلى حمایة النقد على المدى القصیر والمتوسط

لى تحلیل القدرات اإلقراضیة ضمن الحزمة الواحدة، وما إ(مراجعة التسھیالت القائمة •
...)  ذلك

ارات؛ العق(تحدید المصادر المحتملة للضمانات ألجل الحصول على القروض اإلضافیة •
)  المخزون؛ الذمم المدینة؛ أصول أخرى ملموسة، شركات تابعة غیر مقیدة

. داستكشاف طرق مبتكرة لتصمیم ضمانات تدعم التمویل الجدی. تحویل القیمة•

انت إذا ك. في أسرع وقت ممكن إذا لزم األمرالسعي للحصول على الموافقات الضروریة •
ض ضمانات عرتحد من إمكانیة الحصول على تمویل ضخم أو الحالیة للتمویل ترتیباتكم 

إلى إعداد طلب تحتاجون فقد لألصول المرھونة أو رھن منقول من الدرجة الثانیة، 
موافقة

.  ة انطالقستكون ھذه أفضل نقطالشركات، بالنسبة لمعظم . الحالیونالمقرضون •
من أصحاب سریع صیاغة طلب دعم تساعدكم دیلویت على من الممكن ان 

فرص یم وتعظالعملیة في تسریع وذلك باستخدام خبرتنا الحالیین، المصلحة 
.النجاح

بأعمالكم والمجتمع الخاصباستخدام معرفتنا . الخاصةاألوضاع صنادیق •
نادیق الخاصة بواحد أو أكثر من الصاحتیاجاتكم یمكننا مطابقة بالصنادیق، 

الصلة، لدینا إمكانیة الوصول إلى البنوك ذات. جیدًاالمتخصصة المعروفة لنا 
ات، من المؤسسوالمكاتب العائلیة والمقرضین الخاصة، وصنادیق االئتمان 

طرح حلول ائتمانیة بأجل محدد وبالشروطوبامكاننا االستفادة من ذللك ل
.متطلبات زیادة رأس المال بصورة سریعةالمناسبة لدعم والتكالیف 

أسئلة یجب أن تطرحوھا على أنفسكم

ھذه األموال الجدیدة في ھیكل رأس المالنخصص كیف متى؟إلى وكم نحتاج من المال؟ 
لدینا؟القائم 

رباحا من لقد أثرت األوضاع الراھنة الناجمة عن تفشي فیروس كرونا في أداء بعض الشركات المستقرة األداء والتي تولد أ
:  عامل معھاإال أنھ لن تتمكن جمیع ھذه الشركات من التفاوض على التسھیالت التي تحتاج لھا من البنوك التي تت. تداوالتھا

أسباب وجود بعض المشاكل في الشركات

. ي الوقت المحددقد تكون فترات الموافقة المتحصل علیھا من البنوك لالئتمان طویلة بحیث ال یتم تقدیم التمویل الالزم ف•
قد تفرض البنوك قیودا تحد من إمكانیة اإلقراض للشركة الواحدة بھدف إدارة مخاطرھا•
ن السدادقد یتم إیقاف القروض المتجددة بسبب فرض بعض القیود والمحددات على التسھیالت أو بسبب التخلف ع•
المتوفرةنظرا الضماناتبغضالصعوباتبعض العروض التي تم إعدادھا على وجھ السرعة لدعم التمویل الجدید تواجھقد •

المحدودة
طبیعتھا مع ال تتفق بقد قد تسعى الشركات إلى الحصول على تسھیالت مصممة خصیصا وعلى المدى القصیر وبشروط •

حزمات المنتجات المقدمة من قبل البنوك

في تحسبیة كخطة ) حتى إذا لم یتم سحبھا(جدیدة تسھیالت البحث بشكل استباقي عن األوضاع الراھنةعلى فرق اإلدارة التي لدیھا مخاوف بشأن من العواقب المترتبة عن فیروس كرونا، ینبغي حتى بالنسبة للشركات التي لم تتأثر بعد بشكل سلبي 
طالت مدة تعطل األعمالحالة 

.شورالمنھذامحتویاتمنأيعلىبناءالتصرفعناالمتناعأوالتصرفقبلالمناسبةالمھنیةالمشورةعلىبحصولكمنوصيونحنالمعنیةالخاصةالظروفعلىعلیھاالمنصوصالمبادئتطبیقسیعتمدمعینة؛حاالتلیشملعلیھاالعتمادیمكنالوبالتاليعامة،بعباراتالمنشورھذاصیاغةتمت
شخصأليتحدثخسارةأيعنالناجمةالمسؤولیةأوللرعایةواجبأيالمحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویتشركةتقبلال.الخاصةظروفھمحسبالمنشورھذافيعلیھاالمنصوصالمبادئتطبیقكیفیةحولللقراءالمشورةتقدیمالمحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویتشركةیسر

.المنشورھذافيمادةأيعلىبناءالتصرفعنیمتنعأویتصرف

.محفوظةالحقوقجمیع.المحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویت2020©
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قطر

رات خبرات في مجال إعادة الھیكلة المالیة وفرق عمل مركزة تتمتع بخب: ما ھو المطلوب
ینات رأس واسعة في مجال مبادرات تحفیز السیولة وخفض التكالیف باإلضافة إلى تحس

المال العامل

ھناك حاجة ملحة للحصول على التمویل المطلوب عقب األحداث: حلول مصممة خصیصا
صح واإلرشاد الناشئة عن انتشار فیروس كرونا؛ وقد ال یكون التمویل معیاریا وسیتطلب الن

والمعرفة المتمكنة باألوضاع الخاصة في السوق

بأنھ قد تم المجالس والمقرضین بحاجة إلى االطمئنان: االستعانة بالمستشارین الموثوق بھم
علقة بھا، وبأنھ قد فحص متطلبات التمویل بصورة مستقلة وتم النظر في الجوانب السلبیة المت

تم فحصھا بعمق وفھمھا جیدا 

المنھج المقترح

منھا؟أن نقترض ما الجھات التي یمكن 
ما ھي الشروط التي یمكن أن نتوقعھا؟
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