
وتحقیق استقرار األعمال19-كوفیدالتعامل مع األثر المالي لفیروس كرونا كیفیة 
القیادة واإلدارة| دعم إدارة إعادة الھیكلة 

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

.ي الشركاتالصعوبات الناشئة عن األوضاع االستثنائیة المشھودة صعوبات مختلفة على عدة أصعدة فبالنسبة للكثیر من الشركات، تمثل . األعمالویشھد العدید من الشركات اآلن أسابیع، إن لم تكن أشھر، سیئة للغایة في سوق 

عند اسب وتنفیذھا بسرعة یجب تحدید التدابیر في الوقت المنأعمالھا، على ھذه التأثیرات الشركات في ضوء فھم . على المدى الطویلاألداء مراقبة تحتاج الشركات اآلن إلى تقییم حجم وجسامة تأثیر فیروس كرونا على األھداف قصیرة المدى مع 
.  التعامل مع الشركاء الرئیسیین والتخطیط للمستقبل

أسباب حاجة الشركات إلدارة المرحلیة أو مسؤول إلعادة الھیكلة

الوقتالتخاذ اإلجراء الصحیح في مستعدة والمختصین المستقلة لتكون على أدائھا قصیر المدى ویجب أن تسعى للحصول على مشورة الخبراء فیروس كروناإلى تقییم تأثیرات لدیھا تحتاج حتى الشركات الواثقة من األداء المستقبلي 
.المناسب

النتائج

ھیاكل مبسطة للشركات
ھیكل الشركةمراجعة •
تصمیم ھیكل مؤسسي مبسط•
الشركاتالتحویل بین نموذج أسعار تطبیق •

التسویة/ عملیات الدمج/ من االستثمارالخروجخطط 
تصفیة األصول غیر االستراتیجیةتخطیط •
المبیعاتإعداد دفاتر •
تؤثر لتي لالستثمارات ادمج األعمال تنفیذ خطط التصفیة أو البیع أو •

سلبا في القیمة

االستثمار/ ترشید المصاریف
الخاصة بالمصاریفالماسبة تعریف مؤشرات األداء الرئیسیة •
العملخطة إلى جانب خطة االستثمار التي یتم تنفیذھا تعدیل •
المالیةتحسین التكالیف •

المستقل للخیارات المتاحةالتقییم

ملیات السریع للحلول بما في ذلك زیادة رأس المال وعالتنفیذ
البیع وتغییر العملیات 

المعطیات من مجموعة واسعة من الخبراء المختصین والدعم 
العملي الذي یمكن تطبیقھ

وتحقیق االستقرار في األداءالسیطرةاسترداد 

متاحة للحفاظ على الموارد المالیة الإدارة النقدتطبیق عملیات 
وتعظیم فرص االقراض

دور تنفیذي رفیع المستوى
في یقوم مسؤول إعادة الھیكلة بتقدیم الدعم الالزم للفرق اإلداریة في الشركة وقت األزمات أو•

األوضاع الصعبة والضائقات المالیة 

تحقیق االستقرار وإعادة الھیكلة
قصیرة المدى بصورة فوریةالالتوفیر النقدي تحدید إجراءات •
النزیفتھدف إلى وقف قصیرة المدى مسؤولیة وضع إجراءات •
ینللشركاء الرئیسیوإنشاء منصة مالیة وتشغیلیة مستقرة لھا، تنفیذ التدابیر المخطط •
والحصول على موافقة الشركاء الرئیسیین علیھا تصمیم وتنفیذ خطة إعادة الھیكلة •

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

.المنشورھذافيمادةأيعلىبناءالتصرفعنیمتنعأویتصرف

.محفوظةالحقوقجمیع.المحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویت2020©
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قطر

إدارة الشركاء الرئیسیین 
ركة الشتسییر أمور مع اإلدارة ومجلس اإلدارة وأصحاب المصلحة الخارجیین للمساعدة في العمل •

إعادة الھیكلةعند 
النھائیة لتحقیقھاتساھم في تحسین أداء الشركة وتحدید المواعید قویة عملیات إنشاء •

خطة الطوارئ
ة، وما إلى المتوقعغیر السوق، والسیناریوھات (الفوري لخطة إعادة الھیكلة التنفیذ بدائل تحدید •

)ذلك

المنھج

تحسین التدفقات النقدیة
التدفق النقدي لخطة العملمراقبة •
على النقداتخاذ إجراءات للحفاظ •
للطوارئالتخطیط •

تحسین ھیكل المیزانیة
مراجعة األصول وتحدید أفق سحب االستثمارات وتصفیتھا•
تعدیل المیزانیة العمومیة بالشكل الصحیح المتناسب•
تحسین النسب المالیة وشروط االمتثال مراقبة و•

حمایة الدخل
تدابیر التحسینتعریف •
"التسعیر"أو /المنتجات وإعادة ضبط •
استراتیجیة السوقأو / و االستراتیجیة التجاریة •

إدارة الشركاء الرئیسیین/ فریق القیادة 
ونقطة اتصال لجمیعبمثابة قناة الشركةھیكلة یعمل مسؤول إعادة •

والمستشارینأصحاب المصلحة 
المفاوضاتتقییم خیارات إعادة ھیكلة الدیون ورأس المال ودعم •
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