
شرق عمال القائمة في منطقة الیفرض فیروس كرونا ضغطا على نماذج األ
األوسط

إدارة الموردین وتجنب انقطاع سلسلة اإلمداد
مخاطر ائتمان األطراف الثالثة

قلة الطلب
البطالة المتزایدة وحالة عدم الوضوح المؤدیة إلى انخفاض الدخل

تعطیل العاملین
اتب إغالق المصانع التابعة للقطاعات غیر الحیویة وعدم القدرة على العمل من المك

بحریة 

عدم الوضوح
إقلیمیا مجھولةوطول وانتشار التداعیات االقتصادیة أبعاد عمق تزال ال 

في التعامل مع العاصفةالشركاتالمرونة واالبتكار ستساعدان 

...مخاطر التعرض للفشل من قبل الموردین الرئیسیین

توقع ھبوط عام في االقتصاد

فترة حالة عدم الوضوح بسبب عدم یقین المستثمر والمستھلك من نطاق األثر و
امتداده

اویة التصنیع والمواد الكیم(أثر مھول على الشركات مع ازدیاد تعقید سالسل اإلمداد 
)  ومنتجات الكمالیات

انخفاض االستثمار األجنبي على منتجات الكمالیات والرفاھیة

منع السفرتدابیرانخفاض االستھالك نتیجة لإلغالقات وفرض

د ضغط مباشر على سالسل االمداد یواإلجراءات الحكومیة المتخذة تباعا بتول) 19-كوفید(لقد تسببت األوضاع الراھنة غیر المسبوقة والمترتبة عن انتشار فیروس كرونا 
:  عدة عواملالىویعود ذلك . التجاریة حول العالم

أيعلىبناءالتصرفعنناعاالمتأوالتصرفقبلالمناسبةالمھنیةالمشورةعلىبحصولكمنوصيونحنالمعنیةالخاصةالظروفعلىعلیھاالمنصوصالمبادئتطبیقسیعتمدمعینة؛حاالتلیشملعلیھاالعتمادیمكنالوبالتاليعامة،بعباراتالمنشورھذاصیاغةتمت
.المنشورھذامحتویاتمن

واجبأيالمحدودة)لميالعاالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویتشركةتقبلال.الخاصةظروفھمحسبالمنشورھذافيعلیھاالمنصوصالمبادئتطبیقكیفیةحولللقراءالمشورةتقدیمالمحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویتشركةیسر
.المنشورھذافيمادةأيعلىبناءالتصرفعنیمتنعأویتصرفشخصأليتحدثخسارةأيعنالناجمةالمسؤولیةأوللرعایة

.محفوظةالحقوقجمیع.المحدودة)العالميالماليدبيمركز(المھنیةللخدماتدیلویت2020©

جھات االتصال المحلیة 

أزھر حسین
شریك

+966 56 234 5755
azhussain@deloitte.com

ھارغریفزنیل 
شریك

+971 50 650 6214
nehargreaves@deloitte.com

شعشاعھرنا 
شریك

+971 56 661 3444
rshashaa@deloitte.com

+971 50 657 8665
ssurrey@deloitte.com

نباكریم ل
مدیر تنفیذي

+966 53 121 6730
klabban@deloitte.com

المملكة العربیة السعودیة

الكویت

محمد األعرج
تنفیذيمدیر 

+966 53 182 0020
+965 9932 2545 

moaraj@deloitte.com

دیفید ستارك
شریك

+971 50 658 4057
dastark@deloitte.com

سام سوراي
شریك

االمارات العربیة المتحدة

عمان والبحرین

بیغمیلھان
تنفیذيمدیر 

+973 32254051 
+968 9436 3943

milbaig@deloitte.com

تشیناالكي
شریك

+974 6608 5166
lchhina@deloitte.com

غوردونجوزیف 
تنفیذيمدیر 

+974 6680 2103
josgordon@deloitte.com

قطر

موردین بھدف تحقیق للاألرباح قبل الفوائد والضریبة واالستھالك وإطفاء الدین السیولة السریعة ومزایا لتقدیم والتحول تعیین الخبرات المختصة في مجال التعافي من األزمات •
االستقرار

أو عمالء بالنسبة للواء س، ودعم التعاقد الفاعل مع الشركاء الرئیسیین لتقلیل التعطیالت عبر سالسل اإلمدادالتقییم السریع للمشاكل المالیة المحتملة وتحدید الخیار األمثل لخطة العمل •
نیشركاء االستراتیجیللأو موردون لل

االمدادضمان استدامةقد تتراوح الحلول من خبراء رأس المال العامل إلى دعم إعادة الھیكلة في الموقع إلى عملیات الدمج واالستحواذ السریعة وحتى •

الذكاء االصطناعي تعدیل توقعات النمو والمبیعات باستخدام 

مال یرادات من خالل نماذج األعتولید األالنظر في السبل المختلفة ل
المبتكرة والمرونة 

بھدف الحصول على الرؤیة اللجوء إلى سالسل اإلمداد االلكترونیة 
المرتبطة بالشركات الموردة

دعماستخدام التكنولوجیا لدمج العملیات مع البیانات العامة بھدف
االستخبار عن المخاطر

انقطاع سالسل االمداد
صعوبة سالسل اإلمداد الدولیةالتأخیر والنقص بسبب 

األرباح والتدفقات النقدیة غیر المنتظمة
متوقع ر منتظم وغیغیر إلى تخطیط والمتقلبةالمتفرقةالشراء عملیاتتؤدي 
للطلب

عدم استقرار السوق المالي
تقلب أسعار األسھم والسلع
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