
المستجد 19-المالي لفیروس كرونا كوفیداألثر مع التعامل 
واألشھر الثالثة التالیة... ضمان االستمراریة خالل األسابیع األربعة القادمة 

سعي فقد توالت األخبار عن. وھبوط أسعار النفط الحدیث الشاغل حیث تكاد تكون األخبار الوحیدة المتداولة في اآلونة األخیرة" 19-كوفید"وال یزال تفشي فیروس كرونا . تتسارع وتیرة األحداث في اآلونة األخیرة
رھا من مشاریع قطاع الطیران والمحالت التجاریة والمطاعم وغیت كبعض الشركات المسجلة لألرباح والمستقرة إلى حد ما إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذریة للحفاظ على فاعلیتھا، فقد تأثر العدید من القطاعا

یواجھھالكبیرة والخطیرة التي ي ھذه الفترة، باإلضافة إلى التحدیات اة فقطاع الضیافة والفنادق نتیجة لإلغالقات وإجراءات فرض الحجر المنزلي في كل مكان في العالم وفقدت قدرتھا على تشغیل عملیاتھا الرئیسی
ھناك . رورة ملحةالتركیز على تأمین أسس األعمال الرئیسیة التي مكنتھا من الوصول إلى النجاح، ال یزال تجاوز ھذه المرحلة الحرجة ضالمثابرة في الشركات على في الوقت الذي . الكثیر من القطاعات األخرى

.تحسین السیولة بصورة فوریة وتحدید المخاطر المتأصلةوجمیعھا تركز على –العدید من اإلجراءات التي یمكن اتخاذھا من قبل الشركات 

نتیجة ألي مادة في رف التصألي شخص یتصرف أو یمتنع عن قد تحدث مسؤولیة عن أي خسارة المحدودة أي ) مركز دبي المالي العالمي(دیلویت للخدمات المھنیة ال تتحمل شركة . عامة ونوصي بالحصول على مشورة مھنیة قبل التصرف أو االمتناع عن اتخاذ إجراء بشأن أي من محتویات ھذا المنشوربصورة المنشور عداد ھذا إتم 
. المنشورھذا 

دیلویت للخدمات المھنیة المحدودة ھي مشروع ". األعمال والمھن غیر المالیة المحددة"ومسجلة في سلطة دبي للخدمات المالیة وفقاً لتصنیف 0748. ت.سھي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي وتحمل سجل تجاري رقم ) دیلویت للخدمات المھنیة المحدودة(المحدودة ) مركز دبي المالي العالمي(دیلویت للخدمات المھنیة 
نیة المحدودة شركة تابعة مملوكة تمتلك شركة دیلویت للخدمات المھ. المحدودةتوھماتسووالشركات األعضاء في المملكة المتحدة والشرق األوسط التابعة لمجموعة دیلویت توش ) المحدودةتوھماتسوبي لمنطقة شمال غرب أوروبا في المملكة المتحدة، وشركة عضو في توش الوتابعة لشركة دیلویت ال (بي المشترك بین دیلویت ال 

مھنیة تتشارك كل من دیلویت للخدمات ال. لیمیتد لتنظیم سلطة دبي للخدمات المالیة وھي مرخصة لتقدیم خدمات استشاریة مالیة ومنظمةأدفایزوريوتخضع دیلویت كوربوریت فاینانس 2220. ت.سلیمیتد وتحمل سجل تجاري رقم أدفایزوري٪ في مركز دبي المالي العالمي تدعى دیلویت كوربوریت فاینانس 100بالكامل بنسبة 
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االستعانة بجمیع خطوط اإلقراض•

)الحوافز المالیة الحكومیةكاالستفادة من(استخدام كافة سبل الدعم الحكومي المتاح •

السعي للحصول على دعم الممولین •
المقرضین-
المساھمین-

الممولون الجدد الذي یمكنھم التصرف بسرعة •
المقرضین بناء على األصول-
المقرضین البدالء-

منفذة خارج نطاق األطر الزمنیة المعتادة: عملیات مسرعة للدمج واالستحواذ•

جھات االتصال المحلیة 

إدارة الشركاء الرئیسیین 
التواصل المستمر مع جمیع الشركاء الرئیسیین لدیكم•

)األصول التجاریةالمالكبما في ذلك (المقرضین والمساھمین والموظفین والموردین -
)وما إلى ذلكالجھات الضریبیة والحكومیة (والعمالء والسلطات 

التخطیط للطوارئ
وذلك بھدف تحدید الموارد ذات القیمةشركةمراجعة الھیكل القانوني لل•
فھم المیزانیة ومواضع القوة والمخاطر الكامنة •
العمالء والموردین الرئیسیین الضروریة كما فھم األصول والعقود •
تحدید اإلدارات التي یمكن دمجھا في سبیل حفظ القیمة •
ان النظر في اتخاذ إجراءات اإلعسار بھدف حمایة األعمال أو استكمال عملیات البیع في حال ك•

المستقبل عرضة للمخاطر

العقود
/  القانونیةسینجم عن تفشي فیروس كرونا واألوضاع المرتبطة بھ نشوء الكثیر من المطالبات•

مطالبات التأمین 
:تتبع األثر المالي لكل من•

خروقات العقود-
التكالیف اإلضافیة المتكبدة-

:تأكد من•
اإلیفاء بالمتطلبات التعاقدیة، حیث أمكن-
مادیةألي خروقات التخفیف من األثر اتخاذ إجراءات -

أزھر حسین
شریك

+966 56 234 5755
azhussain@deloitte.com

ھارغریفزنیل 
شریك

+971 50 650 6214
nehargreaves@deloitte.com

ةرنا شعشاع
شریك

+971 56 661 3444
rshashaa@deloitte.com

+971 50 657 8665
ssurrey@deloitte.com

بّانكریم 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

التدفق النقدي
التنبؤ الفوري للتدفقات النقدیة•

–االطالع الیومي على األحوال في األسبوعین –أسبوع 13التدفقات النقدیة خالل فترة الـ -
أربعة األسابیع القادمة

20-80الدفعات الرئیسیة باالستناد إلى قاعدة / المبالغ المستلمة التركیز على و دراسة -

على المعلومات المحدثة والمستجداتبناًء االفتراضات تحدیث -

التالیة6–3إعداد النماذج الفرضیة للسیناریوھات لألشھر الـ -
إجراءات التخفیف من األثر ومتى تتطلب الحاجة إلى اتخاذھادراسة -
الحفاظ على المرونة نظرا التسام األوضاع الراھنة بالتغیر المستمر-

في حال كانت االستمراریة على المحك•

وقف جمیع المصاریف االختیاریة -

)التوسعیة(تأجیل جمیع النفقات الرأسمالیة -

جعل أساس التكلفة أكثر مرونة-
النشاط بالتزامن مع تقلصتقلیل المقاولون •
النظر في منح الموظفین الدائمین إجازات غیر مدفوعة األجر •
إیقاف عملیات التوظیف•
)على سبیل المثال العقارات(تمدید فترات السداد لإلیجارات الكبیرة •
اإلغالق / وضع خطة للتبطيء•

طلب الدعم من الموردین وكبرى الشركات من العمالء وأكثرھم استقرارا -

حكمة على السیولةفرض السیطرة المُ •

ئیس التنفیذي الر/ الرئیس التنفیذي المالي–فقط مخول بتصریح الدفعات شخص واحد تخویل -

االجتماعات الیومیة لتقریر الدفعات التي سیتم صرفھا-

تحدید األولیة للنفقات الھامة -

ربط الدفعات باإلیصاالت-

النظر في تقلیل تواتر الدفعات المتكررة -

من الربحالتركیز على الحصول على النقد بدال–منح عروض تخفیضیھ عند السداد المبكر -

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
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