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بمعايير عالميةرؤية محلية



إشعار هام وإخالء المسؤولية 

.االقتصاديةالتطوراتاخرعلىلالطالعاعدالتقريرهذا

مقدمةمعلوماتعلىمبنيةالماليةلالستشاراتاثمانمكتبأعدهاالتيالمعلوماتجميعإن

والسوقديناميكيةتغيربسببللتغيرعرضةالمعلوماتهذهتكونقد.معتمدةجهاتمن

هذهبموجبيعملشخصأيتجاهمسؤوليةأيتحمليالاثمانمكتبفإنلذا،االقتصاد

ماليةاواستثماريةتوصيةبمثابةالتقريرهذااعتبارينبغيوالالمعلومات



�

�

الملخص
ملخص عن القطاعات▪

كيف يمكن للشراكت الصغيرة و المتوسطة التعافي▪

توقعات  عن تعافي السوق▪

التوصيات في ظل األزمة▪

القطاعات المستفيدة و المتضررة
القطاعات▪

ابرز االعبين▪

3

المقدمة 
تأثير فيروس كورونا على األسواق▪

اإلجراءات  الحكومية لتحفيز االقتصاد▪



هو م التخطيط المالي اعدنا"المقدمة

"فالساإلأساس 

����



-:،انخفضت األسوق العالمية بنسبة2020مارس 17و ( اغالق الحدودووهانإعالن محافظة )يناير 23بين $

السعودية  (TASI)

اوروبا (Euronext)

المملكة المتحدة
(FTSE100)

الواليات المتحدة
(S&P500)

(26.4%)

(35.3%)

(31.4%)

(28.2%)

اليابان
(Nikkei 225)

الصين
(Shanghai SE Composite)

هونغ كونغ
(Hang Seng Index)

كوريا الجنوبية
(KOSPI 100)

(28.5%)

(9.2%)

(16.6%)

(23.7%)

(%10هبوط )االقتصادي معاير التصحيح( باستثناء الصين)تجاوزت جميع األسواق المذكورة $



:بـتسببألنهالعالميةاألسواقعلىكورونافيروسأثرقد$

(البحريةوالجويةوالبرية)الحدوداغالق▪

المدنبينالنطاقواسعاغالق▪

الوقودمحطاتوالصيدلياتوالتموينمحالتمثلالضروريةالمتاجرعلىالعملاقتصار▪

للتوقفالدينيةاألماكنوالعملأماكنوالتعليميةالمؤسساتاضطرت▪

:الجائحةبسببالتاليةالقطاعاتتأثرت$

وسائل النقل•
اعمال البناء•
(وينباستثناء التم)البيع بالتجزئة •
الفنادق المطاعم و المقاهي•

قطاع األدوية و الصيدليات•
التموين•
التواصل المرئي بالفيديو •
التجارة االلكترونية•



معدلخفض(ساما)ةالسعوديالنقدمؤسسةقررت▪
منأساسنقطة75بواقعالشراءإعادةاتفاقيات

الشراءإعادةاتفاقياتومعدل%1.00الى1.75%
الى%1.25منأساسنقطة75بواقعالمعاكس

النقدياالستقرارعلىحفاًظاالقرارهذاويأتي.0.50%
األخيرةالعالميةالتطوراتظلفي

(50)بقيمةبرنامجإعدادعنالنقدمؤسسةأعلنت▪
الخاصالقطاعدعميستهدف،سعوديريالمليار

حوالي)الخاصالقطاعلتحفيزأخرىحكوميةمبادرات▪
(سعوديريالمليار100

%1.25منالفائدةسعريخفضالمركزيالبنك▪
2020مارس15يومفي%0الى

تريليون(2)بتحفيزلحزمةترامب،إدارةسعت▪
االقتصاديةالتداعياتامتصاصأجلمندوالر

كورونالفيروس



القطاعات 
المستفيدة و 
المتضررة



����

األدوية

التجارة االلكترونية

الترفيه المنزلي بالفيديو

التواصل المرئي بالفيديو

األلعاب عبر االنترنت

الطيران

الفندقة

الخدمات اللوجستية

السياحة

البيع بالتجزئة

التعليم

التصنيع

البنوك

القطاعات المستفيدة القطاعات المتضررة القطاعات ذات األثر 
المتوسط



المستفيدون



حجم السوق العالمي

اكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية في 
القطاع

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر1.2

Pfizer, Gilead, Moderna :الواليات المتحدة
Roche  :سويسرا
Sanofi :فرنسا

مجموعة تامر,الجمجوم الدوائية ,شركة تبوك الدوائية ,الدوائية سبيماكو

حد االمدادات اللوجستية و تقليل الطلب على المنتجات والخدمات الغير
COVID-19مرتبطة بـ 

تسريع انتاج . COVID-19البدء بصناعة مواد ذات عالقة بفحص فيروس 
.أجهزة التنفس، المعقمات، والكمامات

�������������������������������������������PJPETF



األزمةفيكبيرادورااألدويةشراكتتلعب

منهااللكاستفادةيتوقعاللكن

ملكيةحقلها((Gileadشركة▪

Remdesivirدواء

تطويرتحاولModernaشركة▪

لقاح

رئيسيموردRocheشركة▪

المرضتحليلأدوات

يسمىعالجلديهاFujfilmشركة▪

بالفيروسمرتبطافيغان

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205


احأربتشهدالحيويةالتكنولوجياشراكت▪

فيالمدرجةالشراكتبـمقارنةعالية

S&Pمؤشر (األمريكيالسوق)500



حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية في 
القطاع

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة 

تريليون دوالر3.46

Amazon , eBay, Blue Apron

نعناع، سوق، نون

روسالتسوق االلكتروني يشهد ارتفاع كبير لمنتجات الوقاية من الفاي�
نوع المشتريات التي تشهد اعلى االرتفاعات هي منتجات التموين و �

الكمامات والمعقمات

تقديم عروض تخفيض، توصيل سريع، تحسين تجربة المستخدم

�������������������������������������������IYTETF

https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/video-streaming-market


COVID-19فترةالتوسع عن نعناع

صرياحفيتموينيةالمنتجاتالتوصيللتطبيق�
2016فيأنشئ.السعوديةفي

السعوديةفيمدن9فيحاليايعمل�
زيادةوالتغطيةنطاقتوسيععلىيعمل�

ينلتحسكذلكالعمليتم.التوظيفوالترويج
.العميلتجربة

منتجاتبتوصيلالراغبينالعمالءبينيجمع�
معللتعاقدباإلضافة.التموينمحالتوالتموين
صيلبتوالمندوبينيقومثم.التوصيلمندوبي
.العمالءالىالتموينمحالتمنالمنتجات

رحظقانونوتطبيقالفايروسانتشاربسبب�
باألخصالتوصيلخدماتقطاعشهدالتجول،
.بالطلفيعاليةزيادةالتموينمنتجاتتوصيل
استثماراتجمعبحملةنعناعشركةقامت
.الطلبلتغطيةجديدة

استنادا الى واكلة بلوم بيرغ، قامت شركة نعناع�
في شهر Bمليون دوالر في الجولة 18بجمع 

 Saudiبالتشارك مع ، 2020مارس من 
technology ventures( STV) وMiddle East 

Venture Partners (MEVP)  . باإلضافة
ثل للمستثمرين الحاليين و شراكت استثمار أخرى م

Watar Partners, Saudi Venture Capital 
Company (SVC), Wamda.

مليون 6تقدر بـ قامت نعناع بجمع استثمارات �
واكنت تعد من 2019في Aدوالر في الجولة 

اعلى الجوالت االستثمارية في الشراكت الناشئة
.  في السعودية

سيتم استثمار هذه المبالغ في توسيع نطاق �
التغطية في السعودية والخليج



يفاألنترنتعبرللتسوقالناسيسعى

االخيرةاآلونة

بإضافةامازونشركةقامت▪

لمواكبةجديدةوظيفة100,000

االنترنيتعبرالزائدالطلب

Blueشركةسهمارتفع▪ Apron

كوروناازمةبدءمنذملحوظبشلك

وجباتللتوصيلشركةهيو

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205


حجم القطاع العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

هالمتوقعاالستراتيجيات 

مليار دوالر 400

Netflix, Disney, Amazon

االتصاالت السعودية

لكن . اعياالجتمالتباعد قانون تفعيل بسبب تضرر القطاع لتوقف انتاج االعمال الجديدة 
.من المتوقع ارتفاع عدد المستخدمين

زيادة الترويج لزيادة عدد المشتركين بحكم ان القطاع في معظمه يعتمد على الية 
.الخدمة باالشتراك

�����������������������������������������Netflix

https://www.psmarketresearch.com/market-analysis/video-streaming-market


المشتركينعددتزيدNetflixأنالمتوقعمن$

.كنداوالشماليةأمرياكفيYOY%3.8بنسبة

دولباقيفيالمشتركينلزيادةباإلضافة

اعلى%8اجماليا.YOY%30.9بنسبةالعالم

والحجرالفايروسانتشارقبلماتوقعاتمن

.المنزلي

للحجربيوتهمفيالناسمالينتواجدبسبب$

فياالنترنتاستعمالنسبةارتفعتالمنزلي

استنادا%70و%50بينتتراوحبنسبةالعالم

preliminaryنشرتهبحثالى statistics.تم

بنسبةالمنزليالترفيهمشاهديعددارتفاع

.تقريبا12%

 Netflixتقييم
�Netflix  شراكت أداء 10من افضلYTD في الـ

S&P500منذ ان هبطت األسواق ألخبار انتشار الفايروس.

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205
https://www.nasdaq.com/articles/is-coronavirus-boosting-netflixs-subscriber-growth-2020-03-08
https://www.forbes.com/sites/markbeech/2020/03/25/covid-19-pushes-up-internet-use-70-streaming-more-than-12-first-figures-reveal/#529b4ae83104


حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

COVID-19تأثير 

اإلستراتيجيات المتوقعة

مليار دوالر 720

Nintindo, Sony, Tencent, Microsoft

العاب الهواتف الذكية شهدت ارتفاع بنسبة. الغاء مؤتمرات مهمة للقطاع
1و مارس 24في عدد المستخدمين بين فبراير % 60

من قبل كبار الشراكت في قطاع العاب " العب عن بعد"تم اتخاذ شعار 
.األجهزة االلكترونية

������������������������������������������ETF ESPO

https://www.statista.com/statistics/237749/value-of-the-global-entertainment-and-media-market/
https://www.thegamingeconomy.com/2020/03/31/covid-19-and-the-game-industry-news-round-up/


شدةبااللكترونيةاأللعابقطاعيتأثرلم▪

خسائريواجهلكنهوالقطاعاتكبقية

حاليا

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205


حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

COVID-19تأثير 

اإلستراتيجيات المتوقعة

مليار دوالر3.4

Zoom, Microsoft, Cisco Systems, Slack Technologies

وارتفع . التواصل المرئي بالفيديو بشلك كبير من األزمة الحاليةسوق استفاد
.كبيربشلك المحادثات الشخصية واالجتماعات عن طريق الفيديو عدد 

المعلوماترفع معاير حماية و والخدمات زيادة المزايا 

���������������������������������������������Slack Technologies

https://www.statista.com/statistics/237749/value-of-the-global-entertainment-and-media-market/
https://www.thegamingeconomy.com/2020/03/31/covid-19-and-the-game-industry-news-round-up/


يفارتفاعالمرئيالتواصلتطبيقاتشهدت▪

شهدكمثال.المستخدمينعدد

Microsoft teamsعددفيارتفاع

.%775بنسبةاالتصاالت

تطبيقشهداالجتماعيالتباعدبسبب▪

zoomالسهمبسعرملحوظارتفاع

السهمسعرعلىيحافظslackتطبيقزاليال▪

الكوروناقبلما

وgoogleتقومانالمتوقعمن▪

ناالخريالتكنولوجياعمالقةومايكروسوفت

الحاليةمنتجاتهممنبتحسين

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205
https://www.thegamingeconomy.com/2020/03/31/covid-19-and-the-game-industry-news-round-up/


ونـضـررتـالم



حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في المجال

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر2.7

Boeing , Delta Airlines, Lufthansa, British airways

الخطوط السعودية، فالي ناس

International Air Transport Association (IATA توقعت خسائر
مليار دوالر في من مبيعات القطاع عالميا لهذه السنة113تقدر بـ

من غير . تقديم خصومات و أسعار منافسة بعد األزمة لتحفيز المبيعات
التدخل الخارجي، من المتوقع ان ال تستمر جميع الشراكت في المجال بعد 

.األزمة

�������������������������������������������ETF JETS

https://aviationbenefits.org/economic-growth/


طارئدعمالىيحتاجسوفانهالعالميالطيرانقطاعصرحلقد

مليار200$بمبلغ

دعمالىبحاجةانهاBoeingشركةصرحتقدو▪

مليار60$يقدرمالي

بخطةBoeingشركةاألمريكيةالحكومةأدرجتلقد$

لديهااإلنقاذ

Berkshireشركة$ Hathawayبقوةباالستثماربدأتقد

االسعارفيالهبوطنتيجةالطيرانبقطاع

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205


حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

اإلستراتيجيات المقترحة

مليار دوالر500

Marriott International Inc, Intercontinental Hotels Group plc and Hyatt Hotels 
Corporation 

دور للفندقة، موفمبيك، مجموعة الطيار

الى % 60كبار شراكت قطاع الفندقة في الواليات المتحدة تتوقع ان تسقط ايراداتهم ما بين 
65 %YOY 2020في الربع األول من

دين الفنادق بدأت بتخفيض التاكليف وإيقاف المور. قطاع الفندقة هو اكثر القطاعات تضررا
ما(. الغرف المحجوزة على مجموع الغرف المتاحة)بسبب االنخفاض الحاد في نسبة التغطية 

.زال القطاع في حالة ازمة حيث انه لم تبدأ الشراكت ببيع المنشآت أو التقديم على اإلفالس

�������������������������������������������ETF SVC

https://www.plugandplaytechcenter.com/resources/impact-covid-19-travel-hospitality-industry-and-6-startups-can-help/
https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/consumer/articles/impact-of-covid-19-on-the-hospitality-industry.html


بشلكالفنادققطاععلىالمستجدكوروناجائحةاثرتلقد$

انترمبالرئيسمعلقاءبعداألشخاصاحدقالكماوكبير

11سبتمبرحادثة)مناكثرالفنادققطاععلىاثرتالجائحة

(سويا2008فياإلساكنوأزمة

أهمأسهمأسعارفيحادانخفاضالىالبيانيالرسميشير$

العالميةالفنادقشراكت

(%40)بحواليهلتونشركةسهمانخفض▪

(%45)بحوليماريوتسهم▪

(%70)بحواليامجيامسهم▪



حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

اإلستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر8

XPO Logistics, DHL, UPS

ارامكس، المجدوعي، الخضري، البسامي

سفن . اغالق الحدود الدولية و الموانئ التجارية أدى الى انخفاض الطلب على خدمات النقل
النقل األرضي متضرر كذلك . فقط من طاقتها االستيعابية% 10النقل تخرج من الصين بـ 

.إلغالق الحدود و توقف األعمال

لم مع الع. نقل سفن الشحن لخارج الصين على سبيل المثال الى أماكن ذات تفتح تجاري اكبر
.ما يزال يرى اكزمه مؤقته و من المتوقع ان ال تكون هناك تغييرات دائمةCOVID-19ان

�������������������������������������������ETF IYT

https://www.freightwaves.com/news/how-big-is-the-logistics-industry
https://thediplomat.com/2020/03/covid-19-impact-on-global-shipping-and-chinas-economy/


ريضطاالجتماع،والتباعدالمنزليالحجربسبب$

خدماتطريقعناحتياجاتهملطلبالعمالء

.والتوصيلالشحن

للخدماتالفرعيةالقطاعاتتأثرت▪

عامبشلكلكنمتفاوت،بشلكاللوجستية

فيهبوطتوقعتالقطاعفيالشراكت

العملياتوالمبيعات

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205
https://www.nasdaq.com/articles/is-coronavirus-boosting-netflixs-subscriber-growth-2020-03-08


حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

����COVID-19

تريليون دوالر 9

TCS World Travel, DuVine, Gray &co, Air BnB, Crown Ltd, Accor 
Group, Balkan Holidays Ltd, G Adventures, Fred Harvey Company

.المتكون من جهات حكومية. مليار ريال في قطاع السياحة54تم استثمار 

السياحة العالمية بنسبة هبوط مم المتحدة، األجهات أبحاث تعمل لصالح تتوقع
مليار 400مما يعني خسائر تقدر . 2020بنهاية عام % 30و % 20تتراوح ما بين 

.2019دوالر ما يساوي تضخم الخمس سنوات المنتهية في 



:ةالسياحقطاعفياتخاذهاالمتوقعاإلستراتيجيات

فعاليةأكثرتواصلآليةبناء�

عنالقطاعفيواالحترافيةالمهنيةزيادة�

منكبيرةشريحةتمكينوتدريبطريق

للسياحجاذبةواجهةلتكوينالمجتمع

منبدالالشائعةوالجديدةالنشاطاتتفعيل�

.للسياحةالمعتادالنظامعلىاالعتماد

وعروضطريقعنالسابقينالسياحاستهداف�

خصومات



حجم السوق العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

����COVID-19

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر25.4

Walmart, schwarz group, Costco, Macy’s, Simon Property 
Group, Macerich co

مجموعة صافوال، مجموعة العثيم، مجموعة الحكير، مجموعة ماجد الفطيم

مارس 1مليون دوالر قيمة الخسائر التقديرية في قطاع التجزئة ما بين 700
.  Zencargoاستنادا الى قاعدة بيانات COVID-19ابريل بسبب جائحة 30و 

البدء دفع العموالت اإلضافية للبيع بشلك اسهل، تقديم خدمات التوصيل،
مية للتوازي بتفعيل التكنولوجيا بشلك اكبر في القطاع، تعديل التصنيع و الك

.مع المبيعات

�������������������������������������������ETF XRT



بيوتالفيالعالمحولالناسمعظميمكث$

ةالتجزئتواجهالسببلهذا،التجولحظربسبب

كبيرةخسائرالتقليدية

المراكزألكبرالمالكةالشركةاعلنت▪

Simon)الشماليةأمرياكفيالتجارية

property group)انهامارس18يوم

فيالتجاريةالمراكزجميعتغلقسوف

.االمريكيةالمتحدةالواليات

وأوروبافيمشابهةقراراتاتخاذتم▪

اسيا

▪Macerich Coوتمويلشركةهي

مراكزفيتستثمروعقارياستثمار

التسوق
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-COVIDعوائق قطاع التجزئة بسبب جائحة �

وحظر التجولسلسلة التوزيعبسبب 19

:طاعأكبر الشراكت األمريكية المتضررة في الق�

Macy’s, Apple, Nikeاغلقوا متاجرهم

:الشراكت المستفيدة في قطاع التجزئة�

Walmart و target

على كبير بشلكالتجزئة قطاع يعتمد �

ةالمستوردالبضائع 

البضائعيوضح الجدول التالي نسبة �

من الصين للشراكت األمريكيةالمستوردة 

المذكورة



القطاعات 
ذات األثر 
المتوسط



حجم السوق العالمي

أكبر شراكت التعليم عن 
البعد على مستوى العالم

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر2

Blackboard, Cisco Systems, Pearson, and Instructure

لم يتم إحصاء خسائر لقطاع التعليم حيث انه تم استكمال العمل في معظم 
.الدول عن بعد

بدأ تطبيق التعليم عن بعد بشلك أوسع في جميع أنواع المنشآت في قطاع 

.التعليم



،أبوابهاالخاصالقطاعفيالتعليميةالجهاتمعظمأغلقت$

.أعمالهاإيقافبالضرورةيعنيالهذالكن

رصةفتتشلكالمنزلي،للحجربيوتهمفيالجميعتواجدبحكم$

عنيااللكترونالتعلمعبرتغطيتهملتوسيعالتعليملقطاع

.بعد

عنتعليمواجتماعاتنظامتقدمالصينيةKuaishouشركة$

بدأت.سمعيومرئيتواصلوتقنيةأدواتباستخدامبعد

قيمتهاوتقدر.األزمةأوقاتمنانطالقاتوسعهاالشركة

.دوالرمليار28االن

بشلكالتعليمبدأتالصينيةZhejiangجامعةمثلجامعات$

الترمنهايةالىيمتدتعليميجدولعلىبناءبعدعناكمل

.الدراسي
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Global industry size

أكبر الشراكت العالمية

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر12

Mitsubishi Heavy Industries, Tactical Missiles Corp. ,General 
Electric

Lockheed Martin Corp.

المهيدب لمواد البناءسابك، الكفاح للتكنولوجيا الحيوية، 

نقطة في شهر يناير 37.5نقطة الى 50هبط من PMI))معيار الصين للتصنيع 
2020.

تقديم منتجات جديدة و صناعة أدوات ذات عالقة بعالج الفايروس، العمل على 
على سبيل (. المرونة في استراتيجية العمل)القدرة على التأقلم مع األوضاع 

.المثال السرعة في تصنيع المنتجات بتلكفة منخفضة وبسرعة عالية و بأقل الموارد

�������������������������������������������ETF XLI



معيارتوازيمدىيوضحالتاليالجدول

(PMI)فيالهبوطهذا.الصادراتمع

هبوطيعادلالمذكورةالوجيزةالفترة

التصديرمنالمحليالناتجمن%2بنسبة

فبرايرشهرفيالهبوطبمعنى.سنويا

يعادلالسنة،شهورباقيعلىمتوزع

.السنويالصادراتدخلمن%2هبوط



يفالصيندخولنسبةيوضحالتاليالجدول�

القطاعاتمختلففيالعالميةالتجارة

احدفيالصيندخوليكونقد.الصناعية

المنتجصناعةفيوليسالصناعةمراحل

.بالاكمل

قدالصينفيالتصنيعإماكنيةعلىتأثيرأي�

.للخطرالعالمارجاءفيالمصانعيعرض



عالسلالنتتضررسوفالمصنعةالشراكتمنكثير$

الطلبفيتعدلمتنتجهاالذي

بتواكسوفوتطورامرونةاألكثرالمصنعةالشراكت$

انتاجبخطمنتجاتتنتجوالسوقفيالتغير

BYDللسياراتالمصنعةالصينيةالشركة:كمثال,اخر

.المعقماتوالجراحيةلألقنعةانتاجخطوطفتحت

استجابواالذينشركة2500منواحدةBYDاكنت

الفيروسضدالعالملحربالصينيالرئيسلنداء

انتاجعنEPAGM،Ford،Teslaشراكتتتحدث$

تنفسأجهزة

ويدمعقماتبإنتاجبدأتLVMHشركةانكما$

اإلنتاجمناألولاألسبوعخاللطن12بتصنيعتهدف

https://theconversation.com/coronavirus-your-guide-to-winners-and-losers-in-the-business-world-134205


حجم القطاع العالمي

أكبر الشراكت في القطاع

الشراكت المحلية

COVID-19تأثير 

االستراتيجيات المتوقعة

تريليون دوالر90

China: Bank of China.
USA: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup

UK: Barclays, HSBC Holdings

بنك األهلي، بنك الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المصرفية، البنك السعودي 
.الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، البنك العربي، بنك اإلنماء، بنك الجزيرة

توقف الكثير عن العمل، و تقليص عدد موظفين بعض الشراكت يؤثر على مقدرة العمالء 
كذلك تتأثر البنوك بسبب توقف . في دفع مستحقات البنوك من المنتجات االقراضية

.االعمال عن طريق الفروع للتباعد االجتماعي والحجر المنزلي

راكت بسبب ان الكثير من الش. تقديم قروض إنقاذيه و إعفاءات ألصحاب األعمال المتضررة
ض المتوسطة والصغيرة قد تحتاج الى حلول مؤقته، قد يشهد القطاع ارتفاع في القرو

.الصغيرة والمتوسطة

�������������������������������������������ETF KRE

https://www.investopedia.com/ask/answers/030515/what-percentage-global-economy-comprised-financial-services-sector.asp
https://blog-idcuk.com/covid-19-impact-banking-industry/


قدرةعدمفيالبنوكقطاعخسائرتكمن$

ديونهالتسديدالشراكتواألفراد

$Barclays،Santander،RBSيقدمون

للخطرالمعرضةللشراكتطوارئقروض

.كورونابأزمة

القروضفيارتفاعالقطاعيشهدقد$

الشراكتحاجةبسببوالمتوسطة،الصغيرة

مؤقتهلحلولوالصغيرةالمتوسطة
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الـمـلــخــص



األدوية

التجارة 
اإللكترونية

ألعاب 
الفيديو

األلعاب 
اإللكترونية

الماكلمات 
المرئية

أجهزةاصداروالقطاعفيالمؤتمراتتوقفت
عنبعدعناأللعابقطاعاناالجديدة،ترفيهية
كبيراجزءايشلكاالنترنتطريق

خطعلىالسيطرةتتماذاالمبيعاتفيارتفاعالحظربسببطلبزيادة
سليمبشلكالتشغيلواإلمدادات

وىالمحتصناعةمجالفياالكبيربشلكيتضررلم
الجديد

األساسيالمصدرالقطاعهذايكونانإماكنية
المنزليللترفيه

الغيرالمنتجاتعلىالطلبلقلةسلبايتأثر
الكورونابفايروسمتعلقة

خصتمنتجاتتصنيعاوبيعمناالستفادةيمكنهم
لقاحتطويرالىباإلضافةكورونا،فيروس

دةبشمطلوبةالمؤتمراتبثخدماتوتطبيقات
بعدعنوالعملاالجتماعيالتباعدبسبب

بعدعنالتواصلفعاليةالشراكتشهدت
جديدةشراكتدخولنشهدقد.األزمةبسبب
المستقبلفيالمجالهذافي

المصادرأحدتعداإللكترونيةاأللعابانبحكم
فرصةيخلقفهذاالمنزلي،للترفيهاألساسية
للقطاعتوسعية



الطيران و 
الفندقة

الخدمات 
اللوجستية

السياحة

التجزئة

التعليم

.اتصعوبتواجهمازالتواكنتالتقليديةالتجارة
القطاعحركةأوقفاالجتماعيالتباعد

صعوبة،يوجدعدةلبلدانالحدوداغالقبسبب
االتالحبعضفيوبلدالىبلدمنالبضائعلنقل
المدنبينالبضاعةلنقلصعوبةيوجد

البلدبنفسوالمحافظات
األزمةهذهخاللتماماًتوقفتالسياحة

كبير،بشلكالطيرانقطاعتوقفبسبب
.األمرتبعاتالفندقةقطاعواجه

(Online)بعدعنالدراسةيستأنفونالطالب

العملتوقفتتداركانالشراكتتاستطاعاذا
هناكيكونانالمتوقعمنفشهرين،اوشهر
األزمةانتهاءبعدعاليطلب

يديستفانيتوقعااللكترونيةالتجارةارتفاعمع
عالمياًليسومحلياًالنقلقطاع

انتهاءحينالىالسياحيةالرحالتتأجيليتوقع
يمكنالخسائرالقطاعيشهدقدو.تماما  األزمة

.تعويضها

واألوضاعتحسنعندالرحالتاستئنافبعدحتى
بسببالعملرحالتمعدلفيانخفاضالمتوقع

بعدعنالمرئيةاالجتماعات

التعليممنكبيراتحوالالقطاعهذايشهد
اإلنترنتعبرالتعليمالىالتقليدي



الصناعة

البنوك
ع انخفضت اسهم البنوك بسبب توقف لفرو

ولكن ال تزال أعمال التمويل عن العمل
دة واالستثمار قائمة خاصة بعد انخفاض الفائ

انخفاضتشهدالمصنعةالشراكتاغلبالن
منتجاتلتصنيعتتجهفإنهامبيعاتهافي

تنفسأكجهزةالفايروسبعالجتتعلق
منتجاتمنغيرهاواصطناعية

لتغطيةالقروضعلىالطلبزيادةيتوقع
عادةواالمديونياتولسداد،التشغيلتاكليف
يتوقعةاالستثماريللمنتجاتبالنسبة.الجدولة

عليهاالطلبيقلأن

األزمةهذهمناالستفادةللمصنعينيمكن
عالقطالدعممالئمةمنتجاتتصنيعخاللمن

الطبي



.

دعميستهدفريال،مليار(50)نحوإلىالحاليةالمرحلةفيقيمتهتصلبرنامجإعدادعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةعملت$

:اآلتيتتضمناإلجراءاتمنحزمةخاللمناالقتصاديالنموتعزيزفيبدورهالقياممنوتمكينهالخاصالقطاع
:

برنامج تأجيل الدفعات

(30)إلىيصلمبلغإيداع
البنوكلصالحريالمليار

مقابلالتمويل،وشراكت
اعالقطمستحقاتدفعتأجيل
وشراكتالبنوك)المالي
أشهرستةلمدة(التمويل
المؤسساتقطاععلى

اً اعتباروالمتوسطةالصغيرة
.تاريخهمن

برنامج تمويل اإلقراض

آتللمنشالميسرالتمويلتقديم
إلىيصلوالمتوسطةالصغيرة

عنريال،مليار(13.2)مبلغ
البنوكمنقروضمنحطريق

آتالمنشلقطاعالتمويلوشراكت
تستهدفوالمتوسطةالصغيرة

ونمواألعمالاستمراريةدعم
،الحاليةالمرحلةخاللالقطاعهذا
النمودعمفييساهموبما

علىوالمحافظةاالقتصادي
هذهفيالتوظيفمستويات
المنشآت

دعم ضمانات التمويل

مليارات(6)إلىيصلمبلغإيداع
ويلالتموشراكتالبنوكلصالحريال

البنوك)التمويلجهاتلتمكين
إعفاءمن(التمويلوشراكت

والمتوسطةالصغيرةالمؤسسات
لتمويضماناتبرنامجتاكليفمن

الصغيرةالمنشآتقروض
بغرض(كفالة)والمتوسطة
تلكفةتخفيضفيالمساهمة
نمالمستفيدةللمنشآتاإلقراض
الماليالعامخاللالضماناتهذه

فيالتوسعودعمم2020
التمويل

لجميعالمدفوعاترسومدعم
الخاصالقطاعومنشآتالمتاجر
بقيمةوذلكأشهر،(3)لمدة

مليون(800)تفوقإجمالية
تحملخاللمنريال،

الرسوملتلك"المؤسسة"
خدماتمقدميلصالح

فيالمشاركينالمدفوعات
.الوطنيةالمنظومة

التجارة اإللكترونيةدعم



تريلوين2بـالحزمةتقدر.واالقتصاديةالصحيةكورونالمخاطرللتصدياالقتصادلدعممساعداتحزمةعناألمريكيالفيدراليالبنكقرر$

بينمامباشربشلكاألعمالقطاعتدعمالسعوديةالخطةانهيوالسعودية،العربيةللمملكةالتحفيزيةالخطةبينالفرق.أمريكيدوالر

.أكبربشلكالمواطنينقبلمناإلنفاقتدعماألمريكيةالخطة

الشرائيةللقسائممليار$15▪
المدعومة

الزراعةلدعممليار$9.5▪
منالدخللمحدوديمليار3▪

العائالت
,لألفرادماليةمساعدة$1,200▪

.طفلللك500$ولألزواج$2,400
75000الدخليتعدىالانبشرط
.سنويادوالر

القروضعنبالتأخرللطالبالسماح▪
أشهرلستةالتعليمية

الصحيةالمنشآتلدعممليار$150▪
لصناعةالدفاعلوزارةمليار$10▪

الطبيةالمعدات
األمراضمنالحمايةلهيئةمليار$45▪
الفايروسعالجألبحاثمليار$11▪
للتدخلالمحتاجةللوالياتمليار$45▪

العاجل
بعدعنالتعليمالستكمالمليار$31▪

للمنشآتكقروضمليار$350▪
الصغيرة

الطيرانقطاعلدعممليار$88▪
الحافالتلقطاعمليار$25▪

والقطارات
من%50تغطيضريبيةاعفاءات▪

للمنشآتالموظفينرواتبقيمة
الصغيرة

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/03/25/coronavirus-mcconnell-schumer-trump-admin-announce-stimulus-deal/5076640002/


.

تىحخسائرتسجيلسيتم)الخسائرمنالاكملالتعافيعدم$

(السنةنهاية
االنفاقفيضموربسببحاداانخفاضاالطلبسيشهد▪

الخاصالقطاعموظفيناقالةواإلفالسإعالناتعددفيارتفاع▪

لكنجدا،كبيرةخسائرمنسيعانيوالتمويليالمصرفيالقطاع▪

لنحالياالموضوعةالمخاطرإدارةوالعاليةالسوقيةالقيمبفضل

.القطاعفيافالسإعالناتهناكتكون

.األسواقلهبوطالتصديفياالقتصاديةالمحفزاتتنجحلن▪

هةشبيعواقباالقتصادسيشهدوكبيرالسلبياالقتصادياألثر▪

وأكثر2008بأزمة

نمالثانيالربعحتىالتعافيتأخروالعالميالمحليالناتجانكماش▪

2021

اداالقتصيعانيانالمتوقعساكس،قولدمانبنكأبحاثالىإسنادا▪

2020مناألولالربعفي%24بنسبةانكماشااألمريكي

(مؤقتاقتصاديضمور)المتأخرالتعافي$
هبوطالىيؤديالتنقلعلىالقدرةعدم.واسعبنطاقمنزليحجر▪

.السنةمنالثانيالربعحتىواألفرادالشراكتقبلمناالنفاقفي

.لالقتصادمؤقتهبوطيشلكمما

ثراكستكونوالسياحةالمواصالتوالطيرانمثلالتنقلخدماتقطاع▪

األزمةمنتأثراالقطاعات

بتداءاالالزمةالتدابيرباتخاذالطبيعيللوضعاالقتصادإعادةباإلماكن▪

.السنةمنالثالثالربعمن

ضبعاعالنبسببوالتمويليةالمصرفيةالقطاعاتعلىضغطتكون▪

.الديونتسديدعلىالبعضقدرةوعدملإلفالسالشراكت

انبحكماالقتصادعلىضعيفتأثيرهاسيكوناالقتصادمحفزات▪

.الوباءانتشارقبلمنحتىمنخفضةاكنتالفائدةأسعار

الخسائرعلىاكملبشلكتتغلبلناالقتصاديةاإلجراءاتمعظم▪

التعافياثرسيبدأ.السنةمنوالثالثالثانيالربعفيالمسجلة

األوروبياالقتصادعلىالسنةمناألخيرالبرعفيبالضهور

.واألمريكي

2019عنتراجعسيسجل2020لسنةالعالميالمحليالناتج▪



.

.بينهمالعامةالصحةثقافةونشرالموظفينحماية▪

ازنةوموالتاكليفوتخفيضوالمدفوعاتالتحصيلالياتتطويرعلىالعملطريقعننقديةسيولةوجودمنالتأكد▪

.والتوصيلالصناعة

.للطلبمفاجئارتفاعحصولحالفيالسوقمعالتأقلمفيمرونةالشراكتلدىتكونان▪

.والبيعالدعايةقنواتتنويعالىللدفعاالنترنتقنواتتفعيلفياالستثمار▪

.طوارئخطةللكتعافيخططومتعددةسيناريوهاتذاتطوارئخطةوجود▪

بالاكملعملهانموذجتغيرالىالشركةتضطرقداإلجراءاتمنأيتعمللماذا▪
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Contact us
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https://www.google.com.sa/maps/place/%D8%A7%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+Athman+Financial+Advisory%E2%80%AD/@21.514146,39.1592377,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!2z2KfYq9mF2KfZhiDZhNmE2KfYs9iq2LTYp9ix2KfYqiDYp9mE2YXYp9mE2YrYqSBBdGhtYW4gRmluYW5jaWFsIEFkdmlzb3J5!8m2!3d21.514146!4d39.1614264!3m4!1s0x15c3cf85970bbd4f:0xec8f0d6b56acea8a!8m2!3d21.514146!4d39.1614264?hl=en
https://www.linkedin.com/company/athman-financial-advisory?trk=top_nav_home
https://twitter.com/Athman_Advisory
http://www.athman.com/
mailto:info@athman.com

