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رؤية محلية بمعايير عالمية

إشعار هام وإخالء المسؤولية

هذا التقرير اعد لالطالع على اخر التطورات االقتصادية.
إن جميع المعلومات التي أعدها مكتب اثمان لالستشارات المالية مبنية على معلومات مقدمة
من جهات معتمدة .قد تكون هذه المعلومات عرضة للتغير بسبب تغير ديناميكية السوق و
االقتصاد  ،لذا فإن مكتب اثمان ال يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شخص يعمل بموجب هذه
المعلومات وال ينبغي اعتبار هذا التقرير بمثابة توصية استثمارية او مالية

المقدمة
▪

تأثير فيروس كورونا على األسواق

▪

اإلجراءات الحكومية لتحفيز االقتصاد

القطاعات المستفيدة و المتضررة
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▪

القطاعات

▪

ابرز االعبين

الملخص
▪

ملخص عن القطاعات

▪

كيف يمكن للشراكت الصغيرة و المتوسطة التعافي

▪

توقعات عن تعافي السوق

▪

التوصيات في ظل األزمة

المقدمة

"انعدام التخطيط المالي هو
أساس اإلفالس"
���

$

$

بين  23يناير (إعالن محافظة ووهان اغالق الحدود) و  17مارس ، 2020انخفضت األسوق العالمية بنسبة-:

اليابان
)(Nikkei 225

)(28.5%

) (TASIالسعودية

)(26.4%

الصين
)(Shanghai SE Composite

)(9.2%

) (Euronextاوروبا

)(35.3%

هونغ كونغ
)(Hang Seng Index

)(16.6%

المملكة المتحدة
)(FTSE100

)(31.4%

كوريا الجنوبية
)(KOSPI 100

)(23.7%

الواليات المتحدة
)(S&P500

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

)(28.2%

$

$

قد أثر فيروس كورونا على األسواق العالمية ألنه تسبب بـ :

▪
▪
▪

اقتصار العمل على المتاجر الضرورية مثل محالت التموين و الصيدليات و محطات الوقود

▪

اضطرت المؤسسات التعليمية و أماكن العمل و األماكن الدينية للتوقف

اغالق الحدود (البرية و الجوية و البحرية)
اغالق واسع النطاق بين المدن

تأثرت القطاعات التالية بسبب الجائحة:

•
•
•
•

وسائل النقل
اعمال البناء
البيع بالتجزئة (باستثناء التموين)
الفنادق المطاعم و المقاهي

•
•
•
•

قطاع األدوية و الصيدليات
التموين
التواصل المرئي بالفيديو
التجارة االلكترونية

▪ قررت مؤسسة النقد السعودية (ساما) خفض معدل
اتفاقيات إعادة الشراء بواقع  75نقطة أساس من
 %1.75الى % 1.00ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء
المعاكس بواقع  75نقطة أساس من  %1.25الى
 .%0.50ويأتي هذا القرار حفاظًا على االستقرار النقدي
في ظل التطورات العالمية األخيرة
▪ أعلنت مؤسسة النقد عن إعداد برنامج بقيمة ()50
مليار ريال سعودي ،يستهدف دعم القطاع الخاص
▪ مبادرات حكومية أخرى لتحفيز القطاع الخاص (حوالي
 100مليار ريال سعودي)

▪ البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 1.25%
الى  0%في يوم  15مارس 2020
▪ سعت إدارة ترامب ،لحزمة تحفيز ب( )2تريليون
دوالر من أجل امتصاص التداعيات االقتصادية
لفيروس كورونا

القطاعات
المستفيدة و
المتضررة

����

القطاعات ذات األثر
المتوسط
التعليم

التصنيع

البنوك

القطاعات المتضررة

القطاعات المستفيدة

الطيران

األدوية

الفندقة

التجارة االلكترونية

الخدمات اللوجستية

الترفيه المنزلي بالفيديو

السياحة

التواصل المرئي بالفيديو

البيع بالتجزئة

األلعاب عبر االنترنت

المستفيدون
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�
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�� ������ETF PJP

حجم السوق العالمي

 1.2تريليون دوالر

اكبر الشراكت في القطاع

: Pfizer, Gilead, Modernaالواليات المتحدة
: Rocheسويسرا
: Sanofiفرنسا

الشراكت المحلية في
القطاع

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

تأثير COVID-19

االستراتيجيات المتوقعة

حد االمدادات اللوجستية و تقليل الطلب على المنتجات والخدمات الغير
مرتبطة بـ COVID-19
البدء بصناعة مواد ذات عالقة بفحص فيروس  .COVID-19تسريع انتاج
أجهزة التنفس ،المعقمات ،والكمامات.

تلعب شراكت األدوية دورا كبيرا في األزمة
لكن ال يتوقع استفادة اللك منها

▪

شركة ) )Gileadلها حق ملكية
دواءRemdesivir

▪

شركة Moderna

تحاول تطوير

لقاح

▪

شركة

 Rocheمورد رئيسي

أدوات تحليل المرض

▪

شركة  Fujfilmلديها عالج يسمى
افيغان مرتبط بالفيروس

▪

شراكت التكنولوجيا الحيوية تشهد أرباح
عالية مقارنة بـ الشراكت المدرجة في
مؤشر ( S&P 500السوق األمريكي)
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حجم السوق العالمي

 3.46تريليون دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

Amazon , eBay, Blue Apron

الشراكت المحلية في
القطاع

نعناع ،سوق ،نون

تأثير COVID-19

التسوق االلكتروني يشهد ارتفاع كبير لمنتجات الوقاية من الفايروس
نوع المشتريات التي تشهد اعلى االرتفاعات هي منتجات التموين و
الكمامات والمعقمات

االستراتيجيات المتوقعة

تقديم عروض تخفيض ،توصيل سريع ،تحسين تجربة المستخدم

عن نعناع
تطبيق لتوصيل المنتجات التموينية في حصريا
في السعودية .أنشئ في 2016
يعمل حاليا في  9مدن في السعودية
يعمل على توسيع نطاق التغطية و زيادة
الترويج و التوظيف .يتم العمل كذلك لتحسين
تجربة العميل.
يجمع بين العمالء الراغبين بتوصيل منتجات
التموين و محالت التموين .باإلضافة للتعاقد مع
مندوبي التوصيل .ثم يقوم المندوبين بتوصيل
المنتجات من محالت التموين الى العمالء.
بسبب انتشار الفايروس وتطبيق قانون حظر
التجول ،شهد قطاع خدمات التوصيل باألخص
توصيل منتجات التموين زيادة عالية في الطلب.
قامت شركة نعناع بحملة جمع استثمارات
جديدة لتغطية الطلب.

التوسع فترة COVID-19
استنادا الى واكلة بلوم بيرغ ،قامت شركة نعناع
بجمع  18مليون دوالر في الجولة  Bفي شهر
مارس من  ،2020بالتشارك مع Saudi
) technology ventures( STVو Middle East
) .Venture Partners (MEVPباإلضافة
للمستثمرين الحاليين و شراكت استثمار أخرى مثل
Watar Partners, Saudi Venture Capital
.Company (SVC), Wamda
قامت نعناع بجمع استثمارات تقدر بـ  6مليون
دوالر في الجولة  Aفي  2019واكنت تعد من
اعلى الجوالت االستثمارية في الشراكت الناشئة
في السعودية.
سيتم استثمار هذه المبالغ في توسيع نطاق
التغطية في السعودية والخليج

يسعى الناس للتسوق عبر األنترنت في
اآلونة االخيرة

▪

قامت

شركة

امازون

بإضافة

 100,000وظيفة جديدة لمواكبة
الطلب الزائد عبر االنترنيت

▪

ارتفع سهم شركة Blue Apron
بشلك ملحوظ منذ بدء ازمة كورونا
و هي شركة توصيل للوجبات
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������Netflix

حجم القطاع العالمي

 400مليار دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

Netflix, Disney, Amazon

الشراكت المحلية

االتصاالت السعودية

تأثير COVID-19

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

االستراتيجيات المتوقعه

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

$

من المتوقع أن  Netflixتزيد عدد المشتركين
بنسبة  YOY %3.8في أمرياك الشمالية و كندا.
باإلضافة لزيادة المشتركين في باقي دول
العالم بنسبة  .YOY %30.9اجماليا  %8اعلى
من توقعات ما قبل انتشار الفايروس والحجر
المنزلي.

$

بسبب تواجد مالين الناس في بيوتهم للحجر
المنزلي ارتفعت نسبة استعمال االنترنت في
العالم بنسبة تتراوح بين  %50و  %70استنادا
الى بحث نشرته  .preliminary statisticsتم
ارتفاع عدد مشاهدي الترفيه المنزلي بنسبة
 %12تقريبا.

تقييم Netflix
 Netflixمن افضل  10شراكت أداء  YTDفي الـ
 S&P500منذ ان هبطت األسواق ألخبار انتشار الفايروس.
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حجم السوق العالمي

720مليار دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

Nintindo, Sony, Tencent, Microsoft

تأثير COVID-19

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

اإلستراتيجيات المتوقعة

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

▪

لم يتأثر قطاع األلعاب االلكترونية بشدة
كبقية القطاعات و لكنه يواجه خسائر
حاليا
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�� �� �����Slack Technologies

حجم السوق العالمي

 3.4مليار دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

Zoom, Microsoft, Cisco Systems, Slack Technologies

تأثير COVID-19

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

اإلستراتيجيات المتوقعة

زيادة المزايا والخدمات و رفع معاير حماية المعلومات

▪

شهدت تطبيقات التواصل المرئي ارتفاع في
عدد

.

المستخدمين

كمثال

شهد

 Microsoft teamsارتفاع في عدد

االتصاالت بنسبة . 775%

▪

بسبب التباعد االجتماعي شهد تطبيق
 zoomارتفاع ملحوظ بسعر السهم

▪

اليزال تطبيق  slackيحافظ على سعر السهم
ما قبل الكورونا

▪

من

المتوقع

ان

تقوم

google

و

مايكروسوفت و عمالقة التكنولوجيا االخرين
بتحسين من منتجاتهم الحالية

المـتـضـررون
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حجم السوق العالمي

 2.7تريليون دوالر

أكبر الشراكت في المجال

Boeing , Delta Airlines, Lufthansa, British airways

الشراكت المحلية

الخطوط السعودية ،فالي ناس

تأثير COVID-19

 International Air Transport Association (IATAتوقعت خسائر
تقدر بـ 113مليار دوالر في من مبيعات القطاع عالميا لهذه السنة

االستراتيجيات المتوقعة

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

لقد صرح قطاع الطيران العالمي انه سوف يحتاج الى دعم طارئ
بمبلغ  $200مليار

▪

و قد صرحت شركة  Boeingانها بحاجة الى دعم
مالي يقدر  $60مليار

$

لقد أدرجت الحكومة األمريكية شركة

 Boeingبخطة

اإلنقاذ لديها

$

شركة  Berkshire Hathawayقد بدأت باالستثمار بقوة
بقطاع الطيران نتيجة الهبوط في االسعار
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�� ������ETF SVC

حجم السوق العالمي

 500مليار دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

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

الشراكت المحلية

دور للفندقة ،موفمبيك ،مجموعة الطيار

تأثير COVID-19

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

اإلستراتيجيات المقترحة

قطاع الفندقة هو اكثر القطاعات تضررا .الفنادق بدأت بتخفيض التاكليف وإيقاف الموردين
بسبب االنخفاض الحاد في نسبة التغطية (الغرف المحجوزة على مجموع الغرف المتاحة) .ما
زال القطاع في حالة ازمة حيث انه لم تبدأ الشراكت ببيع المنشآت أو التقديم على اإلفالس.

$

لقد اثرت جائحة كورونا المستجد على قطاع الفنادق بشلك
كبير و كما قال احد األشخاص بعد لقاء مع الرئيس ترمب ان
الجائحة اثرت على قطاع الفنادق اكثر من (حادثة سبتمبر 11
وأزمة اإلساكن في  2008سويا)

$

يشير الرسم البياني الى انخفاض حاد في أسعار أسهم أهم
شراكت الفنادق العالمية

▪
▪
▪

انخفض سهم شركة هلتون بحوالي ()%40
سهم ماريوت بحولي ()%45

سهم ام جي ام بحوالي ()%70

���
����
�
��
��� � � ��
��
���

�� ������ETF IYT

حجم السوق العالمي

 8تريليون دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

XPO Logistics, DHL, UPS

الشراكت المحلية

ارامكس ،المجدوعي ،الخضري ،البسامي

تأثير COVID-19

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

اإلستراتيجيات المتوقعة

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

$

بسبب الحجر المنزلي والتباعد االجتماع ،يضطر
العمالء لطلب احتياجاتهم عن طريق خدمات
الشحن والتوصيل.

▪

تأثرت

القطاعات

الفرعية

للخدمات

اللوجستية بشلك متفاوت ،لكن بشلك عام
الشراكت في القطاع توقعت هبوط في
المبيعات و العمليات

حجم السوق العالمي

 9تريليون دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

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

الشراكت المحلية

تم استثمار  54مليار ريال في قطاع السياحة .المتكون من جهات حكومية.

��COVID-19

تتوقع جهات أبحاث تعمل لصالح األمم المتحدة ،هبوط السياحة العالمية بنسبة
تتراوح ما بين  %20و  %30بنهاية عام  .2020مما يعني خسائر تقدر  400مليار
دوالر ما يساوي تضخم الخمس سنوات المنتهية في .2019

اإلستراتيجيات المتوقع اتخاذها في قطاع السياحة:
بناء آلية تواصل أكثر فعالية
زيادة المهنية واالحترافية في القطاع عن
طريق تدريب و تمكين شريحة كبيرة من
المجتمع لتكوين واجهة جاذبة للسياح
تفعيل النشاطات الجديدة و الشائعة بدال من
االعتماد على النظام المعتاد للسياحة.
استهداف السياح السابقين عن طريق عروض و
خصومات

�������� �� ������ETF XRT
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حجم السوق العالمي

 25.4تريليون دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

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

الشراكت المحلية

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

��COVID-19

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

االستراتيجيات المتوقعة

دفع العموالت اإلضافية للبيع بشلك اسهل ،تقديم خدمات التوصيل ،البدء
بتفعيل التكنولوجيا بشلك اكبر في القطاع ،تعديل التصنيع و الكمية للتوازي
مع المبيعات.

$

يمكث معظم الناس حول العالم

في البيوت

بسبب حظر التجول  ،لهذا السبب تواجه التجزئة
التقليدية خسائر كبيرة

▪

اعلنت الشركة المالكة ألكبر المراكز
التجارية في أمرياك الشمالية ( Simon
 )property groupيوم  18مارس انها
سوف تغلق جميع المراكز التجارية في
الواليات المتحدة االمريكية.

▪

تم اتخاذ قرارات مشابهة في أوروبا و
اسيا

▪

 Macerich Coهي شركة تمويل و

استثمار عقاري
التسوق

و تستثمر في مراكز

عوائق قطاع التجزئة بسبب جائحة COVID-
19بسبب سلسلة التوزيع وحظر التجول
أكبر الشراكت األمريكية المتضررة في القطاع:

 Macy’s, Apple, Nikeاغلقوا متاجرهم
الشراكت المستفيدة في قطاع التجزئة:
 targetو Walmart

يعتمد قطاع التجزئة بشلك كبير على
البضائع المستوردة
يوضح الجدول التالي نسبة البضائع
المستوردة من الصين للشراكت األمريكية
المذكورة

القطاعات
ذات األثر
المتوسط

حجم السوق العالمي

 2تريليون دوالر

أكبر شراكت التعليم عن
البعد على مستوى العالم

Blackboard, Cisco Systems, Pearson, and Instructure

تأثير COVID-19

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

االستراتيجيات المتوقعة

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

$

أغلقت معظم الجهات التعليمية في القطاع الخاص أبوابها،
لكن هذا ال يعني بالضرورة إيقاف أعمالها.

$

بحكم تواجد الجميع في بيوتهم للحجر المنزلي ،تتشلك فرصة
لقطاع التعليم لتوسيع تغطيتهم عبر التعلم االلكتروني عن
بعد.

$

شركة  Kuaishouالصينية تقدم نظام اجتماعات و تعليم عن
بعد باستخدام أدوات تقنية و تواصل مرئي و سمعي .بدأت
الشركة توسعها انطالقا من أوقات األزمة .وتقدر قيمتها
االن  28مليار دوالر.

$

جامعات مثل جامعة  Zhejiangالصينية بدأت التعليم بشلك
اكمل عن بعد بناء على جدول تعليمي يمتد الى نهاية الترم
الدراسي.
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Global industry size

�� ������ETF XLI
 12تريليون دوالر

أكبر الشراكت العالمية

Mitsubishi Heavy Industries, Tactical Missiles Corp. ,General
Electric
Lockheed Martin Corp.

الشراكت المحلية

سابك ،الكفاح للتكنولوجيا الحيوية ،المهيدب لمواد البناء

تأثير COVID-19

معيار الصين للتصنيع ( (PMIهبط من  50نقطة الى  37.5نقطة في شهر يناير
.2020

االستراتيجيات المتوقعة

تقديم منتجات جديدة و صناعة أدوات ذات عالقة بعالج الفايروس ،العمل على
القدرة على التأقلم مع األوضاع (المرونة في استراتيجية العمل) .على سبيل
المثال السرعة في تصنيع المنتجات بتلكفة منخفضة وبسرعة عالية و بأقل الموارد.

الجدول التالي يوضح مدى توازي معيار
( )PMIمع الصادرات .هذا الهبوط في

الفترة الوجيزة المذكورة يعادل هبوط
بنسبة  %2من الناتج المحلي من التصدير
سنويا .بمعنى الهبوط في شهر فبراير

متوزع على باقي شهور السنة ،يعادل
هبوط  %2من دخل الصادرات السنوي.

الجدول التالي يوضح نسبة دخول الصين في
التجارة العالمية في مختلف القطاعات
الصناعية .قد يكون دخول الصين في احد

مراحل الصناعة وليس في صناعة المنتج
بالاكمل.
أي تأثير على إماكنية التصنيع في الصين قد

يعرض المصانع في ارجاء العالم للخطر.

$

كثير من الشراكت المصنعة سوف تتضرر الن السلع
الذي تنتجها لم تعد في الطلب

$

الشراكت المصنعة األكثر مرونة وتطورا سوف تواكب
التغير في السوق و تنتج منتجات بخط انتاج
اخر,كمثال :الشركة الصينية المصنعة للسيارات BYD

فتحت خطوط انتاج لألقنعة الجراحية و المعقمات .
اكنت  BYDواحدة من  2500شركة الذين استجابوا
لنداء الرئيس الصيني لحرب العالم ضد الفيروس

$

تتحدث شراكت Tesla، Ford ،EPAGMعن انتاج
أجهزة تنفس

$

كما ان شركة  LVMHبدأت بإنتاج معقمات يد و
تهدف بتصنيع  12طن خالل األسبوع األول من اإلنتاج
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حجم القطاع العالمي

 90تريليون دوالر

أكبر الشراكت في القطاع

China: Bank of China.
USA: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup
UK: Barclays, HSBC Holdings

الشراكت المحلية

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

تأثير COVID-19

توقف الكثير عن العمل ،و تقليص عدد موظفين بعض الشراكت يؤثر على مقدرة العمالء
في دفع مستحقات البنوك من المنتجات االقراضية .كذلك تتأثر البنوك بسبب توقف
االعمال عن طريق الفروع للتباعد االجتماعي والحجر المنزلي.

االستراتيجيات المتوقعة

تقديم قروض إنقاذيه و إعفاءات ألصحاب األعمال المتضررة .بسبب ان الكثير من الشراكت
المتوسطة والصغيرة قد تحتاج الى حلول مؤقته ،قد يشهد القطاع ارتفاع في القروض
الصغيرة والمتوسطة.

$

تكمن خسائر قطاع البنوك في عدم قدرة
األفراد و الشراكت لتسديد ديونها

$

 RBS، Santander ،Barclaysيقدمون
قروض طوارئ للشراكت المعرضة للخطر
بأزمة كورونا .

$

قد يشهد القطاع ارتفاع في القروض
الصغيرة والمتوسطة ،بسبب حاجة الشراكت
المتوسطة والصغيرة لحلول مؤقته

الـمـلــخــص

األدوية

التجارة
اإللكترونية

يتأثر سلبا لقلة الطلب على المنتجات الغير
متعلقة بفايروس الكورونا
زيادة طلب بسبب الحظر

ألعاب
الفيديو

لم يتضرر بشلك كبير اال في مجال صناعة المحتوى
الجديد

األلعاب
اإللكترونية

توقفت المؤتمرات في القطاع واصدار أجهزة
ترفيهية جديدة ،اال ان قطاع األلعاب عن بعد عن
طريق االنترنت يشلك جزءا كبيرا

الماكلمات
المرئية

تطبيقات و خدمات بث المؤتمرات مطلوبة بشدة
بسبب التباعد االجتماعي والعمل عن بعد

يمكنهم االستفادة من بيع او تصنيع منتجات تخص
فيروس كورونا ،باإلضافة الى تطوير لقاح

ارتفاع في المبيعات اذا تمت السيطرة على خط
اإلمدادات و التشغيل بشلك سليم
إماكنية ان يكون هذا القطاع المصدر األساسي
للترفيه المنزلي
بحكم ان األلعاب اإللكترونية تعد أحد المصادر
األساسية للترفيه المنزلي ،فهذا يخلق فرصة
توسعية للقطاع
شهدت الشراكت فعالية التواصل عن بعد
بسبب األزمة .قد نشهد دخول شراكت جديدة
في هذا المجال في المستقبل

الطيران و
الفندقة
الخدمات
اللوجستية

بسبب توقف قطاع الطيران بشلك كبير،
واجه قطاع الفندقة تبعات األمر.
بسبب اغالق الحدود لبلدان عدة ،يوجد صعوبة
لنقل البضائع من بلد الى بلد و في بعض الحاالت
يوجد صعوبة لنقل البضاعة بين المدن
والمحافظات بنفس البلد

حتى بعد استئناف الرحالت عند تحسن األوضاع و
المتوقع انخفاض في معدل رحالت العمل بسبب
االجتماعات المرئية عن بعد
مع ارتفاع التجارة االلكترونية يتوقع ان يستفيد
قطاع النقل محلياً و ليس عالمياً

يتوقع تأجيل الرحالت السياحية الى حين انتهاء
األزمة تماما .و قد يشهد القطاع خسائر ال يمكن
تعويضها.

السياحة

السياحة توقفت تماماً خالل هذه األزمة

التجزئة

التجارة التقليدية اكنت و مازالت تواجه صعوبات.
التباعد االجتماعي أوقف حركة القطاع

اذا استطاعت الشراكت ان تتدارك توقف العمل
شهر او شهرين ،فمن المتوقع ان يكون هناك
طلب عالي بعد انتهاء األزمة

التعليم

الطالب يستأنفون الدراسة عن بعد ()Online

يشهد هذا القطاع تحوال كبيرا من التعليم
التقليدي الى التعليم عبر اإلنترنت

الصناعة

الن اغلب الشراكت المصنعة تشهد انخفاض
في مبيعاتها فإنها تتجه لتصنيع منتجات
تتعلق بعالج الفايروس أكجهزة تنفس
اصطناعية و غيرها من منتجات

يمكن للمصنعين االستفادة من هذه األزمة
من خالل تصنيع منتجات مالئمة لدعم القطاع
الطبي

البنوك

انخفضت اسهم البنوك بسبب توقف لفروع
عن العمل ولكن ال تزال أعمال التمويل
واالستثمار قائمة خاصة بعد انخفاض الفائدة

يتوقع زيادة الطلب على القروض لتغطية
تاكليف التشغيل ،ولسداد المديونيات واعادة
الجدولة .بالنسبة للمنتجات االستثمارية يتوقع
أن يقل الطلب عليها

$

عملت مؤسسة النقد العربي السعودي على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو ( )50مليار ريال ،يستهدف دعم
القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو االقتصادي من خالل حزمة من اإلجراءات تتضمن اآلتي:

.
:

برنامج تأجيل الدفعات

برنامج تمويل اإلقراض

دعم ضمانات التمويل

دعم التجارة اإللكترونية

إيداع مبلغ يصل إلى ()30
مليار ريال لصالح البنوك
وشراكت التمويل ،مقابل
تأجيل دفع مستحقات القطاع
وشراكت
(البنوك
المالي
التمويل) لمدة ستة أشهر
المؤسسات
قطاع
على
الصغيرة والمتوسطة اعتبار ًا
من تاريخه.

تقديم التمويل الميسر للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة يصل إلى
مبلغ ( )13.2مليار ريال ،عن
طريق منح قروض من البنوك
وشراكت التمويل لقطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة تستهدف
دعم استمرارية األعمال ونمو
هذا القطاع خالل المرحلة الحالية،
وبما يساهم في دعم النمو
االقتصادي والمحافظة على
مستويات التوظيف في هذه
المنشآت

إيداع مبلغ يصل إلى ( )6مليارات
ريال لصالح البنوك وشراكت التمويل
لتمكين جهات التمويل (البنوك
وشراكت التمويل) من إعفاء
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من تاكليف برنامج ضمانات تمويل
الصغيرة
المنشآت
قروض
بغرض
(كفالة)
والمتوسطة
المساهمة في تخفيض تلكفة
اإلقراض للمنشآت المستفيدة من
هذه الضمانات خالل العام المالي
2020م ودعم التوسع في
التمويل

دعم رسوم المدفوعات لجميع
المتاجر ومنشآت القطاع الخاص
لمدة ( )3أشهر ،وذلك بقيمة
إجمالية تفوق ( )800مليون
تحمل
خالل
من
ريال،
"المؤسسة" لتلك الرسوم
خدمات
مقدمي
لصالح
المدفوعات المشاركين في
المنظومة الوطنية.

$

قرر البنك الفيدرالي األمريكي عن حزمة مساعدات لدعم االقتصاد للتصدي لمخاطر كورونا الصحية واالقتصادية .تقدر الحزمة بـ  2تريلوين
دوالر أمريكي .الفرق بين الخطة التحفيزية للمملكة العربية والسعودية ،هي ان الخطة السعودية تدعم قطاع األعمال بشلك مباشر بينما
الخطة األمريكية تدعم اإلنفاق من قبل المواطنين بشلك أكبر.

▪
▪
▪
▪

كقروض للمنشآت

$350مليار
الصغيرة
$88مليار لدعم قطاع الطيران
لقطاع الحافالت
$25مليار
والقطارات
اعفاءات ضريبية تغطي  %50من
قيمة رواتب الموظفين للمنشآت
الصغيرة

▪
▪
▪
▪
▪
▪

$150مليار لدعم المنشآت الصحية
$10مليار لوزارة الدفاع لصناعة
المعدات الطبية
$45مليار لهيئة الحماية من األمراض
$11مليار ألبحاث عالج الفايروس
$45مليار للواليات المحتاجة للتدخل
العاجل
$31مليار الستكمال التعليم عن بعد

▪
▪
▪
▪

▪

للقسائم

الشرائية

 $15مليار
المدعومة
 $9.5مليار لدعم الزراعة
 3مليار لمحدودي الدخل من
العائالت
$1,200مساعدة مالية لألفراد ,
$2,400لألزواج و  $500للك طفل.
بشرط ان ال يتعدى الدخل 75000
دوالر سنويا.
السماح للطالب بالتأخر عن القروض
التعليمية لستة أشهر

.

$

التعافي المتأخر (ضمور اقتصادي مؤقت)

▪

حجر منزلي بنطاق واسع .عدم القدرة على التنقل يؤدي الى هبوط

في االنفاق من قبل الشراكت واألفراد حتى الربع الثاني من السنة.
مما يشلك هبوط مؤقت لالقتصاد.

▪

قطاع خدمات التنقل مثل الطيران و المواصالت والسياحة ستكون اكثر
القطاعات تأثرا من األزمة

▪

تكون ضغط على القطاعات المصرفية والتمويلية بسبب اعالن بعض
الشراكت لإلفالس وعدم قدرة البعض على تسديد الديون.

▪

▪
▪

الناتج المحلي العالمي لسنة  2020سيسجل تراجع عن 2019

القطاع المصرفي والتمويلي سيعاني من خسائر كبيرة جدا ،لكن

لن تنجح المحفزات االقتصادية في التصدي لهبوط األسواق.

األثر االقتصادي السلبي كبير و سيشهد االقتصاد عواقب شبيهة
بأزمة  2008وأكثر

معظم اإلجراءات االقتصادية لن تتغلب بشلك اكمل على الخسائر

واألمريكي.

ارتفاع في عدد إعالنات اإلفالس و اقالة موظفين القطاع الخاص

تكون هناك إعالنات افالس في القطاع.

▪

بالضهور في البرع األخير من السنة على االقتصاد األوروبي

سيشهد الطلب انخفاضا حادا بسبب ضمور في االنفاق

بفضل القيم السوقية العالية و إدارة المخاطر الموضوعة حاليا لن

محفزات االقتصاد سيكون تأثيرها ضعيف على االقتصاد بحكم ان

المسجلة في الربع الثاني والثالث من السنة .سيبدأ اثر التعافي

▪

▪
▪
▪

▪

أسعار الفائدة اكنت منخفضة حتى من قبل انتشار الوباء.

▪

نهاية السنة)

باإلماكن إعادة االقتصاد للوضع الطبيعي باتخاذ التدابير الالزمة ابتداء
من الربع الثالث من السنة.

▪

$

عدم التعافي الاكمل من الخسائر (سيتم تسجيل خسائر حتى

انكماش الناتج المحلي العالمي و تأخر التعافي حتى الربع الثاني من
2021
إسنادا الى أبحاث بنك قولدمان ساكس ،المتوقع ان يعاني االقتصاد
األمريكي انكماشا بنسبة  %24في الربع األول من 2020

▪

حماية الموظفين ونشر ثقافة الصحة العامة بينهم.

▪

التأكد من وجود سيولة نقدية عن طريق العمل على تطوير اليات التحصيل والمدفوعات وتخفيض التاكليف وموازنة
.
الصناعة والتوصيل.

▪

ان تكون لدى الشراكت مرونة في التأقلم مع السوق في حال حصول ارتفاع مفاجئ للطلب.

▪

االستثمار في تفعيل قنوات االنترنت للدفع الى تنويع قنوات الدعاية والبيع.

▪

وجود خطة طوارئ ذات سيناريوهات متعددة و خطط تعافي للك خطة طوارئ.

▪

اذا لم تعمل أي من اإلجراءات قد تضطر الشركة الى تغير نموذج عملها بالاكمل

Contact us
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+966 58223 1100
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