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 ادى تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا )COVID-19( فــي ينايــر الماضــي فــي الصيــن الــى رد فعــل متسلســل 
األحــداث االقتصاديــة اثــر علــى العالــم كلــه. وبالنظــر إلــى كون الصين العبا رئيســيا فــي االقتصاد العالمي، 
فــإن انخفــاض انتاجيتهــا يمكــن أن يدفــع االقتصــاد العالمــي إلــى الركــود. و االقتصــاد الســعودي ليــس 
فــي مأمــن مــن مثــل هــذا التأثيــر. لذلــك كان مــن المهــم استكشــاف تأثيــر هــذا الوبــاء علــى القطاعــات 

المختلفــة فــي المملكــة.

• تــم تأكيــد فيــروس الكورونــا ألول مــرة فــي مقاطعــة هوبــي، وباألخــص فــي مدينــة ووهــان. وتمثــل 
المقاطعــة حوالــي 4.5%مــن اجمالــي إنتــاج الصيــن. وتضــررت صــادرات الصيــن بشــدة منــذ ذلــك الحيــن، ممــا 
أدى إلــى تعطــل سالســل التوريــد واالمــداد العالميــة. ويبــدو أنــه ال يوجــد قطــاع آمــن مــن تأثيــر الوبــاء، 

حيــث أغلقــت متاجــر البيــع بالتجزئــة وانهــارت الســياحة وانخفضــت أســعار النفــط بســبب انخفــاض الطلــب.

• علــى عكــس مــا حــدث مــع وبــاء الســارس فــي عــام 2002، فمــن المتوقــع أن يكــون لفيــروس الكورونــا 
تأثيــر أكبــر علــى االقتصــاد. فقــد أصبــح االقتصــاد الصينــي اآلن أكبــر بأربــع مــرات ممــا كان عليــه فــي عــام 
2002، وهــو مــا يمثــل حوالــي %16 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي. عــالوة علــى ذلك، أدت ســرعة 
انتشــار الفيــروس مقارنــة بالســارس إلــى توقــف مفاجــئ فــي االقتصــاد بســبب التداعيــات الصارمــة مــن 

الحكومــات كمحاولــة لوقــف االنتشــار.

التوريــد  سالســل  فــي  رئيســيا  دورا  الصيــن  تلعــب   •
واالمــداد العالميــة، ممــا يعنــي أن إغــالق المحافظــات 
التــي تمثــل 69 % مــن اجمالــي الناتــج المحلــي الصيني 
فــي  الكبــرى  الشــركات  مكونــات  نفــاد  فــي  تســببت 
جميــع أنحــاء العالــم. باإلضافــة الــى ذلــك، كان لإلغــالق 
تأثيــرا مزدوجــا علــى الســياحة العالميــة والطلــب علــى 
النفــط. وبينمــا ينفــق الســياح الصينيــون حوالــي 279 
ــار دوالر أمريكــي علــى الســفر خــارج الصيــن، فــإن  ملي
قيــود الســفر التــي حــدت مــن حركــة 48 مليــون شــخص 

حــدت مــن الطلــب علــى النفــط. 

• وقــد غيــر بنــك جولدمــان ســاكس توقعاتــه إلجمالــي 
الناتــج المحلــي فــي الربــع األول للصيــن إلــى انكمــاش 
ســنوي بنســبة 9 % بدال من نمو بـ 2.5 % في توقعات 
منظمــة  توقعــت  الوبــاء،  تفشــي  وبعــد  ســابقة. 
الناتــج المحلــي  التعــاون االقتصــادي والتنميــة نمــو 
اإلجمالــي بنســبة 4.9 % فقــط )مقارنــة بـــ 6.1 % فــي 
2019(، فــي حيــن خفضــت شــركة اقتصاديــات أكســفورد 
توقعاتهــا للنمــو العالمــي إلــى 2.3 % وهــو أضعــف 

ــذ عــام 2009. نمــو ســنوي من

14 ابريل 2020

النظرة المستقبلية لالقتصاد الكلي العالمي
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لقــد تســبب وبــاء فيــروس الكورونــا فــي الضغــط علــى االقتصــاد الســعودي مــن خــالل ثالثــة محــاور 
رئيســية.

- انخفاض أسعار النفط:
بســبب  كبيــرا  انخفاضــا  النفــط  علــى  الطلــب  شــهد 
التباطــؤ االقتصــادي فــي ظــل تفشــي الوبــاء، وتأثــر 
جزئيــا بعــد تعديــل التصنيــف العالمــي لمؤسســة اس 
انــد بــي ألســعار خــام برنــت إلــى 10 دوالرات فقــط 
 50 حوالــي  والغــاز  النفــط  قطــاع  ويمثــل  للبرميــل. 
% مــن اجمالــي الناتــج المحلــي وحوالــي 70 % مــن 
عائــدات التصديــر. وقــد انخفضــت األســعار بشــكل كبيــر 
بعــد فشــل أوبــك وحلفائهــا فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
لخفــض الكميــات المنتجــة. ففــي 20 مــارس، انخفضــت 
ب  أبريــل  لشــهر  األمريكــي  للخــام  اآلجلــة  العقــود 
2.79 دوالر أمريكــي أو 11.06 % لتســتقر عنــد 22.43 
دوالر أمريكــي للبرميــل. وانخفضــت العقــود اآلجلــة 
لخــام القيــاس العالمــي برنــت ب 1.49 دوالر أمريكــي 
أو 5.2 % ليســتقر عنــد 26.98 دوالر أمريكــي للبرميــل.

المملكــة  فــي  والســفر  الســياحة  قطــاع  ضــرب   -
الســعودية:  العربيــة 

كإجــراء لوقــف انتشــار الوبــاء فــي المملكــة، أوقفــت 
الحكومــة الســعودية الســفر الدولــي إلــى المملكــة 
وفرضــت حظــرا علــى العمــرة. ان هــذا الحظــر يفــرض 
خســارة كبيــرة علــى الســياحة بالســعودية )موســم 
الحــج(، حيــث تســتقبل الســعودية حوالــي 20 مليــون 

ســائح كل عــام ألغــراض دينيــة.

- التقلبات في سوق رأس المال: 
بالنظــر إلــى الحالــة االقتصادية الحاليــة، من المحتمل 
إلــى  الضعيفــة  االئتمانيــات  ذات  الشــركات  تصــل  أال 
ذلــك  إلــى  باإلضافــة  العــام،  هــذا  األســهم  ســوق 
فقــد ســادت حالــة مــن الذعــر منــذ انتشــار الوبــاء داخل 
تــداول و  انخفــاض مؤشــر  انعكســت علــى  الســوق 
مؤشــر داو جونــز الصناعــي مــا يؤكــد أن حالــة الذعــر 

هــذه ال تقتصــر علــى المملكــة وحدهــا.
الكلــي  االقتصــاد  سياســات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الثقــة  إعــادة  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  الداعمــة 
واســتعادة الطلــب، فلــن تتمكــن السياســات الداعمــة 
اإلغــالق  عــن  نجمــت  التــي  االضطرابــات  منــع  مــن 
القســري وقيــود الســفر. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد 
كان لبعض سياســات التيســير النقدي والمالي )مثل 
خفــض أســعار الفائــدة وتوفيــر األمــوال للشــركات( 
اثــرا عكســيا علــى ســوق األســهم. فبــدال مــن توفيــر 
ســلبية  مخاطــر  أي  مــن  لالقتصــاد  آمنــة  وســيلة 
مرتبطــة بانتشــار الفيــروس، فقــد بعثــت برســالة حــول 
مــدى خطــورة الوضــع ممــا زاد مــن التقلبــات فــي 

األســهم.  ســوق 

التأثير على اقتصاد السعودية
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فــي حيــن لــم يأمــن أي قطــاع مــن االضطــراب الناجــم عــن انتشــار الفيــروس، فقــد اختلــف تأثيــر الفيــروس 
علــى القطاعــات المختلفــة لالقتصــاد الســعودي. فقــد اصيبــت بعــض القطاعــات بالشــلل علــى الفــور 
بســبب التداعيــات )بمــا فــي ذلــك قطاعــي التجزئــة والضيافــة( بينمــا أصيــب قطــاع الطاقــة بانخفــاض 
فــي أســعار النفــط وســط انخفــاض الطلــب. فــي الوقــت نفســه، يبــدو أن قطــاع العقــارات لــم يتأثــر بعــد 

باألحــداث الجاريــة.
فــي ظــل االفتــراض بــأن وبــاء فيــروس كورونــا هــو حالــة قصيــرة المدى، تمكنا مــن تقدير التأثيــر المحتمل 

علــى االقتصــاد الســعودي لكل قطاع.

قطاع الطاقة:
بعــد فشــل اتفــاق منظمــة أوبــك وحلفاؤهــا علــى 
إمــدادات  فــي  كبيــرة  زيــادة  اإلنتــاج، حدثــت  خفــض 
النفــط مــن الســعودية وروســيا. ومــع ارتفــاع اإلنتــاج 
فــي ســوق متســم بمعــروض زائــد )ال ســيما وســط 
فمــن  الوبــاء(  بســبب  العالمــي  الطلــب  انخفــاض 
اإلنصــاف أن نســتنتج أن قطــاع الطاقــة يواجــه اصعــب 
فتراتــه منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. العالــم حاليــا 
للمــرة  دوالرا   20 ل  مســاويا  نفــط  برميــل  يشــهد 

األولــى منــذ حوالــي 20 عامــا.

وبحســب مــا ورد فقــد شــهد اســتهالك النفــط أول 
انكمــاش لــه منــذ عــام 2009 بســبب القيــود الصارمــة 
فــي  الرئيســية  اإلغــالق  وعمليــات  الســفر  علــى 
مختلــف البلــدان كمحاولــة لوقــف انتشــار الفيــروس. 
المتوقــع  فمــن  الدوليــة،  الطاقــة  لوكالــة  ووفقــا 
انخفــاض الطلــب العالمــي علــى النفــط بمقــدار 1.1 
مليــون برميــل فــي اليوم خالل هــذا العام، بافتراض 
العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي فــي النصــف الثانــي 
مــن هــذا عــام. وقــد انخفــض الطلــب الصينــي بمقدار 
1.8 مليــون برميــل فــي اليــوم علــى أســاس ســنوي 
بينمــا انخفــاض الطلــب العالمــي بمقــدار 2.5 مليــون 

برميــل فــي اليــوم.

أرامكــو  أعلنــت  الســلبية،  التطــورات  لهــذه  ونتيجــة 
فــي  الرأســمالية  النفقــات  لخفــض  خطتهــا  عــن 
محاولــة لتخفيــف تأثيــر ظــروف الســوق المتدهــورة. 
العمالقــة  النفــط  شــركة  قيمــة  أن  بالذكــر  جديــر 
تراجعــت مــن 2 تريليــون دوالر أمريكــي فــي ديســمبر 
إلــى 1.6 تريليــون دوالر أمريكــي، عــالوة علــى ذلــك، 
يتــم تداولهــا حاليــا عنــد 30.6 ريــال ســعودي )اعتبــارا 
مــن 1 أبريــل(، وهــو أقــل مــن ســعر االكتتــاب العــام  

األولــي بقيمــة 32.0 ريــال ســعودي.

لقطــاع  القصيــر  المــدى  علــى  التوقعــات  تــزال  ال 
الطاقــة مقلقــة حيــث يســتمر الطلــب فــي االنخفــاض 
انتشــار  مــن  للحــد  التنظيميــة  القيــود  ضــوء  فــي 
فيــروس الكورونــا. عــالوة علــى ذلــك، مــن المتوقــع 
أن تظــل أســعار النفــط تحــت الضغــط مــع زيــادة إنتــاج 

الســعودية وروســيا واإلمــارات.
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قطاع الخدمات االستهالكية:
تلقــت صناعــة الضيافــة والســياحة اقــوى ضربــة لهــا منــذ عــام 2009. وبحســب مــا زعــم أنــه بســبب وبــاء 
فيــروس الكورونــا، اضطــرت شــركات النقــل ان تســرح بعــض مــن موظفيهــا وتســتعد للخســائر الهائلــة 
المتوقعــة. فــي غضــون ذلــك، أعلنــت الحكومــة الســعودية حظــر الســفر لجميــع الرحــالت الدوليــة ابتــداء 
ــارا مــن 21 مــارس. إن االضطــراب الحــادث فــي موســم الحــج )مــع  مــن 15 مــارس والرحــالت الداخليــة اعتب
العلــم أنــه يؤديــه حوالــي 18 مليــون مســلم كل عــام( ســيترجم إلــى خســائر فادحــة فــي قطاعــي 

الضيافــة والســياحة فــي النصــف األول مــن عــام 2020.

تعــد مجموعــة الحكيــر ومجموعــة ســيرا القابضــة وشــركة التمويــن ضحايــا رئيســيين لقيــود الســفر. 
وكونهــا شــركة تــدر 70 % مــن عائداتهــا مــن خدمــات التمويــن علــى متــن الطائــرات، مــن المتوقــع أن 
تعانــي شــركة التمويــن بشــكل كبيــر بالتــوازي مــع صناعــة خطــوط الطيــران. وقــد أعلنــت الشــركة عــن تأخيــر 
فــي أقســاط توزيعــات األربــاح عــن الربــع الرابــع لعــام 2019 للحفــاظ علــى رصيدهــا النقــدي بســبب عــدم 

ــل. االســتقرار المقب

وتعانــي الحكيــر مــن منافســة شــديدة فــي العاميــن الماضييــن ممــا أدى إلــى خســائر. تبــدو النظــرة 
العامــة لشــركة الحكيــر غامضــة بعــض الشــيء بالنظــر إلــى أن الشــركة تولــد 50 % مــن إيراداتهــا مــن 
خدمــات الضيافــة، والجــزء األكبــر مــن نســبة 50 % األخــرى يأتــي مــن أماكــن الترفيــه، التــي أعلنــت الشــركة 

عــن إغالقهــا مؤخــرا.

وبالمثــل تواجــه ســيرا رياحــا معاكســة فــي النصــف االول مــن هــذا العــام كونهــا فــي قلــب القطــاع 
المتضــرر )حيــث تقــدم خدمــات حجــز التذاكــر وخدمــات حجــز الفنــادق(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة 
تحقــق 40 % مــن إيراداتهــا مــن خدمــات بيــع تذاكــر الطيــران وحوالــي 11 % مــن حجــوزات الفنــادق. فــي 
حيــن أن دور تحصــل علــى مــا يقــرب مــن 80 % مــن إيراداتهــا مــن العمليــات الفندقيــة، حيــث تديــر 65 % 
مــن الغــرف فــي مكــة المكرمــة، وهــي وجهــة ســنوية ألكثــر مــن 18 مليــون حــاج فــي الظــروف العاديــة.

ــا أيضــا، فقــد أعلنــت لجــام  ولــم تســتطع مراكــز اللياقــة البدنيــة التملــص مــن تداعيــات فيــروس الكورون
ســبورتس عــن إغــالق جميــع مراكــز اللياقــة البدنيــة الخاصــة بهــا، ومــن المتوقــع أن تؤخــر النفقــات الغيــر 

ضروريــة باإلضافــة الــى وقــف االنفــاق الرأســمالي للمحافظــة علــى مركــز الســيولة النقديــة حتــى
تستأنف عملياتها.

المصدر: شركة سميث لألبحاث في مجال السياحة
 لــم يظهــر تأثيــر فيــروس الكورونــا بالكامــل فــي فبرايــر 2020 علــى صناعــة الضيافــة نظــرا لقيــود الســفر 

المتزايــدة بــدءا مــن نهايــة فبرايــر 2020.
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قطاع األغذية والبيع بالتجزئة:

علــى وشــك رؤيــة ريــاح معاكســة كبيــرة علــى خلفيــة 
عــدم  مــن  الرغــم  علــى  األخيــر  التنظيمــي  التصعيــد 
وجــوده علــى رأس قائمــة القطاعــات األكثــر حساســية 

المــرض. تفشــي  بعــد 
بطريقتيــن  التجزئــة  قطــاع  علــى  الفيــروس  أثــر  وقــد 
رئيســيتين. االولــى فــي جانــب العــرض فقــد كان هنــاك 
خلــل كبيــر فــي سالســل التوريد )بســبب اإلغالق الرئيســي 
للصناعــات التحويليــة فــي الصيــن(، ممــا أثــر علــى واردات 
فــي  تمثلــت  واالخــرى  وجريــر.  إكســترا  مثــل  الشــركات 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
)والتــي  المملكــة  فــي  الفيــروس  انتشــار  الحتــواء 
شــملت اإلغــالق الكامــل للمراكــز التجاريــة( وإغــالق دور 
الســينما وعمليــات توصيــل الطلبــات فقــط مــن المطاعــم 

والمقاهــي.
هــذه المقاييــس تغيــر بشــكل كبيــر مــن الحركــة المروريــة 
للمســتهلكين بالمــوالت فــي مراكــز التســوق ودفعهــا 
إلــى الصفــر، ممــا ادى فــي النهايــة إلــى إغــالق المتاجــر 
لســاكو وإكســترا و جريــر والزوردي حيــث تعمــل متاجرهم 

فــي مراكــز التســوق.
جميــع  أغلقــت  حيــث  أبعــد،  خطــوة  جريــر  خطــت  وقــد 
متاجرهــا فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك تلــك الموجــودة 
أمــا شــركة إكســترا هــي األكثــر  التســوق.  خــارج مراكــز 
مرونــة فــي ظــروف اإلغــالق الحاليــة، نظــرا ألن 10 % فقط 
مــن متاجرهــا تــم إغالقهــا مقارنــة ب 44 % لشــركة ســاكو 

وحوالــي 85 % لشــركة جريــر، وفقــا ألحــدث إفصــاح.
علــى الرغــم مــن أن اغــالق المتاجــر تترجــم إلــى انخفــاض 
بالتجزئــة،  البيــع  شــركات  مــع  أنــه  إال  االيــرادات،  تدفــق 
خســارة  مــن  بــدال  الطلــب  فــي  تأخــر  مجــرد  األمــر  فــإن 
فتــح  إعــادة  بعــد  المبيعــات  ترتفــع  أن  نتوقــع  كاملــة. 
مراكــز التســوق، حيــث ســتتمكن الشــركات مــن تعويــض 
الصحــي.  الحجــر  فتــرة  خــالل  توقفــت  التــي  المبيعــات 
الوضــع  يحــول  أن  المتوقــع  مــن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
أهميــة  إلــى  بالتجزئــة  البيــع  شــركات  انتبــاه  الحالــي 
وقيمــة  اإللكترونيــة  للتجــارة  القويــة  التحتيــة  البنيــة 
الحفــاظ علــى األعمــال التجاريــة. مــن الواضــح أنــه بينمــا 
يكافــح معظــم بائعــي التجزئــة للنجــاة مــن الغــرق، تتمتــع 
إكســترا بفرصــة كبيــرة لالســتفادة مــن موقعهــا القــوي 
فــي التجــارة اإللكترونيــة، والــذي يجــب أن يكــون فائــدة 

للمبيعــات. كبيــرة 
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الــذي كان  بذعــر،  التخزيــن والشــراء  الكورونــا  انتشــار وبــاء فيــروس  تجــاه  الشــائعة  الفعــل  مــن ردود 
شــريان الحيــاة لقطــاع األغذيــة والمشــروبات فــي وقــت االتجــاه الهابــط العــام. قــد تكــون شــركات بيــع 
المــواد الغذائيــة والمشــروبات بالتجزئــة أو المنتجــة )بمــا فــي ذلــك أســواق العثيــم ومراعــي وســدافكو 
ــادة  ــر بســبب الزي ــا علــى المــدى القصي ــرا إيجابي ــة التــي شــهدت تأث وصافــوال( مــن بيــن الشــركات القليل

المتوقعــة فــي حجــم الســلة فــي الربــع األول مــن عــام 2020. وفــي الوقــت نفســه، قطــاع التجزئــة.

تحليل القطاعات
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قطاع الضيافة:
المتخــذة  بالتدابيــر  كبيــر  بشــكل  الضيافــة  قطــاع  تأثــر 
الجويــة  الرحــالت  حظــر  مــع  المــرض.  تفشــي  الحتــواء 
الدوليــة مــع تعليــق الحــج والعمــرة، لــم يكــن لــدى قطــاع 
الضيافــة شــبكة أمــان خــالل تفشــي الوبــاء. ســوف تتأثــر 
العقــارات وصناديــق االســتثمار العقــاري ذات المحافــظ 
قطــاع  فــي  وخاصــة  والمدينــة،  مكــة  فــي  المتركــزة 
الضيافــة بشــكل ســلبي فــي عــام 2020 حيــث تعتمــد 
مصــادر اإليــرادات علــى معــدالت اإلشــغال فــي الفنــادق. 
جبــل عمــر و طيبــة لالســتثمار مــن بيــن الشــركات التــي 
مــن المتوقــع أن تكــون األكثــر معانــاة خــالل هــذا الوبــاء، 
حيــث تأثــرت أنشــطتها بالفعــل مــن خــالل االنخفــاض الكبيــر 
فــي معــدالت اإلشــغال فــي فنادقهــم. وبالمثــل، فمــن 
المتوقــع أيضــا أن تعانــي صناديــق االســتثمار العقــاري 
الضيافــة.  عقــارات  مــن  كبيــرة  نســبة  علــى  المحتويــة 
أعلنــت جــدوى الحرميــن )93 % نســبة عقــارات الضيافــة 
نظــرا  الفندقيــة،  اإليجــار  عقــود  تعليــق  بمحفظتهــا( 
تأميــن  حتــى  أن  يثبــت  الــذي  األمــر  الوضــع،  لطبيعــة 
عقــود طويلــة األجــل ال يكفــي لدعــم صناديــق االســتثمار 
العقــاري خــالل انخفــاض مفاجــئ فــي الطلــب. كمــا تديــر 
اســتضافة  هــو  وحيــد  لغــرض  عقاراتهــا  ريــت  المشــاعر 
الحجــاج. وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة لــم تعلــن عــن أي 

تعليــق للعقــود حتــى اآلن، إال أنــه
ليس سيناريو بعيد المنال. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فمــن المقــرر أن يرتــد قطــاع الضيافــة 
العقاريــة  القطاعــات  مــن  أســرع  بشــكل  أخــرى  مــرة 
األخــرى بمجــرد انتهــاء الحجــر الصحــي، بشــكل رئيســي 
حيــث يتوقــع مــن الســياح المســلمين اســتئناف الحــج فــي 

أقــرب وقــت ممكــن.
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قطاع العقارات 
صناديق االستثمار العقاري وإدارة  العقارات وتطويرها

يبــدو أن صناعــة العقــارات هــي الصناعــة األقــل تأثــرا خــالل جائحــة وبــاء فيــروس الكورونــا، ولكــن مــن 
المرجــح أن يكــون هــذا علــى المــدى القصيــر. حيــث ينطبــق نمــط التأثيــرات المختلفــة علــى القطاعــات 
الفرعيــة المختلفــة علــى قطــاع العقــارات أيضــا. فــي حيــن أن العقــارات وصناديــق االســتثمار العقــاري 
التــي تركــز بشــكل كبيــر علــى الضيافــة أو العقــارات التجاريــة هــي األكثــر تأثــرا، فمــن المحتمــل أن تشــهد 
القطاعــات الفرعيــة مثــل المكاتــب والعقــارات الســكنية تحــوال طويــل األمــد فــي الطلــب مــن أجــل تلبيــة 

ــاء. ــا بســبب الوب الــذوق المطــور و المتغيــر حديث

المكاتب
مــع تشــجيع المزيــد مــن الموظفيــن علــى العمــل مــن المنــزل، كوســيلة لوقــف انتشــار فيــروس الكورونــا، 
يشــهد أصحــاب العمــل فــي الوقــت نفســه إمكانيــة التخلــص مــن المســاحات المكتبيــة الكبيــرة فــي 
محاولــة للحــد مــن النفقــات العامــة. إذا اســتنتج أصحــاب العمــل أن إنتاجيــة موظفيهــم هــي نفســها 
أثنــاء عملهــم مــن المنــزل، فمــن المحتمــل أن يســتثمرون فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة لدعــم االتصال 
فــي بيئــة العمــل خــارج العمــل. ومــع ذلــك، يمكــن أن يتحــول الطلــب علــى المكاتــب مــن مكاتــب كبيــرة 
إلــى مكاتــب أصغــر وأكثــر تقدمــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة وذات بصمــة مســاحة أصغــر. يمتلــك صنــدوق 
ســدكو ريــت أعلــى نســبة تعــرض لقطــاع المكاتــب، حيــث تمثــل المكاتــب 33 % مــن محفظــة الصنــدوق. 
والالعبــون الرئيســيون اآلخــرون فــي هــذا القطــاع هــم الراجحــي ريــت ) 29 %( و درايــة ريــت ) 25 %( و 

جــدوى الســعودية ريــت )%18(.

تحليل القطاعات
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القطاعين التجاري والترفيهي
العقــاري  للقطــاع  الرئيســي  الشــاغل  يتمثــل 
فيــروس  تداعيــات  فــي  والتجزئــة  التجــاري 
المملكــة.  قبــل  مــن  المفروضــة  الكورونــا 
وتشــمل هــذه النتائــج اإلغــالق الكامــل لجميــع 
مراكــز  فــي  الترفيــه  وأماكــن  المتنزهــات 
علــى  مباشــر  تأثيــر  لــه  كان  ممــا  التســوق، 
اإليــرادات المتولــدة مــن متاجــر البقالــة ومراكــز 
ومراكــز  بالتجزئــة  البيــع  ومحــالت  التســوق 

التســوق.

غالبية صناديق االستثمار العقاري 
لديهــا عقــود طويلــة األجــل مــع المســتأجرين 
ــر المســبوقة  )ولكــن بالنظــر إلــى الطبيعــة غي
للوضــع( قــد يكــون تعليــق العقــود ســيناريو 
النتائــج  تكــون  أن  المتوقــع  ومــن  محتمــل. 
الماليــة لعــام 2020 مخيبــة لآلمــال، خاصة في 
حالــة اإلغــالق المطــول للمحــالت، ومــع ذلــك، 
الغذائيــة  المــواد  علــى  الطلــب  ينخفــض  لــن 
النفســية  الحالــة  لكــن  األخــرى.  واألساســيات 
بالمســتهلكين  الخــاص  الطلــب  توجــه  التــي 
الذيــن  األشــخاص  عــدد  زاد  كلمــا  ســتتغير. 
يعتمــدون علــى التســوق عبــر اإلنترنــت، زادت 
مخاطــر المتاجــر الملموســة. فحينهــا ســيتعين 
علــى مالكــي المتاجــر اســتيعاب المســتهلك 
عبــر اإلنترنــت وبالتالــي مراعــاة أحجــام المتاجــر 
عنــد تصميــم  التســليم  وتخطيطاتهــا ونقــاط 

المتاجــر 

السكني:
يبــدو أن قطــاع العقــارات الســكنية هــو األكثــر دفاعيــة فــي قطــاع العقــارات، ألنــه مــن غيــر المحتمــل أن 
يتأثــر علــى الفــور بالنظــر إلــى طبيعــة عقــوده. ويتمثــل الشــاغل الرئيســي فــي حالــة اإلغــالق المطــول 
لألعمــال، والــذي يمكــن أن يــؤدي فــي النهايــة إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة. حيــث ســيكون المقيميــن 
أول مــن يغــادر المملكــة. إن رحيــل عــدد كبيــر مــن الوافديــن مــن شــأنه أن يقلــل بشــكل كبيــر مــن الطلــب 

علــى العقــارات الســكنية، خاصــة فــي فئــة الشــقق الصغيــرة.

مــن منظــور شــركات صناديــق االســتثمار العقــاري، يعــد اإلســكان ضروريــا )حيــث انــه يعتبــر المــالذ العقــاري 
اآلمــن(. ســتظل صناديــق االســتثمار العقــاري ذات التركيــز العالــي للعقــارات الســكنية فــي محافظهــا، 
بمــا فــي ذلــك جــدوى الســعودية ومشــاركة ريــت، دفاعيــة فــي الوقــت الحالــي. ومــع ذلــك، إذا تفاقــم 
تفشــي المــرض واغــرق االقتصــاد فــي ركــود، )ممــا أثــر علــى دخــل المســتهلكين( فانــه حينهــا حتــى 

القطــاع الســكني ال يعتبــر كحصــن آمــن.

ومــن جانــب إيجابــي اخــر، فقــد تدفــع أســعار الفائــدة المتدنيــة المزيــد مــن النــاس إلــى االندفــاع إلــى 
االقتــراض لغــرض الرهــن العقــاري أو شــراء العقــارات مــن أجــل تأميــن الحصــول علــى معــدالت منخفضــة 

لــم تحــدث مــن قبــل.
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القطاع الصحي
كان االنتشــار الســريع للوبــاء فــي إيطاليــا عالمــة تحذيــر 
للعالــم أجمــع، ممــا دفــع المملكــة إلــى اتخــاذ العديــد 
مــن االحتياطــات لمواجهــة الفيــروس. ومــع ذلــك، فانــه 
نظــرا ألن فيــروس الكورونــا يشــكل خطــرا أكبــر علــى كبــار 
الســن والذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عامــا واألشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة )مثــل مــرض الســكري 
وضغــط الــدم( فمــن المتوقــع أن يكــون التأثيــر علــى 
المملكــة قليــل نســبيا حيــث تبلــغ نســبة مــن هــم فــوق 
ال 60 عامــا 5.5 % فقــط مــن التعــداد اإلجمالي للســكان.

علــى الرغــم مــن اســتفادة القطــاع الصحــي مــن انتشــار 
الحــال  هــو  هــذا  ليــس  فإنــه  والفيروســات،  األوبئــة 
بالنســبة النتشــار فيــروس الكورونــا ونتوقــع أن يكــون 
ــرا محــدودا علــى األداء المالــي  النتشــار الفيــروس تأثي

لقطــاع الصحــة.

ــا لــم يتــم اكتشــافه بعــد. ولذلــك لــن يتمكــن القطــاع  يرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن عــالج فيــروس الكورون
الصحــي مــن االســتفادة مــن بيــع األدويــة المضــادة للفيروســات. الفرصــة الوحيــدة للشــركات العاملــة 
فــي هــذا القطــاع هــي زيــادة إنتاجهــا مــن القفــازات الطبيــة واألقنعــة واألدويــة، ممــا يســاعد علــى منــع 
انتشــار الفيــروس. لذلــك، نتوقــع تحســنا طفيفــا فــي إيــرادات قســم المســتحضرات الصيدالنيــة مــن بيــع 
األدويــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2020. تجــدر اإلشــارة إلــى أن مبيعــات المســتحضرات الصيدالنيــة 

مثلــت 18.8 % مــن إجمالــي اإليــرادات للقطــاع فــي عــام 2019.

عــالوة علــى ذلــك )كمــا نصحــت وزارة الصحــة الســعودية( ينصــح المرضــى الذيــن يعانــون مــن األعــراض 
بعــزل أنفســهم وتجنــب زيــارة المستشــفيات لتجنــب انتشــار الفيــروس. وبنــاء علــى ذلــك، يتوقــع مــن 
المرضــى بشــكل عــام تأجيــل زياراتهــم إلــى العيــادات الخارجيــة كإجــراء وقائــي. ونتوقــع تباطــؤ نســبي 

فــي أداء خدمــات العيــادات الخارجيــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2020.
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قطاع البنوك
ــر األداء المالــي للقطــاع المصرفــي  حتــى اآلن، لــم يتأث
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بتفشــي فيــروس 
كورونــا. تظــل المؤشــرات الماليــة للقطــاع بأكملــه قويــة 
ومســتقرة. علــى ســبيل المثــال، وصلــت نســبة كفايــة 
رأس المــال )معــدل النمــو الســنوي المركــب( إلــى 19.4 
%، فــي حيــن أن النســبة المطلوبــة وفقــا لـــ )بــازل 3 ( ال 

تقــل عــن %10.5.
ومــع ذلــك، فــي وقــت التباطــؤ الشــديد فــي االقتصــاد، 
النقــد  مؤسســة  علــى  الســعودي  االقتصــاد  يعتمــد 
العربــي الســعودي )ســاما( لتعزيــز االســتقرار المالــي 
الخــاص فــي إطــار دعــم جهــود  ودعــم نمــو القطــاع 
الدولــة لمحاربــة فيــروس الكورونــا والحــد منــه. أعلنــت 
تخفيــض  عــن  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 
 75 و   50 بمقــدار  العكســي  والريبــو  الريبــو  معــدالت 
معــدل  وصــل  وبذلــك  التوالــي.  علــى  أســاس  نقطــة 
الريبــو إلــى 100 نقطــة أســاس، بينمــا بلــغ معــدل الريبــو 

العكســي 50 نقطــة أســاس. جــاء قــرار مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي بعــد إعــالن البنــك الفيدرالــي 
األمريكــي تخفيــض ســعر الفائــدة بيــن صفــر و 25 نقطــة 
أســاس، وهــو نفــس الســعر الــذي تــم تحديــده خــالل 

األزمــة الماليــة لعــام 2008.

عــالوة علــى ذلــك، أعلنــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي عــن دعمهــا للقطاع الخــاص، وخاصة قطاع 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بمبلــغ 13.3 مليــار دوالر أمريكــي ) 50 مليــار ريــال ســعودي( لمواجهــة 
اآلثــار االقتصاديــة المتوقعــة بســبب فيــروس كورونــا. كمــا خصصــت 800 مليــون ريــال ســعودي لصالــح 
جميــع المتاجــر ومرافــق القطــاع الخــاص لدعــم معامــالت نقــاط البيــع والتجــارة اإللكترونيــة. وأخيــرا، 
تعمــل المؤسســة حاليــا علــى التنســيق مــع البنــوك لتســهيل المدفوعــات للشــركات التــي تأثــرت ســلبا 

باتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة فــي المملكــة.
بســبب التطــورات الســلبية للجائحــة وتأثيرهــا علــى االقتصــاد، هنــاك احتمــال كبيــر لعــدم قــدرة القطــاع 
الخــاص علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــوك، ممــا ســيؤثر ســلبا علــى ســيولة البنــوك، ويزيــد مــن نســبة 
القــروض المتعثــرة. ومــع ذلــك، فانــه نظــرا لمعــدل النمــو الســنوي المركــب وجهــود الحكومــة لتحفيــز 
االقتصــاد، فــإن جميــع البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية لديهــا القــدرة على امتصــاص الصدمات 

فــي القطــاع المصرفــي.

تحليل القطاعات
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 ال تــزال مــدة وجــود فيــروس الكورونــا غيــر معروفــة، ومــع ذلــك فــإن تأثيــر الوبــاء الحالــي مؤكــد حيــث 
أنــه يدفــع االقتصــاد العالمــي إلــى الركــود. كلمــا طالــت فتــرة التعليــق االقتصــادي، كلمــا كان التعافــي 
أكثــر صعوبــة لجميــع القطاعــات، حيــث ســتقل إيــرادات الشــركات بشــكل أســرع مــن مثيلتهــا فــي خفــض 

تكاليفهــا.

فــي حيــن أن انتعــاش القطــاع ســيختلف اعتمــادا علــى نــوع الصناعــات التــي يســتلزمها كل قطــاع، فــال شــك 
فــي أن الوضــع الحالــي ســيعيد توجيــه تفاعــل المســتهلك بشــكل دائــم مــع االقتصــاد، ممــا يشــكل تحــوال 

غيــر مســبوق فــي الطلــب وهــو مــا ســيؤثر حتمــا علــى جميــع القطاعــات.

ان الحكومــات والبنــوك المركزيــة تعمــل جاهــدة علــى التخفيــف مــن التداعيــات االقتصاديــة للوبــاء مــن 
خــالل حــزم الدعــم المالــي والنقــدي التــي تبلــغ قيمتهــا عــدة تريليونــات مــن الــدوالرات لمنــع التخلــف عــن 
ســداد الديــون واإلفــالس وفقــدان الوظائــف. ومــع ذلــك، فــإن الطبيعــة غيــر المســبوقة لهــذا الركــود 
تجعــل االســتجابة الفوريــة لألســواق لهــذه السياســات معقــدة. فبــدال مــن إنفــاق المــال لجعــل النــاس 
يعملــون ويســتهلكون مــرة أخــرى، تحتــاج البلــدان إلــى تحفيــز العمــال غيــر األساســيين للبقــاء فــي المنــزل 

ألن احتــواء االنتشــار )فــي هــذه المرحلــة( هــو الطريقــة الوحيــدة إلنقــاذ االقتصــاد بشــكل فعــال.

ومــع ذلــك، بعــد أن يهــدأ الحجــر الصحــي القســري فــي جميــع أنحــاء العالــم ويتــم ايجــاد عــالج، ســيكون 
انتعــاش القطاعــات تدريجيــا ولكــن هنــاك بعــض القطاعــات والتــي ســترتد بشــكل أســرع مــن غيرهــا.

مرحلة التعافي )ما بعد فيروس الكورونا(

قطاع الطاقة: 
هــو العمــود الفقــري لالقتصــاد، مــع اســتئناف المزيــد مــن المصانــع للعمليــات والمطــارات مفتوحــة 
للســفر، ســوف ينتعــش الطلــب علــى النفــط ممــا يدعــم بشــكل كبيــر انتعــاش قطــاع الطاقــة. ومــع ذلــك، 
نظــرا للوضــع الحالــي الســتمرار تصعيــدات فيــروس الكورونــا )ممــا يعكــس اســتمرار انخفــاض الطلــب علــى 
ــاج قبــل يونيــو )عندمــا تتــم إعــادة جدولــة  النفــط(، هــذا إلــى جانــب احتمــال انخفــاض اتفــاق خفــض اإلنت
أوبــك لالجتمــاع(، فمــن المتوقــع أن يواجــه قطــاع النفــط تحديــات كبيــرة مســتقبال، والتــي قــد تســتغرق 

ســنوات للتعافــي منهــا.

قطاع الخدمات االستهالكية: 
مــن غيــر المحتمــل أنــه بمجــرد رفــع حظــر الســفر سيســتأنف األشــخاص خطــط الســفر تلقائيــا. لذلــك، مــن 
غيــر المتوقــع أن يرتفــع الطلــب علــى الضيافــة مباشــرة بعــد انتهــاء فتــرة الحجــر الصحــي. ان فقــد الكثيــر 
مــن النــاس وظائفهــم وتخزينهــم للمــواد الغذائيــة خــالل انتشــار الوبــاء )ممــا سيتســبب فــي ضغــط علــى 
الوضــع المالــي لألفــراد( ممــا اجبرهــم علــى خفــض نفقــات الترفيــه الخاصــة بهــم. ومــع ذلــك، بالنظــر 
إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الســياحة الدينيــة )والتــي تعتبــر مصــدر 
ايــرادات مهــم لقطــاع الضيافــة فــي المملكــة( حيــث ســيكون الســياح الدينيــون حريصيــن علــى اســتئناف 

خططهــم للعمــرة بمجــرد الســماح لهــم بذلــك.

قطاع األغذية والبيع بالتجزئة: 
 اســتفاد قطــاع لنتــاج األغذيــة وتجــارة التجزئــة مــن الذعــر الشــرائي وتخزيــن األغذيــة خــالل جائحــة فيــروس 
الكورونــا، وهــو مــا ســيعمل علــى دعــم ارقــام إيــرادات و صافــي األربــاح للشــركات عندمــا يعــود الطلــب 
الــى فتــرة مــا قبــل انتشــار الوبــاء. مــن ناحيــة أخــرى، لــن تتمكــن المطاعــم مــن تعويــض خســارة الطلــب 
أثنــاء الوبــاء، ولكــن مــن المتوقــع أن يتعافــى الطلــب بشــكل كبيــر بعــد افتتــاح مراكــز التســوق مــرة أخــرى.

مــن المرجــح أن يكــون بائعــي التجزئــة للســلع غيــر الضروريــة )مثــل المالبــس واإللكترونيــات( قادريــن علــى 
تعويــض ضعــف الطلــب أثنــاء انتشــار الوبــاء، ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو أنــه مــن المتوقــع أن يحــول تجــار 
التجزئــة تركيزهــم علــى التوســع إلــى االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة للتســوق عبــر اإلنترنــت، كمــا كان تجــار 
التجزئــة الذيــن لديهــم منصــات قويــة للتجــارة اإللكترونيــة أكثــر مرونــة واالقــل تأثــرا فــي وقــت ضعــف 

الطلــب.

تحليل القطاعات
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مرحلة التعافي )ما بعد فيروس الكورونا(

قطاع العقارات: 
إن انتعــاش بعــض القطاعــات العقاريــة الضمنيــة يعتمــد بشــدة علــى مــدة وجــود الوبــاء. ومــن المتوقــع 
أن تتعافــى الشــركات العقاريــة المتخمــة بالعقــارات التجاريــة بشــكل أبطــأ نســبيا مــن الشــركات التــي تركــز 
علــى عقــارات الضيافــة. ومــع ذلــك فقــد يــؤدي إغــالق المتاجــر لفتــرات طويلــة إلــى خســائر فادحــة بســبب 

إنهــاء عقــود االيجــارات الخاصــة بعقــارات صناديــق االســتثمار العقــاري.

عــالوة علــى ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الطلــب علــى العقــارات المكتبيــة قــد ال يتأثــر علــى المــدى القصيــر 
ــة.  ــة األجــل، فمــن المتوقــع حــدوث تحــول فــي نوعيــة المكاتــب المطلوب بســبب طبيعــة عقودهــا طويل
ومــن الجديــر بالذكــر أن برامــج التحفيــز التــي تدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات المتعثــرة 

يجــب أن تســاعد أيضــا فــي مرونــة وتحســن قطــاع المكاتــب.
مــن المتوقــع أن يتعــرض القطــاع الســكني لمخاطــر منخفضــة نســبيا علــى المــدى القصيــر، ولكــن إذا 
اســتمرت األزمــة فقــد يــؤدي انخفــاض الطلــب مــن المقيميــن بالمملكــة إلــى تــرك فجــوة فــي الســوق 

يصعــب التعافــي منهــا.

قطاع الرعاية الصحية: 
يعتمــد التعافــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة بشــكل كبيــر علــى اكتشــاف عــالج لفيــروس الكورونــا. نتوقــع 

أن يكــون عــالج الفيــروس مفيــدا بشــكل كبيــر للقطــاع مــن حيــث مبيعــات األدويــة.

القطاع المصرفي: 
ألن القطــاع المصرفــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خاضــع لقوانيــن صارمــة، فانــه حتــى بعــد احتــواء 
الفيــروس وانتعــاش األعمــال التجاريــة مــن المتوقــع أن تســتمر مخاطــر الهبــوط فــي القطــاع المصرفــي.

إن األداء المالــي للقطــاع المصرفــي مرتبــط بأســعار الفائــدة فــي االقتصــاد، والتــي مــن المتوقــع أن 
تســتمر عنــد مســتوياتها المنخفضــة علــى المــدى القصيــر حتــى يتــم اســتعادة االســتقرار االقتصــادي.

القيمةالمؤشر

25 نقطة أساسمعدل فائدة البنك الفيدرالي األمريكي

75 نقطة أساسمعدل الريبو السعودي

1.7 %معدل التضخم السعودي )ابريل(

42.4مؤشر مديري المشتريات الصناعي )مارس(

7.0 %اجمالي الناتج المحلي العالمي )النصف األول 2020 تقديري(

تحليل القطاعات
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إخالء المسؤولية: 

المــواد والتقاريــر المنشــورة هــي لغــرض المعلومــات العامــة فقــط، وال ينبغــي اعتبارهــا توصيــة لشــراء 
او بيــع أي ورقــة ماليــة، علمــا انــه قــد تــم اســتخالص هــذه المعلومــات مــن مصــادر يعتقــد انهــا موثوقــة، 
وقــد بذلــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار اقصــى جهــد للتأكــد مــن ان محتــوى المعلومــات المذكــورة صحيحــة 
ودقيقــة، ومــع ذلــك شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تضمــن وال تتعهــد بــان هــذه المعلومــات كاملــة وخاليــة 
مــن االخطــاء. شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تضمــن اداء أي اســتثمار وان عوائــد االوراق الماليــة فــي حــال 
وجودهــا مــن الممكــن ان تتذبــذب، و جميــع االســتثمارات عرضــه لمخاطــر الخســارة او احتماليتهــا و قــد 
يــؤدي ذلــك الــى اســتقطاع جــزء او كامــل راس المــال المســتثمر لدفــع تلــك العوائــد، و عليــه مــن الممكــن 
ان تكــون المبالــغ المســتردة مــن راس المــال المســتثمر اقــل او قــد ال يكــون هنالــك مبالــغ مســترده لــراس 
المــال المســتثمر، وهنالــك اوراق ماليــة غيــر قابلــة للتحويــل الفــوري الــى ســيولة ، كمــا ان بعــض االوراق 
الماليــة تتعامــل بالعمــالت االجنبيــة، و قــد ينتــج عــن التغيــرات فــي اســعار هــذه العمــالت تأثيــرات ايجابيــة 
او ســلبيه علــى قيمــة الورقــة الماليــة. ان أي تقييــم ألداء اســتثمار ســابق ليــس مؤشــرا او ضمانــا لــألداء 
 فــي المســتقبل، وهــذه 

ً
المســتقبلي، وال تضمــن الشــركة بــأن هــذا األداء ســيتكرر أو ســيكون مماثــال

المنتجــات قــد ال تكــون مناســبه لجميــع المســتثمرين، ولذلــك يستحســن طلــب مشــورة متخصصــة مــن 
مستشــارك المالــي والقانونــي الخــاص بــك قبــل الشــروع باالســتثمار فــي االوراق الماليــة. شــركة اإلنمــاء 
لالســتثمار تقــوم بنشــاطات فــي مجــال تمويــل الشــركات والوســاطة الماليــة، ومــن الممكــن ان تقــدم 
خدمــات اســتثمارية او ان تكــون قــد قدمتهــا مســبقا خــالل ال 12 شــهر الماضيــة إلحــدى الشــركات التــي 
 ،

ً
 اســتثماريا

ً
تتعامــل معهــا فــي االوراق الماليــة، وقــد تكــون الشــركة تملــك أو يمكــن أن تملــك مركــزا

أو حصــة فــي األوراق الماليــة الــوراد معلومــات عنهــا فــي هــذه المــادة كمــا انــه قــد تنطبــق بعــض 
الرســوم والضرائــب علــى بعــض المنتجــات واالوراق الماليــة. للحصــول علــى الشــروط واألحــكام ولالطــالع 
علــى كافــة التفاصيــل المتعلقــة بصناديــق ومنتجــات شــركة االنمــاء لالســتثمار يرجــى التكــرم بزيــارة 
الموقــع اإللكترونــي: HTTP://WWW.ALINMAINVESTMENT.COM  تطبــق شــروط وأحــكام الصنــدوق 
بــرج العنــود-2، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب:55560 الريــاض 11544المملكــة 
العربيــة الســعودية.  اإلنمــاء لالســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بموجــب شــهادة الســجل 

التجــاري رقــم 1010269764 وترخيــص هيئــة الســوق الماليــة  رقــم 37 - 09134    
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المملكة العربية السعودية
وسط جائحة فيروس الكورونا

ما هو فيروس الكورونا (COVID-19) ؟
إن فيروسات الكورونا هي عائلة من فيروسات مختلفة والتي يمكن أن تسبب اإلصابة بنزالت البرد وفي بعض الحاالت يمكن أن 
تسبب متالزمة الجهاز التنفسي الحادة (ومنها فيروس سارس). معظم حاالت اإلصابة بفيروس الكورونا لها أعراض شائعة بما 
في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وآالم الجسم والتهاب الحلق وسيالن األنف والسعال. في معظم الحاالت تستمر هذه األعراض 

لعدة أيام ثم تختفي.

لماذا يمثل وباء فيروس الكورونا خطرا؟
يتسابق العلماء لفهم مرض فيروس الكورونا (COVID-19) والذي أصبح اآلن وباء عالميا سريع االنتشار. وقد تجاوزت عدد الحاالت 

المؤكدة اإلصابة بالمرض مليون حالة في جميع أنحاء العالم. وينتقل الفيروس بسهولة أكبر بين البشر مقارنة بأقرب شبيه له 
(السارس) والذي كان المتسبب في تفشي أمراض خطيرة في عدد قليل من البلدان في عام 2003 . وتسبب الفيروس التاجي 

في أمراض الجهاز التنفسي الحادة لحوالي 20 في المائة من المرضى وقتل أكثر من 3 في المائة من الحاالت المؤكدة اصابتها

ما مدى انتشار الفيروس داخل المملكة العربية السعودية ؟

الجدول الزمني لقرارات الحكومة السعودية الحتواء انتشار فيروس كورونا

أثر انتشار الوباء على االقتصاد الكلي العالمي

آثار تداعيات انتشار فيروس الكورونا على القطاعات المختلفة بالمملكة6

خطط الطوارئ الحكومية السعودية في ضوء انتشار وباء فيروس الكورونا7

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة أيديال ريتينجز. ال يجوز ألي جزء من هذه المادة: ) 1( نسخها أو تصويرها أو نقلها بأي شكل من األشكال وبأي وسيلة كانت ) 2( أعيد توزيعها دون موافقة 
كتابية مسبقة من أيديال ريتينجز. هذا التقرير تم إعداده عن طريق شركة أيديال ريتينجز استناًدا إلى منهجية تصنيف الحوكمة وأبحاث االستثمار المسؤول وال يتم استخدامه للحصول على 

مشورة مهنية محددة.

القطاعات المتعرضة
للخطر األكبر

منذ ظهور الفيروس تم الكشف عن حاالت مصابة بالفيروس في عدد من المناطق عبر ارجاء المملكة، حيث يتم تحديث موقع 
وزارة الصحة على االنترنت بشكل يومي بهذه األرقام. وحتى الثامن من ابريل بلغ عدد الحاالت المؤكدة في المملكة 2,795 شخصا 

مصابا و 615 حالة شفاء و 41 حالة وفاة

فرضت المملكة
العربية السعودية

حظرا على مدار
الساعة على سكان

الرياض وجدة
والدمام والظهران

وتبوك والهفوف
والطائف والقطيف

والخبر.

تعليق جميع
الرحالت الداخلية

والحافالت
وسيارات األجرة

والقطارات لمدة
14 يوما

انخفاض أسعار خام برنت الى
22 دوالر، وهو ادنى مستوى لها

منذ عام 2002 ، بينما انخفض
سعر الخام الخفيف لغرب تكساس

األمريكي الى ما دون 20 دوالر
للبرميل.

عاني الذهب أيضا من سلوك
تقليل المخاطر المنتشر بين

المستثمرين بالسوق، فقد تم 
تداوله

باقل من 1,500 دوالر للوقية
خالل مارس.

انتشار التقلبات العالمية باألسواق
المالية العالمية المختلفة، فقد

انخفض مؤشر داو جونز
الصناعي بنسبة 21 % بينما

انخفض مؤشر تاسي بنسبة
%16.

اعالن بنك االحتياطي الفيدرالي
األمريكي عن تخفيض سعر

الفائدة الى ما بين 0 الى 25 نقطة
أساس، وهو نفس المعدل الذي تم

تحديده خالل األزمة المالية لعام
2008.

تواجه شركات الطيران خسارة
قدرها 113 مليار دوالر أمريكي
كنتيجة لتداعيات انتشار الوباء.

وفقدت شركات الطيران بالشرق
األوسط إيرادات بقيمة 7.2 مليار

دوالر أمريكي اعتبارا من 11
. مارس 2020

• تجارة التجزئة غير الغذائية
• السياحة و الترفيه

• شركات الطيران للركاب
• الضيافة

• السيارات
• مطاعم الوجبات السريعة

• دور السنيما
• مراكز اللياقة

• تموين خطوط الطيران
• المالبس

القطاعات ذات األثر
اإليجابي المحتمل

• الشركات المقدمة لخدمات 
االنترنت

• منصات التجارة االلكترونية

القطاعات األقل
عرضة للمخاطر

• الشركات المقدمة لخدمات 
االنترنت

• منصات التجارة االلكترونية

القطاعات متوسطة
التعرض للمخاطر

• تجارة التجزئة لألجهزة 
اإللكترونية

• التطوير العقاري
• الخدمات المالية

• وسائل االعالم
• المعدات التكنولوجية

• شركات الخدمات
• النفط والغاز الطبيعي

أعلنت المملكة العربية
السعودية عن إجراءات
تحفيز طارئة حيث رفعت
دعمها لالقتصاد ألكثر 

من 120 مليار ريال 
سعودي.

أعلنت المملكة عن تخفيض 
بنسبة %5 تقريبا في ميزانية 
2020 تصل الى 50 مليار ريال 

سعودي، والتي تخضع إلعادة 
التقييم في حالة ارتفاع أسعار
النفط المنخفضة حاليا وارتفاع

مخاطر انتشار الوباء.

يسمح ألصحاب االعمال
السعوديين بتأجيل ضريبة
القيمة المضافة وضريبة 

اإلنتاجوضريبة الدخل لمدة 
ثالثة اشهر.

أعلنت مؤسسة النقد العربي
السعودي عن تخفيض معدالت
الريبو والريبو العكسي بمقدار

50 و 75 نقطة أساس على
التوالي. وبذلك وصل معدل
الريبو الى 100 نقطة أساس،

بينما بلغ معدل الريبو العكسي
50 نقطة أساس.

أعد البنك المركزي السعودي 
حزمة بقيمة 50 مليار ريال 
سعودي ) 13 مليار دوالر 
أمريكي( لمساعدة البنوك

والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم على

التعامل مع األثار االقتصادية
الناجمة عن الفيروس

اضطرت الشركات الكبرى
إلغالق مصانعها في جميع انحاء

العالم كوسيلة الحتواء انتشار
الوباء. وشملت الشركات أبل

ونايك وفيات وجنرال موتورز
وفورد.

عمل انتشار فيروس الكورونا الى
تعريض ما يصل الى 50 مليون

وظيفة بمجال السفر والسياحة
لخطر الفقد. ومن المتوقع ان

تتلقى الواليات المتحدة األمريكية
وحدها خسارة تقدر ب 24 مليار

دوالر بقطاع السياحة.

وصل مؤشر ثقة المستهلكين
بالواليات المتحدة األمريكية الى
ادنى مستوى له منذ 2011 ، حيث

تراجع الى 71 نقطة في أوائل
إبريل انخفاضا من 89.1 نقطة

في مارس.

وقف صالة الجماعة
لجميع صلوات

الفرائض في
المساجد ورفع اآلذان

فقط

اغالق مراكز
التسوق وتعليق

جميع األنشطة
داخلها باستثناء

السوبر ماركت
والصيدليات

تم تعليق الرحالت
والسفر مؤقتا مع 

دول
االتحاد األوروبي

والعديد من الدول
األسيوية واألفريقية

تعليق العمرة مؤقتا
للمواطنين 

والمقيمين بالمملكة

• تعليق الحضور بأماكن
العمل في جميع الجهات
الحكومية لمدة 16 يوما.

• عقد االجتماعات الخاصة
بالشركات المدرجة بالبورصة

عن طريق التواصل عن بعد
تكنولوجيا وتعليق الحضور

المادي مؤقتا.

تعليق حضور
العاملين في

المكاتب
الرئيسية

بالقطاع الخاص
لمدة 15 يوما.

• تعليق رحالت
الطيران الدولية لمدة

أسبوعين.

• تعليق األنشطة
الرياضية واغالق
الصالت الرياضية

والمراكز الرياضية
الخاصة.

تعليق الدراسة بكل
المدارس والجامعات

عبر ارجاء المملكة.

• تعليق مؤقت لسفر
المواطنين والمقيمين الى

االمارات والكويت
والبحرين ولبنان وسوريا
و كوريا الجنوبية ومصر

وإيطاليا والعراق.

تعليق الدخول ألغراض
العمرة واستخدام الهوية

الوطنية للسفر من والى
المملكة

ظهور 20
حالة مؤكدة

بالمملكة

ظهور أول
حالة مؤكدة

بالمملكة 118 حالة
مؤكدة

بالمملكة

44 حالة
مؤكدة

بالمملكة

إخالء املسؤولية: املواد والتقارير املنشورة هي لغرض املعلومات العامة فقط، وال ينبغي اعتبارها توصية لرشاء او بيع أي ورقة مالية، علام انه قد تم استخالص هذه املعلومات من مصادر يعتقد انها موثوقة، وقد بذلت رشكة اإلمناء لالستثامر اقىص جهد للتأكد من ان محتوى املعلومات املذكورة صحيحة ودقيقة، ومع ذلك رشكة اإلمناء لالستثامر ال تضمن وال تتعهد بان هذه املعلومات كاملة وخالية من االخطاء. رشكة اإلمناء لالستثامر ال 

تضمن اداء أي استثامر وان عوائد االوراق املالية يف حال وجودها من املمكن ان تتذبذب، و جميع االستثامرات عرضه ملخاطر الخسارة او احتامليتها و قد يؤدي ذلك اىل استقطاع جزء او كامل راس املال املستثمر لدفع تلك العوائد، و عليه من املمكن ان تكون املبالغ املسرتدة من راس املال املستثمر اقل او قد ال يكون هنالك مبالغ مسرتده لراس املال املستثمر، وهنالك اوراق مالية غري قابلة للتحويل الفوري اىل سيولة ، كام ان بعض 
االوراق املالية تتعامل بالعمالت االجنبية، و قد ينتج عن التغريات يف اسعار هذه العمالت تأثريات ايجابية او سلبيه عىل قيمة الورقة املالية. ان أي تقييم ألداء استثامر سابق ليس مؤرشا او ضامنا لألداء املستقبيل، وال تضمن الرشكة بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مامثالً يف املستقبل، وهذه املنتجات قد ال تكون مناسبه لجميع املستثمرين، ولذلك يستحسن طلب مشورة متخصصة من مستشارك املايل والقانوين الخاص بك قبل الرشوع 
باالستثامر يف االوراق املالية. رشكة اإلمناء لالستثامر تقوم بنشاطات يف مجال متويل الرشكات والوساطة املالية، ومن املمكن ان تقدم خدمات استثامرية او ان تكون قد قدمتها مسبقا خالل ال 12 شهر املاضية إلحدى الرشكات التي تتعامل معها يف االوراق املالية، وقد تكون الرشكة متلك أو ميكن أن متلك مركزاً استثامرياً، أو حصة يف األوراق املالية الوراد معلومات عنها يف هذه املادة كام انه قد تنطبق بعض الرسوم والرضائب عىل 
بعض املنتجات واالوراق املالية. للحصول عىل الرشوط واألحكام ولالطالع عىل كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات رشكة االمناء لالستثامر يرجى التكرم بزيارة املوقع اإللكرتوين: http://www.alinmainvestment.com  تطبق رشوط وأحكام الصندوق برج العنود2-، الطابق رقم 20، طريق امللك فهد، منطقة العليا، ص.ب:55560 الرياض 11544اململكة العربية السعودية.  اإلمناء لالستثامر (رشكة مساهمة سعودية مقفلة) مبوجب شهادة 

السجل التجاري رقم 1010269764 وترخيص هيئة السوق املالية  رقم 37 - 09134    


