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 في المملكة العربية السعودية  إعادة الهيكلة الماليةديلويت تضيف نجاحات جديدة إلى سجلها في 
 

ق األوسط    –  2022  أبريل   7 ي نجح فريق ديلويت الشر
ي   مجال  الرائد ف 

الخدمات االستشارية لحاالت اإلفالس ف 
قية للتجارة وال كة الشر ي مساعدة كل من الشر

قية للخرسانة  و   تعهدات  المملكة العربية السعودية ف  كة مصنع الشر شر
ي قطاع  مسبقة الصنع

كتان سعوديتان تعمالن ف  ي بلغت أكثر    إعادة هيكلة، عىل  المقاوالت  ، وهما شر
ديونهما الت 

  دائن.  2,400مليون دوالر( تدين بهما لسبعة بنوك سعودية وأكثر من  320مليار ريال سعودي ) 1.2من 
  

 فريق التحّول وإعادة  
ً
ي حققها مؤخرا

ق األوسط هذا النجاح إىل السجل الحافل بالنجاحات الت  تضيف ديلويت الشر
اال  تقديم خدماته  ي 

أن نجح ف  الماىلي عادة  إل ستشارية  الهيكلة بعد  قيمة    لخمس  التنظيم  بلغت  كات سعودية  شر
ي المملكة العربية    نظاممليار دوالر( وذلك وفق أحكام    2.7مليارات ريال سعودي )  10ديونها أكثر من  

اإلفالس ف 
ي عام 

 . 2018السعودية الذي صدر ف 
 

وال للتجارة  قية  الشر كة  الشر أن  إىل  اإلشارة  العام  تعهداتتجدر  ي 
ف  تأسست  ي 

الت  كات 1971،  ى شر عد من كثر
ُ
ت  ،

ي نفذتها أكثر   المقاوالت
قية بالمملكة العربية السعودية حيث تبلغ قيمة محفظة المشاري    ع الت  ي المنطقة الشر

ف 
ي مختلف القطاعات كاإلنشاءات والبناء والهندسة والعقارات   346مليار ريال سعودي )  1.3من  

مليون دوالر( ف 
ي المملكة.  لصالح عدة  

قية للخرسانة مسبقة الصنعأما  جهات حكومية وشبه حكومية ف  كة مصنع الشر ي   شر
الت 

ي العام  
لعدة أنواع من الهياكل اإلنشائية، واستطاعت    مسبقة الصنعحلول الخرسانة  فتقدم  ،  2008تأسست ف 

ي سوق 
ي المملكة.   المقاوالتبناء سمعة مرموقة لنفسها ف 

ي تنفيذ العديد من المشاري    ع الحكومية ف 
بعد نجاحها ف 

ي  و
كتي   عىل موافقة األغلبية العظىم من مجموعة الدائني   الخاصة بكل منهما    كال ، حصلت  2022مارس    6ف  الشر

حي إعادة التنظيم الماىلي  عىل
  .مقث 

 
ي هذا االطار، أفاد  

ي السعودية  ف 
ق األوسط ف  ي ديلويت الشر

يك ومسؤول فريق التحّول وإعادة الهيكلة ف  كريم لبان، شر
كتي     إعادة الهيكلةعملية    الذي قاد  ي نفذها الفريق بموجب    للشر

،: ”إن سلسلة عمليات إعادة الهيكلة الناجحة الت 
ي هذا المجال وعىل فهمنا العميق    الماىلي   التنظيمإجراءات إعادة  

اإلفالس    لنظامخث  دليل عىل قدراتنا المتخصصة ف 
كات السعودية إلعادة هيكلة ديونها بنجاح تحت إشر  ي المملكة الذي وفر األساس المناسب للشر

 اف أمي   إفالس.“ف 
ق األوسط،  وقد   ي ديلويت الشر

يك المسؤول عن خدمات التدقيق ف  ، الشر  إلجراء أمي   إفالس  دور  توىل وليد صبحي
كتي      .إعادة التنظيم الماىلي للشر

 
مجموعة من الحلول المبتكرة من بينها تحويل الدين إىل حقوق ملكية، وضخ   التنظيم الماىلي إعادة  عملية    شملت

. وبفضل المستدامة  الديون  جدولةاألصول، وشطب الديون، باإلضافة إىل إعادة    بيعالسيولة النقدية، وخطة  

كتان من مواءمة مركز ديونهما مع قدرة   ي قدمها فريق ديلويت، تمكنت الشر
الت  المبتكرة  الحلول  كتي   هذه  الشر

 المتوقعة مما يسمح لهما بإعادة الرسملة الكافية.  لخدمة الديون المالية

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشث  إىل واحدة أو أكثر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرحر االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حي   التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

mailto:nelhassan@deloitte.com


اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقثر مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقثر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصث 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكثر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخث 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصث  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرحر مراجعة موقعنا االلكث 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتثر ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بي   خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكثر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مث  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنت 
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرحر مراجعة موقعنا االلكث 
ي ف  : وأثرهم اإليجانر  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرحر إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكث 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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