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 في السعودية المقاوالتشركات  أكبرديلويت تقدم خدمات إعادة هيكلة مالية إلحدى 

 
 

اير    24 ي إعادة هيكلة    –  2022فبر
كة أزميل للمقاوالت عىل ديلويت لتكون مستشارها ف  كة    ديونوقع اختيار شر الشر

ي المملكة، 
كة بما يتوافق مع نظام اإلفالس ف  ح إعادة التنظيم المالي للشر

من خالل تحضير خطة عمل، وإعداد مقير
ي التفاوض مع دائنيها إلعادة هيكلة ديونها البالغة أكير من  

كة ف  مليار ريال سعودي    7.73باإلضافة إل مساعدة الشر
 (. امريكي  مليار دوالر 2)
 

 عملية إ
ّ
عد

ُ
ي قطاع ت

 ف 
ً
 بارزا

ً
كة أزميل حدثا  الستخدام مزي    ج من  المقاوالتعادة التنظيم المالي لشر

ً
ي المملكة نظرا

ف 
كة وايجاد خطة سداد   أهمها  الهيكلة  حلول إعادة استعمال صكوك دائمة، وذلك للتوفيق بير  إعادة رسملة الشر

   .  مقنعة للدائنير 
 

ي عام  
كة أزميل للمقاوالت كانت قد تأسست ف  كة للمقاوالت العامة تزاول بصورة    1991تجدر اإلشارة إل أن شر كشر

األعوام   وبير   المياه.  ومرافق  الصحي  الرصف  أعمال  إل  باإلضافة  والصيانة  المقاوالت  أعمال  و    2014رئيسية 
كة    حازت،  2018 ة وشبه الحكومية لتنفيذ مشاري    ع ضخمة  مجموعة من العقود من الجهات الحكومي  عىلالشر

( وتوزعت عىل عدة قطاعات شملت  امريكي مليار دوالر    4.4سعودي ) مليار ريال  16.5  اإلجماليةبلغت قيمتها  
ي السكنية والوحدات التجارية. 

 النفط والغاز، الصناعة، البن  التحتية، المبان 
 
ي 
اير  2ف  كة أزميل عىل موافقة أغلبية2022فير ي تضم أكير من  ، حصلت شر

، النر بنوك، من بينها  10الدائنير 
ي المملكة، باإلضافة إل 

ح إعادة التنظيم المالي  2,700بعض من أكير البنوك ف 
كة بعد   دائن آخر، عىل مقير للشر

كة تحت   مصادقة المحكمة المختصة عليه. وبناًء عىل ذلك، سوف يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشر
اف امير  اإل ي المملكة. إشر

فالس الذي عينته المحكمة وفق القوانير  واللوائح التنفيذية لنظام اإلفالس ف   
يك   ي قسمتول كريم لّبان، الشر  
ق األوسط، مسؤولية قيادة  ف  ي ديلويت الشر

هذه العملية المعقدة   إعادة الهيكلة ف 
ي  خطوة وهي 

ة لديلويت ف  فية معالجة عمليات اعادة الهيكلة إطار تطويرحلول إعادة هيكلة قد تمثل سابقة لكي ممير 
ي المملكة.  

 ضمن نظام اإلفالس ف 
 

وعمليات االفالس  بالقول: ” لقد بنينا فريق رائد الستشارات اعادة الهيكلة وتطوير االداء    ذلكوقد عقب كريم عىل  
ي ان نكون قد س

فن  ي ويشر
لنا ويشن  السعودية هو سوق اساسي  العربية  المملكة  المملكة. أن سوق  ي 

ي  ف 
اهمنا ف 

  
ً
 هذه العملية مثاال

ّ
عد

ُ
ي المملكة. ت

ي قطاع المقاوالت ونظام االفالس ف 
عد عالمة بارزة ف 

ُ
ي ت
انجاح هذه العملية النر

وداعمة من   كفؤةُيحتذى حول كيفية معالجة التحديات وإيجاد الحلول الفعالة من خالل التعاون مع مجموعة  
ي جميع األطراف.“ الدائنير  والمستشارين بهدف التوفيق بير  المص

 الح المختلفة، والتوصل إل حل يرض 

 
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشير إل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

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

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

ي صحيحة إل حير  التوجه إل 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 ذات  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي 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  مكروقير

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

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

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

ون    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

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

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الرص  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

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

ي ف  : وأثرهم اإليجانر ي عىل العنوان التالي
ون   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلفر
 " ف 
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