
 
 

 

ة إخبارية  نشر
 

 للمراجعة: السيدة نادين الحسن
ق األوسط ي ديلويت الشر

 المسؤولة عن العالقات العامة ف 
 +961-1-748 444هاتف: 

 nelhassan@deloitte.com 
 

 
ي صفقة من أكبر عمليات 

 
ي المنطقة، الدمج و ف

 
ي قطاع الخدمات اللوجستية ف

 
 االستحواذ ف

كة إيليت"عىل  "جرين دوم لالستشاراتاذ "ديلويت تقدم خدماتها االستشارية حول استحو   " شر
 
 

كة    –  2021  ديسمبر   19 كة    "إيليت "كلفت شر كة ديلويت بتقديم خدماتها االستشارية لتحضير شر شر
ي   "إيليت "

ي مزاد علن 
 
، واختيار صاحب العرض األفضل، ومساعدة  تنافسي   للبيع، وإدارة عملية البيع ف

دوم   ’غرين  كة  شر االستحواذ  بعملية  فازت  وقد  الصفقة.  هذه  من  النتائج  أفضل  تحقيق  ي 
 
ف كة  الشر

كة استثمارية  ي لالستثمارات‘، وهي شر
ي المنطقة.  ف 

 قطاع الخدمات اللوجستية ف 

 
كة    شر

ّ
ي تسعينيات القرن  "إيليت "تعد

ي تأسست ف 
ي ، الن 

ي مجال الشحن  ، من ال الماض 
ى ف  كات الكير شر

 من ُعمان والبحرين وقطر  
ً
 ضخمة، وتغطي عملياتها كال

ً
يد الشي    ع، وتمتلك أصوال ي وخدمات الير الير

 لها. 
ً
 رئيسيا

ً
ي مقرا  ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتخذ من دبر

 
ديلويت   ي 

المالية ف  االستشارات  ي قطاع 
المدير ف  تايلور،  مارك  أعرب  األوسط، عن شوره  وقد  ق  الشر

 لها كل النجاح  
ً
كة غرين دوم لالستثمارات متمنيا ي بيعها إىل شر

إيليت ف  كة  لقيام ديلويت بمساعدة شر
قطاع   ي 

ف  نوعها  من  األكير  ”الصفقة  بأنها  هذه  االستحواذ  عملية  ووصف  الجديدة،  ملكيتها  تحت 
ق األوسط.“  ي منطقة الشر

 الخدمات اللوجستية ف 
 

كة غري كة خدمات لوجستية متكاملة  تهدف شر ن دوم لالستثمارات من وراء هذه الصفقة إىل بناء شر
ق األوسط باالستفادة من النمو الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية   تقدم خدماتها إىل منطقة الشر
ي المنطقة بمن فيهم مجموعة  

كة بدعم قادة هذا القطاع ف  ي العالم. وتحط  الشر
 
ونية ف والتجارة اإللكي 

كة   ي دولة اإلمارات، وشر
ف العاملة ف  ي بوينت"ريس حسن سعدي، ومجموعة شر كة    "لوجر التابعة لشر

ي السعودية.  "سيسكو "
ي سوق األوراق المالية ف 

 للخدمات الصناعية السعودية المدرجة ف 
 

يك يس، شر ي صفقة االستحواذ هذه، قال روبن باتير
ي   وعن دور ديلويت ف 

قسم خدمات االستشارات    ف 
من    المالية فريق  بتشكيل  قمنا  بنجاح،  العملية  هذه  تنفيذ  أجل  ”من  األوسط:  ق  الشر ديلويت  ي 

ف 
ي إنجاز  مدلالمتخصصير  بعمليات ا 

ق األوسط. ويشير نجاحنا ف  ي منطقة الشر
ي السوق وف 

ج واالستحواذ ف 
كات   امها بمساعدة مالكي الشر ي هذا المجال، وإىل الي  

ة ف  الخاصة  هذه الصفقة إىل قدرات ديلويت المتمير 
 عىل الخروج من السوق دون خسائر.“

 
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل 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

mailto:nelhassan@deloitte.com


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

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

ق األوسط(   اكة ذات  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر شر
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 ي د إم إ  
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 ترخيصس مّ ي البلد  ن 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 وعند تقديم الخدمات، تتعإم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان اقد 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 توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر

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

ها. ا، ء الخاصير  بهبشكل مستقل مع العمال كيان  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 التاىلي

وب    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكي 
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 الض  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 مي  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهننر
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ي ف  : وأثرهم اإليجابر ي عىل العنوان التاىلي
وب   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكي 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكي 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلف 
 " ف 
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