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الكيماويات  لنقلالشركة العربية المتحدة   عملية دمج مستشار في ديلويت

   والمجموعة المتحدة للشحن البحري المحدودة المحدودة

 

شركة الخدمات االستشارية العالمية ديلويت تقديم استشاراتها في  أنهت  – 2021مارس   24 

إلى المجموعة    (UACC) الكيماويات المحدودة الشركة العربية المتحدة لنقل عملية بيع إتمام

    توصل إليها الطرفان مؤخراً. دمج بموجب اتفاقية  (UOG) البحري المحدودة المتحدة للشحن 

 

كشركة مساهمة للشحن   2007الشركة العربية المتحدة لنقل الكيمياويات المحدودة عام تأسست 

البحري تعمل بصورة أساسية في نقل المواد والمنتجات الكيميائية المكررة بتمويل مشترك من 

مجموعة من المساهمين تضم عدداً من صناديق الثروة السيادية، والمؤسسات الحكومية، وشركات 

شاحنات /  9ناقلة تتوزع على  20تمتلك وتشغل أسطوالً من وهيائلية البارزة. األعمال الع

( حسب تصنيف منظمة المالحة الدولية، IMO2/3)  2/3صهاريج لنقل المواد الكيميائية من الفئة  

ألف برميل من   615ألف  345( )تبلغ سعة كل منهما بين LR1وناقلتين ضخمتي المدى )

(. عالوة على ذلك، تشغّل الشركة ناقلتين استأجرتهما MRطة المدى )ناقالت متوس  9البنزين(، و  

 بموجب اتفاقية تأجير خالية المسؤولية اإلدارية والفنية.

 

شركة  الكيماويات المحدودة إدارة الشركة العربية المتحدة لنقل مجلسكلّف ، 2018في أكتوبر 

الشركة في إنجاز عملية بيع الشركة إلى ديلويت بتقديم خدماتها االستشارية لمساعدة إدارة 

، وقع اختيار 2020المجموعة المتحدة وذلك بعد استالم الشركة للعديد من العروض. في مايو 

(، وهي شركة MEMالشركة على عرض الشراء الذي تقدمت به إدارة حقوق الملكية البحرية )

  وقد لمشغلين للناقالت البحرية. إدارة يترأسها بيتر جورجيوبولوس، وهو من أبرز المستثمرين وا

قطاع االستشارات المالية المؤسسية في ديلويت  الشريك المسؤول في تريس،اأشرف روبن ب

التي تم تنظيمها على شكل دمج مثلث ومسبقة اإلعداد  الالشرق األوسط، على استكمال هذه الصفقة  

 ح(MEMكة )(، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشرUOGمقلوب الرأس مع شركة )

ستكون هذه الصفقة أول عملية دمج تتم بموجب قانون الشركات الصادر عن مركز دبي  ،وبذلك

 .(DIFC)المالي العالمي 

 

ً على هذه الصفقة، قال  الشركة    : ”تفتخر ديلويت بالثقة التي أولتها إياهاروبن بتاريستعقيبا

االستشاري المعتمد إلنجاح هذه الصفقة،   الكيماويات المحدودة لتكون شريكها العربية المتحدة لنقل

الشركات الصادر عن مركز دبي   ال سيما وأنها صفقة الدمج األولى من نوعها بموجب قانون

المالي العالمي. وتكمن أهمية هذه الصفقة في تسليطها الضوء على فرص الدمج المتوفرة في 

باإلضافة إلى أنها أثبتت من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط بشكل أوسع، 

جديد قدرة قطاع االستشارات المالية في ديلويت على إنجاز صفقات ضخمة ومعقدة تنطوي على 

 خطوط خدمات متعددة.“
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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  . يرجى االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

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

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

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 وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال 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  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء 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 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 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 ألخير
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 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 التاىلي

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

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكير من 

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

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف  : وأثرهم اليجانى  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 " في خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "
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