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 رئيسي ل

ً
 ماليا

ً
وع تمويلي بقيمة ديلويت مستشارا خطة  ل مليون دوالر أمريكي  650ما يزيد عن مشر

ي المملكة العربية السعودية 
 
 معالجة مياه الرصف الصحي المستقلة ف

 
ق األوسط لتكون المستشار   –  2022مارس    27 اكات المياه عىل ديلويت الشر كة السعودية لشر وقع اختيار الشر

كات كل من ’آسيونا آغوا‘، ’توزي    ع‘، و’تماسك’  لبناء محطات معالجة الرصف الصحي   المالي الرئيسي التحاد شر
 . 2- ، وتبوك2- ، بريدا3- المستقلة: المدينة

 
كات المذكور عىل جمع تمويل يزيد عن    ساهمتوقد   ي مساعدة اتحاد الشر

ق األوسط بنجاح ف   650ديلويت الشر
وع محطات  الدين التقليدية واإلسالمية من أجل تنفيذ مشر ائح سندات  مليون دوالر عىل أساس مزي    ج من شر

. كما عملت    مليون دوالر تم جمعه عىل أساس التمويل  480المعالجة. واشتمل هذا التمويل عىل مبلغ   األخرص 
ن اتحاد 

ّ
 اإلغالق المالي األمر الذي مك

 من تقديم العرض وحتى
ً
ديلويت عىل تسهيل عملية التمويل بأكملها بدءا

ي تبلغ طاقتها االستيعابية  
كات من جمع المبلغ المطلوب لبناء محطات معالجة الرصف الصحي الثالث التى الشر

ي اليوم.  440,000
 متى مكعب ف 

 
ع انطوى  التمويل وقد  جمع  من  انتقاله  حول كيفية  كات  الشر اتحاد  إل  االستشارات  تقديم  عىل  ديلويت  مل 

ي لندنالمطلوب عىل أساس  
إل إغالق الصفقة عىل أساس    سعر الفائدة عىل القروض ما بي   البنوك العاملة ف 

ي 
ي آلية تعديل التعرفة، والمساعدة ف 

 ترتيب تحديد جهات  معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، والمساعدة ف 
التمويل إل  ي إيصال عملية 

المساهمة بفاعلية ف  التحوط، باإلضافة إل  ، وتسهيل تنفيذ عملية  التمويل األخرص 
 .  اإلغالق المالي

 
ق  الشر ديلويت  ي 

ف  المؤسسية  المالية  االستشارات  خدمات  عن  المسؤول  يك  الشر باتريس،  روبن  أعرب  وقد 
كات عىل الوصول بصفقة التمويل المذكورة لكل واحدة  األوسط، عن سعادته لقيام  ديلويت بمساعدة اتحاد الشر

، وقال: ”خالل عملية جمع التمويل المطلوب، أظهرت  من محطات المعالجة الثالث إل مرحلة اإلغالق المالي
ي تمويل المشاري    ع الثالثة األمر الذي يعكس الجهود الكبت  

ي سيبذلها  جهات اإلقراض العالمية رغبة عالية ف 
ة التى

ي تنفيذ هذه المحطات الثالث، وهذا يبشر بالمستقبل الواعد  
اكات المياه ف  كة السعودية لشر كات والشر اتحاد الشر

ي المملكة العربية السعودية.“
اكة المتاحة بي   القطاعي   العام والخاص ف   إلمكانيات الشر

 
ظهر هذه الصفقة بال شك قدرة م

ُ
اكة  وختم روبن كالمه بالقول: ”ت ق األوسط عىل تصدر أنشطة الشر نطقة الشر

ق األوسط دعم عمالئنا واألسواق عىل تقديم  بي   مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. ويّش ديلويت الشر
ي صفقات المشاري    ع المعقدة والضخمة.“

 الخدمات االستشارية الرائدة  ف 

 
 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشت  إل واحدة أو أكتر 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 ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إل حي   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  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 وقتى 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  مكروقتى

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصس من خالّ ي البلد  ل الشر

 للقواني   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 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 تقصت 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكتر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو اال ُيستخد لمحدودة، وهي  شر

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

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهيان ك كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصت  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    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتى
www.deloitte.com/about  

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

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

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

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتى
ي ف   . www.deloitte.comوأثرهم اإليجانى

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكتى

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفى
 " ف 
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