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ي بادرة ساهمت
 
ي المتكررة   نجاحاتها  سجل بتعزيز ف

 
 الهيكلة  إعادة نطاق ف

 

كة ديلويت  سعودية تحت نظام االفالس السعودي  مقاوالت تقود بنجاح عملية اعادة هيكلة شر

 
ي ديلويت المملكة العربية السعودية   بإجراءات المتخصص الهيكلة نجح فريق إعادة  –  2022  يوليو  25

اإلفالس ف 
ي تقديم استشاراته بخصوص إعادة

كة سعودية، مقرها    المالية الهيكلة ف  ي للتجارة والمقاوالت، وهي شر كة الحرب 
لشر

ي العام  
ي قطاع المقاوالت، غي    1965الرياض، كانت قد تأسست ف 

كات البارزة ف   وشعان ما أصبحت إحدى الشر
  دخلت أنها

 
 من للعديد بها تدين سعودي ريال مليار 1.8 ديونها بلغت المالي بعد أن التنظيم إعادة إجراء مؤخرا

 .  دائن 1,200من  وأكي   البنوك

ي  
ح إعادة2022يونيو    29ف  كة الهيكلة ، صادقت المحكمة التجارية بالرياض عىل مقير ي بعد الحصول لشر  الحرب 

الهيكلة، حيث تعاون عن  إعادة عملية ديلويت فريق عليه. قاد الدائني    غالبية توصية امي   االفالس وموافقة عىل
كة، وأمي   كثب مع ك ، باإلضافة إل مجموعة الدائني   بهدف التوصل إل  ل من الشر ي

االفالس، والمستشار القانوب 
ي جميع األطراف. 

 حل مستدام لعملية إعادة الهيكلة يرض 

ائح وقد أخذت الخطة بعي    حة تجزئة الدين إل عدة شر اإلعتبار عدة عوامل   تضمنت خطة إعادة الهيكلة المقير
مستخلصاتمنها   عن  األصول التنازل  من المشاري    ع،  المتوقعة  المطالبات  كة،  للشر المشاري    ع،  مالك العقارية 

ي  الجديدة باإلضافة إل المشاري    ع
كة ترسيتها. كما تضمنت خطة إعادة الهيكلة مجموعة  تتوقع التر  الحلول من الشر

كة من مواءمة قدرتها عىل ضمنها إعادة جدولة الدين، وشطب الديون، وخطة بيع أصول وذلك لتت من مكن الشر
انيتها.  حجم مع الدين سداد اماتها، باإلضافة إل تمكينها من إعادة رسملة مي    

 الير

وإعادة  التحول  فريق  يك ومسؤول  لبان، شر قال كريم  الهيكلة هذه،  إعادة  ي عملية 
ف  ديلويت  نجاح   عىل 

 
تعقيبا

ي السعودية، والذي
ق األوسط ف  ي ديلويت الشر

ي  "قاد تنفيذ هذه العملية:    الهيكلة ف 
 آخر ف 

 
يشهد هذا اليوم نجاحا

ي هذه المناسبة نعير  
، وف  كة رحلة اعتماد هذا النظام وإجراء إعادة التنظيم المالي ي مساعدة   كشر

دلويت بنجاحنا ف 
كة( ومجموعة دائنيه إلتمام  عملنا فريق بنجاح رغم كل تعقيداتها. أعتقد أن  العملية هذه كل من عميلنا )الشر

كات والدائني   سواء،   ي احتياجات كل من الشر لتلت   
 
أثبت قدرته عىل تقديم حلول إعادة هيكلة مفصلة خصيصا

ي انجاح عملية إعادة الهيكلة المالية.“
 ومساعدتهم ف 

 : السعوديوأضاف  اإلفالس  نظام  اعتماد  استمرار  القادمة  السنوات  تشهد  أن   لحل أساسية كوسيلة ”نتوقع 
ي    اإلعسار  مشاكل

ي التغلب عىل بعض التحديات الكامنة ف 
والتعش وال سيما بعد أن أثبت هذا النظام فعاليته ف 

اف الخاضعة عمليات إعادة الهيكلة التقليدية الغي     "المحكمة.  إلشر

 

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

ف 
كات األعضاء  . يرج  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 القانوب 

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 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 وقي  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  مكروقي 

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل 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 ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصي 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكي  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 ألخي 
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 الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصي  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التالي

وب    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

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

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

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

ي ف  : وأثرهم اإليجاب  ي عىل العنوان التالي
وب   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكير

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