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مــن  التحديــات  لهــذه  العــام  والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  اســتجابت  لقــد 
إلــى  ماليــة  دعــم  وإجــراءات  اقتصاديــة  ومحفــزات  نقديــة  سياســات  عــدة  خــال 
الشــركات.  نشــاط  وتحفيــز  االداء  ضعــف  مــن  للحــد  تنظيميــة  عمــل  أطــر  جانــب 

 
فــي هــذا اإلطــار، غّيــرت الشــركات والجهــات المقرضــة طريقــة تعاملهــم مــع تأثيــر 
ضعــف األداء وشــّح الســيولة، إذ أثبــت النهــج التعاونــي بيــن األطــراف المعنيــة، بمشــاركة 
المستشــارين المالييــن والقانونييــن واألمنــاء، نجاحــه فــي عمليــات اعــادة الهيكلــة الماليــة. 

وتوضح هذه المقالة تفاعات السوق الرئيسية بين الجهات الحكومية و الشركات والمؤسسات 
الماليــة ومــدى تأثيرهــا علــى عمليات إعــادة التنظيم في ظــل التغييــرات االقتصادية الســائدة. 

المحفزات االقتصادية 
أعقــاب  فــي  االقتصــادي  للنمــو  الخليجــي مؤشــرات  التعــاون  أظهــرت دول مجلــس 
األزمــة الماليــة عــام 2008 جــراء زيــادة أســعار النفــط التــي قاربــت 100 دوالر أمريكــي 
ــات  ــب بيان ــام 2014 بحس ــف ع ــام 2011 ومنتص ــن ع ــا بي ــل م ــعودي( للبرمي ــال س )375 ري
أســعار الســلع الصــادرة عــن البنــك الدولــي1. إال أن هــذه االقتصــادات تأثــرت ســلبًا جــراء 

ساهمت عوامل عدة في تطور سوق إعادة التنظيم المالي في دول مجلس التعاون الخليجي عمومًا والمملكة العربية السعودية 
خصوصًا منها تقلب أسعار النفط وجائحة كورونا العالمية وصوالً إلى الظروف االقتصادية المتغيرة والتحديات التي نتجت عنها. 

أسعار النفط، إجمالي الناتج المحلي واإلنفاق الحكومي السعودي

إجمالي الناتج المحلي اإلنفاق نفط خام، معدل

المصدر: صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية
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تراجــع أســعار النفــط الــذي بــدأ بالتقّلــص فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2014 واســتمر حتــى 
أواخــر عــام 2021، ممــا أثــر بــدوره علــى ميزانيــات وانفاقــات الحكومــات المنتجــة للنفــط. 

فقــد تــم تخفيــض اإلنفــاق الحكومــي الســنوي الســعودي مــن 1,100 مليــار إلــى 930 مليــار 
ريــال ســعودي خــال الفتــرة الممتــدة مــن عــام 2014 إلــى عــام 2017 بحســب بيانــات المركــز 
ــة  ــوزارة الماليــة. كمــا تــم اإلعــان عــن عــدد مــن السياســات الماليــة فــي محاول ــي ل المال
لموازنــة المراكــز الماليــة الحكوميــة مــن خــال التعويــض عــن العجــز فــي معادلــة الربــح 
التــي يجــب أن تتخطــى 82 دوالر أمريكــي )308 ريــال ســعودي( للبرميــل )بنــاء علــى 
متوســط أســعار التعــادل للنفــط للســعودية بحســب صنــدوق النقــد الدولــي( وأســعار النفــط 
ــال ســعودي( و75 دوالر أمريكــي  ــن 35 دوالر أمريكــي )131 ري ــي تراوحــت بي الســائدة الت
)281 ريــال ســعودي( للبرميــل بحســب بيانــات أســعار الســلع الصــادرة عــن البنــك الدولــي.

 2019 عــام  مــن  األخيــر  الربــع  خــال  )كوفيــد-19(  كورونــا  فيــروس  تفشــي  زاد  كمــا 
مــن تفاقــم الوضــع المالــي حيــث وصلــت أســعار النفــط إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ 
فــي  ســعودي(  ريــال   75( أمريكــي  دوالر   20 إلــى  البرميــل  ســعر  وصــل  إذ  عامــًا   20
أبريــل 2020، مّمــا أثــر ســلبًا وبشــكٍل كبيــر علــى إجمالــي الناتــج القومــي المحلــي . 

1. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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إجراءات االستجابة الحكومية

قبل جائحة كوفيد-19
إقــرار  خــال  مــن  االســتجابة  سياســات  بتفعيــل  الحكومــة  قامــت 
االقتصاديــة  التحديــات  أثــار  مــن  للحــد  محاولــة  فــي  جديــدة  قوانيــن 
المالــي. مركزهــا  وتحســين  المملكــة  إيــرادات  مصــادر  وتنويــع  المذكــورة 

اقتصــاد  لتحويــل  اســتراتيجية  وهــي خطــة   ،2016 أبريــل  فــي   2030 رؤيــة  انطلقــت 
مــن  وذلــك  الخــاص  القطــاع  وتحفيــز  النفــط  علــى  اعتمادهــا  وخفــض  المملكــة 
دوالر  مليــار   1,000 عــن  قيمتهــا  تزيــد  كبــرى  انمائيــة  مشــاريع  إطــاق  خــال 
.MEED مشــاريع   عــن  الــوارد  بحســب  ســعودي(  ريــال  مليــار   3,750( أمريكــي 

ففــي عــام 2021، وصلــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص إلــى 45.4% مــن إجمالــي 
ــبة  ــل نس ــع أن تص ــن المتوق ــام 2012، وم ــي ع ــبة  34.6%  ف ــة بنس ــي مقارن ــج المحل النات
.2030 لرؤيــة  الرســمي  الموقــع  القادمــة بحســب   الســنوات  فــي  إلــى %65  مســاهمته 

تخفيض الدفعات 
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المشاريع الحكومية
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تأسيس صندوق التنمية الوطني

بعد جائحة كوفيد-19قبل جائحة كوفيد-19

فــي عــام  2016، قامــت وزارة الماليــة بتخفيض الدفعات المســبقة على المشــاريع الحكومية 
مــن 20% إلــى 5% ممــا أدى إلــى خفــض مســتوى الســيولة لــدى الشــركات. وقــد تأثــرت جــراء 
ذلــك أيضــًا قطاعــات عــدة منهــا النفــط والغاز واإلعمــار والعقــارات التي تعتمد إلــى حد كبير 
ومباشــر علــى اإلنفــاق الحكومــي نتيجــة إلنخفــاض عــدد المشــاريع التــي تمــت ترســيتها.

ــة  ــتقدام العمال ــى اس ــة عل ــوم إضافي ــعودية رس ــة الس ــت الحكوم ــام 2018، فرض ــي ع وف
ــعودي  ــال س ــى 700-800 ري ــوالً إل ــدة وص ــب متزاي ــًا بنس ــت تدرجي ــي ارتفع ــة والت األجنبي
ــهر  ــي الش ــعودي ف ــال س ــة ب333 ري ــل مقارن ــيرة العم ــد تأش ــف لتجدي ــكل موظ ــهريًا ل ش
ــك،  ــى ذل ــات نظــام الســعودة. إضافــة عل ــك حســب إختــاف متطلب خــال عــام 2017 وذل
ــلع   ــواردات والّس ــى ال ــبة 5% عل ــة بنس ــة المضاف ــى القيم ــة عل ــوم الضريب ــق رس ــم تطبي ت
الســكنية. الوحــدات  تأجيــر  مثــل  االســتثناءات  بعــض  مــع  والخدمــات  االســتهاكية 

إجمالي الناتج المحلي بحسب القطاع

القطاع الخاص القطاع النفطي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

مليار ريال سعودي
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بعد جائحة كوفيد-19
أعلنــت  واإلقليمــي,إذ  العالمــي  االقتصــاد  علــى  كبيــر  أثــر  كوفيــد-19  لجائحــة  كان 
متزامنــة  دعــم   إجــراءات  عــن سلســلة  الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس  حكومــات 
كإعفــاءات ضريبيــة، اســترداد أو إعفــاء مــن عــدٍد مــن الرســوم الحكوميــة، وتأجيــل 
تســوية القــروض المصرفيــة إلــى جانــب حزمــة أخــرى مــن اإلجــراءات التحفيزيــة.

علــى الرغــم مــن هــذه اإلجــراءات، فقــد تقلصــت فعاليــة السياســات الماليــة خــال الجائحة 
ــى20 دوالر  ــل إل ــعر البرمي ــل س ــتوياته  ليص ــى  مس ــى أدن ــط إل ــعار النف ــاض أس ــع إنخف م
أمريكــي )75 ريــال ســعودي( فــي أبريــل 2020 نظــرًا لفائــض المخزون فــي األســواق العالمية. 

ــى مــا ســبق، فقــد رفعــت الحكومــة الســعودية نســبة الضريبــة علــى القيمــة  باإلضافــة إل
ــى 15% ابتــداء مــن يوليــو 2020 للحــد مــن تأثيــر تراجــع أســعار النفــط  المضافــة مــن 5% إل
إلــى 20% علــى عــدٍد مــن  التــي تراوحــت بيــن %5.5  كمــا رفعــت الرســوم الجمركيــة 
ــا.  ــد الخاصــة به ــوات التوري ــر قن ــى تغيي المنتجــات اإلســتهاكية  ممــا دفــع بالشــركات إل

ومنــذ ذلــك الوقــت، بــدأت أســعار النفــط باإلرتفــاع تدريجيــًا ليصــل ســعر البرميــل 
نظــرًا   2022 أغســطس  فــي  ســعودي(  ريــال   383( أمريكــي  دوالر   102 حوالــي  إلــى 
إلزديــاد الطلــب العالمــي بعــد رفــع القيــود المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19 فــي معظــم 
ــا. ــي أوكراني ــرب ف ــبب الح ــدات بس ــص التوري ــة بنق ــاوف المتعلق ــاد المخ ــدول وإزدي ال

ــي  ــر إيجاب ــرة أث ــادة األخي ــد كان للزي ــى الرغــم مــن عــدم إســتقرار أســعار النفــط، فق  عل
ــاريع  ــية المش ــة ترس ــزادت قيم ــًا ف ــعودي عموم ــاد الس ــي واالقتص ــل الحكوم ــى الدخ عل
ــة مــن اتخــاذ  ــات مالي ــي تواجــه صعوب ــت الشــركات الت ــة، وتمكن المدعومــة مــن الحكوم
ــة. ــن  التشــغيلية والمالي ــا مــن الناحيتي ــة أعماله ــادة هيكل ــول وإع ــل للتح ــع أفض موض

األثر على الشركات والمقرضين
كان للعوامــل االقتصاديــة أثــر ســلبي مضاعــف علــى ربحيــة الشــركات مــن جهــة، حيــث 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة م ــة  المملك ــى ميزاني ــا، وعل ــش ارباحه ــت هوام ــا وتقلص ــرت ارادته تأث
إذ اخفضــت نســبة ترســية مشــاريعها فــي مجمــل قطاعاتهــا وخاصــة قطــاع اإلعمــار 
. فعلــى ســبيل  المثــال، تــم تعليــق أو إلغــاء مشــاريع معماريــة بقيمــة 180 مليــار دوالر 
ــة المشــاريع  ــي بلغــت قيم ــن 2014 و2018، والت ــا بي ــال ســعودي( م ــار ري أمريكــي )675 ملي
ــاريع  ــدر: مش ــعودي( )المص ــال س ــار ري ــي )101 ملي ــار دوالر أمريك ــا 27 ملي ــة منه الحكومي
ــف  ــعار المصاري ــاع أس ــة كارتف ــاس التكلف ــي أس ــادة ف ــة الزي ــك نتيج MEED(. وكان ذل
الجمركيــة  والرســوم  المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  الرتفــاع  نتيجــة  المباشــرة 
وارتفــاع رواتــب  الموظفيــن بســبب إزديــاد رســوم االســتقدام ومتطلبــات الســعودة.

تلــك  وخاصــة  الشــركات  لــدى  الســيولة  تحديــات  بــرزت  ،فقــد  وتزامنــًا 
عــن  تعثــرت  إذ  مباشــر  بشــكل  الحكوميــة  الجهــات  مــع  تعمــل  التــي 
التزاماتهــا.  ســداد  عــن  بالتالــي  وتخلفــت  المدينــة  ذممهــا  تحصيــل 

وقــد حاولــت بعــض الشــركات الحصــول علــى مصــادر تمويــل جديــدة للتخفيــف مــن حــدة 
تداعيــات شــح الســيولة، وبــدأت ســريعًا بنقاشــات إعــادة تنظيــم مــع المموليــن والدائنيــن. 

زيادة في الرسوم
 الجمركية

المشاريع المعلقة / الملغاة في السعودية

MEED المصدر: مشاريع

مشاريع غير حكومية مشاريع حكومية

مليار ريال سعودي
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نسبة القروض المصرفية المتعثرة

المصدر : البنك الدولي
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كمــا واجــه بعضهــا اآلخــر مخاطــر إقفــال محتملــة، فــكان هنــاك حاجــة ماســة لإلســتفادة 
ــة.  ــأة عامل ــركات كمنش ــذه الش ــاذ ه ــة وإنق ــادة هيكل ــعودي إلع ــاس الس ــام اإلف ــن نظ م

نتيجــة إلزديــاد حــاالت تعثــر الشــركات فــي ســداد ديونهــا، ارتفعــت مخاطــر اإلئتمــان لــدى 
المموليــن الســعوديين  لتصــل الديــون المتعثــرة إلى 32.9 مليــار ريال ســعودي بحلول نهاية 
الربــع الثانــي مــن عــام 2021 بحســب المقال المنشــور في ســعودي غازيت بعنــوان بتاريخ 21 
أغســطس 2021 "وصلت ديون البنوك المتعثرة في الســعودية إلى 33 مليار ريال ســعودي". 

05



Deloitte | إعادة الهيكلة المالية في المملكة العربية السعودية

أطر العمل التنظيمي إلدارة آثار ضعف أداء الشركات

أطلقت الحكومة السعودية مبادرة إلعداد إطار عمل للتعامل مع ضعف األداء واإلعسار 
من منظور الشركات والمقرضين.

نظام اإلفالس السعودي

تــم إصــدار نظــام اإلفــاس الســعودي عــام 2018 والــذي يهــدف بشــكٍل رئيســي لمنــح 
ــل  ــي ظ ــي. وف ــم المال ــادة التنظي ــط إع ــذ خط ــهيل تنفي ــة لتس ــرة منص ــركات المتعث الش
التقلبــات اإلقتصاديــة الموضحــة ســابقًا ، فمــن المتوقــع أن يســتمر هــذا النظــام بلعــب دور 
حيــوي فــي تســهيل تحول وتحســين أداء الشــركات العاملة فــي المملكة العربية الســعودية.

وبحســب لجنــة اإلفــاس، تم تســجيل 131 قضية إعــادة تنظيم مالي وإجراء تســوية وقائية 
بموجــب النظــام منــذ تاريــخ اصــداره حتــى 31 يوليو 2022. ومنــذ ذلك الحين ، تتولى شــركة 
ديلويــت مركــز الصــدارة كمستشــارين مالييــن أو كأمنــاء فــي بعــض مــن أكبــر قضايــا إعــادة 
التنظيــم وفقــًا للنظــام اإلفــاس الســعودي ، إذ نجحــت فــي إعــادة هيكلــة ديــون مصرفيــة 
ــال ســعودي(.  ــار ري ــار دوالر أمريكــي )45 ملي ــا عــن 12 ملي ــد قيمته والتزامــات أخــرى تزي

إستجابة البنوك  
بدأت البنوك بدراسة خيارات استرداد مختلفة إلدارة القروض المتعثرة بشكل استباقي.
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اعادت التنظيم المالي التسوية الوقائية

المصدر: لجنة اإلفالس السعودية

1.  إمكانية تأجيل أو إلغاء الديون إذا كانت هناك فرصة للتحول المالي و التشغيلي
توليــد  علــى  المتوقعــة  قدرتهــا  لتوفيــق  الشــركات  لدعــم  الديــون  بعــض  إلغــاء  أو  تأجيــل  الــى  اللجــوء  تــم 
التوقعــات  جــدوى  مــن  التحقــق  الضــروري  مــن  فأصبــح  الديــون،  ســداد  علــى  قدرتهــا  مــع  النقــدي  التدفــق 
التحــول.  بعناصــر  ومدعومــة  مســتدامة  عمــل  خطــط  علــى  مبنيــة  تكــون  أن  علــى  والحــرص  الماليــة 

3.   استرداد  الديون عبر الوسائل القانونية. ٢.   بيع القروض المتعثرة للمقرضين الذين لم يعودوا يؤمنون بالجدوى 
علــى اإلقتصادية لتحصيل القروض. قــادرة  غيــر  الشــركات  فيهــا  تكــون  التــي  الحــاالت  فــي 

الديــون  اســترداد  إلــى  البنــوك  تتوجــه  اعمالهــا،  إســتمرارية  دعــم 
إلســترداد  خاصــة  وحــدات  أسســت  إذ  القانونيــة  الســبل  عبــر 
لديهــا. الخاصــة  األصــول  إدارة  دوائــر  ضمــن  المتعثــرة  ديونهــا 

مــن  ميزانياتهــا  اصــاح  إلــى  البنــوك  بعــض  تســعى  قــد 
ــه  ــزال يواج ــك ال ي ــرة، إال أن ذل ــروض المتعث ــع الق ــال بي خ
والقانونيــة  العمليــة  الماليــة،  التحديــات  مــن  مجموعــة 
التــي تحتــاج إلــى المعالجــة. إذ يعتبــر ســوق بيــع الديــون 
المتعثــرة حقــل جديــد نســبيًا  فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي حيــث تعمــل البنــوك المركزيــة والجهــات الحكوميــة 
المعامــات. بتلــك  محيطــة  تنظيميــة  أطــر  إيجــاد  علــى 
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إرشادات ساما للبنوك حول إدارة القروض المتعثرة 
أصــدر البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( قواعــد وإرشــادات ســارية المفعــول ابتــداء 
مــن 1 يوليــو 2020 تضمنــت أهــم اإلجــراءات الواجــب تطبيقهــا مــن قبــل البنــوك التجاريــة 
فــي المملكــة لمعالجــة القــروض المتعثــرة. إذ تهــدف هــذه القواعــد علــى المســاعدة 
فــي تطويــر ممارســات إعــادة التنظيــم المالــي المعتمــدة مــن قبــل المقرضيــن بمــا 
المتعثــرة.  القــروض  عــن  المبكــر  للكشــف  إحترازيــة  اســتراتيجية  إعــداد  ذلــك  فــي 
كمــا قامــت بتأســيس وحــدات خاصــة إلعــادة التنظيــم لتعمــل بشــكل مســتقل عــن 
وحــدات إصــدار القــروض بموجــب سياســات مســتدامة  ومتائمــة مــع المقرضيــن.

الحاجة إلى مختصين في إعادة الهيكلة
ومــع إزديــاد أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه وحــدات األصــول الخاصــة فــي البنــوك 
فــي  الديــون  هيكلــة  إعــادة  فــي  المختصيــن  علــى  الطلــب  ارتفــع  فقــد  الســعودية، 
المملكــة )بمــا فيهــا اإلجــراءات الوقائيــة وقضايــا اســترداد الديــون( الذيــن باشــروا 
مــؤازرة  مهامهــم  إحــدى  وكانــت  الســعودي.  المركــزي  المصــرف  توجيهــات  بتنفيــذ 
الشــركات إلعــداد خطــط عمــل بحلــول مســتدامة، واقعيــة، وجديــرة بثقــة البنــوك .

مــع إنخفــاض المــوارد البشــرية لــدى الشــركات المتعثــرة، حــاول اإلداريــون التوفيــق بيــن 
إدارة العمليــات اليوميــة وتطبيــق إســتراتيجية إعــادة الهيكلــة التــي بذاتها تتطلب مســتوى 
ــة هــذه الحاجــة. ــن لتلبي ــام المستشــارين الماليي ــنى الفرصــة أم ــرة لتتّس ــن مــن الخب معي

دور مستشاري إعادة الهيكلة 
يقوم المستشــارون الماليون بتزويد الدعم الفني والتقني للشــركات والبنوك على حد ســواء 
بحســب الظــروف وبحســب مــدى قــدرة الشــركات إلنجاز عمليــة إعــادة الهيكلة. فللشــركات 
األكثــر نضجــًا إدارييــن ذو خبــرة بإعــداد خطــط عمــل جديــدة، فتتعاقــد مــع مستشــارين 
مالييــن بهــدف إجــراء مراجعــة مســتقلة وحثيثــة لدراســتها قبــل مشــاركتها مــع البنــوك. 
أمــا فــي حــاالت أخــرى، يقــوم المستشــارون الماليــون بــأداء دور محــوري فــي دعــم 
اإلدارييــن إلعــداد خطــط العمــل وطــرح حلــول إعــادة هيكلــة مناســبة ومســتدامة. 

في كا الحالتين، يعتبر دور مستشاري إعادة الهيكلة ضروريًا لنجاح عملية إعادة الهيكلة حيث 
يكون المستشار "وسيطًا" موثوقًا ومستقاً لتسهيل المفاوضات المعقدة بين الشركات ودائنيها. 

ــدراء  ــة كم ــادة الهيكل ــال إع ــي مج ــراء ف ــن الخب ــام عدٍدم ــل انضم ــوق العم ــهد س ــا ش كم
تنفيذييــن لــدى الشــركات لرســم وتنفيــذ خارطــة الطريــق المرتبطــة بالمســار التصحيحــي 
للشــركات، خاصــة تلــك التي هي خاضعــة الجراءت إعــادة الهيكلة  خارج إشــراف المحكمة.

نظــام  بموجــب  المحكمــة  إشــراف  تحــت  المالــي  التنظيــم  إعــادة  حــال   فــي  أمــا 
خارجييــن  قانونييــن   مستشــارين  لتعييــن  الشــركات  فتلجــأ  الســعودي،  اإلفــاس 
لديهــا.  واإلداري  القانونــي  الــكادر  لمواكبــة  التنظيــم  إعــادة  فــي  خبــرة  ذو 
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الخاصة

معلومات التواصل

مناخــًا  ســواًء  والمقرضيــن  الشــركات  علــى  المؤثــرة  الســائدة   التشــغيلية  والتحديــات  اإلقتصاديــة  الظــروف  أمنــت 
القانونيــة  التنظيميــة  الحلــول  مــع  وخاصــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الهيكلــة  إعــادة  ســوق  إلزدهــار  مائمــًا 
حيــوي  منتــدى  المنصــات  هــذه  فأصبحــت  اإلفــاس.  نظــام  تطبيــق  فــي  الســعودي  المركــزي  البنــك  مبــادرات  فيهــا  بمــا 
المملكــة. فــي  اإلقتصاديــة  الــدورة  إنتعــاش  مــع  وخاصــًة  المتعثــرة  الشــركات  لمســاعدة  والقانونييــن  المالييــن  للمستشــارين 

ليــس  الناجــح  المالــي  التنظيــم  إعــادة  بــأن  والدائنــون  فيهــا  والمســاهمون  الشــركات  تــدرك  أن  أيضــًا  المهــم  مــن  فبــات 
يصبــح  المالــي،  اإلجــراء  إختتــام  فبعــد   . الناجــح  اإلســتراتيجي  التحــول  نحــو  األولــى  الخطــوة  هــو  بــل  ذاتــه  بحــد  مقصــدًا 
الجديــدة.  الحوكمــة  هيــاكل  مــع  المائمــة  التنفيــذي  التحــول  خطــط  وتنفيــذ  إعــداد  علــى  التركيــز  علــى  اإلمكانيــة  للشــركات 
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تمت كتابة هذه النشرة بشكل عام وبالتالي، ال يمكن االعتماد على شموله لحاالت معينة؛ كما أن تطبيق المبادئ المحددة يعتمد على الظروف
المحددة ذات الصلة ونحن نوصيكم بالحصول على االستشارات المهنية الخاصة بكم قبل التصرف أو االمتناع عن التصرف بناء على أي من

محتويات هذا المستند.
سيكون من دواعي سرور ديلويت لخدمات االستشارات المالية المحدودة تقديم المشورة للقّراء حول كيفية تطبيق المبادئ الموضحة في هذا
المستند على الظروف الخاصة بهم. ال تتحمل ديلويت لخدمات االستشارات المالية المحدودة أي مسؤولية تجاه أي خسائر قد يتعرض لها أي

شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف بناء على أي مما ورد في هذه النشرة.
ديلويت آند توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولية محدودة هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة، 
بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، وديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة )ن س إي( هي شركة مرخص لها من قبل 

ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
ُيستخَدم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة 
عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة 

بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" وديلويت شمال جنوب أوروبا وديلويت اند توش الشرق األوسط 
أي خدمات للعماء، لاطاع على المزيد ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com/about
 تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، واالستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، والضرائب 

والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمية 
مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ 300٬000 وأثرهم 

.www.deloitte.com :اإليجابي في مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي
ديلويت اند توش الشرق األوسط هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق 

األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 19۲6 في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت اند توش الشرق األوسط في منطقة الشرق األوسط مكّرس من خال 
الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقًا للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية 

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام ديلويت اند توش الشرق األوسط (  وعند تقديم 
الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت اند توش الشرق األوسط وبشكل مستقل مع العماء الخاصين بها )دون 

الرجوع إلى د إم إي( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت اند توش الشرق األوسط من الشركات المهنية الرائدة التي تقدم خدمات التدقيق والمراجعة و خدمات الضرائب واالستشارات 
اإلدارية والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 5000 شريك ومدير وموظف يعملون من خال 26 مكتبًا في 14 بلدا.ً

نبذة عن ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة
ديلويت للخدمات االستشارية المالية المحدودة هي شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتابعة لـ ومملوكة من قبل شركة ديلويت 
للخدمات المهنية )مركز دبي المالي العالمي( المحدودة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي )كيان تابع ومرخص لشركة ديلويت اند توش 
الشرق األوسط(، وهي مسجلة لدى الهيئة العامة لاستثمار تحت الرقم 102032049819 ورخصة تجارية رقم 1010317307. يقع مقر الشركة في 

مكتبها المسجل في مبنى الواحة، الطابق الثاني، شارع األمير تركي بن عبداهلل آل سعود، منطقة السليمانية، ص.ب. 8680، الرياض 11492، المملكة 
السعودية العربية، هاتف: 8500 215 11 966+ فاكس:8501 215 11 966+
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