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. ما هو إعادة التنظيم؟1  

 
إن إعادة التنظيم هو إجراء قانوني يسمح للشركات في مملكة البحرين بإدارة أوضاعها في حالة  •

.2018للعام  22الديون الغري مستدامة وذلك من خالل الباب الثالث من القانون رقم   
بتقييم وتعديل ديون الشركة وبالتالي السماح لها بمواصلة العمل يسمح إعادة التنظيم للمحكمة  •

ومن ثم زيادة إمكانية تسديدها للديون المستحقة عليها ويحقق الحماية الالزمة ألصول الشركة 
في ذات الوقت.  

ال يتم إلغاء قيمة الدين بل يتم إعادة تنظيمه من خالل جدولة جديدة لسداد اليدون المستحقة  •
ائنة، بينما تقوم الشركة بمواصلة عملياتها ودفع رواتب موظفيها وتقديم الخدمات للجهات الد
لعمالئها.  

 
ما الذي يدفع الشركات عادة لتقديم طلب إعادة التنظيم؟. 2  

 
قامت الشركة على مر السنوات بتمويل عملياتها من خالل اتفاقيات ديون مع الجهات الدائنة،  •

في وضع أفضل يسمح لنا بسداد تلك الديون المستحقة والبحث عن وبالرغم من تطلعاتنا ألن نكون 
أن جميع تلك المحاوالت لم تكلل  طرق لجمع األموال المطلوبة أو محاولة إلعادة تمويل الديون إال

بالنجاح.  
لم يجد مساهمونا أي خيار آخر أمامم سوى الحصول على حماية المحكمة وتقديم طلب اختياري  •

  2018للعام  22من القانون رقم  3اب للحماية بموجب الب
 

على أعمال الشركة وموظفيها؟ 3. ما هو تأثري الباب 3  
 

أمام  المتاحة الخيارات أفضل لتقييم الكافي الوقت 2018للعام  22من القانون رقم  3يمنح الباب  •
 الشركة تنظيم إعادة خيار لنا توفر كما فورية، اجراءات أية الدائنة الجهات اتخاذ دون من الشركة
تمارس الشركة أعمالها بصورة طبيعية خالل فرتة النظر في الوقت الذي  المحكمة لتوجيهات وفًقا

في القضية.  
قد يكون هنالك بعض في حالتنا هذه إجراًء وقائًيا ولن تتأثر أعمالنا اليومية المعتادة.  3يعترب الباب  •

ني االنتاجية، كما يتوقع منا أن نواصل القيام إجراءات إعادة تدوير الموظفني لزيادة الكفاءة وتحس
بأعمالنا وفًقا لمقاييسنا باإلضافة إلى تزويد عمالئنا بالمنتجات والخدمات حسب الزتاماتنا.  

 
ماذا يحمل المستقبل للشركات اليت تقدم طلب إعادة التنظيم؟ .4  

 
الجهات ذات العالقةيتوجب على الشركات الوثوق بقرار المحكمة وبأنه سيخدم مصالح جميع  •  



أحد أهم القوانني في مجال تطوير قطاع األعمال في مملكة  2018للعام  22يعد القانون رقم  •
البحرين أسوة بقوانني إعادة التنظيم في الدول المتقدمة 	

إن سوق األلمنيوم سوق واعد وهنالك نقص في اإلمدادات مما يساهم بالتالي في إيجاد ظروف  •
ن قدرات الشركة على المضي قدًماسوقية مواتية تعزز م  

بما يخدم عمليات الشركة تسديد الديون المستحقة وفق خطة المحكمة يتم إعادة تنظيم و •
وخططها المستقبلية  

موظفونا هم أغلى ما نملك، حيث نتطلع لمواصلة عملياتنا في هذا القطاع إلى جانب تخطي  •
توقعات عمالئنا  

    لأساس احتياجات العمبإحتياجات الشركة بناء على ة القرارات المتعلق سيتم مواصلة اتخاذ •
 

عمالئنا؟و موردينا و. ما هو التأثري المتوقع على كل من الشركات التابعة لنا 5  

ه العمليةلن تتأثر الشركات التابعة بهذ •  
  .سنواصل القيام بأعمالنا وتزويد عمالئنا بالمنتجات والخدمات عرب جميع قنواتنا  •
.كالمعتادالعمل مع موردينا من مزودي السلع والخدمات  سنواصل •  

مىت سيتم اإلنتهاء من عملية إعادة التنظيم؟ .6  

.2019يناير  6يوم  2018 لعام 22 رقم القانون بموجب الحماية طلب تم تقديم •  
.2019 يناير 20 يوم المحكمة قبل من الحماية طلب قبول تم •  
إال أننا ملزتمون بالعمل من أجل الخروج من عملية إعادة  محددة،فرتة زمنية ال يمكننا حالًيا تحديد  •

.التنظيم هذه خالل أسرع وقت ممكن  
  .ستتم عملية إعادة التنظيم تحت إشراف فريق اإلدارة الحالي •
إن الدعم القوي والمتواصل من قبل جميع الجهات ذات العالقة ستضمن لنا االنتهاء من عملية  •

متسارعة.إعادة التنظيم بصورة   

 

 

 

 


