
 
 

 

 مجموعة شركات إن إم سي للرعاية الصحية تسجل خروجًا تاريخيًا من اإلدارة 
 ضمن عملية صكوك ترتيب الشركة

 في التصويت التاريخي الشركةترتيب صكوك لعملية  هائل• دعم 

 جديدة  إن إم سيحول إلى مجموعة ت وت من شركات مجموعة إن إم سي،  شركة 34 من اإلدارة • ستخرج

جديدة وتبقى في اإلدارة من أجل متابعة بعض  إن إم سيأصولها الرئيسية إلى مجموعة المحدودة للرعاية الصحية إم سي  إن• ستنقل 
 دعاوى التقاضي 

شركة إن إم سي )إن إم سي للرعاية الصحية أو   : حصلت2021سبتمبر  1اإلمارات العربية المتحدة،  -أبوظبي 
  مليةع ، على موافقة الدائنين علىالعربية المتحدة ت"المجموعة"(، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في اإلمارا

اإلدارة بالخروج من  إن إم سيشركة من مجموعة  34عادة الهيكلة التي ستسمح لـ إل( DOCA) الصكوك المقترحة لترتيب الشركة
 . ةمجموعلواالستمرار في تشغيل األعمال األساسية ل

. من الدائنين المؤهلين  35صكوك ترتيب الشركة الـ  بتأييد ساحق ، تمت الموافقة على2021سبتمبر  1في التصويت التاريخي في 
إن إم متاحة على موقع بحسب الكيانات النتائج الكاملة وستكون  ،بالموافقة المؤهلين للتصويت ٪ من الدائنين95 وصوتللتصويت، 

 في األيام القادمة.  االلكتروني سي

أشهر إلكمال نقل أسهم وأصول   5و 3، من المتوقع أن يستغرق التنفيذ ما بين  سوق أبوظبي العالميبمجرد التأكيد من قبل محاكم 
وعند هذه النقطة ستخرج  ، الجهات الحكومية المناسبة وكذلك الحصول على تصريح من (،DOCAصكوك ترتيب الشركة )شركات 

 .من اإلدارة 34الكيانات التشغيلية الـ 

نيابة عن نفسها وشركات  المحتملة تقاضيالدعاوى بعض في اإلدارة من أجل متابعة إن إم سي المحدودة للرعاية الصحية ستظل 
(DOCA)  األخرى، وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفًقا لشروط( صكوك ترتيب الشركةDOCA). 

وقدرتها على تولي   مما أثبت قوة الئحة اإلعسار الخاصة به، سوق أبوظبي العالميإفالس رئيسية في  قضيةأول  إن إم سيتعتبر 
رأس    ةإلصالح هيكل والعدالةة ي شفافال نهج يقوم علىواسعة النطاق، من خالل  خصوصًا مع وجود عملية االحتيال، األعمال المعقدة

صكوك ترتيب  اإلدارة والتصويت الالحق لـ  إن إم سيكانت الفترة بين دخول األعمال. واستعادة استقرار  ضمان االستمراريةو المال 
من   إن إم سي منذ البداية كما استفادت. المعايير الدوليةبحسب  بشكل ملحوظ  مدة قصيرةأقل من عام، وهي ( DOCAالشركة )

تقديم عائد أعلى  و عادة هيكلة إلكخيار صكوك ترتيب الشركة لـ الهائلالدائنين، كما يتضح من الدعم  دعم صلبة من قبلقاعدة 
 للدائنين. 

للرعاية الصحية ولموظفينا  إن إم سيلشركة  اً دجدي  : "يمثل هذا التصويت فجراً مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي وفي تعليقه، يقول
من أصحاب   جتمع المحيطالمللدعم المقدم من جدًا  ، ونحن ممتنون 2020هذه الرحلة في فبراير نا  بدأ. 11500البالغ عددهم 

أساس  المشتركون وسوق أبوظبي العالمي للمساعدة في وضع الشركة على  واألوصياءالمصلحة بما في ذلك الدائنون والموردون 
المرحلة التالية من  مع بداية نحن نتطلع إلى والدة جديدةخدمة المرضى المخلصين لدينا. في موظفونا المتفانون  يستمربينما  ،ثابت

 ". إن إم سي الجديدةنحو  مستمرةالنمو بالعمل مع مالكنا الجدد ورحلتنا 



 
 

 

من شركة  34: "إن التسليم الناجح لـ وأحد األوصياء المشتركينألفاريز ومارسال قال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة 
  إن إم سيلشركة  فارقةفي ظل ملكية جديدة سيكون عالمة  كإهتمام مستمر ،إلى التشغيل الكامل مجموعة شركات إن إم سي

على   بأعمالها درة على القيام قاستكون  ، التي""إن إم سي الجديدةحقبة داية هذا التصويت التاريخي ب يسجل ن. ي المشترك واألوصياء
 مع الحفاظ على مستقبلها التشغيلي". ، صحاب المصلحةألقيمة  ال وخلقفي اإلمارات العربية المتحدة  مرضاناخدمة ك ،أفضل وجه

 

 انتهى 

 لالستفسار في الشرق األوسط 

Hanover Communications Middle East 

Jonty Summers   +971 (0)55 559 7398 

Kiran Makhija  +971 (0)55 471 0294 

nmchealthcare@hanovercomms.com 

 لالستفسارات في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم 

Headland Consultancy 

Susanna Voyle  +44 7980 894 557 

Henry Wallers  +44 7876 562 436 

 

 مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: حول 

إن إم سي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في مجلس التعاون الخليجي، مع شبكة دولية  
من العيادات والمستشفيات متعددة التخصصات للمرضى الداخليين والخارجيين، وعيادات األمومة والخصوبة المتخصصة،  

دولة. تعرف مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية كمزود رائد للخدمات الطبية طويلة   19ويلة األجل في ودور الرعاية ط
  2،207التابعة لها. وتبلغ سعة إن إم سي اإلجمالية  ProVitaاألجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركة 

 سرير مرخص عبر شبكتها. 

اإلدارة من قبل محكمة العدل العليا ومحاكم األعمال والممتلكات في إنجلترا تم وضع إن إم سي للرعاية الصحية تحت 
وتم تعيين ريتشارد فليمنج ومارك فيرمين وبن كيرنز من ألفاريز ومارسال كأوصياء مشتركين.  2020أبريل  9وويلز في 

تحت اإلدارة بموجب لوائح  ، تم وضع عدد من الكيانات التابعة لشركة إن إم سي للرعاية الصحية2020سبتمبر  27في 
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سوق أبوظبي العالمي. تم تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز كأوصياء مشتركين. للحصول على معلومات كاملة بخصوص 
 https://nmc.ae هذه التعيينات، يرجى زيارة الرابط:
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