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 إدراج الحصص ألول مرةديلويت تقدم استشاراتها لمؤسسة الفالح التعليمية القابضة حول 

   بورصة قطرل الناشئة الشركاتسوق  في
  
  

استعانت مؤسسة الفالح التعليمية القابضة )شركة مساهمة عامة قطرية(   –2021أبريل 12 

  240المؤسسة طرح  حيث تعتزمبشركة ديلويت الشرق األوسط لتقديم خدماتها االستشارية 
. وتأتي هذه  2021أبريل  13في سوق الشركات الناشئة ببورصة قطر في  اعادي امليون سهم

افقة هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر على  الخطوة بعد أن حصلت المؤسسة على مو
 في بورصة قطر.  الشركات الناشئةإدراج هذه األسهم وتداولها في سوق 

  
في بورصة قطر منصة بديلة لطرح وتداول أسهم  الناشئة يوفر برنامج دعم إدراج الشركات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على توفير رأس مال أعلى من رأس مالها الحالي  
وغيره من متطلبات السوق الرئيسية لبورصة قطر. وبذلك، ستكون مؤسسة الفالح التعليمية 

شركات في بورصة قطر، وكذلك  القابضة أول مؤسسة يتم إدراجها في برنامج دعم إدراج ال
 المؤسسة األولى في القطاع التعليمي التي يتم طرح أسهمها للجمهور.

  
في ديلويت الشرق  للشركاتوقد أعرب روبن باتيريس، شريك قطاع االستشارات المالية 

األوسط، الذي قاد تنفيذ هذه العملية البارزة، عن بالغ سروره لنجاحه مع فريقه في تنفيذ هذه 
 في برنامج ألول مرة مؤسسة الفالح التعليمية القابضة إدراج عملية المعقدة التي ”أسفرت عن ال

المميزة دعم إدراج الشركات في بورصة قطر. ويُعزى هذا النجاح إلى الخبرة العملية والقدرات  
سياً التي يتحلى بها فريق االستشارات المالية في ديلويت في قطر حيث لعب هذا الفريق دوراً رئي

 في دعم مؤسسة الفالح لالنتقال إلى المرحلة الثانية من النمو والتطوير.“
 

وتجدر اإلشارة إلى أن وليد سليم، الشريك في ديلويت الشرق األوسط، قد قدم المساعدة لمؤسسة  
الفالح طيلة هذه الفترة، كما تعاون عن كثب مع بورصة قطر إلنجاح هذه العملية. وفي هذه  

وليد: ”يوفر برنامج دعم إدراج الشركات في بورصة قطر منصة تتيح للشركات    صرحالمناسبة،  
أسواق رأس المال وتنويع مصادر تمويلها، األمر في لدخول ا المشابهة لمؤسسة الفالح فرصة 

 الذي من شأنه مساعدة هذه الشركات في أعمالها المستقبلية.“
 
 

 -انتهى  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير 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
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deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مس ق األوسط( شر  ؤولية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. وهي شر  توهماتسو المحدودة،

ي تقديم الخدمات المهنية ال 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 ك .شر ي منطقة  د إم إي ة إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أ كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  و إلزام شر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
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 الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءس إي أو د إم إي أو ديلويت ن توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠الض  شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   دولة. للحصول ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   . www.deloitte.comوأثرهم اليجانى

 .للصحافة إرسالهاالمعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

 
 " في خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "
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