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ي المالي ديلويت تنجز خدماتها اإلستشارية  ي سوق دب 
 
كة إمباور ف لعملية طرح أسهم شر  

 
يد   – 2022 نوفمبر 07 كة ديلويت بتقديم خدمات استشاراية لمساندة مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبر قامت شر

ي المالي  ي سوق دبر
ي طرح أسهمها لالكتتاب األولي العام ف 

كة إحدى أضخم مزّودي  .المركزي )إمباور( ف  تعتبر الشر
ي . خدمات التبر ي ي دبر

كز خدماتها ف  ي العالم، حيث تبر
 د المركزي ف 

  
كة حيث تم اكتتاب جميع األسهم المطروحة    عىل أسهم الشر

ً
 شديدا

ً
شهدت عملية الطرح األولي العام إقباال

كة % والذي من 15% إل 10إل زيادة نسبة الطرح من  خالل ساعات قليلة من طرحها، األمر الذي دفع الشر
ي ) 2.0اكتتاب بقيمة  يحقق عائداتالمتوقع أن 

مليون دوالر(. بعد استكمال عملية   543مليار درهم إمارابر
، أي بعائد 850تتوقع إمباور توزي    ع أرباح سنوية بقدر  الطرح،

ً
ي بنسبة  مليون درهم سنويا

 %. 6.5ضمن 
  

ي أيض كة فحسب، بل إلمارة دبر ي تسىع إل إدراج عدد يمثل الطرح األولي العام نقطة بارزة ليس بالنسبة للشر
 النر
ً
ا

اتيجيتها لتحقيق   ي سوق األوراق المالية وذلك ضمن اسبر
ي ف  كات المملوكة من حكومة دبر من المؤسسات والشر

 . ي المالي  عوائد بيع من بعض من أصولها و جذب المزيد من السيولة النقدية لسوق دبر
 

ي للجهالةخالل هذه العملية، كانت ديلويت مسؤولة عن تقديم استشارات ما
كة   لية تشمل التقصي الناف  لشر

كة ديلويت بشكل وثيق مع عدد من  )إمباور( والبنوك المحلية. وكجزء من تقديم خدماتها، تعاونت شر
، وبنك )Moelis & Coاالستشاريي   بقيادة بنك ) ي

ي الوطن   Merrill Lynch(، ومشاركة بنك اإلمارات دبر
International( وبنك )EFG-Hermes .) 

 
ق األوسط، تعقي ي ديلويت الشر

ي قسم االستشارات المالية ف 
يك ف  ، شر  عىل مشاركة ديلويت، رصح عدنان فازلي

ً
با

ي ديلويت خالل عملية الطرح: ”
 الذي قاد فريق استشارات ’أسواق رأس المال‘ ف 

ّ
استكمال عملية الطرح األولي   إن

 إل سجالت فريق أسواق رأس الما
ً
 آخرا

ً
ي  العام بنجاح، يضيف نجاحا

ي ديلويت والذي قام بالمساندة ف 
ل ف 

كة   كة بروج، وشر ، شر ي عمليات طرح مماثلة خالل السنوات القليلة الماضية بما فيها طرح هيئة كهرباء ومياه دبر
ي هذا المجال. نحن فخورون  

إلياه لالتصاالت الفضائية )إلياه سات(، و الذي هو خب  دليل عىل قدراتنا الرائدة ف 
كة )إم ي لمسانتدنا شر

ي تقديم خدماتنا ف 
ي عملية الطرح ونتطلع إل االستمرار ف 

ي   باور( ف 
عمليات الطرح ف 

 المستقبل القريب.“ 

 
 

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

ف 
كات األعضاء  . يرجر 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

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 وقبر مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر

mailto:nelhassan@deloitte.com


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  مكروقبر

ّ
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 تقصب 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكبر 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 ألخب 
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 تقصب  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    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكبر
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتبر 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 أكبر من 

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

ي ف  : وأثرهم اإليجابر ي عىل العنوان التالي
وب   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكبر

ونية، يرجر إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكبر
ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر

 " ف 
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