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 لالكتتاب العام  ديلويت تسهم في طرح أسهم مدارس ”تعليم“
 

  ها لاعمأبنجاح    يلويت الشرق األوسطاختتمت د  –  2022  ديسمبر   13دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  
المالمدارس ”تعليم“    مطرح أسهب   ةالمتعلق  ةي ستشاراال العام في سوق دبي  تعتبر  و  ي.لالكتتاب األولي 

الثانوية العامة في دولة  مزّودي الخدمات التعليمية المتميزة من الحضانة إلى    أكبر   أحد مدارس "تعليم"  
   .اإلمارات العربية المتحدة 

 
% من حصتها،  25حيث لم تطرح مؤسسة ”تعليم“ سوى    اً ممتازنجاحاً  العام    االكتتابعملية    حققت و

  204مليون درهم )  750قيمتها    ضعفاً في االكتتاب في أسهمها،    18لكنها استقطبت مقابلها زيادة بلغت  
مليون دوالر(، األمر الذي سيعطي    817مليار درهم )  3تها اإلجمالية إلى  رفع قيممّما  مليون دوالر(  

مع وجود احتماالت قوية إلقدام عدد    ،زخماً لعمليات االكتتاب العام في دولة اإلمارات، وال سيما في دبي
  وخالل العام الشركات اإلماراتية على طرح أسهمها لالكتتاب العام قبل نهاية هذه السنة  و  من المؤسسات

 القادم. 
  
”تعليم“  خالل و أسهم  لطرح  التحضير  من  ديلويت    قدمت  ،العام  لالكتتاب  مرحلة  مجموعة  ضمن 

لكل من مؤسسة ”تعليم“ وبعض البنوك    لتقصي النافي للجهالةباألمتعلقة  الخدمات االستشارية  االستشاريين  
 المحلية. 

 
ح عدنان فازلي، شريك في قسم االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط، الذي قاد فريق  صرّ و

تمثل مشاركة ديلويت في هذه العملية  ”  ، استشارات ’أسواق رأس المال‘ في ديلويت خالل عملية الطرح
المتواصل   اللتزامها  دبي  بالمساهمةترجمة  تحقيق  الماليالتطوير  لرؤيتها    في  وتقديم   سوق  المحلي، 

استشارية  الجودة  مالية    خدمات  اإلماراتعالية  دولة  تقديم    إنّ . ولمختلف عمالئها في  في  هذه  نجاحنا 
فعلية على  ال إال شهادة  ما هو  ”تعليم“  العام لمؤسسة  األولي  الطرح  في مختلف مراحل عملية  خدمات 

في سوق    الدمج واالستحواذو  الطرح  عملياتفي  أعضاء فريقنا    يقدمها  التي    التقنية  والخبرات  القدرات
 .“ وسائر الشرق األوسط دولة اإلمارات 

 

 - انتهى -
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كة بريطانية خاصة مح ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

دودة بضمان ف 
كات األعضاء  صف للحصول عىل و  deloitte.com/about. يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةوتتمتع شبكتها من الشر

ي صحيحة إىل
ي هذا البيان الصحف 

كات األعضاء فيها. إن المعلومات الواردة ف  ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
 حير  التوجه إىل  مفصل للهيكل القانون 

.  \ الصحافة  النشر

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

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

 خاصة محدودة بضمان. 

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ سنة هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ي   ١٩۲٦ستشارية وقد تأسست ف 
ف 

ي  26من خالل  المنطقة
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف  ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة   .شر ي مد إم إي إن وجود شر

ق األوسط ف  ص  نطقة الشر  مكروقيى
 
س من  ّ

كات الحائزة عىل ترخيص ي البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال   خالل الشر
 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 

ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة  كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر كة إم إي.   د تستطيع الشر بشكل مستقل أو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر
ها.  ممع العمالء الخاصير  به كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير  وتكون هذه الشر

 عن ديلويت 

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

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. اتتمتع  .شر ة وكل من الشر كات  و  ألخير ال تستطيع الشر
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وتكون هذه ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر . والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض
ها.  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير   .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة  ال  الشر

 : ي عىل العنوان التاىلي
ون     www.deloitte.com/about ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير

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

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  كات   ٥٠٠المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر ابطة من شر كة، بفضل شبكة عالمية مير شر
ي أكير من 

ي ديلويت الـ  ١٥٠األعضاء المرخص لها ف  ي مختلف القطاعات، ُيرجى   وأثرهم ٣٠٠٠٠٠دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي ف  اليجانى

 : ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comمراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى  ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلفر
 " ف 
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