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 مجموعة تعليم القابضةإدراج وبدء تداول أسهم رحب بي  سوق دبي المالي 

   ةاااوع القلاااب مااارع يع ااا   18تجااااوي ةيماااة الساااهم المقروحاااة بواةااا

 وتميز سجل أعمال الشركة االكتتاب العامجاذبية االستثماري و

 5يتاااوج سااالة حاللاااة باللجاحاااا  لاااي ساااوق دباااي الماااالي ع ااار دراج اإل 

 طروحا  عامة لشركا  ح ومية وخاصة رائدع

   ملياااار درنااام  تيجاااة   579.7% إلااا  29إجماااالي القيماااة الياااوةية يرت ااا

 لإلدراجا  الجديدع وتحين أداء السهم المدرجة

  مليار درنم 82% إل  33ارت اع إجمالي ةيمة التداول بلي ة 

 مجموعة تعليم القابضةرحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم  :2022 ولم ر  29دبي، 

 مدرسة 26تضم  ةمحفظ عبر أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في دبي ،)تعليم( ش.م.ع.

هذا اإلدراج الجديد سنة حافلة بالنجاحات على صعيد  . يتوجألف طالب وطالبة 27وما يزيد على 

شركات حكومية خمس أسهم شملت  في سوق دبي المالياإلدراج الطرح العام وأنشطة 

وخاصة رائدة، األمر الذي يعكس فعالية الخطة االستراتيجية لتطوير األسواق المالية وتميز 

 .في دبيوتكامل البنية األساسية ألسواق المال 

، رئيس مجلس إدارة تعليم، جرس افتتاح التداول في سوق خالد الطايرواحتفاالً باإلدراج قرع 

آالن ويليامسون، الرئيس  ،سوقالدبي المالي بحضور سعادة هالل المري، رئيس مجلس إدارة 

وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة  ،التنفيذي لـمجموعة "تعليم"

 .زينباإلضافة إلى عدد من المسؤولين البار ،يناسداك دب

الطرح العام ألسهمها الذي جمع  عقب إنجاز" TAALEEMوبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز "

وقد بلغ سعر  .درهم اتمليار 3إلى عند اإلدراج السوقية  تهادرهم لتصل بذلك قيم يونمل 750

 هم.ادر 3السهم في الطرح العام 

مليار درهم بما يفوق قيمة األسهم  13.7بلغ إجمالي قيمة طلبات االكتتاب الُمستلمة و

ويسهم إدراج أسهم . ونموذج عمل الشركةجاذبية الطرح ل اً سكاعان، مرة 18المطروحة بواقع 

تعليم بصورة في تعميق أسواق رأس المال في اإلمارات العربية المتحدة وذلك من خالل إتاحة 

ضمن قطاع التعليم  الفرصة للمستثمرين لالستثمار في شركة عامة تنشط بصورة حصرية
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قطاع الخدمات االستهالكية ضمن  الشركةويتم تداول أسهم وذلك للمرة األولى في الدولة. 

 في سوق دبي المالي.

 يمثل: "خالد القاير، رئي  مجل  إدارع "تعليم"، قال الشركةعلى نجاح إدراج  وتعليقاً 

إذ تبدأ شركة "تعليم"،  في مسيرة مفصليةً  نقطةً إدراج شركة "تعليم" في سوق دبي المالي 

ن يالمستثمر من قبلاالهتمام الكبير يعكس عامة. مساهمة كشركة  جديدةً  مرحلةً اليوم 

إجمالي بمرة  18وتجاوز المستوى المستهدف االكتتاب العام األولي  إزاء والعالميينن يالمحلي

أسواق رأس المال في ب"تعليم" وقصة نجاح ب ةالمستثمرين القويقناعة مليار درهم،  13.7

شركتنا ضمن أحد منصة إلدراج  دوره في توفيرسوق دبي المالي ل نتوجه بالشكر إلىدبي. 

كافة ب بيرحنتهز هذه المناسبة للت. وأيالعالمعلى المستوى  ونشاطاً  حيوية أسواقأكثر 

لتعليم قطاع المستثمرين ولخلق قيمة طويلة األجل لدماً نحو بينما نمضي قُ  الجدد امساهمين

  ."في اإلمارات

يعكس : "ةال سعادع نالل المري، رئي  مجل  إدارع سوق دبي المالي ومن جهته،

ستراتيجية الطموحة لتطوير األسواق المالية في الل ات المتواصلةحانجالإدراج شركة تعليم 

دبي بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. وقد أسهم تكامل البنيتين 

األساسية والتنظيمية في سوق دبي المالي وفق أفضل الممارسات في إنجاز العديد من 

دمتها االكتتابات العامة وفي مق االستراتيجية بسرعة وكفاءةالواردة ضمن تلك المبادرات 

السوق في تنويع فئات األصول من خالل تداول العقود  توسععالوة على ذلك، فقد  .األولية

قود اآلجلة لألسهم جنباً إلى جنب مع األسهم وصناديق االستثمار عاآلجلة للنفط والمزيد من ال

واق اإلقليمية من حيث العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز األس

هذه المبادرات التطويرية المتعددة في تقديرنا فإن و .تنوع الفرص االستثمارية وفئات األصول

 ."ستداملمالتحقيق النمو مثالية  مكانةفي السوق  تضع

عد اإلدراج الناجح لشركة تعليم يُ : "آالن ويلياميون، الرئي  التل يذي لشركة تعليموقال 

االستثماري الطلب  يقدمو. المالي اليوم مدعاة للفخر الشديد بالنسبة لنافي سوق دبي 

خارطة ا لنامتالكو تميز مسيرتنا االستثماريةدليل على  خيراالكتتاب العام  الذي شهدهالقوي 

تعليم شركة في  أداء رسالتناواصل سنمستقبالً، لنمو المستقبلي. ا حيوية لتحقيقطريق 

حل الطفولة افي مر يةلتعليملخدمات ال أن نكون المزود األكثر احتراماً كالمعتاد والتي تتمثل في 

د يستفنس ،عالوة على ذلك. وعلى المستوى اإلقليميالمبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي 

 4إطالق  عبر خدماتنا التعليميةلتوسيع نطاق  مليون درهم 750من حصيلة االكتتاب البالغة 
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تحفيز و تعليميمكننا من األمر الذي ظبي،  في دبي وأبو متميزةدارس جديدة في مواقع م

 ."من الطالب المقبلالجيل طاقات 

مراحل الطفولة المبكرة من مدارس المتميزة ال قطاع"من المتوقع أن يشهد  :وأضاف ويليامسون

ة، مقبلخالل السنوات ال قوياً  في اإلمارات العربية المتحدة نمواً التعليم االبتدائي والثانوي إلى 

في  "تعليم"تُعد ة. ووالسياسات الحكومية المواتيالقوية  يةاالقتصادوذلك بفضل المقومات 

مجال توفير خدمات معة طيبة في سُ ه من تتمتع بنظراً لما غتنام هذه الفرصة ال مناسبةوضعية 

الحافل في تطوير مشاريع جديدة ناجحة في  اسجله، وةبأسعار معقولوالجودة  ةعالي يةتعليم

 ".قطاع التعليم المتميز في اإلمارات

مليار درهم  579.7% في القيمة السوقية إلى 29 نسبتهسوق دبي المالي نمواً وقد حقق 

نتيجًة لإلدراجات الجديدة وتحسن أداء األسهم المدرجة، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول 

 مليار درهم. 82حتى تاريخه إلى  2022% خالل العام 33بنسبة 

 

: حامد علي، الرئي  التل يذي ليوق دبي المالي وبورصة  اسداك دبيقال  ،بدورهو

نرحب بإدراج أسهم مجموعة تعليم في سوق دبي المالي في خطوة تعكس جاذبية السوق "

حكومية والخاصة على حد وقدرته على توفير حلول أسواق مالية عالمية المستوى للشركات ال

اإلدراجات الجديدة، ومن بينها إدراج شركة تعليم التي تنشط ضمن أحد أبرز  سهمتُ سواء. 

في تنويع الفرص االستثمارية القطاعات في دبي وأسرعها نمواً وهو قطاع الخدمات التعليمية، 

استقطاب زخماً ملفتاً على صعيد السوق أيضاً شهد مزيداً العمق في السوق.  ضفيوتُ 

التقاص العام التداول و تواستقطب أيضاً شركات عالمية رائدة في مجاال المستثمرين الجدد

االستثمارات وزيادة مستويات السيولة المزيد من جذب عزز جهودنا ليُ  بماالسوق  ةصناعو

 وتنشيط التداول."

 

لتحركات  لم يطبق الحدود السعرية الُمعتمدةأن سوق دبي المالي وتجدر اإلشارة إلى 

 ."، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي لإلدراجتعليماألسهم في اليوم األول لتداول أسهم "

 -انتهى-

 

مليار  1.6أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح    ذع عن شركة سوق دبي المالي:
% من 20، وتمثل النسبة التي طرحت لالكتتاب 2006بر نوفم 12سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 

% من رأسمال الشركة بعد طرحها 80مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي  8إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 
لالكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق 

ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة اإلسالمية على المستوى  ."DFM"برمز تداول 2007مارس  7في 
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، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول األوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي 2007العالمي منذ العام 

ن الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات االستثمارية تصدرها الحكومة االتحادية، أو أي م
الصادرة عن صناديق االستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق 

   .www.dfm.ae 2000 مارس من العام  26بتاريخ 

 
 :لالست يارا  اإلعالمية يرج  االتصال با

 عاطف فتحي
 مدير اإلعالم والعالقات العامة-نائب الرئيس

 +971 4 3055334هاتف: 

 afathy@dfm.ae :البريد االلكتروني
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