
  

 

 
، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي  "بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي"

 تعلن عن بدء فترة االكتتاب للطرح العام األولي  "،42
 

سي " • إل  بي  هولدينغ  أي  ايه  طرح    "بريسايت  نيتها  تمثل   1,359,680,000تؤكد    سهم 
 اإلدراج% من رأس مال الشركة في تاريخ 24.24

تبدأ   • الطرح  في  االكتتاب  بتاريخ    2023مارس    13في  فترة   2023مارس    17وتنتهي 
 للمستثمرين العاديين والمحترفين 

أن  • المتوقع  عليها  من  التداول  يبدأ  الشركة وأن  أسهم  إدراج  لألوراق    يتم  أبوظبي  في سوق 
  2023مارس  27المالية بتاريخ 

 
"(،  الشركة" أو "بريسايت)"  "بريسايت ايه أي هولدينغ بي إل سي"أعلنت    : 2023مارس    13أبوظبي،  

"، الشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليالت البيانات  42إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي  
الطرح العام  )"الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي، اليوم عن بدء فترة االكتتاب في الطرح العام األولي 

موافقة    وقد حصلت الشركة على  المالية. "( في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي لألوراق  الطرح" أو "األولي 
 الشريعة اإلسالمية.  أحكام بأن الطرح متوافق مع  تؤكد

 
 تفاصيل الطرح

مارس    17بتاريخ  فترة االكتتاب  وتنتهي    2023مارس    13  الموافق  بتاريخ اليوم تبدأ فترة االكتتاب في الطرح  
ومن المتوقع أن يتم إدراج األسهم     إماراتي للسهم. درهم  1.34تم طرح األسهم بسعر ثابت وقدره  . 2023

 . 2023مارس  27المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية في سوق أبوظبي لألوراق المالية في 
 

وافقت   قد  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  لطرح    2023  مارس  3في  وكانت  الشركة  طلب  على 
ستبقى  و   .اإلدراجتاريخ    في  % من رأس مال الشركة24.24  "( تمثلأسهم الطرح سهم )"  1,359,680,000

   عقب عملية الطرح. " مالكة لغالبية رأس مال الشركة ليمتد هولدينغ 42مجموعة "

 األداء المالي والنظرة المستقبلية 



  

 

النمو  تحقيق وإمكانية  بميزانية عمومية قوية على صعيد األداء التاريخي المدعوم قويًا حققت الشركة سجاًل 
بفضل   يمكن االعتماد عليها والتنبؤ بها بإيرادات المدعومة  قوية من المشاريع  ، فضاًل عن مجموعة  المتوقع

   العقود المتكررة التي التزمت بها الشركة على المدى البعيد. 
 

 31مليون دوالر أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ    423نموًا قويًا في اإليرادات بلغ    حققت بريسايت 
وجاء هذا النمو  .  2021ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية بتاريخ    % 16، بزيادة قدرها  2022ديسمبر  

بفضل   الملموس  في اإليرادات  التي تضم عقودًا متكررة وطويلة  في حجم طلبات عمالء بريسايت  النمو 
 األمد.  

 
مليون دوالر أمريكي    266حيث بلغت أرباحها اإلجمالية  كما حققت بريسايت نموًا ملحوظًا في األرباح،  

  31% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  92، بزيادة قدرها  2022ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية بتاريخ  
  31مليون دوالر أمريكي للسنة المالية المنتهية بتاريخ    148باح الشركة  بلغ صافي أر و .  2021ديسمبر  
وكانت هوامش  .  2021ديسمبر    31% عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  55، بارتفاع قدره  2022ديسمبر  

  31% على التوالي للسنة المالية المنتهية بتاريخ  35% و63األرباح اإلجمالية والصافية قوية أيضًا بنسبة  
 .  2022ديسمبر 

 
 عملية االكتتاب

حيث   الطرح،  في  االكتتاب  والمحترفين  العاديين  للمستثمرين  في    تنتهي يمكن  االكتتاب  مارس    17فترة 
، 2023مارس    27، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية بتاريخ  2023

 على موافقة الجهات التنظيمية المعنية في دولة اإلمارات.  تبعًا لظروف السوق والحصول 
 

 

والطرح العام األولي وعملية االكتتاب  الشركة يمكن االطالع على نشرة االكتتاب ومعلومات مفصلة حول 
    https://www.presight.ai/ar/ipoعبر الموقع اإللكتروني 

 
 -انتهى-

 

https://www.presight.ai/ar/ipo


  

 

 نبذة عن بريسايت
إل سي   " الرائدة في  42" هي شركة تابعة لمجموعة "جي    بريسايت ايه أي هولدينغ بي  " وتعد الشركة 

المنطقة في مجال تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي. تجمع بريسايت بين البيانات  
الضخمة والتحليالت وأفضل الخبرات في مجال الذكاء االصطناعي لتلبية متطلبات القطاعات على اختالف  

أثيرات إيجابية في الشركات والمجتمع. واستنادًا إلى رؤيتها الحاسوبية عالمية المستوى،  أحجامها وإحداث ت
وتقنياتها المتقدمة للذكاء االصطناعي، ومنصتها للتحليالت الشاملة، تستخدم بريسايت البيانات من جميع  

على وضع السياسات    المصادر لدعم عملية اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية للمساعدة
المالئمة وتكوين مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة. المزيد من المعلومات عن الشركة عبر  

  presight.aiالموقع اإللكتروني 
 

 لالستفسارات، يرجى التواصل مع:
 ليندزي ماكوسكر، شركة إف جي إس جلوبال  

presight@fgsglobal.com 
 

 مدير االكتتاب 
 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 

 
 بنك تلقي االكتتاب الرئيسي
 بنك أبوظبي األول ش.م.ع 

 
 وكيل الطرح الرئيسي

 الدولية لألوراق المالية ذ.م.م 
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 إعالن إخالء المسؤولية  

ال يشكل هذا اإلعالن أو يعتبر جزًءا من أي طرح أو دعوة للبيع أو إصدار، أو أي استدراج ألي عرض  
للشراء أو االكتتاب في األسهم أو األوراق المالية األخرى، وال يشكل هذا اإلعالن أو أي جزء منه أو واقعة  

ليه في ما يتعلق بأي عقد أو التزام أو أن يكون بمثابة حافز  توزيعه سندًا يمكن االعتماد عليه أو يعتمد ع
للدخول في أي عقد أو التزام على اإلطالق. يجب أن يستند المستثمرون لشراء أي من األسهم المشار إليها  

بريسايت ايه أي هولدينغ بي  شركة   نشرتهافي هذا اإلعالن على المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب التي 
بي ال سي )الشركة(. قد تضع قوانين بعض الدول قيودًا على إمكانية توزيع هذا اإلعالن والمعلومات    إل سي 

األخرى المتعلقة به، ويتوجب على األشخاص الحائزين على هذا اإلعالن أو على المستندات والمعلومات  
أنه يمكن أن يشكل عدم االلتزام    المشار إليها فيه أن يطلعوا بأنفسهم على هذه القيود وأن يتقيدوا بها باعتبار 

 بهذه القيود مخالفة للقوانين المتعلقة باألوراق المالية في هذه الدول.

بصورة خاصة، ال يمكن أن يشكل هذا اإلعالن وال أن يتضمن عرضًا أو استدراج عرض لشراء األوراق  
المالية أو االكتتاب بها من قبل أي من األشخاص في الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو  

ف للقانون. ال يجوز عرض  اليابان، أو في أي دولة أخرى يكون فيها هذا العرض أو استدراج العروض مخال
األوراق المالية المشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية، كما أنه لم ولن يتم  

أو باالستناد إلى قوانين األوراق المالية    1933تسجيلها باالستناد إلى قانون األوراق المالية األمريكي لعام  
المتحدة  اليابان. لن يكون هناك طرح  األمريكية أو في    السارية في الواليات  أستراليا أو في كندا أو في 

لالكتتاب العام لألوراق المالية في أي دولة بخالف دولة اإلمارات العربية المتحدة. لن توزع أو ترسل، وال  
 أستراليا أو كندا أو اليابان.يجوز توزيع نسخ من هذا اإلعالن أو إرسالها إلى الواليات المتحدة األمريكية أو  

 

 


