
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مرة 136بواقع  "بريسايت لحلول الذكاء االصطناعي" طرحتغطية 
 

" والرائدة  42لحلول الذكاء االصطناعي التابعة لشركة "جي    بريسايت الطرح العام األولي ألسهم شركة   •
 من المستثمرينيا  قو  با  طل شهدفي تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي، 

العام بلغ إجمالي الطلب على   • يعني    25.8مليار درهم إماراتي )   94.9  االكتتاب  مليار دوالر(، مما 
 المستثمر األساسي في الشركةمجتمعة، باستثناء  ميع الشرائح لجمرة  136تغطية الطرح بواقع 

تحت    2023مارس    27في سوق أبوظبي لألوراق المالية في  البدء بتداول أسهم الشركة    المتوقع من   •
" مع  PRESIGHTالرمز  بوصول  "  األسهمعائدات  توقعات  درهم    1.822  نحو  إلى   إصدار  مليون 
 (أمريكي دوالر  ون ملي 496)  إماراتي 

 
إحدى  "(،  الشركة" أو "بريسايت)"  بريسايت لحلول الذكاء االصطناعي أعلنت    : 2023  مارس   17أبوظبي،  

الشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليالت البيانات الضخمة  "، و 42الشركات التابعة لمجموعة "جي  
طرح إقباال  كبيرا   شهد الو   العام األولي. طرحها    عن االكتتاب على كامل أسهمالمدعمة بالذكاء االصطناعي،  

تغطية   وتمت مليار دوالر(،  25.8مليار درهم إماراتي )  94.9إجمالي الطلب على االكتتاب العام  حيث بلغ 
  المتمثل  مرة لجميع الشرائح مجتمعة، باستثناء المستثمر األساسي في الشركة 136بواقع  العام األولي  الطرح

 ."(IHC"المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت رمز )  الشركة العالمية القابضة ب
 
التنفيذي لشركة بريسايتتوماس  قال  و  الرئيس  "براموتيدهام،  العام األولي لشركة  شهد  ييسّرنا أن  :  الطرح 

االكتتاب  تغطية    وتعكس.  العاديين والمحترفينالمستثمرين  من قبل    هتماممن االالهائلة  هذه المستويات  بريسايت  
تحقيق قيمة  وقدرتها على  الشركة للنمو  إستراتيجية  في  ثقة المستثمرين  عدد األسهم المطروحة  تجاوزت  التي  

  سوق الفي  لنمو  لاالستفادة من اإلمكانات الكبيرة    علىعملية الطرح العام األولي  ساعدنا  تللمساهمين.  عالية  
العديد  الذكاء االصطناعي عبر المدعمة بتحليالت البيانات الضخمة الطلب المتنامي على خدمات  نظرا  إلى

 ".قطاعاتمن ال
 



 

 
 
 
 
 
 
 

بتاريخ   انتهت  قد  والمحترفين  العاديين  المستثمرين  اكتتاب  فترة  الساعة    2023مارس    17وكانت  تمام  في 
في سوق أبوظبي لألوراق المالية في    تداولهابدء  و بريسايت  إدراج أسهم  أن يتم  المنتظر  ومن  .  ظهرا    12:00

العام األولي    وطرحها يمكن االطالع على نشرة االكتتاب ومعلومات مفصلة حول الشركة   .2023مارس    27
    https://www.presight.ai/ar/ipo عبر الموقع اإللكتروني 

 
 -انتهى-

 
 

 نبذة عن بريسايت
" وتعد الشركة الرائدة في المنطقة  42لحلول الذكاء االصطناعي" هي شركة تابعة لمجموعة "جي    "بريسايت 

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

وإحداث تأثيرات إيجابية في الشركات والمجتمع. واستنادا  إلى رؤيتها الحاسوبية عالمية المستوى، وتقنياتها  
المتقدمة للذكاء االصطناعي، ومنصتها للتحليالت الشاملة، تستخدم بريسايت البيانات من جميع المصادر  

لرؤى التحليلية للمساعدة على وضع السياسات المالئمة  لدعم عملية اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات وا
الموقع   عبر  الشركة  عن  المعلومات  من  المزيد  واستدامة.  وسعادة  وصحة  أمانا   أكثر  مجتمعات  وتكوين 

  presight.aiاإللكتروني  
 

 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 

https://www.presight.ai/ar/ipo
mailto:presight@fgsglobal.com


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 وكيل الطرح الرئيسي

 الدولية لألوراق المالية ذ.م.م 


