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 لمحة عن الشركة 
 ما هي شركة بريسايت؟   .1
، وهي تجّسد العوامل الثالثة األساسية لنجاح أي شركة ناشئة، أال وهي الرؤية  2020" في عام  تأسست "بريسايت •

الطموحة، والكفاءات المبدعة، والرغبة الكبيرة بإحداث تغيير ملموس. تركز الشركة في أعمالها على دعم مسيرة 
 كاء االصطناعي.  التحول الرقمي في المنطقة من خالل تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذ

نجحت الشركة منذ تأسيسها في توسعة عملياتها عالميًا، وهي تعد اآلن الشركة الرائدة إقليميًا في تحليالت البيانات   •
نموذج للذكاء    100منتجات تقنية رائدة، وأكثر من    10الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي، ولديها أكثر من  

 لعالم.  قارات حول ا 3االصطناعي، وعمالء في 

 
 ما هي قطاعات األعمال األساسية التي تعمل بها بريسايت؟   .2

 تقدم بريسايت الدعم لعمالئها في العديد من القطاعات، مع التركيز على:  •
o :تعزيز الخدمات الحكومية العامة وتحسين الكفاءة الحكومية من خالل تحليالت    الخدمات الحكومية العامة

 الذكاء االصطناعي. المدعمة بالبيانات الضخمة 
o :المالية البيانات الضخمة   الخدمات  باستخدام تحليالت  والمخاطر  واالحتيال  المالية  تحديد االنحرافات 

 المدعمة بالذكاء االصطناعي. 
o :تحسين األداء الرياضي وتجربة المشجعين باستخدام تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء   الرياضة

 االصطناعي. 
o   :التعليم التحتية،  البنية  بريسايتالمناخ،  بالذكاء    تستخدم  المدعمة  الضخمة  البيانات  تحليالت 

تحديد  إلى  الشركةاالصطناعي لدعم الشركات في القطاعات ذات األولوية. وبالنسبة إلى المناخ، تهدف 
شركة تزويد الجهات التنظيمية وإدارة األثر البيئي لألعمال والتنبؤ به. أما في مجال البنية التحتية، فيمكن لل

. وفي مجال التعليم،  والخدمات المجتمعية  والمؤسسات بالقدرة على تحسين إدارة موارد المدن وتحسين النقل



 

  تتوفر فرص لدعم الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية بأدوات تعتمد على البيانات لتعزيز عملية التعلم 
 لدى الطالب. 

المجموعة، وهي منصة تحليالت تطلق   TAQمنصة   • بتجميع    جميع   هي أساس  النشاطات األخرى. فهي تتميز 
البيانات من المصادر كافة وبتحليالت البيانات الضخمة عبر الذكاء االصطناعي، كما أنها تتماشى مع أي أساس  

 لخاصة بقطاعاتنا.  كافة الحلول اتدير  ذكاء اصطناعي وارزمية خ  100تكنولوجي. تتضّمن المنصة أكثر من 
 

 ما هو شكل االنتشار الدولي لشركة بريسايت؟   .3
وهي الشركة الرائدة إقليميًا في تحليالت البيانات الضخمة  تتخذ "بريسايت" من أبوظبي في دولة اإلمارات مقرًا لها،  •

المدعمة بالذكاء االصطناعي. تعمل الشركة بشكل رئيسي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بينما تشمل 
 قارات، وتتمتع بإمكانات واعدة لمزيد من النمو.   3دولة في  15مشاريعها وعقودها 

 
 ضافية حول الفريق اإلداري لشركة بريسايت؟ هل يمكن تزويدنا بمعلومات إ  .4

 تتوفر جميع المعلومات والسير الذاتية ألعضاء الفريق اإلداري لشركة بريسايت ضمن نشرة االكتتاب.   •
 

 كيف كان األداء المالي للشركة مؤخرًا؟   .5
" سجاًل حافاًل من النمو منذ إنشائها بفضل حجم الطلب القوي على محفظتها المتنوعة من الخدمات  حققت "بريسايت •

 التي تساعد على استخدام المنصات بأي حجم وفي مختلف القطاعات داخل األسواق التي نعمل بها.   
 2022للسنة المالية  مليون درهم إماراتي( 1553مليون دوالر أمريكي ) 423بلغت إيرادات الشركة  •
تعتبر الهوامش الربحية للشركة بين األعلى لدى أي شركة ذات منتجات رقمية مماثلة في المنطقة، كما أن تنوع   •

 .خدماتها وتميزها التشغيلي يوفر ربحية وعوائد عالية لمساهميها 
المحلية والدولية لدولة اإلمارات، وتتوقع أن تتوسع العمليات تتمتع الشركة بمزيج جيد من اإليرادات من األسواق   •

 .الدولية بما يتماشى مع استراتيجيتها الخمسية
٪ من اإليرادات من العقود المتكررة والمستمرة على مدار عدة سنوات، كما يستمر تحسن القيمة 83يأتي نحو   •

، حيث سجلت الطلبات جيدأيًضا من حجم طلب  المطلقة لإليرادات المتكررة بشكل ملحوظ. يتم دعم اإليرادات  
 الحالية جزًءا كبيًرا من اإليرادات لعدة سنوات قادمة. 

 شركة بريسايت؟ ومن هو المالك؟ الرئيسيون فيمن هم المساهمون  .6
"جروب   • إلى    42تمتلك  للوصول  متطورة  اصطناعي  ذكاء  تقنيات  إنشاء  في  عالميًا  الرائدة  ليمتد"  هولدنج 

غلبية رأس مال شركة بريسايت، وستظل مالكة لتلك األسهم بعد إدراج بريسايت في سوق أ مستقبل أفضل،  
هولدنج ليمتد" المساهم الرئيسي في   42أبوظبي لألوراق المالية. وبعد اكتمال عملية اإلدراج، ستظل "جروب 

 الشركة
 

 وكيف سُتستخدم عائدات الطرح؟ ما هي استراتيجية النمو الخاصة بشركة بريسايت؟  .7



 

لدى "بريسايت" استراتيجية نمو طموحة تمتد لخمس سنوات. تشمل ركائز هذه االستراتيجية كاًل من التوسع الدولي،  •
، نمونا ، واألبحاث والتطوير. سيتم استخدام عائدات الطرح بشكل رئيسي لتعزيز استراتيجية  والنمو غير العضوي

 لنمو والتوسع.  مع االستفادة من سجلنا الحافل إلنشاء منصة تمّكننا من ا
 

 ما هي سياسة الشركة لتوزيع األرباح؟   .8
 تعتمد قدرة الشركة في توزيع األرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك: •

o توفر االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط اإلنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية األخرى في الفترات القادمة 
o  الحالية في أسواقناظروف السوق وبيئة التشغيل 
o نظرة مجلس اإلدارة المستقبلية ألعمالنا 
o  )األرباح المستقبلية وخطة األعمال )بما في ذلك قدرتنا على األداء وفًقا للتوقعات الواردة في خطة أعمالنا 
o  تقدير مجلس اإلدارة 
o  لمساهمينا  اجتماع جمعية عموميةالموافقة على توزيع األرباح في 

ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأننا  اردة أعاله إلى خطة العمل الحالية واألهداف القائمة.تستند اإلرشادات الو  •
سندفع أًيا من توزيعات األرباح الموضحة أعاله أو في المستقبل أو، إذا تم دفع توزيعات األرباح، مقدار مبلغ 

 توزيعات األرباح هذه. 

 
 والقيمة التي تقدمها لمحة عن أعمال الشركة 

 هال أخبرتنا بمزيد من التفاصيل عن أعمال الشركة؟   .1
تجمع بريسايت بين البيانات الضخمة والتقنيات الحديثة وأبرز الكفاءات لالستجابة للتحديات الراهنة في جميع  •

 وتوفير فوائد ملموسة للشركات والمجتمع.   القطاعات على اختالف حجمها 
البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات ورؤى تحليلية،   تستخدم بريسايت •

 وذلك بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية المستوى، ومنصتها للتحليالت الشاملة المدعمة بالذكاء االصطناعي. 
 

 ما القطاعات التي تعمل بها بريسايت؟   .2
 الدعم لعمالئها في العديد من القطاعات، مع التركيز على:  تقدم بريسايت •

o :تعزيز الخدمات الحكومية العامة وتحسين الكفاءة الحكومية من خالل تحليالت    الخدمات الحكومية العامة
 الذكاء االصطناعي. المدعمة بالبيانات الضخمة 

o :المالية با   الخدمات  والمخاطر  واالحتيال  المالية  البيانات الضخمة تحديد االنحرافات  ستخدام تحليالت 
 المدعمة بالذكاء االصطناعي. 

o :تحسين األداء الرياضي وتجربة المشجعين باستخدام تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء   الرياضة
 االصطناعي. 

o   :التعليم التحتية،  البنية  بالذكاء  المناخ،  المدعمة  الضخمة  البيانات  تحليالت  بريسايت  تستخدم 
تحديد  تهدف الشركة إلى االصطناعي لدعم الشركات في القطاعات ذات األولوية. وبالنسبة إلى المناخ، 



 

وإدارة األثر البيئي لألعمال والتنبؤ به. أما في مجال البنية التحتية، فيمكن للشركة تزويد الجهات التنظيمية 
والمؤسسات بالقدرة على تحسين إدارة موارد المدن وتحسين النقل والخدمات المجتمعية. وفي مجال التعليم،  

مؤسسات التعليمية بأدوات تعتمد على البيانات لتعزيز عملية التعلم  تتوفر فرص لدعم الجهات المعنية وال
 لدى الطالب. 

بتجميع    TAQمنصة   • النشاطات األخرى. فهي تتميز  المجموعة، وهي منصة تحليالت تطلق جميع  هي أساس 
أي أساس  البيانات من المصادر كافة وبتحليالت البيانات الضخمة عبر الذكاء االصطناعي، كما أنها تتماشى مع  

 وارزمية ذكاء اصطناعي تدير كافة الحلول الخاصة بقطاعاتنا.  خ  100تكنولوجي. تتضّمن المنصة أكثر من 
 

 ما هي رؤية الشركة وطموحها على المدى البعيد؟   .3
" استراتيجية نمو طموحة تمتد لخمس سنوات. تشمل ركائز هذه االستراتيجية كاًل من التوسع الدولي، لدى "بريسايت •

، واألبحاث والتطوير. سيتم استخدام عائدات الطرح بشكل رئيسي لتعزيز استراتيجية النمو، والنمو غير العضوي
 .  مع االستفادة من سجلنا الحافل إلنشاء منصة تمّكننا من النمو والتوسع

 
 ما الجهود التي تبذلها الشركة لحماية بيانات العمالء في المنطقة وخارجها؟   .4

م أهمية كبيرة بالنسبة إلى عمليات بريسايت. تطبق الشركة عمليات  تكتسب حماية بيانات األفراد وخصوصيته •
بريسايت البيانات   عدم تعرض معلوماتهم للخطر. ال تمتلك وإجراءات صارمة لحماية بيانات العمالء وضمان

 .التي تجمعها وتحللها 
 

 اإلدراج
 ؟   إدراج أسهمها ت بريسايت لماذا قرر  .1
تسعى الشركة إلى جمع رأس المال الذي سيساعدها على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها على المدى القصير   •

  البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي.والبعيد والذي سيسهم في تعزيز مكانة الشركة الرائدة في تحليالت  
   تركز هذه االستراتيجية على: 

o :ستكون بريسايت جاهزة لالستحواذ على حصة كبيرة من السوق الدولية من خالل إنشاء   التوسع الدولي
 .قنوات فعالة لدخول السوق، وبرامج تسويق، وزيادة التواجد المحلي والبنية التحتية

o العضوي   النمو تشمل   : غير  التي  األساسية  التركيز  مجاالت  في  كبيرة  استثمارات  الشركة ضخ  تتوقع 
  .تحليالت البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي بهدف تعزيز محفظة منتجاتها وقدراتها التقنية

o :والتطوير نجاحها   األبحاث  مسيرة  في  أساسيًا  بريسايت عنصرًا  لدى  والتطوير  األبحاث  قدرات  تشكل 
التي ُتستخدم   TAQ وحضورها المتنامي، حيث قاد هذا النجاح إلى تطوير منصة الشركة المسماةالمستمرة  

  .في قطاعاتها األساسية والقطاعات ذات األولوية
o  

 ما هي القيمة الحالية للشركة؟   .2
 يرجى التحدث إلى مستشارك المالي أو االستثماري.   •



 

 
 سيتم اإلدراج، ولماذا؟   في أي سوق مالية .3

تعتزم بريسايت إدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ونظرًا إلى أن الشركة تتخذ من أبوظبي مقرًا   •
عامًا للتعافي بعد الوباء، شهد   2022. في حين كان عام  الخيار األمثلهذا السوق كان اإلدراج في  لها، فإن 

ي لألوراق المالية واإلمارات بشكل عام زخمًا كبيرًا. ونؤمن بأن اإلدراج  نشاط األسواق المالية في سوق أبوظب 
اآلن سيمّكننا من االستفادة من هذا الزخم المتنامي ومن الخدمات واالستشارات المتاحة في أكبر سوق مالي  

 في اإلمارات من حيث القيمة السوقية.
 

   حجم رأس المال الذي تعتزم الشركة جمعه؟ ما  .4
حتى تاريخ الطرح(.   من رأس مال الشركة  %24.24تمثل  )سهم    1,359,680,000  طرحتعتزم الشركة   •

 المساهم الرئيسي.   هولدنج ليمتد" 42جروب "وستبقى 
 

 الطرح؟  إتمامهيكل رأس مال الشركة عند كيف سيكون  .5
 

 النسبة المئوية  عدد األسهم المساهم 

 % 75.00 4,206,510,000 ليمتد  هولدنج 42 جروب
 % 0.76 42,490,000 أخرى 

 % 24.24 1,359,680,000 المكتتبون 
 % 100 5,608,680,000 اإلجمالي:

 
 المخصصة للمستثمرين العاديين والمستثمرين اآلخرين؟  عدد أسهم الطرحما  .6

)كما هو مبين في نشرة االكتتاب(،   % من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين 92.781تخصيص  تم •
تخصيص تم  العاديين 7.219بينما  للمستثمرين  الطرح  أسهم  إجمالي  من  نشرة   %  في  مبين  هو  )كما 

 االكتتاب(. 
قوانين المعمول بها وائح والتخضع هذه المخصصات للتغيير في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب، وفًقا لل •

 االكتتاب.  وموافقة هيئة األوراق المالية والسلع. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة 
 

 ما هو سعر الطرح؟   .7
 درهم للسهم.  1.34

 
 التداول على أسهم بريسايت؟  ما التاريخ المتوقع لبدء .8

 . أو نحوه 2023مارس   27من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم بريسايت بتاريخ   •
 

 كيف ستستخدم الشركة عائدات الطرح؟  .9



 

" استراتيجية نمو طموحة تمتد لخمس سنوات. تشمل ركائز هذه االستراتيجية كاًل من التوسع  لدى "بريسايت •
العضويالدولي،   غير  لتعزيز  والنمو  رئيسي  بشكل  الطرح  عائدات  استخدام  سيتم  والتطوير.  واألبحاث   ،

الرائدة في القطاع إلنشاء  استراتيجية النمو، مع االستفادة من سجلنا الحافل وتوقعاتنا القوية لإليرادات والربحية  
 منصة تمّكننا من النمو والتوسع. 

 
 ؟ لماذا أستثمر في بريسايت؟ الطرحاالكتتاب في هذا  هل يجب علي   .10

 يرجى التحدث إلى مستشارك المالي لمساعدتك على اتخاذ قرار االستثمار في أسهم بريسايت.   •
 

   تعد أسهم بريسايت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؟ هل  .11
االكتتاب، إعالنًا يؤكد فيه، من وجهة نظره، بأن أسهم بريسايت  "، مدير  بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع  "أصدر   •

 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 
 

 االكتتاب في أسهم بريسايت طريقة 
 ما هي الفئات المؤهلة لالكتتاب؟   .1

 :يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما   •
 في الشريحة األولى )المستثمر العادي(  أ. المكتتبون 

)ثمانية وتسعون مليون ومائة وواحد    98,151,900أسهم الطرح الُمخصصة للشريحة األولى. خصصت الشركة  
  .)كما يلي(  % من أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة األولى7.219سهم، بما يمثل    وخمسون ألف وتسعمائة(

ر بتقديم طلبات لالكتتاب في أسهم الطرح وفًقا لإلجراءات التي تطبقها بنوك تلقي االكتتاب الرئيسية   ُيسمح للُقصَّ
يجب أن يمتلك جميع المكتتبين في الشريحة األولى رقم مستثمر وطني في     .والقوانين المعمول بها في هذا الصدد

ب بالكامل في جميع أسهم الطرح الُمخصصة للشريحة األولى،  إذا لم يتم االكتتا   .سوق أبوظبي لألوراق المالية
فسيتم إتاحة أسهم الطرح المخصصة للشريحة األولى غير الُمكتتب فيها للمكتتبين في الشريحة الثانية، أو بداًل من  

بلغ الحد  ي  .ذلك )بالتشاور مع هيئة األوراق المالية والسلع( يجوز للشركة قبول الطرح في حدود الطلبات المستلمة
درهم إماراتي مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها    5,000األدنى لحجم الطلب للمكتتبين في الشريحة األولى  

 وال يوجد حد أقصى لحجم الطلبات للمكتتبين في الشريحة األولى.  .درهم إماراتي 1,000
 ب. المكتتبون في الشريحة الثانية )المحترفون( 

للشريح  الُمخصصة  الطرح  الثانية  أسهم  الشريحة  للمكتتبين في  الشركة  الثانية: خصصت    1،261،528،100ة 
% من أسهم  92.781سهم، بما يمثل    )مليار ومائتان وواحد وستون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة(

  .لألوراق الماليةالطرح. يجب أن يمتلك جميع المكتتبين في الشريحة الثانية رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي  
يبلغ الحد    .إذا لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح الُمخصصة للشريحة الثانية بالكامل، فسيتم سحب الطرح

وال يوجد حد أقصى    .درهم إماراتي  1,000,000األدنى لحجم طلبات االكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية  
يجب أن يحتفظ كل مكتتب برقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي    .يةلحجم الطلبات للمكتتبين في الشريحة الثان

 لألوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهاًل لتقديم طلب الحصول على أسهم الطرح. 
 



 

 شريحة؟   طلب لشراء أسهم في أكثر منتقديم هل يمكنني  .2
الطرح   • أسهم  على  للحصول  إال  بطلٍب  التقدم  للمكتتب  يجوز  الطرح  ال  أسهم  أو  األولى  للشريحة  الُمخصصة 

من أسهم الطرح، يجوز لبنك تلقي    شريحةوإذا تقّدم المكتتب لالكتتاب في أكثر من   الُمخصصة للشريحة الثانية.
اعتبار أحد الطلبين أو كليهما أو وكيل الطرح الرئيسي )حسب االقتضاء(  مدير االكتتاب  أو  االكتتاب الرئيسي  

 باطل. 
 

 األدنى واألقصى لالكتتاب؟   ما هو الحد .3
درهم إماراتي مع أي طلبات إضافية بزيادات    5,000للمستثمرين العاديين  يبلغ الحد األدنى لحجم الطلب   •

 . للمستثمرين العاديين وال يوجد حد أقصى لحجم الطلبات .درهم إماراتي 1,000قدرها 
وال يوجد حد   .درهم إماراتي  1,000,000المحترفين  يبلغ الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب للمستثمرين   •

 للمستثمرين المحترفين. أقصى لحجم الطلبات 
 

 المستثمرون العاديون 
 ؟  في شريحة المستثمرين العاديين كيف يمكنني االكتتاب  .4

 ، يرجى اتباع الخطوات التالية:  لالكتتاب في الطرح العام األولي لشركة بريسايت •
 لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية  وطني يجب أن يكون لديك رقم مستثمر .1

إذا لم يكن لديك رقم مستثمر وطني، يمكنك التسجيل والحصول على رقم خاص بك من خالل هويتك  
، أو من خالل التواصل مع مركز االتصال في  ADX SAHMIعلى تطبيق    UAE Passالرقمية  

 . إذا لم تكن متأكدًا حيال حيازتك لرقم مستثمر 800239سوق أبوظبي لألوراق المالية على الرقم  
 info@adx.aeأو عبر البريد اإللكتروني  800239، يرجى التواصل على الرقم نفسه وطني

 االطالع على نشرة االكتتاب .2
يرجى االطالع على المحتوى والمستندات المتوفرة في هذه الصفحة اإللكترونية الخاصة بالطرح العام  
األولي لكي تحصل على معلومات وافية عن الشركة وعملية الطرح. كما توفر نشرة االكتتاب كافة  

 المعلومات الالزمة عن الشركة والطرح. 
 اتخاذ قرار مدروس  .3

قرارك  اتخاذ  اآلن  يمكنك  وأعمالها،  الشركة  على  واٍف  بشكل  واّطالعك  المواد  لكافة  قراءتك  بعد 
 االستثماري بشكل مدروس.  

 كيفية االكتتاب في أسهم الطرح للمستثمرين العاديين  .4
الرئيسي بنك تلقي    في حال قررت المضي قدمًا باالستثمار، يمكنك االكتتاب من خالل ،  االكتتاب 

القنوات )راجع القائمة المرفقة بنشرة االكتتاب(، أو من خالل   الفروع المشاركة لبنك أبوظبي األول
أو  عبر  اإللكترونية   أبوظبي األول  المالي  ةاالكتتاب اإللكتروني  منصةبنك  أبوظبي لألوراق  ة لسوق 
(adx.ae)  . 

 اإللكتروني االكتتاب  -بنك أبوظبي األول ش.م.ع  •
o  تفّضل بزيارةbanking/iposubscription-ae/investment-https://www.bankfab.com/en   

mailto:info@adx.ae
https://www.bankfab.com/en-ae/investment-banking/iposubscription


 

o   راجع "صفحة كيفية االكتتاب" واتبع التعليمات وأرسل االكتتابات في أسهم الطرح الُمخصصة للمكتتبين
 في الشريحة األولى في دولة اإلمارات. 

o  )تطبيق الخدمة المصرفية للهواتف الجوالة من بنك أبوظبي األول )لعمالء بنك أبوظبي األول 
o ة وجود أي مشكالت أو الحاجة إلى الدعم، ُيرجى االتصال بمركز االتصال التابع لبنك أبوظبي  في حال

 . 61800-261-971+األول على الرقم 
 

 اإللكترونية لسوق أبوظبي لألوراق المالية البوابة االكتتاب عبر  •
o  لألوراق الماليةللتقدم بالطلبات من خالل االكتتاب عبر البوابة اإللكترونية لسوق أبوظبي: 
o ُيرجى الدخول إلى  : 
o   :للغة العربيةhttps://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx   
o اإلنجليزية:  للغةhttps://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx   
o   الرجاء التقيد بالتعليمات الواردة في صفحة بوابة المستثمرين اإللكترونية لسوق أبوظبي لألوراق المالية

 .لالشتراك في برنامج الطرح العام لالكتتاب
o عادي(اضغط على رابط االكتتاب في الطرح العام لالكتتاب باسهم الشريحة األولى )المستثمر ال. 
o   إذا كان لديكم أسئلة عن المعلومات المشار إليها أعاله، يرجى االتصال بسوق أبوظبي لألوراق المالية

 . INFO@ADX.AEو بواسطة البريد االلكتروني على أADX (239  )-800على رقم 
 

 متى يجب علي  االكتتاب؟   .5
مارس    15ظهًرا )منتصف اليوم( في    12يجب إرسال مبالغ االكتتاب المدفوعة عن طريق الشيكات بحلول الساعة   •

2023 . 
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والموقع    القنوات اإللكترونية مثل  يجب تقديم طلبات االكتتاب المستلمة من خالل •

والخدمات المصرفية  (/نظام التحويالت المالية  UAEPGSت )اإللكتروني/بوابة الدفع اإللكتروني في دولة اإلمارا
 . .2023مارس  16منتصف اليوم( في  ظهًرا ) 12قبل الساعة للهواتف الجوالة 

،  في نشرة االكتتاب  3لطلبات االكتتاب من خالل فروع بنك أبوظبي األول، يرجى االطالع على الملحق رقم   •
  .2023مارس  17فرع في قبل المواعيد المحددة لكل التقدم  ويجب

 
 ؟  أسهم الطرح الخاصة بيمتى سأستلم  .6
 سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع طلب االكتتاب الخاص بكل مكتتب. •

في حال كان  و   التخصيص الكامل لطلبك. قد تتلقى أو ال تتلقى    المخصصة لك. أسهم الطرح  سيتم إخطارك بعدد  
 .  المبالغ الزائدةهناك اكتتاب زائد في أسهم الطرح، سيتم رد 

في تاريخ االكتتاب    سوق أبوظبي لألوراق الماليةأو إلى سجل  إلى وسيطك المعين  ستتم إضافة األسهم المخصصة   •
 أو قبله. 

 
 التي اكتتبت بها بالكامل، كيف سيتم رد المبالغ الزائدة؟  أسهم الطرح إذا لم أحصل على  .7
الزائدة    سيتم  ،الطرح  أسهم  في  زائد  اكتتاب  هناك  كانحال    في • المبالغ  للمزيد من  2023  مارس  25  فيرد   .

https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx
https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx


 

 .  االكتتابالمعلومات، يرجى االطالع على نشرة 
 

 المستثمرون المحترفون 
 ألسهم الطرح للمستثمرين المحترفين؟  الشراء كيف يتم تقديم طلبات  .8
 تقديم الطلبات من خالل وكيل الطرح الرئيسي ودفع األموال:  •

o  يمكن للمكتتبين المحترفين تقديم طلبات الشراء إلى وكيل الطرح الرئيسي باستخدام نموذج االكتتاب أو
 الرابط المرسل من وكيل الطرح الرئيسي. 

o  ذج الطلبات والوثائق المرفقة والرقم الوطني للمستثمر من المكتتبين  ويقوم وكيل الطرح الرئيسي بتجميع نما
 .المحترفين ومشاركة تفاصيل الطلبات مع بنك تلقي االكتتاب الرئيسي خالل فترة الطرح

o   وكيل وسيتم تحديد التخصيص من جانب الشركة وفًقا لسياسة التخصيص الواردة في هذه النشرة وإبالغ
 .بها  الطرح الرئيسي

o  وسيقوم وكيل الطرح الرئيسي بتحصيل األموال، حسب االقتضاء، من كل مكتتب محترف قدم طلًبا خالل
  .فترة الطرح

o وك سيقوم  الطرح،  أسهم  تخصيص  من  االنتهاء  المال  وبمجرد  رأس  أموال  بتحويل  الرئيسي  الطرح  يل 
 .الُمخصصة إلى بنك تلقي االكتتاب الرئيسي في دفعة واحدة

وإصدار أسهم الطرح ذات الصلة    وترتيب  يقوم بنك تلقي االكتتاب الرئيسي بتأكيد استالم العائدات وتخصيص •
 وإصدارها إلى المكتتبين المحترفين. حسب مقتضى الحال. 

 - انتهى-
 
 
 

 فروع بنك تلقي االكتتاب الرئيسي

 العمالء توقيت الفرع  موقع الفرع  اسم
  العام الطرح في االكتتاب توقيت

 األولي
  الفرع عنوان

 - األعمال حديقة
 أبوظبي

 أبوظبي

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

–القرم  –خليفة  حديقة
 6316.ب. ص

 
 

 ظهًرا  12:30 حتى صباحاً  8
 )الجمعة( 

 ظهًرا  12 حتى صباحاً  8
 )الجمعة( 

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 )السبت(

بنك أبوظبي  برج
 أبوظبي  –األول 

 أبوظبي
 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8

 الخميس( -)االثنين
 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8

 الخميس( -)االثنين
شارع خليفة  تقاطع

 وبنياس  



 

   ظهًرا 12:30 حتى صباحاً  8
 )الجمعة( 

 ظهًرا  12صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 2993.ب. ص

 
 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8 

 )السبت(
 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8

 )السبت(

  أبوظبي البطين

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 

 جنب 9 رقم شارع
 البطين باصات محطة

 البطين ومجمع

 

 7644.ب. ص

 
 

 ظهًرا   12:30صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 ظهًرا  12صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 أبوظبي  - العين الجديدة  العين

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 الجديدة  العين

 17822.ب. ص

 ظهًرا  12:30 حتى صباحاً  8
 )الجمعة( 

 ظهًرا  12صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 دبي  الديرة فرع

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 الخميس( -)االثنين

 أبوبكر الصديق   شارع

 الديرة 

 ظهًرا   12:30صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 ظهًرا  12صباحًا حتى  8
 )الجمعة( 

 الظهر  بعد 2 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 الظهر  بعد 1 حتى صباحاً  8
 )السبت(

 
 


