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تعلن عن   "،42، إحدى شركات "جي بريسايت لحلول الذكاء االصطناعيشركة 
 طرح عام أولي خالل من  نيتها إدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 لمحة عامة عن الطرح

والرائدة    "42تابعة لشركة "جي  ال"(،  الشركة" أو "بريسايت)"  بريسايت لحلول الذكاء االصطناعي شركة   •
  1,359,680,000ا طرح  في تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي، تعلن عن نيته

"(  الطرح " أو "األولي   العام  الطرح لالكتتاب العام في اإلمارات )"  "(الطرح   أسهم )"  للشركةسهم عادي جديد  
 "(اإلدراج )"  "( ADX)"لألوراق المالية  سوق أبوظبي األّولية في السوق واإلدراج في 

 تاريخ الطرح  في ة رأس مال الشرك  من %24.24تمثل  أسهم الطرح  •
تخصيص • للمستثمرين    %12.385تمثل    ا  سهم  168,396,368  سيتم  الطرح  أسهم  إجمالي  من 

، بينما سيتم تخصيص  "((االكتتاب  نشرة)"  من قبل الشركة)كما هو مبين في نشرة االكتتاب    العاديين
كما هو  للمستثمرين المحترفين )   من إجمالي أسهم الطرح %  87.615  تمثل سهما     1,191,283,632

 مبين في نشرة االكتتاب(
 2023مارس  17وتنتهي في   2023مارس  13من المقرر أن تبدأ فترة االكتتاب في  •
  سوق أبوظبي لألوراق الماليةاألّولية في  في السوق    من المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم بريسايت  •

 ذلك التاريخ  نحوأو   2023 مارس 27بتاريخ 
و  • االكتتاب  نشرة  على  االطالع  بريسايت  يمكن  حول  مفصلة  األولي  معلومات  العام  وعملية  والطرح 

  https://www.presight.ai/ar/ipoالموقع اإللكتروني االكتتاب عبر 

إحدى  ،  "( الشركة" أو "بريسايت)"  بريسايت لحلول الذكاء االصطناعي أعلنت    :2023  مارس  6أبوظبي،  
"جي   لمجموعة  التابعة  و 42الشركات  البيانات  "،  تحليالت  مجال  في  المنطقة  في  الرائدة  الدولية  الشركة 

اليوم   المدعمة بالذكاء االصطناعي،  العام األولي )"طرح عام أولي    تنفيذعن نيتها  الضخمة  " أو  الطرح 
   . سوق أبوظبي لألوراق المالية األولية فيفي السوق أسهمها "( وإدراج الطرح "

  لتنفيذ الشركة على طلب 2023 مارس 3قد وافقت في  بدولة اإلمارات كانت هيئة األوراق المالية والسلع و 
 .الطرح العام األولي

https://www.presight.ai/ar/ipo
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العام   قطاعالدعم للوتقدم   ، شركة عامة محدودة األسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي  بريسايت وتعتبر 
التحليالت  التجارية  لشركات  لو  خالل  من  مساعدتها  عبر  األحجام  مختلف  الذكاء    الشاملةمن  وتقنيات 

، األمر الذي  على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات االصطناعي  
  ميز تتو   قطاعات رئيسية   الشركة ثالثة   حلول  خدموت.  في مستوى أداء المؤسسات إيجابي    أثر إلى    يؤدي

، وهذه  تخاذ القرارات االستراتيجية اويساند في    االبتكاريعزز حداث تأثير إيجابي  على إكبيرة    بقدرات   الحلول
كما  ة. يلرياض اقطاع الخدمات الخدمات المالية، و قطاع الخدمات الحكومية العامة، و  قطاع هي القطاعات 

بريسايت  البيانات    تواصل  تحليالت  استخدام  خالل  من  األولوية  ذات  القطاعات  في  النمو  وتيرة  تسريع 
  مخرجات في  طفرةوإحداث المتقدمة للتنبؤ باألثر البيئي ألعمال الشركات، واستخدام البنية التحتية بكفاءة، 

 التعليم.  

تحقيق  (، في تمكين الشركة من  TAQ)   التحليالت التحويلية‘  ’حاصل   بريسايت المسماةمنصة  ساهمت  و 
ذكاء  الخوارزميات    باستخدام  البيانات   معالجة   من خاللتحول رقمي غير مسبوق لعمالئها حول العالم،  

بهدف توفير معلومات ورؤى تحليلية قابلة للتطبيق في القطاعات التي تعمل بها بريسايت.    صطناعياال
المنصة   فهم    مالء العكما تساعد  أكثر دقة، واتخاذ قرارات    وإنتاج توقعاتفعالية،  ب   التاريخي   أدائهمعلى 

 .  والجمهور العام  العمالءبالفائدة على  بما يعودمدروسة 

  المدرجة في سوق أبوظبياستراتيجي مع الشركة العالمية القابضة ) أبرمت اتفاقية استثمار  وكانت الشركة قد  
وتعزز  .  تنفيذه   المزمع   في الطرح باالستثمار  والتي تلتزم بموجبها األخيرة    "(IHC"لألوراق المالية تحت رمز  

لمزيد  كما تمهد الطريق  ثقة الشركة العالمية القابضة بمسار نمو بريسايت    اتفاقية االستثمار االستراتيجي 
 على مستوى المنطقة والعالم.  وفرص النمو من التعاون 

قال   المناسبة،  المنصوري   معالي وبهذه  بريسايت  ، منصور  إدارة  "رئيس مجلس  عام  :  بريسايت  تأسست 
لشركات القطاعين    التحليالت ومدعمة بالذكاء االصطناعيبهدف توفير حلول سحابية مبنية على  2020

وهي اآلن الشركة  نموا  سريعا  منذ إنشائها،    حققت بريسايت   وقدقة الشرق األوسط.  العام والخاص في منط
في  الرائدة إقليميا  في تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي، والتي يثق بها الكثيرون  

تنفيذ المهام االستراتيجية على مستوى الدول وقيادة مسيرة التحول الرقمي واالبتكار. وتساهم بريسايت من  
تعزيز عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات  في    ة ’حاصل التحليالت التحويلية‘خالل منصتها المسما 

والذكاء   الشاملةمن خالل التحليالت  على مختلف قطاعات المجتمعينعكس إيجابا  بشكل والرؤى التحليلية 
 االصطناعي".  
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بريسايت الذكاء    وحققت  البيانات الضخمة وخبرات  الدمج بين تحليالت  منذ تأسيسها سجال  استثنائيا  في 
قيمة  الكما نجحت الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع عالية التأثير وذات  الحلول.    لتقديم االصطناعي  

في    19-وباء كوفيد  في إدارة الصعيدين التجاري واالجتماعي. وكان للشركة دور محوري  مضافة على  ال
 2020أمان خالل معرض إكسبو بمليون زائر   24 استقبال في تمكين البالد من  وساهمت دولة اإلمارات، 

 دبي.  

في    عالمة بارزةيشكل إعالن اليوم  : "توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايتبدوره، قال  
  الخمسية أبوظبي لألوراق المالية فرصة تنفيذ استراتيجيتنا  تتيح لنا نية اإلدراج في سوق  مسيرة الشركة. و 

أسواقا    لتشمل  خدماتنا  وتوسعة  النمو  من  المزيد  لتحقيق  الفرصة  وإتاحة  التشغيلية  خبرتنا  تعزيز  بهدف 
وحجم   الذي حققناه  الجيدالنمو لالستفادة من . ولدينا خطط طموحة وقطاعات جديدة على المستوى الدولي

   ى منتجات وحلول الشركة".  الطلب القوي عل

بين الشركات    هامش لصافي األرباح أعلى  إضافة إلى  قوية    أرباح تحقيق  أيضا   : "استطعنا  قائال    وأضاف
التي تقدم خدمات ومنتجات رقمية مماثلة.  و خدمات السحابية  المتخصصة في الذكاء االصطناعي وال  الرائدة

تدفقات إيرادات قابلة للتنبؤ بشكل  ، إضافة إلى  طويلة في القطاعخبرة  يتمتع بفريقا  إداريا   شركتنا    وتمتلك
المدى  كبير.   على  بها  التزمنا  التي  العقود  قوية  البعيدوبفضل  عوائد  لتحقيق  تماما   جاهزة  شركتنا  فإن   ،

   للمساهمين وأصحاب المصلحة".  

هي الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء    يشار إلى أن بريسايت
، وهي تدعم الشركات والحكومات في مشاريع التحول الرقمي على المستوى الوطني. وبفضل  االصطناعي

للذكاء االصطناعي،    100حلول رائدة وأكثر من    10التي تدعم    TAQمنصة   بريسايت    تساعدنموذج 
عبر اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على    تأثيرات إيجابية على المجتمعشركاءها على إحداث  عمالءها و 

 ة.  يالمعلومات والرؤى التحليل

  www.presight.aiالمزيد عن الشركة عبر 

 -انتهى-

 بريسايتنبذة عن 

الشركة الرائدة في المنطقة    " وتعد42لحلول الذكاء االصطناعي" هي شركة تابعة لمجموعة "جي    بريسايت "
الضخمة  تجمع بريسايت بين البيانات  في مجال تحليالت البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء االصطناعي. 

http://www.presight.ai/
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الخبرات في مجال الذكاء االصطناعي لتلبية متطلبات القطاعات على اختالف أحجامها    وأفضلوالتحليالت  
رؤيتها الحاسوبية عالمية المستوى، وتقنياتها  واستنادا  إلى    الشركات والمجتمع. في    تأثيرات إيجابيةوإحداث  

بريسايت البيانات من جميع المصادر   تستخدمالمتقدمة للذكاء االصطناعي، ومنصتها للتحليالت الشاملة، 
للمساعدة على وضع السياسات المالئمة  مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية  لدعم عملية اتخاذ قرارات  

أما أكثر  مجتمعات  واستدامة.  وتكوين  وسعادة  وصحة  عبر  نا   الشركة  عن  المعلومات  من  الموقع  المزيد 
  presight.aiاإللكتروني  

 
 أبرز المعالم االستثمارية

 اإليرادات في  جيد نمو تاريخي 

اإليرادات، وهوامش ربح جيدة، وتوليد تدفق نقدي    تميز بنمو قوي في   جيدا    تاريخيا  حققت بريسايت أداء  ماليا   
مليون    423معدل النمو في إيراداتها    ، حيث بلغوقد حققت بريسايت نمو ا قوي ا من حيث اإليرادات .  قوي 

، بزيادة قدرها  2022ديسمبر    31مليون درهم إماراتي( للسنة المالية المنتهية في    1.553دوالر أمريكي ) 
في  16 المنتهية  المالية  السنة  عن  النمو  2021ديسمبر    ٪31  عن  اإليرادات  في  النمو  هذا  نتج  وقد   .

 .األجلوالتي ضّمت عقودا  متكررة وطويلة الشركة في طلبات عمالء  الملحوظ

  976مليون دوالر أمريكي )   266بلغت    أرباحمسجلة إجمالي  ،  الربحيةنموا  كبيرا  في  كما حققت بريسايت  
٪ عن السنة المالية  92، بزيادة قدرها  2022ديسمبر    31مليون درهم إماراتي( للسنة المالية المنتهية في  

درهم إماراتي(  مليون    543) مليون دوالر أمريكي    148، وصافي ربح قدره  2021ديسمبر    31المنتهية في  
ديسمبر    31٪ عن السنة المالية المنتهية في  55بزيادة قدرها    ، 2022ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

٪ على التوالي للسنة المالية المنتهية  35٪ و63قوية عند    إجمالي وصافي األرباحهوامش  وكانت  .  2021
   . 2022ديسمبر  31في 

 واضحةاستراتيجية نمو 

 تطبق بريسايت استراتيجية نمو طموحة تشمل ركائزها ما يلي:  

ستكون بريسايت جاهزة لالستحواذ على حصة من السوق الدولية من خالل  ولي:  التوسع الد •
 ، وبرامج تسويق، وزيادة التواجد المحلي والبنية التحتية.فعالة لدخول السوق إنشاء قنوات 
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الشركة ضخ استثمارات كبيرة في مجاالت التركيز األساسية    تتوقع :  النمو غير العضوي  •
التي تشمل تحليالت البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي بهدف تعزيز محفظة منتجاتها  

 وقدراتها التقنية.  
تشكل قدرات األبحاث والتطوير لدى بريسايت عنصرا  أساسيا  في مسيرة  األبحاث والتطوير:   •

النجاح  المتنامي   التشغيلينجاحها وحضورها   قاد هذا  ة الشركة  إلى تطوير منص، حيث 
 التي ُتستخدم في قطاعاتها األساسية والقطاعات ذات األولوية.   TAQالمسماة 

 نمو عضوي قوي  

من العمالء    الجيد تعكس حجم الطلبات  لدى بريسايت حاليا  مجموعة قوية من العقود الجديدة والمتكررة التي  
 العضوية.   اإليرادات  وتدفقات

 مستثمر استراتيجي من دعم 

المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق  أبرمت الشركة اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة ) 
"(. وتعزز االتفاقية االستراتيجية ثقة الشركة العالمية القابضة بمسار نمو بريسايت  IHC"المالية تحت رمز 
 لمزيد من التعاون وفرص النمو على مستوى المنطقة والعالم.  كما تمهد الطريق 

 

 لالستفسارات، يرجى التواصل مع:

 ماكوسكر، شركة إف جي إس جلوبال  ليندزي 
@fgsglobal.compresight 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:presight@fgsglobal.com
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 إعالن إخالء المسؤولية  

أو دعوة للبيع أو إصدار، أو أي استدراج ألي عرض    ال يشكل هذا اإلعالن أو يعتبر جزء ا من أي طرح
للشراء أو االكتتاب في األسهم أو األوراق المالية األخرى، وال يشكل هذا اإلعالن أو أي جزء منه أو واقعة  
توزيعه سندا  يمكن االعتماد عليه أو يعتمد عليه في ما يتعلق بأي عقد أو التزام أو أن يكون بمثابة حافز  

أي عقد أو التزام على اإلطالق. يجب أن يستند المستثمرون لشراء أي من األسهم المشار إليها  للدخول في  
في هذا اإلعالن على المعلومات الواردة في نشرة االكتتاب التي ستنشرها شركة بريسايت ايه اي هولندينغ  

)الشركة( في الوقت المناسب في ما يتعلق باالكتتاب العام المقترح بأس همها وبالقبول الحقا   بي ال سي 
قيودا  على   الدول  قوانين بعض  المالية. قد تضع  بها في سوق أبوظبي لألوراق  بإدراج أسهمها والتداول 
إمكانية توزيع هذا اإلعالن والمعلومات األخرى المتعلقة به، ويتوجب على األشخاص الحائزين على هذا  

فيه أن يطلعوا بأنفسهم على هذه القيود وأن يتقيدوا  اإلعالن أو على المستندات والمعلومات المشار إليها  
بها باعتبار أنه يمكن أن يشكل عدم االلتزام بهذه القيود مخالفة للقوانين المتعلقة باألوراق المالية في هذه  

 الدول.

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

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

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 

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

ي عائد منها أن  ال يشكل هذا اإلعالن توصية تتعلق بالطرح العام. يمكن لسعر وقيمة األوراق المالية وأ
ينخفض، كما يمكن أن يرتفع، وقد تفقد كامل قيمة استثمارك. على األشخاص المطلعين على هذا اإلعالن  
أن يعمدوا، قبل شراء أية أوراق مالية من الشركة، إلى التأكد من أنهم يفهمون بالكامل المخاطر المحددة  

نهم يقبلون بهذه المخاطر. ال توجد ضمانات على  في نشرة االكتتاب المعدة للطرح العام لدى نشرها، ومن أ 
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أن الطرح العام سيتم، وال يجدر بالمستثمرين المحتملين أن يسندوا قراراتهم المالية واالستثمارية على نوايا  
الشركة أو أي شخص آخر مرتبط بالطرح العام في هذه المرحلة، ويتوجب على المستثمرين المحتملين أن  

 ار محترف فيما يتعلق بمالءمة الطرح العام لألشخاص المعنيين.يطلعوا على رأي مستش

بأعمال الشركة  تطلعيهيتضمن هذا اإلعالن بيانات أو معتقدات أو آراء " بما في ذلك بيانات متعلقة   ،"
ووضعها المالي ونتائج العمليات والسيولة والتوقعات والنمو وباستراتيجية الشركة وخططها وبالمجال الذي  

الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعيه مخاطر معروفة وغير معروفة وأحداث غير مؤكدة، يخرج    تعمل فيه 
عدد منها عن سيطرة الشركة، وتستند جميعها إلى اعتقاداتها الحالية وتوقعاتها حول األحداث المستقبلية.  

عيه مثل "يعتقد" و  يتم تحديد البيانات التطلعيه في بعض األحيان من خالل استخدام المصطلحات التطل
"يتوقع" و "قد" و "سوف" و "يمكن" و "ينبغي" و "يجب" و "يخاطر" و "يعتزم"، و "يقدر" و"يهدف" و "يخطط"  
و "يتنبأ" و "يستمر" و "يفترض " و "تم وضعه" و"يتوقع" والسلبي منها، ومصطلحات تندرج منها أو مشابهة  

واأل والخطط  االستراتيجية  إلى  باإلشارة  أو  تشمل  لها،  النوايا.  أو  المستقبلية  واألحداث  واألهداف  غراض 
البيانات التطلعيه جميع األمور التي تنطوي على تنبؤات وال تعتبر حقائق تاريخية، وقد تختلف هذه البيانات  
التطلعيه وهي غالبا  تختلف في الواقع عن النتائج الفعلية. يشار إلى البيانات التطلعيه في عدة أجزاء من  

عالن وهي تشمل بيانات تتعلق بالنوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية للمدراء أو للشركة فيما يتعلق  هذا اإل
والشكوك   األخرى  وللمخاطر  المستقبلية  باألحداث  المتعلقة  للمخاطر  تخضع  وهي  المستقبلية،  باألحداث 

لعمليات والوضع المالي وآفاق  واالفتراضات المتعلقة بأعمال الشركة بما فيها، من بين أمور أخرى، نتائج ا
 الشركة والمجال التي تعمل فيه ونموها واستراتيجياتها.

ال توجد ضمانات على أن هذه النتائج المستقبلية سوف تتحقق؛ وقد تختلف األحداث أو النتائج الفعلية  
إلى اختالف  بشكل جوهري نتيجة للمخاطر واألحداث غير المؤكدة التي تواجه الشركة والتي يمكن أن تؤدي  

التطلعيه.   البيانات  هذه  إليها صراحة أو ضمنا  في  المشار  المستقبلية  النتائج  الفعلية جوهريا  عن  النتائج 
هذا اإلعالن. تخلي   التي تبدأ بتاريخ  المرحلة  الواردة في هذا اإلعالن فقط إلى  البيانات التطلعيه  تشير 

أي التزام أو تعهد باإلفصاح علن ا عن أي تحديثات أو  الشركة والشركات التابعة لها مسؤوليتها صراحة  من 
مراجعات ألي بيانات تطلعيه واردة في هذا اإلعالن لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في األحداث  
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أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم تكن ملزمة بما تقّدم بموجب القانون المعمول  
 به.

 


