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، عن نيتها إدراج أسهمها في  42، إحدى شركات مجموعة جي ايه اي تعلن شركة بيانات

 أبوظبي لألوراق املالية من خالل طرٍح عاٍم أوليالرئيسية لسوق  سوق ال

 

مما في السوق الرئيسية لسوق أبوظبي لألوراق املالية من رأس مال الشركة في تاريخ اإلدراج( وإدراج الشركة % 22.22)تتكون من طرح حصة  •

للمستثمرين فرصة االستثمار في واحدة من الشركات الرائدة في مجال املعلومات الجيومكانية القائمة على تقنيات الذكاء االصطناعي  يتيح 

 شمال أفريقيا الرائدة في منطقة الشرق األوسط و 

أن تصبح الشركة التكنولوجية   قرر ومن امل خ ش.م.جي آي كيو التشغيلية بيانات كشركة قابضة لشركتها  ايه ايشركة بيانات تعمل سوف  •

شركة خدمات املعلومات الجيومكانية األولى والوحيدة التي يتم إدراجها في األولى من نوعها التي يتم إدراجها في دول مجلس التعاون الخليجي و 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

غلق في  2022أكتوبر  21يفتح باب االكتتاب للمستثمرين في  •  2022بر أكتو  25ويُ

 

طرح  )"الشركة"( عن نيتها ، وهي شركة عامة محدودة باألسهم تأسست في سوق أبوظبي العاملي  ايه اي: أعلنت اليوم شركة بيانات 2022أكتوبر  16بوظبي، أ

في السوق الرئيسية لسوق  كما في تاريخ اإلدراج( وإدراج الشركة % من رأس مالها 22.22سهًما من أسهم الشركة لالكتتاب العام )بما يمثل  571,428,572

خطط للشركة فرصة أمام املستثمرين لالستثمار في واحدة من الشركات الر الطرح و أبوظبي لألوراق املالية. وسيتيح 
ُ
ائدة ذات معدالت النمو العالية  اإلدراج امل

 25وسيغلق في  2022أكتوبر  21في مجال املعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء االصطناعي في املنطقة. وسيفتح باب االكتتاب في الطرح العام األولي في  

 . 2022توبر أك 31 بتاريخ. وتنوي الشركة إدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق املالية 2022أكتوبر 

 

وكما في تاريخ اإلدراج، سوف  % من رأس مال الشركة في تاريخ اإلدراج( بسعر الطرح.  22.22لالكتتاب العام )تمثل  سهًما    571,428,572وتعتزم الشركة طرح  

 . ، شريطة االكتتاب في أسهم الطرح بالكامل%77بمساهمة قدرها القابضة املحدودة  42تحتفظ مجموعة جي 

 الشركة 

املستوى قائمة على الذكاء االصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة واملوارد   ية، معلومات جيومكانية عال42توفر شركة بيانات، إحدى شركات جي 

مسح البيانات املكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض   واملدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب

 عن خدمات الخرائط. تعمل حلول شركة بيانات على تسخير كميات هائلة من البيانات املتميزة والفريدة من مجموعة من املصا
ً
در، بما في ذلك األقمار الصناعية  مرئي لها فضال

 رصد األرض باستخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز املعلومات الجيومكانية )جي آي كيو(.( و HAPSوأنظمة املنصات عالية االرتفاع )

 

 حلول الذكاء االصطناعي الجيومكانية )جي آي كيو( قطاع

 جيومكانية ع  قطاعيوفر  
ً
الدفاع والبيئة والطاقة واملوارد واملدن ية املستوى قائمة على الذكاء االصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل  الجي آي كيو في شركة بيانات حلوال

و والنقل.  القطاع  الذكية  إمكان  يعد  يمتلك  واملتكاملة  الشاملة  الجوي يللخدمات  الغالف  وراء  ما  إلى  األرض  تحت  من  البيانات  على  للحصول  نوعها  من  وفريدة  متميزة  ات 

(. وتؤدي القدرات الفائقة لهذه األنظمة في معالجة البيانات إلى إنشاء HAPSصات عالية االرتفاع )باستخدام مجموعة من املصادر بما في ذلك األقمار الصناعية وأنظمة املن 

 عن خدمات مسح البيانات املكانية والتحليل واإلدارة والنمذجة والتصور ورس
ً
م الخرائط، وتوفر حلول جي منتجات ورسوم بيانية طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، فضال

تتبعها، وما إلى املدعومة بالذكاء االصطناعي رؤى متطورة تعتمد على البيانات التخاذ قرارات مستنيرة بخصوص سالمة األصول، واكتشاف التغيير / الحركة و  آي كيو املتقدمة

 ذلك. 

 مواصلة تطوير املنصة الجيومكانية التجارية.تعزيز قدرات الحصول على البيانات، وتحسين العمليات من خالل استخدام الذكاء االصطناعي، و  القطاعوتتضمن استراتيجية 

 

 حلول العمليات الذكية قطاع 

 

كنولوجية املبتكرة التي  حلول العمليات الذكية عملية التطور املتعلقة بطريقة مقاربة الكيانات لعملياتها التشغيلية، من خالل تزويد العمالء بأحدث الحلول الت  قطاع  يقود

 من الكفاءة والفعالية الفائقة. تعمل بالذكاء االصطناعي والتي
ً
 توفر كال

 

توحيد عمل شركة بيانات عبر مجاالت التشغيل في منصة واحدة، وتنسيق التحول الرقمي حسب االقتضاء، واالستمرار في تطوير حلول مخصصة    طاعوتتضمن استراتيجية الق 

 إلى جانب ضمان األمان والتميز التكنولوجي من دون أية تنازالت. 
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 لول النقل الذكي ح قطاع

 

الق  قطاع هو  بيانات  في شركة  الذكي  النقل  ومعرفة   طاعحلول  بقدرات  ويتميز  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اآللية  واألنظمة  الذاتية  القيادة  مجال  في  الرائد 

البنية التحتية للشحن، وتطبيقات النقل الفائقة، واالختبار واملحاكاة. سيتبع تكنولوجية مثبتة بما في ذلك الحلول الذاتية، والبنية التحتية السحابية، والتوائم الرقمية، و 

 ذاتية القيادة، برنامج تحول شامل لنظام النقل العام.   من املستوى الرابع، وهي خدمة حجز سيارات تستخدم مركبات TXAIالتجارب الناجحة لـ 

 

ر البنية التحتية للبيانات املهمة لتشغيل األنظمة اآللية،    الذي  حلول النقل الذكي في الشركة في التكامل بين الذكاء االصطناعي وقدرات قسم جي آي كيو  قطاعتكمن قدرات  
ّ
يوف

 ة للمركبات أمًرا ُممكًنا.بما في ذلك الخرائط عالية الدقة وتحديد املواقع عالية الدقة، في حين أن الذكاء االصطناعي هو ما يجعل القيادة اآللي

 

 تحويل أنظمة النقل باملدينة، والتوسع في أنظمة جوية بدون طيار، وتطوير حلول إضافية للقطاع الجوي.  طاعوتتضمن استراتيجية الق

خمس ا املمتد على مدار  بيانات طوال تاريخهشركة  "نجحت  :  شركةالوفي معرض تعليقه على هذا اإلعالن، قال معالي طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة  

في منظومة جيو  أن أصبحت عضًوا  عاًما، ومنذ  عام    42أربعين  في  2020في  بيانات،  ذكاء   استفادت  لتقديم حلول  التنموية  الذكاء االصطناعي وقدراته  من 

في وضع استراتيجي  الشركة  ونحن على ثقة من أن  اصطناعي جيومكانية متميزة، تستند إلى القيادة الحكيمة، وفريق قادر من املبتكرين وتوقعات قوية للعمالء.  

خطط له في سوق أبوظبي لألوراق املالية، حيث نتطلع إلى تحقيق قيمة مستدامة   إلدراجااآلن يمكنها من خوض غمار مرحلة جديدة من النمو من خالل  
ُ
امل

 وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، بخالص الشكر إلى مساهمينا على ثقتهم الدائمة. للمساهمين. وأود أن استغل هذه املناسبة املهمة ألتقدم باألصالة عن نفس ي، 

 

مو االقتصادي لدولة اإلمارات  وفي سياق جهودنا املستمرة لتحفيز التنمية اإليجابية في املجتمعات التي نعمل فيها، فإننا نتطلع إلى االضطالع بدور مهم في تعزيز الن

 عن املنط
ً
قة والعالم. ومن املتوقع أن يحقق السوق التجاري الواعد لحلولنا املتقدمة نمًوا كبيًرا في غضون السنوات الخمس املقبلة،  العربية املتحدة، فضال

في   متميًزا  خياًرا  نصبح  أن  إلى  لتطلعنا  األول  املحدد  بمثابة  بيانات  لشركة  الطموحة  النمو  واستراتيجية  املثبت  األعمال  نموذج  املعلومات وسيكون  مجال 

 جيومكانية العاملي القائم على الذكاء االصطناعي." ال 

 

ادراجها "في ضوء النمو املتسارع واملطرد الذي حققته شركة بيانات منذ تأسيسها، وبشكل تضاعف بعد  لشركة:  لوأضاف حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي  

  وتوسيع في السوق   وحصتناالشركة، وهو ما عزز األثر اإليجابي لقيادتنا  ، واصلنا إثبات املرونة بدرجة كبيرة على مستوى  42جي    شركاتمع مجموعة  ضمن

تعزيز هذا النمو القوي، قّدمنا استراتيجية أعمال شاملة تتطلع إلى توسيع مجموعة حلول شركة بيانات الراسخة باإلضافة إلى تعزيز  . وفي سبيل  قاعدة عمالئنا

مجموعة منظومة  مع  كثب  العمل عن  جانبها  إلى  والتي سنواصل  التقنية،  البح   42جي    شركات  قدراتها  في  االستثمار  لتعزيز  والعامليين  املحليين  ث  وشركائنا 

 .والتطوير كجزء من طموحنا إلحراز مزيد من التقدم في التزاماتنا املتعلقة بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية 

 

شركائنا االستراتيجيين ومساهمينا، على مساهمتهم ودعمهم في رحلة   ووأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بخالص الشكر إلى فريقنا املتفاني من املوظفين،   

ر املزيد  بيانات حتى اآلن. ونتطلع إلى بدء هذه الحقبة الجديدة من نمونا كشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية، ونحن واثقون من أن هذه  
ّ
الفرصة ستوف

 من الزخم ملكانة شركة بيانات الراسخة في السوق". 

 

 األداء املالي والتوقعات

 بنحو  48، بزيادة سنوية قدرها  2021مليون درهم للعام املالي    366.7إيرادات قدرها  شركة بيانات  حّققت  
ً
 . وبلغ2020مليون درهم لعام    247.8%، مقارنة

 بـنحو    2021% في عام  48للشركة    هامش الربح اإلجمالي
ً
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  قبل    ، بينما ارتفعت األرباح2020% في عام  46مقارنة

 % على أساس سنوي. 37، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2021مليون درهم إماراتي في عام  104.7إلى  2020مليون درهم إماراتي في عام  76.7الدين من 

 

، حيث بلغ إجمالي (٪101بمعدل نمو سنوي يتجاوز  )  ن درهم إماراتيمليو   490.6نحو    2022سبتمبر    30وقد بلغت اإليرادات لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

مليون    157.5درهًما إماراتًيا و  (٪104بمعدل نمو سنوي يتجاوز  )درهم    مليون   225.9  الربح واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

 . (٪167بمعدل نمو سنوي يتجاوز  )درهم إماراتي 

 

 قدًما في املسار الصحيح لإلعالن عن تحقيق إنجازات بارزة في األداء بحلول نهاية العام. شركة بيانات وتمض ي 
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شركة وطرحها العام األولي وعملية االكتتاب على املوقع اإللكتروني  الاالطالع على نشرة االكتتاب واملعلومات التفصيلية عن ُيمكن 

www.bayanat.ai/ipo . 

 

 - انتهى- 

 

 نبذة عن شركة بيانات 

البداية على أنظمة املعلومات الجغرافية. وتوسعت الشركة الحًقا في مجال تحليالت البيانات الجيومكانية  وركزت في  2008فبراير  4تأسست شركة بيانات في 

 والذكاء االصطناعي، حيث حققت االستفادة من بياناتها املوثوقة عالية الجودة لتوفير املنتجات والحلول للعمالء املميزين. 

 

أصبحت قسًما تابًعا لشركة اإلمارات للصناعات العسكرية )"إديك"(. واستحوذت   2016، وفي عام 2011 وأصبحت بيانات شركة تابعة لشركة مبادلة في عام

على شركة بيانات، وهي مجموعة عاملية رائدة في مجال الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية يقع مقرها في أبوظبي وتركز على   2020في عام  42مجموعة جي 

للذكاء االصطناعي كأداة لتعزيز التغيير عبر القطاعات والشركات. أدى دمج الخبرات الجيومكانية لدى شركة بيانات وقدرات  استكشاف اإلمكانات الكاملة 

إلى خلق حالة من الزخم في مجال ذكاء املعلومات الجيومكانية مع االستفادة من املنظومة الداخلية املتنوعة ملجموعة   42الذكاء االصطناعي في مجموعة جي 

 .42جي 

 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع:

 فرح املعلم 

 ( FTI Consultingإف تي أي كونسالتينج )

 Bayanat@fticonsulting.com 

  

http://www.bayanat.ai/ipo
mailto:Bayanat@fticonsulting.com
mailto:Bayanat@fticonsulting.com
mailto:Bayanat@fticonsulting.com
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 إعالن إخالء المسؤولية  

، و  وي طلب ألي الرض للشكر ء و   اللتتبب ي  وي وهك أ و  وي و ر    و  دال ة للبيع و   عصكد ر طرحجزًء  م  وي  يل    ال يشكل  ذا   عالن  و  
وي القد و   لتز أ  حبيز للدخ   ي  يل   بمثببة  و   الليه ييمب يتعلق و  يعتمد  ، و  يشكككل  وهكككب ،  ت زيعهمبلية وخرى  ال )و  وي جزء من ب( و  حقيقة 

 لت    لطرح اللى  عطن . يجب اللى  لمهكككتثمري  الدأ شكككر ء وي وهككك أ مشكككبر  لي ب ي  ذا   عالن   ال اللى وهكككب   لمعل مبر  ل  ردة ي  نشكككرة  
ي  ه   وب ظب  لأل ر    لإلدر ج   لتد     الحقبً ي   ل قر  لمنبهب ييمب يتعلق ببلطرح  لمقترح أله م ب   لقب    بيبنبر  يه  ي ب     ه  هتنشرذب  

ذكا  لكدي أ   يجكب اللى  ألشكككككخكب   لكاي    لكد     لمكبليكة. قكد يل   ت زيع ذكا   عالن    لمعل مكبر  ألخرى  لمتعلقكة بكه مقيكًد  بم جكب  لقكبن   ي  بعض  
  ب ب. قد يشكل  وي  خفب  ي   المتثب   ونفهك أ اللى وي قي د م  ذا   لقبي   يلتزم   يتألد   عالن  و  وي مهكتند و  معل مبر وخرى مشكبر  لي ب ذنب و  

 .ي  تلك  لد  ل اه  لقي د  نت بًلب لق  ني   أل ر    لمبلية  

لعرض شكر ء و   اللتتبب ي   أل ر    لمبلية ألي شكخ  ي   ل اليبر  لمتحدة  طلب  و   طرحاللى  جه  لخصك  ، ال يحت ي ذا   عالن  و  يشكل   
غير قكبن ن . ال يج ز الرض    لطلكبو      لطرحذكا   يي كب  يل    د لكة وخرى  بيكة  لمتحكدة و   ليكببكب ، و  ي  وي  و  وهكككككتر ليكب و  لنكد  و   عمكبر ر  لعر

 بيع  أل ر    لمبلية  لمشكبر  لي ب ذنب لأ  ل  يتأ تهكجيل مب بم جب قبن    طرح أل ر    لمبلية  لمشكبر  لي ب ذنب و  بيع ب ي   ل اليبر  لمتحدة، لمب و   
، لنكد  و   ليكببكب . ل  ، وهكككككتر ليكبو  بم جكب ق  ني   أل ر    لمكبليكة  لمعم   ب كب ي   ل اليكبر  لمتحكدة  ل اليكبر  1933 ألمريل  لعكبأ   أل ر    لمكبليكة  

بل ب بخنف  عمبر ر  لعربية  لمتحدة. لأ يتأ ت زيع نهخ م  ذا   عالن   ال ينبغ  ت زيع ب و   رهد لة  البأ لأل ر    لمبلية ي  وي  طرحيل   ذنبك 
  لى  ل اليبر  لمتحدة و  وهتر ليب و  لند  و   ليببب .

 لعبأ. هكعر  قيمة  أل ر    لمبلية  وي دخ  من ب يمل  و  ينخفض و  يرتفع  قد تفقد  هكتثمبرك ببللبم .    ببلطرحال يشكل  ذا   عالن  ت صكية تتعلق  
ذا   عالن   لتألد م  ي م أ  للبم   قب ل أ للمخبطر  لت  هكيتأ تحديدذب     يطبلع قب  شكر ء وي و ر   مبلية ي   لشكرلة، يجب اللى  ألشكخب   لاي   

  يشككلل    لعبأ هككيحدو  يجب اللى  لمهككتثمري   لمحتملي  وال     لطرح، الند نشككرذب. لي  ذنبك مب ينككم  و   لعبأ  ببلطرحي  نشككرة  اللتتبب  لمعدة  
 لعبأ ي  ذاه  لمرحلة. يجب اللى  لمهكككتثمري   لمحتملي     ببلطرح  آخر ييمب يتعلق  قر ر ت أ  لمبلية و   الهكككتثمبرية اللى ن  يب  لشكككرلة و  وي شكككخ

  لعبأ للشخ  ) ألشخب (  لمعن .   لطرح هتشبرة مهتشبر محترف ييمب يتعلق بمنءمة  

مكبل   نتكب ا  لعمليكبر   لهكككككي لكة   ، بمكب ي  الكك  لبيكبنكبر  لمتعلقكة بكبألالمكب    ل نكككككع  لتطلعيكةيحت ي ذكا   عالن  اللى بيكبنكبر و  معتقكد ر و  آر ء   
بطر  شككل ًلب معر ية  غير   لت قعبر   لنم    الهككتر تيجية  خطط  لشككرلة   لصككنبالة  لت  تعم  يي ب  لشككرلة . تتنككم  ذاه  لبيبنبر  لتطلعية مخ

 لشككرلة  لحبلية  ت قعبت ب ح    ألحد و  لمهككتقبلية. يتأ تحديد  لبيبنبر     التقبد ر،   لعديد من ب خبرج ال  هككيطرة  لشككرلة  لل ب تهككتند  لى  معر ية
 لتطلعية ي  بعض  ألحيب  م  خن   هككككتخد أ  لمصككككطلحبر  الهككككتشككككر يية مث   يعتقد ،  يت قع ،  قد ،  هكككك ف ،  يمل  ،  ينبغ  ،  يجب ،  

، و  و  هكلبيًب من ب  يت قع     و     تأ  نكعه   يفترض  ، و      ، و  يهكتمر   ، و يتنبأ     ، و  خطط  وذد ف ، و     ، و  تقدير ر   لمخبطرة ،  يعتزأ ، و 
 ألحد و  لمهككتقبلية و      ألذد ف  ألغر ض     لخطط    الهككتر تيجية ختنيبر وخرى بشككأن ب و  مصككطلحبر قببلة للمقبرنة و  م  خن  منبقشككبر  

حقب ق تبريخية  تنط ي اللى تنبؤ ر. قد تختلف  لبيبنبر  لتطلعية ي  لثير م   ألحيب      لن  يب. تتنكم  ذاه  لبيبنبر  لتطلعية جميع  ألم ر  لت  ليهكر
ليكة للمكديري  و  مبديًب ال   لنتكب ا  لفعليكة. تظ ر ي  الدد م   ألمبل  خن  ذا   عالن   تتنكككككم  بيكبنبر تتعلق ببلن  يب و   لمعتقكد ر و   لت قعكبر  لحكب

أالمب  بية  تخنككع للمخبطر  لمتعلقة ببألحد و  لمهككتقبلية   لمخبطر  ألخرى   لشككل ك   اليتر نككبر  لمتعلقة   لشككرلة ييمب يتعلق ببألحد و  لمهككتقبل
 ، نتب ا  لعمليبر   ل نع  لمبل    لت قعبر   لنم    الهتر تيجيبر  لخبصة ببلشرلة   لصنبالة  لت  تعم  يي ب.، م  بي  وم ر وخرىبمب يي ب لشرلة  

نتيجة للمخبطر   لشككل ك  بشككل  ج ذري  مث  ذاه  لنتب ا ي   لمهككتقب  هكك ف تتحقق  قد تختلف  ألحد و و   لنتب ا  لفعلية  وي نككمبنبر بأ  ال ت جد  
ً  لت  ت  جه  لشكرلة. قد تؤدي ذاه  لمخبطر   لشكل ك  لى  ختنف  لنتب ا  لفعلية   ال   لنتب ا  لمهكتقبلية  لمشكبر  لي ب و   لصكريحة و   لنكمنية    ج ذريب

  لشكرلبر  لتببعة  تخل   لشكرلة  ه  لبيبنبر  لتطلعية.  لبيبنبر  لتطلعية  ل  ردة ي  ذا   عالن  ال تتحدو  ال  التببًر  م  تبريخ ذا   عالن .  ي  مث  ذا
  وي تغيير صككر حةً م  وي  لتز أ و  تع د ببعيصككبح اللنًب ال  وي تحديثبر و  مر جعبر ألي بيبنبر تطلعية   ردة ي  ذا   عالن  لتعلمهككؤ ليت ب  

 و   لظر ف  لت  تهتند  لي ب ذاه  لبيبنبر مب لأ يل  الك مطل بًب بم جب  لقبن    لمعم   به.   لشر طي  ت قعبت ب و  وي تغيير ي   ألحد و و  

 


