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 نظرة عامة على الشركة

 

 ما هي شركة بيانات؟ .1

 

-CNشركة بيانات )جي آي كيو( ش.م.خ. )"شركة بيانات"(، وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة في إمارة أبوظبي بموجب الرخصة التجارية رقم )

 .368( الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي ومسجلة لدى وزارة االقتصاد برقم التسجيل 1139765

 

وأصبحت اليوم شركة ذكاء اصطناعي رائدة ومسؤولة تعمل على تعزيز التقدم وتحويل الصناعات  2008فبراير  4تأسست شركة بيانات في 

تنبؤية "للحفاظ على الصدارة''، وقد تأسست في اإلمارات العربية املتحدة وهي الشريك املفضل على مدار أكثر  والفئات من خالل توفير إمكانات

، من مجرد مشغل تقليدي للخدمات املساحية 42جي شركات عاًما. كما تطورت الشركة، التي أصبحت اآلن جزًءا من منظومة مجموعة  45من 

 ى الذكاء االصطناعي تقدم مزايا فارقة لعدد متزايد من القطاعات.إلى شركة معلومات جيومكانية قائمة عل

 

 ما منتجات وخدمات شركة بيانات؟ .2

 

ر شركة بيانات خدمات املعلومات الجيومكانية املرتبطة بتوليد البيانات / والحصول عليها، كما توفر البيانات كخدمة ) ِّ
 
(، وخدمات DaaSتوف

 لبيانات الضخمة. كما تقدم الشركة خدمات دعم القرار في الذكاء االصطناعي.(، واMaaSرصد األرض، والتنقل كخدمة )

 

 ما أسواق شركة بيانات الرئيسية؟ .3

 

 تزاول شركة بيانات أعمالها في األسواق التالية:

 ، واللوجستيات/الرعاية الصحية(الدفاع واألمن الوطني )القوى العاملة واملوظفين  -

العامة / املدن الذكية )البنية التحتية للتخزين، والبيانات والتحليالت التنبؤية، والتوائم الرقمية، واملدن الذكية  الهيئات -

 كخدمة، واإلحصاء الذكي(

الطاقة واملوارد )مجاالت مثل الفحص، وإدارة شبكات الطاقة، وتطوير مشاريع الحفر/االستخراج، والصيانة التنبؤية  -

 ة أصول التوزيع(والوقائية، ومراقب

النقل )إعداد الخرائط وتصميم الخرائط عالية الدقة، والتحليالت، واالختبار واملحاكاة، والبنية التحتية الذكية،  -

 والحوسبة السحابية، وخدمات الحوسبة عالية األداء، والتنقل كخدمة(

 والحيوانات( البيئة )املناخ، والطاقة، والغذاء، والغابات، واملياه، واملدن، واملحيطات، -

 العقارات )إحصائيات البناء، ومنع انهيار البنية التحتية، وتخطيط املواقع للشركات، وتخطيط املناطق الداخلية( -

 

 ما قطاعات العمل األساسية لشركة بيانات؟ .4

 

 .قطاعات رئيسية  3ينتظم الهيكل التنظيمي للشركة في 



 

 

ومكانية )جي آي كيو(: قسم )جي آي كيو( في بيانات هو عبارة عن منصة جيومكانية متكاملة تقدم حلول الذكاء االصطناعي الجي قطاع   -

خدمات شاملة تتراوح ما بين الحصول على البيانات ومعالجتها وتقديم خدمات الذكاء االصطناعي إلى عدد متزايد من القطاعات مثل 

 .الدفاع والبيئة والطاقة واملوارد واملدن الذكية والنقل

حلول العمليات الذكية في شركة بيانات عملية التطور املتعلقة بطريقة تعامل الكيانات مع  قطاع حلول العمليات الذكية: يقود  قطاع  -

 من الكفاءة 
ً
عملياتها، من خالل تزويد العمالء بأحدث الحلول التكنولوجية املبتكرة التي تعمل بالذكاء االصطناعي والتي توفر كال

 الية الفائقة.والفع

الرائد في مجال القيادة الذاتية واألنظمة اآللية في منطقة  القطاع حلول النقل الذكي في شركة بيانات هو قطاع حلول النقل الذكي: قطاع  -

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويتميز بقدرات ومعرفة تكنولوجية ُمثبتة، بما في ذلك الحلول الذاتية، والبنية التحتية السحابية، 

 اكاة.والتوائم الرقمية، والبنية التحتية للشحن، وتطبيقات النقل الفائقة، واالختبار واملح

 

 هل يمكنكم تقديم مزيد من التفاصيل حول إدارة شركة بيانات؟ .5

 

عاًما  20يشغل حسن الحوسني منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، وهو قائد في مجال التكنولوجيا واألعمال، حيث يمتلك خبرات تتجاوز 

وهو  42كان حسن عضًوا رئيسًيا في فريق االندماج واالستحواذ في جي في قيادة توسع شركة بيانات في مجال الذكاء االصطناعي الجيومكاني. وقد 

ا وساعد في تأسيس شركة 
ً
 راسخ

ً
. كما كان حسن عضًوا مؤسًسا ملركز أبوظبي للمتابعة والتحكم، كما SECUIRAرائد أعمال ناجح يمتلك سجال

 (.AIS/ATSيشغل العديد من املناصب القيادية لألنظمة املتكاملة املتقدمة )

 

عاًما لتعزيز نمو الشركة العاملي. وقد شغل عبد هللا عدة  20، عبد هللا الشامس ي، خبرات قيادية تتجاوز للعمليات الرئيس التنفيذي كما يمتلك 

وهي إحدى  مناصب قيادية تنفيذية في شركة أبوظبي للخدمات العامة ش.م.ع )مساندة( وشركة أبوظبي لتسييل الغاز املحدودة )أدجاز(،

 شركات أدنوك.

 

ا بالشركة، الدكتور/ فان تشو، يمتلك خبرات هائلة في قيادة قطاع التكنولوجيا حيث قاد في السابق الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا كما أن  

. وقد أمض ى أكثر من عامين 42االصطناعي في جي وهو أحد أعضاء مجلس اإلدارة املؤسسين للمعهد التأسيس ي للذكاء  42إدارة الخرائط في جي 

ورقة بحثية حول الذكاء  100كزميل أبحاث في جامعة نيويورك أبوظبي حيث ركز الرؤية الحاسوبية ثالثية األبعاد، وشارك في تأليف أكثر من 

 والصين.براءات اختراع من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي  5االصطناعي. والدكتور تشو حاصل على 

 

  20للشركة، رينيل رؤوف، هو متخصص تمويل وعمليات تحول أول يمتلك خبرات عاملية تتجاوز  شؤون املالية الرئيس التنفيذي لل
ً
عاًما فضال

، 42ل املجموعة في جي عن خبراته في العمليات املالية ووضع االستراتيجيات. وقبل التحاقه للعمل في شركة بيانات، كان رينيل نائب رئيس تموي

سنوات من العمل لدى االتحاد للطيران وتقلد  10وكان قبل ذلك نائب رئيس أول للمالية والتحول في جت إيرويز. قض ى السيد رينيل كذلك 

 (.FCA( ومحاسب قانوني زميل )CPAخاللها العديد من املناصب املالية العليا. ورينيل محاسب قانوني معتمد )

 

 شركة بيانات املالي؟كيف كان أداء  .6

 

قت الشركة إيرادات قدرها   بنحو 48، بزيادة سنوية قدرها 2021مليون درهم للعام املالي  366.7حق 
ً
. 2020مليون درهم لعام  247.8%، مقارنة

 بـنحو  2021% في عام 48بلغ إجمالي هامش الشركة 
ً
ئد والضرائب ، بينما ارتفعت األرباح قبل احتساب الفوا2020% في عام 46مقارنة

، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2021مليون درهم إماراتي في عام  104.7إلى  2020مليون درهم إماراتي في عام  76.7واالستهالك وإطفاء الدين من 

 % على أساس سنوي.37

 

%(، مع معدل 101نمو سنوي يتجاوز  مليون درهم إماراتي )بمعدل 490.6نحو  2022سبتمبر  30بلغت اإليرادات لفترة التسعة أشهر املنتهية في 

مليون درهم إماراتي )بمعدل نمو سنوي يتجاوز  225.9ربح إجمالي وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بلغت 

 %(.167مليون درهم إماراتي )بمعدل نمو سنوي يتجاوز  157.5%( و104

 

 عالن عن تحقيق إنجازات بارزة في األداء بحلول نهاية العام.وتمض ي الشركة قدًما في املسار الصحيح لل 

 

 



 

 

 من هم مساهمو شركة بيانات الحاليون؟ من هو مالك شركة بيانات؟ .7

 

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

 

على شركة بيانات، وهي مجموعة عاملية رائدة في مجال الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية  42، استحوذت مجموعة جي 2020وفي عام  

ا من إمكاني
ً
اتها يقع مقرها في أبوظبي وينصب جل تركيزها على استكشاف اإلمكانات الكاملة للذكاء االصطناعي كأداة لتعزيز التغيير. وانطالق

اليوم على بناء أكبر بنية تحتية للحوسبة السحابية في منطقة الشرق األوسط وشمال  42ة العاملية في مجال الذكاء االصطناعي، تعمل جي البحثي

أفريقيا وتدير محفظة من الشركات التي تعمل على تطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي شاملة عالية التأثير عبر مجموعة كبيرة من القطاعات، 

لك املدن الذكية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والنفط والغاز، والخدمات املالية، والرياضة، والطيران، واملعلومات الجيومكانية، بما في ذ

، أثناء سعيها إلنجاز رسالتها، على إقامة شراكات مع أفضل الشركات العاملية، بما في ذلك األمم واملؤسسات 42وغير ذلك الكثير. تعمل جي 

 فراد، إلحداث نقلة في العالم وابتكار أساليب أفضل لقضاء الحياة اليومية.واأل 

 

 ما هي استراتيجية النمو لشركة بيانات؟ .8

 

 عن تقديم خدمات لقاعدة عمالء أكثر تنوًعا عبر من
ً

اطق تستند الرؤية االستراتيجية لشركة بيانات إلى توسيع محفظة املنتجات والحلول، فضال

طلب مراحل تنفيذ هذه األبعاد الثالثة مستوى عالًيا من التخطيط االستراتيجي والتميز التشغيلي، على املستويين التنظيمي جغرافية جديدة. وتت

 والفردي.

 

 ما هي سياسة توزيع األرباح لدى شركة بيانات؟ .9

طبق الشركة سياسة توزيع أرباح دينام
ُ
ة، يقدم مجلس اإلدارة توصيته في ما يتعلق ية تضمن النمو املستدام للشركة. وفي نهاية كل سنة مالييكت

 بتوزيع األرباح مع األخذ في االعتبار صافي األرباح املحققة لهذه السنة ومتطلبات نمو الشركة.

 

ر للطرح العام األولي لشركة بيانات على  صغَّ
ُ
  www.bayanat.ai/ipoملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة االكتتاب على املوقع امل

 

 

 عرض األعمال والقيمة لشركة بيانات 

 

 هل يمكنكم إخبارنا باملزيد حول ما تقوم به شركة بيانات؟ .1

ومعلومات جغرافية وتحليالت توفر شركة بيانات للحكومات واملؤسسات مزايا فارقة لصنع القرارات من خالل بيانات جيومكانية عالية الجودة 

 بيانات قائمة على الذكاء االصطناعي.

 

 ما هي القطاعات التي تخدمها شركة بيانات؟ .2

. أصبحت شركة بيانات اآلن الشريك املفضل عبر مجموعة متنامية من القطاعات في دولة اإلمارات العربية املتحدة والشرق األوسط وما بعدهما

لهيئات العامة واملدن الذكية وقطاعات النقل والسفر والبيئة والفضاء والدفاع واألمن الوطني والطاقة واملوارد تشمل القطاعات التي نخدمها ا

 والعقارات.

 

 ما هو عرض القيمة لشركة بيانات؟ .3

انات املساعدة في نؤمن بالتقدم البشري، ويمكن لحلول الذكاء االصطناعي التي تكمن في جوهر املعلومات الجيومكانية التنبؤية لشركة البي

 تحقيق تقديم بشري حقيقي. وهذا هو ما يدفع الشركة دائًما. وكل يوم. من أجل الجميع.

 

 ما هي الرؤية طويلة األجل وطموحها لألعمال؟ .4

التعاون  تتمثل رؤية شركة بيانات في أن تصبح الشريك الفعلي في مجال البيانات الجيومكانية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس

الخليجي وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وأن تصبح مقدم خدمات املعلومات الجغرافية محل االختيار لكافة القطاعات التي نعمل بها، وأن تصبح 

 رائدة على مستوى القطاع.
ً
 الشريك محل الثقة لتحليالت البيانات والذكاء االصطناعي، بما يوفر حلوال

 

http://www.bayanat.ai/ipo


 

 

 جية التي تعزز منتجات وخدمات شركة بيانات؟ما مدى قوة األعمال التكنولو  .5

 عاًما. 40تجمع شركة بيانات خبرات منقطعة النظير في التخطيط الجيومكاني من خالل خبرات عريضة تتجاوز 

 

 ما مدى مصداقية شركة بيانات وما مدى ريادتها ضمن مجموعة الشركات املناظرة لها؟  .6

عاًما. والشركة رائدة في القطاع  40تجمع شركة بيانات خبرات منقطعة النظير في التخطيط الجيومكاني من خالل خبرات عريضة تتجاوز 

ن الذي تعمل به، مع ميزة تنافسية قوية، كما أن تقنياتها تسمح لنا بتوفير تلك امليزة التنافسية لعمالئها من الشركات واملؤسسات. كما أ

 رائدة في خلق حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة من أجل غٍد أفضل. وعة مجم، وهي 42شركات جي مجموعة دى الشركة إح

 

 هل يمكنكم إخبارنا باملزيد عن قدراتكم في مجاالت البيانات والتحليالت؟ .7

اعد في ابتكار حلول رقمية ثورية تحويلية للقطاعات الرئيسية، تس و اللتي  ( لعمالئناDaasنحن شركة رائدة في مجال تقديم البيانات كخدمة )

ة بما في ذلك الدفاع واألمن والعقارات والبيئة والحكومة واملدن الذكية. تقدم شركة بيانات مجموعة من منتجات البيانات والخدمات القائم

" لعمالئنا في DaaSومات وتوفير البيانات املتكررة كخدمة "على االشتراك مع تحليالت خاصة بالتطبيقات، وتحويل منتجات البيانات إلى معل

 مجاالت البنية التحتية الوطنية، والبنية التحتية للنفط والغاز، والبنية التحتية البلدية، والدوريات الحدودية.

 

 االصطناعي؟هل يمكنكم شرح املزيد عن استخدامات/تطبيقات الذكاء  -ذكرتم أنكم شركة تقوم على الذكاء االصطناعي  .8

 توفر شركة بيانات خدمات املعالجة والتحليل الخاص بالتطبيقات ملجموعات البيانات املتعددة والكبيرة، واستخراج الرؤى وتوفير التوقعات

انات الحصرية تتيح الوصول إلى البي الجيومكانية عن طريق التكامل مع مجموعات البيانات الكبيرة األخرى. إن منصة الشركة للمعلومات 

ننا من تزويد عمالء الشركة بحلول املعلومات املتعددة األفضل في فئتها. -واألتمتة والتحليالت املتقدمة ودمج البيانات 
 
 مما يمك

 

 ما الذي تقوم به شركة بيانات لتعزيز الكفاءات املحلية في مجال التكنولوجيا واالحتفاظ بها؟ .9

من وزارة املوارد البشرية والتوطين في دولة اإلمارات العربي املتحدة عن تجاوز مستهدفات التوطين حصلنا في مطلع هذا العام على إشادة 

بثالث مرات خالل شهر ونصف فحسب. ونحن نفخر بهذا اإلنجاز ونواصل التزامنا بخلق فرص طويلة األجل للكفاءات اإلماراتية الواعدة من 

ين في التقنيات املتقدمة ولعب دور قوي وفاعل في تشكيل مستقبل القطاع بدولة اإلمارات العربية أجل العمل جنًبا إلى جنب مع الخبراء العاملي

 املتحدة وحول العالم من خالل االبتكارات التكنولوجية الرائدة.

 

 في املنطقة وخارجها على حد سواء؟ -ما الذي تقوم به شركة بيانات لحماية بيانات العمالء  .10

لزم أنفسنا بتطبيق أع
ُ
لى معايير أمن البيانات وبروتوكوالت حماية العمالء. ونلتزم بحماية خصوصية عمالئنا في جميع أنحاء العالم واحترامها ن

 .at.ai/privacyhttps://www.bayanوالحرص على مراعاتها. ملطالعة التفاصيل الكاملة، يرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية على 

 

صغر للطرح العام األولي لشركة بيانات على 
ُ
 www.bayanat.ai/ipoملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع امل

 

 

 اإلدراج

 

 ملاذا قّرر مستثمرو شركة بيانات إدراج أسهمهم؟ .10

لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الخمسية بنجاح وتعزيز مكانة الشركة كرائد في مجاالت حلول الذكاء تسعى شركة بيانات إلى جمع رأس مال  

 االصطناعي الجيومكانية، وحلول العمليات الذكية وحلول النقل الذكي، عبر القطاعات األربعة التالية:

 

في مجاالت حلول الذكاء االصطناعي الجيومكانية، البحث والتطوير: االستثمار في أعمال البحث والتطوير للتقنيات الواعدة   •

عزز عروض الشركة.
ُ
 وحلول العمليات الذكية، وحلول النقل الذكي، التي ت

النمو غير العضوي: االستحواذ على الشركات وتدشين املشاريع املشتركة التي تعزز من قدرات شركة بيانات مع إتاحة لوصول إلى  •

 األسواق الدولية

م خطط التوسع اإلقليمي من خالل توفير األموال لتوسيع نطاق تطوير األعمال وتطوير املنتجات لعمالء خطط التوسع: دع •

 محددين في الخارج

https://www.bayanat.ai/privacy
http://www.bayanat.ai/ipo


 

 

 التميز التشغيلي: استغالل أتمتة العمليات القائمة على الذكاء االصطناعي لزيادة الفعالية في كافة عمليات الشركة.

 

 ما هو تقييم الشركة؟ .11

يرجى التحدث إلى مستشاركم االستثماري / املالي. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة االكتتاب على  -ق على هذا األمر ال يمكننا التعلي 

ر للطرح العام األولي لشركة بيانات على 
َّ
صغ

ُ
  www.bayanat.ai/ipoاملوقع امل

 

 ملاذا هذه السوق هي السوق املختارة إلدراج شركة بيانات؟ يتم إدراج شركة بيانات بها؟ ما السوق املالية التي  .12

، كانت سوق أبوظبي 42سُتدرج شركة بيانات أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق املالية. وباعتبارها شركة يقع مقرها في أبوظبي وإحدى شركات جي 

ر للطرح العام األولي لشركة ملزي لألوراق املالية االختيار الطبيعي للدراج.
َّ
صغ

ُ
د من املعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة االكتتاب على املوقع امل

  www.bayanat.ai/ipoبيانات على 

 

 من شركة بيانات؟ ما مقدار ما سيتم إدراجه  .13

. بسعر العرض (كما في تاريخ اإلدراج الاملرأس  من %22.22 ما يعادل) العاملالكتتاب  سهًما[ 571,428,572تعتزم الشركة طرح ]

ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة اإلصدار على  %.77القابضة املحدودة بالنسبة املتبقية البالغة  42وستحتفظ مجموعة جي 

ر لشركة بيانات على 
 
صغ

ُ
  .www.bayanat.ai/ipoاملوقع اإللكتروني امل

 

 متى ستبدأ بيانات التداول بحسب املتوقع؟ .14

 .2022أكتوبر  31من املتوقع إدراج شركة بيانات في 

 

ستخدم متحصالت اإلدراج؟ .15
ُ
 فيَم ست

بنجاح وتعزيز مكانة الشركة كرائد في مجاالت حلول الذكاء تسعى شركة بيانات إلى جمع رأس مال لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الخمسية 

 االصطناعي الجيومكانية، وحلول العمليات الذكية وحلول النقل الذكي، عبر القطاعات األربعة التالية:

 

انية، البحث والتطوير: االستثمار في أعمال البحث والتطوير للتقنيات الواعدة في مجاالت حلول الذكاء االصطناعي الجيومك  •

عزز عروض الشركة.
ُ
 وحلول العمليات الذكية، وحلول النقل الذكي، التي ت

النمو غير العضوي: االستحواذ على الشركات وتدشين املشاريع املشتركة التي تعزز من قدرات شركة بيانات مع إتاحة لوصول إلى  •

 األسواق الدولية

موال لتوسيع نطاق تطوير األعمال وتطوير املنتجات لعمالء خطط التوسع: دعم خطط التوسع اإلقليمي من خالل توفير األ  •

 محددين في الخارج

 التميز التشغيلي: استغالل أتمتة العمليات القائمة على الذكاء االصطناعي لزيادة الفعالية في كافة عمليات الشركة.

 

 كيفية االستثمار

 

 شركة بيانات؟هل ينبغي االكتتاب في هذا الطرح؟ ملاذا ينبغي االستثمار في  .16

قوله هو أن شركة بيانات لديها سجل مالي قوي وعرض قيمة جذاب. ملزيد من  و مما يمكننا لن تتمكن من شراء األسهم وبيعها إال بعد إدراجها. 

ر للطرح العام األولي لشركة بيانات على  صغَّ
ُ
 www.bayanat.ai/ipoاملعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة االكتتاب على املوقع امل

 

 

http://www.bayanat.ai/ipo
http://www.bayanat.ai/ipo
http://www.bayanat.ai/ipo
http://www.bayanat.ai/ipo

