This is a non-certified translation of the original Arabic version of the Prospectus. This English version is
provided for convenience only and does not constitute a legal document. Subscribers should only rely on the
Arabic version of the Prospectus. In the case of any discrepancies or omissions, the Arabic version of the
Prospectus shall prevail.

OFFER TO SUBSCRIBE FOR SHARES IN A FREE ZONE COMPANY IN A PUBLIC
SUBSCRIPTION IN THE UAE ONLY
Prospectus for the Public Offering of Shares in

BAYANAT AI PLC
(An Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) Free Zone Public Company Limited by Shares)
(“Company”)

Dated: 15 October 2022
This is the Prospectus (“Prospectus”) for the issuance and offer by the Company of 571,428,572
ordinary shares with a nominal value of USD 0.027 (being equivalent to AED 0.10 (AED Ten Fils))
each (which will represent 22.22% of the total issued shares of the Company as of the Listing date)
(the “Offer Shares”) in a public subscription in the United Arab Emirates (the “UAE”) only. The
Company reserves the right to amend the size of the Offering at any time prior to the end of the
subscription period at their sole discretion, subject to applicable laws and the approval of the UAE
Securities and Commodities Authority (“SCA” or “Authority”). The offer price per share will be AED
1.1 (the “Offer Price”) and the total value of the Offer Shares will be AED 628,571,429.2. The Offer
Shares will be duly and validly issued as at the date of listing of the Offer Shares (the “Listing”) on
the Abu Dhabi Securities Exchange (the “ADX”).
Except in the UAE only, no action has been taken or will be taken in any jurisdiction that would permit
a public subscription of the Offer Shares pursuant to this Prospectus or the possession, circulation
or distribution of this Prospectus. Accordingly, the Offer Shares may not be offered or sold, directly
or indirectly, nor may this Prospectus or any other offering material or advertisement or other
document or information in connection with the Offer Shares be distributed or published, in or from
any jurisdiction except in compliance with any applicable rules and regulations of any such
jurisdiction.
The Company is not subject to UAE Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial
Companies. The SCA is not responsible for the content of this Prospectus or the information
contained herein. The Company is subject to the ADGM Companies Regulations 2020 (as
amended) (“Companies Regulations”) and other applicable law and regulation in the ADGM. The
ADGM Registration Authority is responsible for the supervision and regulation of all public
companies incorporated in the ADGM, including the Company, in relation to compliance with the
Companies Regulations.
Investment in the Offer Shares involves a high degree of risk. Prospective Subscribers
should carefully read the “Investment Risks” and the “Important Notice” sections of this
Prospectus to inform themselves about factors that should be considered before investing
in the Offer Shares.

Offer Period
The Offer Period starts on 21 October 2022 and will close on 25 October 2022.
If all of the Offer Shares are subscribed for and allocated and the Offer size is not increased, the
Offer Shares will represent 22.22% of the total issued ordinary shares in the capital of the Company
(the “Shares”) as of the Listing date. The Company reserves the right to amend the size of the
Offering at any time prior to the end of the subscription period at their sole discretion, subject to
applicable laws and the approval of the SCA. Prior to this Offering, the Shares have not been listed
on any financial market and there has been no public market for the Shares. Following the closing
of the Offer Period and accepting the subscription for Shares, the Company will apply to list its
Shares on the ADX.
Date of SCA’s approval of publishing this Prospectus: 15 October 2022

This Prospectus contains data that has been submitted in accordance with the rules for issuance
and disclosure issued by the SCA in the UAE and this Prospectus has been approved by the SCA.
However, the SCA’s approval of the prospectus does not constitute an endorsement of the
feasibility of investment nor a recommendation to subscribe for the Offer Shares; the approval only
means that this Prospectus contains the minimum information required in accordance with the
applicable rules issued by the SCA with respect to the Prospectus. The SCA is not responsible for
the accuracy, completeness or adequacy of the information contained in this Prospectus and the
SCA does not bear any responsibility for any damages or losses incurred by any person as a result
of relying on this Prospectus or any part of it. The members of the Company’s Board of Directors,
jointly and severally, bear full responsibility regarding the validity of the information and data
contained in this Prospectus, and they confirm, to the extent of their knowledge and belief, and
subject to due diligence and after conducting reasonable studies, that there are no other facts or
material information, which were not included in this Prospectus that render any statement
contained therein misleading to the Subscribers or influencing their decision to invest.
Method of sale of the Offer Shares in a public subscription:
The Offer Shares are 571,428,572 (five hundred seventy-one million four hundred twenty-eight
thousand and five hundred seventy-two Shares, which will be offered by the Company in a public
offering in order to increase the Company's capital. The Company reserves the right to amend the
size of the Offering at any time prior to the end of the subscription period at its sole discretion, subject
to applicable laws and the SCA’s approval.
The Lead Receiving Bank commits to refund the oversubscription amounts received from
Subscribers for the Offering and any accrued profit on such amounts one day after the
subscription closing until one day prior to the refund to the Subscribers, provided that the
refund is made within five working days from the date on which all allocations of Offer Shares to
successful Subscribers is determined.
The founders of the Company, whether directly or indirectly or through their subsidiaries, may not
subscribe for any Offer Shares.
Listing Advisor
BHM Capital Financial Services PSC has been appointed to be the Listing Advisor of the Company
(in accordance with the requirements for that role as described in Article 33(2)(14) of the Offering
Regulations) for a period of twelve (12) months from the date of Listing.
A list of further definitions and abbreviations is provided in the “Definitions and Abbreviations”

Section of this Prospectus.
Offer

A.

Retail Subscribers

The Company allocated 37,142,857 Shares, representing 6.5% of the Offer Shares to the Retail
Subscribers. The Retail Subscribers are natural persons, companies and establishments who do
not qualify as Professional Investors who have a bank account (except for any person who is
resident in the United States within the meaning of the US Securities Act 1933, as amended (the
“US Securities Act”).
Minors are permitted to apply for Offer Shares in accordance with the procedures applied by the
Lead Receiving Bank and the laws in force in this regard.
All Retail Subscribers must hold a NIN with the ADX.
If all of the Retail Offer Shares are not fully subscribed, the unsubscribed Retail Offer Shares will
be available to Professional Subscribers, or alternatively (in consultation with the SCA) the
Company may accept the Offering at the level of applications received.
The minimum application size for Retail Subscribers is AED 5,000 with any additional application
in increments of AED 1,000.
There is no maximum application size for Retail Subscribers.

B.

Professional Subscribers

The Company allocated 534,285,715 Shares, representing 93.5% of the Offer Shares, to
Professional Subscribers, which are restricted to “Professional Investors” (as defined in the SCA
Board of Directors’ Chairman Decision No. 13/R.M of 2021) (as amended from time to time), which
specifically includes those investors which can be categorized in the following manner:



“Deemed Professional Investors” which include:
a.

international corporations and organizations whose members are state, central
banks or national monetary authorities;

b.

governments, government institutions, their investment and non-investment bodies
and companies wholly owned by them;

c.

central banks or national monetary authorities in any country, state or legal
authority;

d.

capital market institutions licensed by the SCA or regulated by a supervisory
authority equivalent to the SCA;

e.

financial institutions;

f.

regulated financial institutions, local or foreign mutual investment funds, regulated
pension fund management companies and regulated pension funds;

g.

any entity whose main activity represents investment in financial instruments, asset
securitisation or financial transactions;

h.

any company whose shares are listed or admitted to trading in any market of an

IOSCO member country;



i.

a trustee of a trust which has, during the past 12 months, assets of AED 35,000,000
or more;

j.

licensed family offices with assets of AED 15,000,000 or more;

k.

joint ventures and associations which have or had, at any time during the past two
years, net assets of AED 25,000,000 or more (excluding partner and shareholder
loans);

l.

a body corporate who fulfils (on the date of its last financial statements) a “large
undertaking” test, whereby it fulfils at least two of the following requirements:
(i)

holds total assets of AED 75,000,000 or more (excluding short-term liabilities
and long-term liabilities);

(ii)

has a net annual revenue of AED 150,000,000 or more; or

(iii)

an aggregate total of cash and investments on its balance sheet; or its total
equity (after deducting paid up share capital), is not less than AED
7,000,000.

“Assessed Professional Investors” which include:
a.

a natural person who owns net assets, excluding the value of his/her main
residence, of not less than AED 4,000,000 (a “HNWI”);

b.

a natural person who is:

c.

d.

(i)

approved by the SCA or a similar regulatory authority;

(ii)

an employee of a licensed entity or a regulated financial institution who has
been employed for the past two years;

(iii)

assessed to have sufficient knowledge and experience in respect of the
relevant investments and their risks (following a suitability assessment); or

(iv)

represented by an entity licensed by the SCA;

a natural person (the “account participant”) with a joint account for
investment management with a HNWI (the “main account holder”), provided
that each of the following conditions are satisfied:
(i)

the account participant must be an immediate or second degree relative of
the main account holder;

(ii)

the account is used to manage the investments of the main account holder
and their subscribers; and

(iii)

written confirmation is obtained from the Subscriber (i.e. the account
participant) confirming that investment decisions relating to the joint
investment account are made on their behalf by the main account holder;

special purpose vehicles and trusts established for the purpose of managing
an investment portfolio of assets for a HNWI; and

e.

an undertaking which satisfies the following requirements:
(i)

an aggregate total of cash and investments on its balance sheet; or its total
equity (after deducting paid up share capital), is not less than AED
4,000,000;

(ii)

is assessed to have sufficient knowledge and experience in respect of the
relevant investments and their risks (following a suitability assessment); or

(iii)

it has a controller (e.g. a person controlling the majority of the shares or
voting rights in the relevant undertaking or possesses the ability to appoint
or remove the majority of the relevant undertaking’s board of directors); or

(iv)

a holding or subsidiary company; or

(v)

a joint venture partner that meets the definition of a Deemed Professional
Investor or an Assessed Professional Investor.

who, in each case, have been approved by the Company in consultation with the Lead
Manager.
All Professional Subscribers must hold an NIN with the ADX.
If all of the Offer Shares of the Professional Subscribers are not fully subscribed, then the Offer will
be withdrawn.
The minimum application size for the Professional Subscribers is AED 1,000,000.
There is no maximum application size for Professional Subscribers.
Every Subscriber must hold a NIN with ADX and bank account number in order to be eligible to apply
for Offer Shares.
The approval of the Authority has been obtained for publication of the prospectus for the sale of the
Offer Shares in a public subscription in the UAE (outside the ADGM and the DIFC). Other than in the
ADGM, the Shares have not been registered with any other regulatory authority in any other
jurisdiction.
The publication of the Arabic version of this Prospectus has been approved by the Authority.

This Prospectus is dated 15 October 2022
This Prospectus is available on the website of the Company at: www.bayanat.ai

Name and Contact Details of the offer participants

Lead Receiving Bank
First Abu Dhabi Bank PJSC
FAB Building
Khalifa Business Park, Al Qurm District
PO Box 6316
Abu Dhabi, United Arab Emirates
The list of the Lead Receiving Bank’s branches attached in Annex 3 of this Prospectus

Lead Manager
Dubai Islamic Bank PJSC
DIB Head Office Building
Al Maktoum Street
Deira
PO Box 1080
Dubai, United Arab Emirates

Lead Placement Agent
International Securities LLC
Al Bateen Towers, C2, 13th Floor
PO Box 107077
Abu Dhabi, United Arab Emirates

IPO Legal Counsel
Hadef & Partners LLC
12th Floor, The Blue Towers, Khalifa Street,
P.O. Box 3727
Abu Dhabi, United Arab Emirates

Listing Advisor
BHM Capital Financial Services PSC
49 Floor, Vision Tower, Business Bay
PO Box 26730
Dubai, United Arab Emirates

Reporting Accountants

Deloitte & Touche (M.E)
11th Floor, Al Sila Tower
P.O. Box 990
Abu Dhabi Global Market Square, Al Mariyah Island
Abu Dhabi, United Arab Emirates

IPO Subscription Auditors
Ernst & Young Middle East (Abu Dhabi Branch)
26th Floor, Nation Tower 2, Corniche
P.O. Box 136,
Abu Dhabi, United Arab Emirates
E-mail address: raed.ahmad@ae.ey.com Tel.: +971 2417 4400

Investor Relations Officer
Mr. Kurian John
T : +971 2 641 0000
F : +971 2 641 5566
Email : IR@bayanat.ai
Company website : www.bayanat.ai

IMPORTANT NOTICE
(To be carefully read by all Subscribers)



This Prospectus is intended to provide the potential Subscribers with information to assist in
deciding whether or not to subscribe for Offer Shares. Potential Subscribers should read this
document in its entirety, and carefully review, examine and consider all data and information
contained in it, before deciding whether or not to subscribe for Offer Shares (and, in
particular, Section 9 (“Investment Risks”)), the Third Section – (“Financial Disclosures”)
as well as the Articles of Association of the Company, when considering making an
investment in the Company.



In making an investment decision, each potential Subscriber must rely on its own
examination, analysis and enquiry of the Company and the terms of the Offer, including the
merits and risks involved and obtain any necessary advice from its legal and financial
advisors regarding the investment. An investment in the Offer Shares entails considerable
risks. Potential Subscribers should not subscribe for the Offer Shares unless they are able
to bear the loss of some or all of that investment.



Recipients of this Prospectus are authorized solely to use this Prospectus for the purpose
of considering the subscription for the Offer Shares, and may not reproduce or distribute
this Prospectus, in whole or in part, and may not use any information herein for any purpose
other than considering whether or not to subscribe for Offer Shares. Recipients of this
Prospectus agree to the foregoing by accepting delivery of this Prospectus.



The contents of this Prospectus should not be construed as legal, financial or tax advice.



The information contained in this Prospectus shall not be subject to revision or addition
without securing the approval of the Authority and informing the public of such revision or
addition by publication in two daily newspapers in accordance with the rules issued by the
Authority. The Company reserves the right to cancel the Offering at any time and at its sole
discretion with the prior written approval of the SCA.



The Offer Shares are being offered under this Prospectus for the purpose of subscription
in the UAE only. This Prospectus does not constitute or form part of any offer or invitation
to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities
other than the Offer Shares or any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of
any offer to purchase or subscribe for, Offer Shares by any person in any jurisdiction outside
of the UAE (including the ADGM and the DIFC).



This document is not being published or distributed, and must not be forwarded or
transmitted, in or into or to any jurisdiction outside the UAE (including the ADGM and the
DIFC). The Offer Shares have not been registered with any regulatory authority in any
jurisdiction other than the SCA.



If the Offer Shares are offered in another jurisdiction, the Company shall offer the Offer
Shares in a manner that is compliant with the applicable laws and rules and acceptable to
the relevant authorities in the relevant jurisdiction.



This Prospectus is not intended to constitute a financial promotion, offer, sale or delivery of
shares or other securities under the FSRA Markets Rules or the DIFC Markets Law or under
the DIFC Markets Rules.



The Offer has not been approved or licensed by the FSRA or DFSA and does not constitute
an offer of securities in the ADGM in accordance with the FSRA Markets Rules or in the
DIFC in accordance with the DIFC Markets Law or the DIFC Markets Rules.



The publication of this Prospectus has been approved by the SCA. The SCA’s approval of
the publication of this Prospectus shall neither be deemed as an endorsement or approval
of the subscription feasibility nor a recommendation of investment, but it means only that
the minimum requirements according to the issuance rules and information disclosure
applicable to the prospectus and issued by the SCA have been met. The SCA and the ADX
shall not be held liable for the accuracy, completeness or sufficiency of the information
contained in this Prospectus, nor shall they be held liable for any damage or loss suffered
by any person due to reliance upon this Prospectus or any part thereof.

The publication of this Prospectus was approved by the SCA on 15 October 2022

PRESENTATION OF FINANCIAL AND OTHER INFORMATION
Historical financial information
Bayanat’s (subsidiary) audited financial statements as of and for the years ended 31 December 2021
and 31 December 2020 (“Audited Financial Statements”) have been included in this Prospectus.
The Audited Financial Statements have been prepared in accordance with the requirements of the
International Financial Reporting Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting
Standards Board and applicable provisions of the Companies Regulations 2020 of the ADGM.
Bayanat’s reviewed unaudited financial statements as of and for the nine months ended 30
September 2022 (inclusive of comparative information for the nine months ended 30 September 2021)
(the “Interim Financial Statements”) have also been included in this Prospectus and have been
prepared in accordance with the requirements of International Accounting Standard 34, ‘Interim
Financial Reporting’.
Currency presentation
Unless otherwise indicated, all references in this document to:

•

“UAE dirham” or “AED” are to the lawful currency of the United Arab Emirates; and

•

“US dollar” or “USD” are to the lawful currency of the United States of America.

The value of UAE dirhams has been pegged to US dollar at a rate of AED 3.6725 per USD 1 since
1997. All AED/ USD conversions in this Prospectus have been calculated at this rate.
Rounding
Certain data in this document, including financial, statistical, and operating information, has been
rounded. As a result of the rounding, the totals of data presented in this document may vary slightly
from the actual arithmetic totals of such data. Percentages in tables have been rounded and
accordingly may not add up to 100%.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This document includes forward-looking statements. The forward-looking statements contained in
this document speak only as of the date of this document. These forward-looking statements involve
known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the control of the Company
and all of which are based on current beliefs and expectations about future events. Forward-looking
statements are sometimes identified by the use of forward-looking terminology such as “believe”,
“expects”, “may”, “will”, “could”, “should”, “shall”, “risk”, “intends”, “estimates”, “aims”, “plans”,
“predicts”, “continues”, “assumes”, “positioned” or “anticipates” or the negative thereof, other
variations thereon or comparable terminology. These forward- looking statements include all
matters that are not historical facts. They appear in a number of places throughout this document
and include statements regarding intentions, beliefs and current expectations concerning, among
other things, results of operations, financial standing, liquidity, prospects, growth, strategies, and
dividend policy and the industry in which the Company operates.
These forward-looking statements and other statements contained in this Prospectus regarding
matters that are not historical facts as of the date of this Prospectus involve predictions. No
assurance can be given that such future results will be achieved. There is no obligation or
undertaking to update these forward-looking statements contained in this document to reflect any
change in the expectations or any change in events, conditions, or circumstances on which such
statements are based unless required to do so: (i) as a result of an important change with respect to
a material point in this Prospectus; or (ii) by applicable laws of the UAE.
Actual events or results may differ materially as a result of risks and uncertainties that the Company
faces. Such risks and uncertainties could cause actual results to vary materially from the future
results indicated, expressed, or implied in such forward-looking statements. Please refer to Section
9 (“Investment Risks”) for further information.

IMPORTANT INFORMATION
This Prospectus does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any
solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any securities other than the securities to which
it relates or any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or
subscribe for, such securities by any person in any circumstances in which such offer or solicitation
is unlawful.
Recipients of this Prospectus are authorized solely to use this Prospectus for the purpose of
considering making an investment in the Offer Shares, and may not reproduce or distribute this
Prospectus, in whole or in part, and may not use any information contained herein for any purpose
other than considering an investment in the Offer Shares. Such recipients of this Prospectus agree
to the foregoing by accepting delivery of this Prospectus. Prior to making any decision as to whether
to invest in the Offer Shares, prospective Subscribers should read this Prospectus in its entirety
(and, in particular, the section headed “Investment Risks”) as well as the Articles of Association of
the Company. In making an investment decision, each Subscriber must rely on its own examination,
analysis and enquiry of the Company and the terms of the Offering, including the merits and risks
involved.
No person is authorized to give any information or to make any representation or warranty in
connection with the Offer or Offer Shares which is not contained in this Prospectus and, if given or
made, such information or representations must not be relied on as having been so authorized by
the Company, or the other Offer Participants. By subscribing for Offer Shares, a Subscriber
acknowledges that (i) it has relied only on the information in this Prospectus and (ii) no other
information has been authorized by the Company, any other Offer Participant, the Lead Manager or
any of the Company’s advisors (the “Advisors”).
Neither the content of the Company’s website or any other website referred to in the Prospectus, nor
the content of any website accessible from hyperlinks on any of such websites, forms part of, or is
incorporated into, this Prospectus, and neither the Company, any other Offer Participant, nor the
Advisors bears or accepts any responsibility for the contents of such websites.
None of the Company, the Offer Participants, the Lead Manager or the Advisors accept any liability
for the accuracy or completeness of any information reported by the press or other media, nor the
fairness or appropriateness of any forecasts, views or opinions expressed by the press or other
media regarding the Company, the Offer or the Offer Shares. None of the Company, the Offer
Participants, the Lead Manager, or the Advisors makes any representation as to the
appropriateness, accuracy, completeness or reliability of any such information or publication.
None of the Company, any of the Offer Participants, the Lead Manager, or the Advisors warrants
or guarantees the future performance of the Company, or any return on any investment made
pursuant to this Prospectus.
Statements contained in this Prospectus are made as at the date of this Prospectus unless some
prior time is specified in relation to them and the publication of this Prospectus (or any action taken
pursuant to it) must not be interpreted as giving rise to any implication that there has been no
change in the condition, facts or affairs of the Company since such date.
This Prospectus will not be subject to revision, unless the prior written approval of the SCA is
received. Any revision will become effective only after it has been announced in two daily
newspapers circulating in the UAE. The Company reserves the right, with the prior approval of the
SCA, to withdraw the Prospectus and cancel the Offer at any time and in their sole discretion. If the
Offer is withdrawn, the subscription amounts will be fully refunded to the Subscribers, along with
any accrued profits. Neither the delivery of this Prospectus nor any sale made under it may, under
any circumstances, be taken to imply that there has been no change in the affairs of the Company
since the date of this document or that the information in it is correct as of any subsequent time.

BHM Capital Financial Services PSC has been appointed as listing advisor (“Listing Advisor”)
and Dubai Islamic Bank PJSC has been appointed as the lead manager (the “Lead Manager”)
and will manage the issuance, marketing and promotion of the Offer Shares in the UAE and
coordinate with the Company, the SCA and the other Offering participants with regard to the offering
of the Offer Shares in the UAE. First Abu Dhabi Bank PJSC has also been appointed as the lead
receiving bank (the “Lead Receiving Bank”) and, in its capacity as such, is responsible for receiving
the subscription amounts set out in this Prospectus in accordance with the rules and laws applicable
in and within the UAE. International Securities LLC has been appointed as the “Lead Placement
Agent”.
Each of the Offer Participants shall be liable for its participation in the Offering process, including
the Board members, with regard to the validity of the information contained in this Prospectus within
the limits of the scope of work and expertise of each Offer Participant.
The Lead Manager is acting exclusively for the Company and no one else in connection with the
Offer and will not regard any other person (whether or not a recipient of this document) as a client
to any of the Offer Participants in relation to the Offer. Whereas each Offer Participant shall be
liable, including the Company and the Board members, with regard to the completeness and
accuracy of the information contained in this Prospectus, within the limits of the scope of work and
expertise of each Offer Participant. The Lead Manager, and the Offer Participants may have
engaged (directly or through their respective affiliates) in transactions with, and provided various
investment banking, financial advisory and other services for, the Company for which they would
have received customary fees. Any previous transactions between the Lead Manager and the Offer
Participants and the Company do not constitute any conflict of interest between them.
The Board members of the Company whose names are set out in this Prospectus assume joint and
several responsibilities for the completeness, accuracy and verification of the contents of this
Prospectus. They declare that, they have carried out appropriate due diligence investigations, that
the information contained in this Prospectus is, at the date hereof, factually accurate, complete and
correct and that there is no omission of any information that would make any statement in this
Prospectus materially misleading.
This Prospectus contains data submitted according to the issuance and disclosure rules issued by
the SCA.
In making an investment decision, each potential Subscriber must rely on its own examination and
analysis, having reviewed the information contained in the Prospectus (in its entirety) that has been
provided by the Board members of the Company whose names are set out in this Prospectus.
No action has been taken or will be taken in any jurisdiction other than the UAE that would permit
a public subscription or sale of the Offer Shares or the possession, circulation or distribution of this
Prospectus, or any other material relating to the Company or the Offer Shares, in any country or
jurisdiction where action for that purpose is required. Offer Shares may not be offered or sold,
directly or indirectly, nor may this Prospectus or any other offer material or advertisement or other
document or information in connection with the Offer Shares be distributed or published, in or from
any country or jurisdiction except in compliance with any applicable rules and regulations of any
such country or jurisdiction. Persons into whose possession this Prospectus comes must inform
themselves of and observe all such restrictions.

None of the Company, any of the Offer Participants, the Lead Manager, or the Advisors
accepts any liability for any violation of any such restrictions on the sale, offer to sell or
solicitation to purchase Offer Shares by any person, whether or not a prospective
purchaser of Offer Shares in any jurisdiction outside the UAE (including the ADGM and the
DIFC), and whether such offer or solicitation was made orally or in writing, including
electronic mail. None of the Company, the other Offer Participants, the Advisors (or their
respective representatives) makes any representation to any potential Subscriber

regarding the legality of subscribing for Offer Shares by such potential Subscriber under
the laws applicable to such potential Subscriber.

Definitions and Abbreviations

AD DED

Abu Dhabi Department of Economic Development.

ADGM

Abu Dhabi Global Market.

Audited Financial Statements

Bayanat’s audited financial statements for the years ended 31
December 2021 and 31 December 2020 which are listed in
Annex 1.

ADX

Abu Dhabi Securities Exchange.

AED or UAE Dirham

The lawful currency of the United Arab Emirates.

Articles of Association or the Articles

The Articles of Association of the Company.

Authority or SCA

The Securities and Commodities Authority of the United
Arab Emirates.

Board or Board of Directors

The board of directors of the Company.

Bayanat

Bayanat for Mapping and Surveying Services – Bayanat –
PJSC (name is being change to Bayanat G I Q PJSC), a
private joint stock company, incorporated in Abu Dhabi, UAE
with commercial license no. CN-1139768 issued by the AD
DED and registered with the MOE under registration no. 368

Closing Date

25 October 2022

Opening Date

21 October 2022

Companies Regulations

ADGM Companies Regulations 2020 (as amended).

Company

Bayanat AI PLC, a public company limited by shares
incorporated in the ADGM pursuant to the Companies
Regulations, holding commercial license No. (000008474)

COVID-19

SARS-CoV-2 or COVID-19, and any evolutions or variants
thereof.

DFSA

Dubai Financial Services Authority.

DIFC

Dubai International Financial Centre.

Directors

The Executive Directors and the Non-Executive Directors of
the Company.

Electronic Applications

Applications made by the Subscribers via online banking /
mobile banking / FTS and ATMS.

Executive Directors

The executive Directors of the Company.

Financial Statements

means the Audited Financial Statements and the Interim
Financial Statements which are listed in Annex 1.

Financial year

The financial year of the Company starts on 1 January and
ends on 31 December of each year.

Retail Subscribers

investors (including natural persons, companies and
establishments) who do not qualify as Professional Investors
and who hold a NIN with the ADX and have a bank account,
except for any person who is a resident in the United States.

FSMR Regulations

Financial Services and Markets Regulations.

FSRA

ADGM Financial Services Regulatory Authority.

FTS Fund Transfer Mode

UAE Central Bank Fund Transfer (“FTS”) mode.

G42

Group 42 Holding LTD, a private company limited by shares,
incorporated in ADGM, with registered number 000001430.

GCC

Gulf Cooperation Council countries comprising the United
Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, Sultanate of Oman,
State of Qatar, State of Kuwait and Kingdom of Bahrain.

Group, our, us or we

The Company and Bayanat.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

Interim Financial Statements

Bayanat’s reviewed interim financial statements for H1 and
Q3 of 2022 ended 30 September 2022 as listed in Annex 1.

Lead Manager

Dubai Islamic Bank PJSC

Listing

The admission of the Shares to trading on the ADX. Trading
in the Shares will be effected through the ADX Share Registry.

Listing Advisor

BHM Capital Financial Services PSC

Lead Placement Agent

International Securities LLC; a company that subscribe on
behalf of its clients.

Manager’s Cheque

Certified bank cheque drawn on a bank licensed and
operating in the United Arab Emirates.

Maximum Investment

No maximum subscription in Offer Shares has been set.

Minimum Investment

The minimum subscription for Offer Shares for Retail
Subscribers has been set at AED 5,000, with any additional
investment to be made in increments of at least AED 1,000.
The minimum subscription for the Offer Shares for
Professional Subscribers has been set at AED 1,000,000 (see
the section on “Subscription Amounts” in the first section of
this Prospectus for further details).

MOE

The UAE Ministry of Economy.

NIN

A national investor number which is a unified investor number
that a Subscriber must obtain from ADX for the purposes of
subscription.

Non-Executive Directors

The non-executive Directors of the Company.

Offer Participants

The entities listed on pages 6 and 7 of this Prospectus.

Offer Period

The subscription which starts on 21 October 2022 and will
close on 25 October 2022.

Offer Price

AED 1.1

Offer Shares

571,428,572 Shares which will be issued by the Company in
a public subscription process. The Company reserves the
right to amend the size of the Offering at any time prior to the
end of the subscription period at its sole discretion, subject to
applicable laws and the SCA’s approval.

Offering or Offer

The public subscription for 571,428,572 Shares (which will
represent 22.22% of the total issued shares of the Company
as of the Listing date) which are being offered by the
Company.
The Company reserves the right to amend the size of the
Offering at any time prior to the end of the subscription period
at its sole discretion, subject to applicable laws and the SCA’s
approval.

Offering Regulations

Professional Investors

SCA Chairman of the Board Resolution No. (11/R.M) of 2016
on the Regulations for Issuing and Offering Shares of Public
Joint Stock Companies, as amended.
Professional Investors (as defined in the SCA Board of
Directors’ Chairman Decision No. 13/R.M of 2021) (as
amended from time to time), which specifically includes those
investors which can be categorized in the following manner:
“Deemed Professional Investors” which include:
international corporations and organisations whose members
are state, central banks or national monetary authorities;
governments, government institutions, their investment and
non-investment bodies and companies wholly owned by
them;
central banks or national monetary authorities in any country,
state or legal authority;
capital market institutions licensed by the SCA or regulated by
a regulatory authority equivalent to the SCA;
financial institutions;
regulated financial institutions, local or foreign mutual
investment funds, regulated pension fund management
companies and regulated pension funds;
any entity whose main activity represents investment in
financial instruments, asset securitisation or financial
transactions;

any company whose shares are listed or admitted to trading
in any market of an IOSCO member country;
a trustee of a trust which has, during the past 12 months,
assets of AED 35,000,000 or more;
licensed family offices with assets of AED 15,000,000 or
more;
joint ventures and associations which have or had, at any time
during the past two years, net assets of AED 25,000,000 or
more (excluding partner and shareholder loans);
a body corporate who fulfils (on the date of its last financial
statements) a “large undertaking” test, whereby it fulfils at
least two of the following requirements:
holds total assets of AED 75,000,000 or more (excluding
short-term liabilities and long-term liabilities);
has a net annual revenue of AED 150,000,000 or more; or
an aggregate total of cash and investments on its balance
sheet; or its total equity (after deducting paid up share capital),
is not less than AED 7,000,000.
“Assessed Professional Investors” which include:
a natural person who owns net assets, excluding the value
of his/her main residence, of not less than AED 4,000,000 (a
“HNWI”);
a natural person who is:
approved by the SCA or a similar regulatory authority;
an employee of a licensed entity or a regulated financial
institution who has been employed for the past two years;
assessed to have sufficient knowledge and experience in
respect of the relevant investments and their risks (following
a suitability assessment); or
represented by an entity licensed by the SCA;
a natural person (the “account participant”) with a joint
account for investment management with a HNWI (the
“main account holder”), provided that each of the
following conditions are satisfied:
the account participant must be an immediate or second
degree relative of the main account holder;
the account is used to manage the investments of the main
account holder and their subscribers; and

written confirmation is obtained from the subscriber (i.e. the
account participant) confirming that investment decisions
relating to the joint investment account are made on their
behalf by the main account holder;
special purpose vehicles and trusts established for the
purpose of managing an investment portfolio of assets
for a HNWI; and
an undertaking
requirements:

which

satisfies

the

following

an aggregate total of cash and investments on its balance
sheet; or its total equity (after deducting paid up share capital),
is not less than AED 4,000,000;
is assessed to have sufficient knowledge and experience in
respect of the relevant investments and their risks (following
a suitability assessment); or
it has a controller (e.g. a person controlling the majority of the
shares or voting rights in the relevant undertaking or
possesses the ability to appoint or remove the majority of the
relevant undertaking’s board of directors); or
a holding or subsidiary company; or
a joint venture partner that meets the definition of a Deemed
Professional Investor or an Assessed Professional Investor.

Professional Offer Shares

The part of the Offer Shares that will be offered to Professional
Subscribers.

Professional Subscribers

Professional Investors who subscribe to the Offer Shares.

Lead Receiving Bank

First Abu Dhabi Bank PJSC

Retail Offer Shares

The part of the Offer Shares that will be offered to Retail
Subscribers.

Shareholder

Holder of Shares in the capital of the Company.

Shares

The ordinary shares of the Company with a value of USD
0.027 (equivalent to AED 0.10 each).

SMS

Short Message Service.

Subscriber

A natural or juridical applicant, who applies for
subscription in the Offer Shares.

UAE

United Arab Emirates.

UAE Central Bank

The central bank of the United Arab Emirates.

United States or US

The United States of America, its territories and possessions,
any State of the United States of America, and the District of
Columbia.

VAT

Value added tax.

First Section: Subscription terms and conditions
Key details of shares offered for sale to the public



Name of the Company: BAYANAT AI PLC



Share capital: The share capital of the Company as at the date of this Prospectus has
been set at USD 54,458,815 (being equivalent to 200,000,000 UAE dirhams) divided into
2,000,000,000 Shares paid-in-full, with the value of each Share being USD 0.027 (being
equivalent to 0.10 UAE dirhams). Please refer to the “Statement of Capital Development”
in this Prospectus for further details.



Percentage, number and type of the Offer Shares: 571,428,572 Shares, all of which are
ordinary shares, all Shares are of the same class and carry equal voting rights and shall
rank pari passu in all other rights and obligations and which will constitute 22.22% of the
Company’s issued share capital (this percentage has been calculated based on the total
number of Shares in the capital as at the Listing date).



Offer Price per Offer Share: AED 1.1



Offer Price Calculation Method:

The offer price is based on the valuation report prepared by an independent expert evaluator licensed in
the UAE, using the net asset value methodology.



Eligibility of the qualified categories of Subscriber to subscribe for the acquisition
of the Offer Shares:

-

Retail Offer Shares: The part of the Offer Shares of the Offering will be offered to
Retail Subscribers as described on the cover page of this Prospectus and the
“Definitions and Abbreviations” section of this Prospectus. All Retail Subscribers
must hold a NIN with ADX and a bank account number. 6.5% of the Offer Shares,
representing 37,142,857 Shares are allocated to the Retail Subscribers. The
Company reserves the right to amend the size of the Retail Offer Shares at any
time prior to the end of the subscription period at its sole discretion, subject to the
approval of the SCA. Any increase in the size of the Retail Offer Shares will result
in a corresponding reduction in the size of the Professional Offer Shares, provided
that the subscription percentage of the Professional Subscribers does not fall below
60% of the Offer Shares and the subscription percentage of the Retail Subscribers
does not exceed 40% of the Offer Shares.

-

Professional Offer Shares: The Offer Shares of the Offering will be offered to
Professional Subscribers as described on the cover page of this Prospectus and
the “Definitions and Abbreviations” section of this Prospectus. All Professional
Subscribers must hold a NIN with ADX. 93.5% of the Offer Shares, representing
534,285,715 Shares are allocated to the Professional Subscribers.



Public subscription in the Offer Shares is prohibited as follows: Public subscription is
prohibited to any Subscriber whose investment is restricted by the laws of the jurisdiction
where the Subscriber resides or by the laws of the jurisdiction to which the Subscriber
belongs. It is the Subscriber’s responsibility to determine whether the Subscriber’s
subscription for, and investment in, the Offer Shares conforms to the laws of the applicable
jurisdiction(s).



Minimum investment: The minimum subscription in the Retail Offer Shares has been set
at AED 5,000 with any additional investment to be made in AED 1,000 increments. The

minimum subscription for Professional Offer Shares has been set at AED 1,000,000.



Maximum investment: No maximum subscription in the Offer Shares has been set.



Reasons for the Offering and Use of Offer Proceeds
The Company is seeking to raise capital to enable the successful implementation of its 5year strategy and reinforce the company as leading player in Geospatial Artificial
Intelligence Solutions, Smart Operations Solutions and Smart Mobility Solutions, across the
following 4 domains:
Research and Development
Invest in the research and development of promising technologies across Geospatial
Artificial Intelligence Solutions, Smart Operations Solutions and Smart Mobility Solutions,
that enhance the Group’s service offerings.
Inorganic Growth
Acquire companies and launch joint ventures that enhance the Group’s capabilities and
give access to international markets.
Expansion Plans
Support our regional expansion plans by providing funds for the expansion of business
development, and the development of products for specific clients abroad.
Operational Excellence
Utilize AI-powered process automation to further increase efficiency across all operations
of the business.
The Board of Directors will have the discretion to allocate the proceeds from the Offering
across the domains listed above in accordance with the operational and business
requirements of the Company from time to time.

Further Information on the Retail Offer Shares

1.

Subscription Applications

Each Subscriber may submit one subscription application only (i) in the case of a subscription
application by a natural person, in his or her personal name (unless he or she is acting as a
representative for another Subscriber, in which case the subscription application will be submitted
in the name of such Subscriber) or (ii) in the case of a subscription application by a corporate entity,
in its corporate name. In case a Subscriber submits more than one application in his or her personal
name or its corporate name, the Lead Receiving Bank reserves the right to disqualify all or some of
the subscription applications submitted by such Subscriber and not to allocate any Offer Shares to
such Subscriber.
Subscribers must complete all of the relevant fields in the subscription application along with all
required documents and submit it to the Lead Receiving Bank together with the subscription amount
during the Offer Period.
The completed subscription application should be clear and fully legible. If it is not, the Lead
Receiving Bank shall refuse to accept the subscription application from the Subscriber until the
latter satisfies all the required information or documentation before the close of the subscription.
Subscription for Offer Shares would deem the Subscriber to have accepted the Articles of
Association of the Company and complied with all the resolutions issued by the Company’s general
meeting. Any conditions added to the subscription application shall be deemed null and void. No

photocopies of the subscription application shall be accepted. The subscription application should
only be fully completed after reviewing the Prospectus and the Company’s Articles of Association.
The subscription application then needs to be submitted to any of the Lead Receiving Bank’s
branches mentioned herein or through electronic channels (see “Electronic subscription”).
The Subscribers or their representatives shall affirm the accuracy of the information contained in
the application in the presence of the bank representative in which the subscription was made. Each
subscription application shall be clearly signed or certified by the Subscriber or his or her
representative.
The Lead Receiving Bank may reject subscription applications submitted by any Subscriber for any
of the following reasons:



the subscription application form is not complete or is not correct with regard to the amount
paid or submitted documents (and no Offer Participant takes responsibility for non-receipt
of an allocation of Offer Shares if the address of the subscribers is not filled in correctly);



the subscription application amount is paid using a method that is not a permitted method
of payment;



the subscription application amount presented with the subscription application does not
match the minimum required investment or the increments set for the Retail Offer Shares;



the completed subscription application form is not clear and fully legible.



the Manager’s Cheque is returned for any reason;



if the amount in the bank account mentioned in the subscription application form is
insufficient to pay for the application amount mentioned in the subscription application form
or the Lead Receiving Bank is unable to apply the amount towards the application whether
due to signature mismatch or any other reasons;



if the NIN is not made available to ADX or if the NIN is incorrect;



if the subscription application is found to be duplicated (any acceptance of such duplicate
application is solely at the discretion of the Company);



if the subscription application is otherwise found not to be in accordance with the terms of
the Offering;



if the Subscriber is a natural person and is found to have submitted the subscription
application other than in his or her personal name (unless he or she is acting as a
representative for another Subscriber);



a Subscriber has not adhered to the rules applicable to the Retail Offer Share or the
Professional Offer Shares;



if it is otherwise necessary to reject the subscription application to ensure compliance with
the provisions of the Companies Regulations, the Articles of Association, this Prospectus
or the requirements of the SCA or the ADX; or



if for any reason FTS/SWIFT/online/mobile/ATM subscription channels transfer fails or the
required information in the special fields is not enough to process the application.

The Lead Receiving Bank may reject the application for any of the reasons listed above at any time
until allocation of the Offer Shares and have no obligation to inform the subscribers before the

notification of the allocation of Shares to such rejected Subscribers.

2.

Documents Accompanying Subscription Applications

Subscribers shall submit the following documents along with their subscription application forms:
For individuals who are UAE or GCC nationals or nationals of any other country:



The original and a copy of a valid passport or Emirates identity card; and



In case the signatory is different from the Subscriber:





the duly notarized power of attorney held by that signatory or a certified copy by UAEregulated persons/bodies, such as a notary public, or as otherwise duly regulated in
the country;



the original passport/Emirates ID of the signatory for verification of signature and a
copy of the original passport/Emirates ID; and



a copy of the passport/Emirates ID of the Subscriber for verification of signature; or

In case the signatory is a guardian of a minor, the following will be submitted:



Original and copy of the guardian’s passport/Emirates ID for verification of signature;



Original and copy of the minor’s passport; and



If the guardian is appointed by the court, original and copy of the guardianship deed
attested by the court and other competent authorities (e.g. notary public).

For corporate bodies including banks, financial institutions, investment funds and other companies
and establishments:



UAE registered corporate bodies:



The original and a copy of a trade license or commercial registration for verification
or a certified copy by one of the following UAE-regulated persons/bodies; a notary
public or as otherwise duly regulated in the country;



The original and a copy of the document that authorizes the signatory to sign on
behalf of the Subscriber and to represent the Subscriber, to submit the application,
and to accept the terms and conditions stipulated in the Prospectus and in the
subscription form; and



The original and a copy of the passport/Emirates ID of the signatory.



Foreign corporate bodies: the documents will differ according to the nature of the corporate
body and its domicile. Accordingly, please consult with the Lead Receiving Bank to obtain
the list of required documents.

3.

Method of Subscription and Payment for the Retail Offer Shares

The subscription application must be submitted by a Subscriber to the Lead Receiving Bank’s
participating branches listed in this Prospectus and the NIN with ADX and the Subscriber’s bank
account number must be provided, together with payment in full for the amount it wishes to use to
subscribe for the Offer Shares, which is to be paid in one of the following ways:



Manager’s Cheque drawn on a bank licensed and operating in the UAE, in favor of
“Bayanat AI PLC – IPO”;



Debiting a Subscriber’s account with the Lead Receiving Bank; or



Electronic subscriptions (please refer to the section on Electronic subscription below).

Details of the Subscriber’s bank account must be completed on the subscription application form
even if the application amount will be paid by Manager’s Cheque.
The subscription amount may not be paid or accepted by the Lead Receiving Bank using any of the
following methods:



In cash;



Cheques (not certified); or



Any other mode of payment other than mentioned above.

Please refer to the Annex 3 for the Lead Receiving Bank’s participating branches.
Electronic subscription (E-subscription)
The Lead Receiving Bank may also have its own electronic channels (ATMs, on-line internet
banking applications, mobile banking applications, etc.) interfaced with the ADX eKtetab IPO
system. By submitting the electronic subscription application, the customer submitting the
application is accepting the Offering terms and conditions on behalf of the Subscriber and is
authorising the Lead Receiving Bank to pay the total subscription amount by debiting the amount
from the respective bank account of the customer and transferring the same to the Offer account in
favor of “Bayanat AI PLC IPO” held at the Lead Receiving Bank, as detailed in the subscription
application. The submission of an electronic application will be deemed to be sufficient for the
purposes of fulfilling the identification requirements. Accordingly, the supporting documentation in
relation to applications set out elsewhere in this Prospectus will not apply to Electronic Applications
under this section. Notification of the final allocation of Offer Shares and the refund of proceeds for
unallocated Offer Shares (if any) and any profit thereon following the closing of the Offer Period and
prior to the Listing of the Shares shall be performed solely by, and processed through, the Lead
Receiving Bank in which the electronic subscription application was submitted.
Subscription applications may also be received through UAE Central Bank Fund Transfer (“FTS”)
mode. The investor choosing the FTS method will be required to provide their valid NIN with ADX
along with the value of Offer Shares subscribed for in the special instructions field.

First Abu Dhabi Bank PJSC – E-subscription
FAB EIPO-Subscription
1. Access https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription.
Refer to the “How to subscribe page” and follow the instructions and submit subscriptions for
the UAE Retail Tranche.
2. FAB Mobile Banking Application (for FAB client)
In case of any issues or support required, please contact FAB call center at +971-26161800

ADX ePortal Subscription:
For applying through ADX ePortal Subscriptions:
Please access For Arabic – https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx
For English - https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx
Important dates relevant to the methods of payment of the subscription amounts



Subscription amounts paid by way of cheque must be submitted by 12pm (mid- day) on 22
October 2022.



Subscription
applications
received
through
Internet
Banking
and
w e b s i t e / U A E P G S / FTS must be made before 12pm (mid-day) on 24 October 2022.

Subscription amounts
Retail Subscribers must submit applications to purchase the Offer Shares in the amount of AED
5,000 or more, with any subscription over AED 5,000 to be made in increments of AED 1,000.
Subscription process
Subscribers must complete the application form, providing all required details. Subscribers who do
not provide the NIN with ADX and bank account will not be eligible for subscription and will not be
allocated any Offer Shares.
Subscribers may only apply for Retail Offer Shares or Professional Offer Shares. In the event a
person applies in more than one type of Offer Shares, then the Lead Receiving Bank, the Lead
Manager or the Lead Placement Agent (as applicable) may disregard one or both of such
applications.
The Lead Receiving Bank through which the subscription is made will issue to the Subscriber an
acknowledgement of receipt which the Subscriber has to keep until the Subscriber receives the
allocation notice. One copy of the subscription application after being submitted, signed and
stamped by the Lead Receiving Bank shall be considered an acknowledgement for receipt of the
subscription application. This receipt shall include the data of the Subscriber, address, amount paid,
details of the payment method, and date of the investment. The acknowledgement in the case of
Electronic Applications via online internet banking and ATM would provide basic information of the
application such as NIN number, Amount, Date and Customer bank account details.
If the address of the Subscriber is not filled in correctly, the Company, and the Lead Receiving Bank
take no liability for non-receipt of the allocation notice.

4.

Further Information on the Professional Offer Shares

Eligibility criteria and minimum order amount, please refer to the relevant Section
Method of placement of subscription orders and payment
Placing orders through the Lead Placement Agent and payment of funds:



Professional Subscribers can place orders with the Lead Placement Agent using the

subscription form or the link sent by the Lead Placement Agent.



The Lead Placement Agent will collect the order forms and accompanying documents, NIN,
and funds from Professional Subscribers and share the orders details to the Lead Receiving
Bank during the subscription period.



Allocation will be decided by the Company in accordance with the allocation policy set out
in this Prospectus and communicated to the Lead Placement Agent.



The Lead Placement Agent, will collect the funds, as required, from each Professional
Subscriber who has placed an order during the Offer Period.



Once the allocation of shares has been finalised, the Lead Placement Agent will transfer
the allocated capital funds to the Lead Receiving Bank as a single payment.

The Lead Receiving Bank will confirm the receipt of proceeds and allocate and issue of the shares
to the Professional Subscribers’ accounts.

5.

Further information on various matters

Offer Period
Commences on 21 October 2022 and closes on 25 October 2022.
Lead Receiving Bank
First Abu Dhabi Bank PJSC
A list of the Lead Receiving Bank’s branches is attached in Annex 3 of this Prospectus.
Offering Proceeds and Issuance Costs
The Offering proceeds will amount to AED 628,571,429.2 and they will be transferred to the reserve
account of the Company. The Company shall bear all costs and expenses related the issuance of
the Offer Shares.
Method of allocation of Offer Shares to different categories of Subscribers (Under the

Offering Regulations)

Should the total size of subscriptions received exceed the number of Offer Shares, then the
Company will allocate the Offer Shares according to the allocation policy specified below and will
refund to Subscribers the excess subscription amounts and any accrued profit resulting thereon.
Notice of Allocation
A notice to successful Retail Subscribers will be sent by way of SMS initially confirming the
acceptance of subscription and number of offered shares allocated to them. This will be followed
by a notice setting out each Subscriber’s Share allocation, which will be sent by registered mail to
each Subscriber.
Method of refunding surplus amounts to Subscribers
By no later than 29 October 2022 (being within five (5) working days of the Closing Date of the
Offering), the Offer Shares shall be allocated to Subscribers and, within five (5) working days of such
allocation, the surplus subscription amounts, and any profit resulting thereon, shall be refunded to

Subscribers who did not receive Offer Shares, and the subscription amounts and any accrued profit
resulting thereon shall be refunded to the Subscribers whose applications have been rejected for
any of the above reasons. The surplus amount and any accrued profit thereon are returned to the
same Subscriber’s account through which the payment of the original application amount was made.
In the event payment of the subscription amount is made by Manager’s Cheque, these amounts
shall be returned by sending a cheque with the value of such amounts to the Subscriber at the
address mentioned in the subscription application.
The difference between the subscription amount accepted by the Company if any, and the
application amount paid by that Subscriber will be refunded to such Subscriber pursuant to the
terms of this Prospectus.
Inquiries and complaints
Subscribers who wish to submit an inquiry or complaint with respect to any rejected applications,
allocation or refunding of the surplus funds, must contact the Lead Receiving Bank through which
the subscription was made, and if a solution cannot be reached, then the Lead Receiving Bank must
refer the matter to the Investor Relations Manager. The Subscriber must remain updated on the
status. The Subscriber’s relationship remains only with the party receiving the subscription
application.
Listing and trading of Shares
Subsequent to the allocation of the Offer Shares, the Company will list all of its Shares on the ADX
in accordance with the applicable listing and trading rules as at the Listing date - 31 October 2022.
Trading in the Shares will be effected on an electronic basis, through the ADX’s share registry, with
the commencement of such trading estimated to take place after completion of the registration.
Voting rights
All Shares are of the same class and shall carry equal voting rights and shall rank pari passu in all
other rights and obligations. Each Share confers on its holder the right to cast one vote on all
Shareholders’ resolutions.
Risks
There are certain risks that are specific to investing in this Offering. Those risks have been discussed
in a section headed “Investment Risks” of this Prospectus and must be taken into account before
deciding to subscribe for Offer Shares.

6.

Timetable for subscription and listing

The dates set out below outline the expected timetable for the Offering. However, the Company
reserves the right to change any of the dates/times, or to shorten or extend the specified time
periods, upon obtaining the approval of the SCA and publishing such change during the Offering
period in daily newspapers.
Event
Offering commencement date

Date

21 October 2022

(The Offer Period shall continue for four days, including
Saturdays, for the purposes of accepting Subscribers’
applications)
Closing Date of Offering

25 October 2022

Preparation of Allocation of Shares

26 October 2022

The allocation period will be for 3 days
SMS
Confirmation to all successful retail
subscribers and commencement of refunds of investment
surplus to the Subscribers

29 October 2022

Expected date of Listing the Shares on ADX

31 October 2022

7.

Retail Offer Shares and Professional Offer Shares

The Offering of the Offer Shares is divided as follows:
Retail Offer Shares:
37,142,857 Shares representing 6.5% of the Offer Shares.
The Company reserves the right to amend the size of the Retail Offer Shares at any time prior to the end
of the subscription period at its sole discretion, subject of the approval of the SCA, provided that the
subscription percentage of subscribers in the Professional Offer Shares does not fall below 60% of the
Offer Shares and the subscription percentage of the subscribers in the Retail Offer Shares does not
exceed 40% of the Offer Shares in aggregate.

Retail Subscribers, are described in the “Definitions and Abbreviations” section of this
Prospectus.
Minimum application size:

AED 5,000, with any additional application in increments of AED
1,000.

Maximum application size:

There is no maximum application size.

Allocation policy:

Retail Offer Shares will be allocated to Retail Subscribers pro
rata to each Subscriber’s subscription application.
Applications will be scaled back on the same basis if the Retail
Offer Shares are over-subscribed. Any fractional entitlements
resulting from the pro rata distribution of Offer Shares will be
rounded down to the nearest whole number. It is therefore
possible that Subscribers who have submitted applications to
subscribe for Retail Offer Shares may be allocated a number of
Shares lower than the number of Shares mentioned in their
subscription application.

Unsubscribed Offer Shares:

If all of the Retail Offer Shares are not fully subscribed, the
unsubscribed Retail Offer Shares shall be available to
Professional Subscribers, or alternatively (in consultation with
the SCA) the Company may extend the Closing Date and/or
close the Offering at the level of applications received.

Professional Offer Shares:
534,285,715 Shares representing 93.5% of the Offer Shares.
Professional Subscribers, are described in the “Definitions and Abbreviations” section of this
Prospectus.

Minimum application size:

The minimum application size is AED 1,000,000.

Maximum application size:

There is no maximum application size.

Allocation policy:

Allocations of the Professional Offer Shares will be determined
by the Company. It is therefore possible that Subscribers who
have submitted applications to subscribe for Professional
Offer Shares may not be allocated any Shares or that they are
allocated a number of Shares lower than the number of Shares
mentioned in their subscription application.

Discretionary allocation:

The Company reserves the right to allocate Professional Offer
Shares in any way as they deem necessary.

Unsubscribed Offer Shares:

If all the Professional Offer Shares are not fully subscribed,
then the Offer will be withdrawn. If the Offer is withdrawn, the
subscription amounts will be fully refunded to the Subscribers,
along with any accrued profits.

Multiple applications
A Subscriber should only submit an application for Retail Offer Shares or Professional Offer Shares.
In the event a Subscriber applies for subscription in more than one type of Offer Shares, the Lead
Receiving Bank and the Lead Manager may deem one or both applications invalid.
Important notes
Retail Subscribers will be notified of whether they have been successful in their application for Offer
Shares by means of an SMS.
Upon Listing of the Shares on the ADX, the Shares will be registered on an electronic system as
applicable by the ADX. The information contained in this electronic system will be binding and
irrevocable, unless otherwise specified in the applicable rules and procedures governing the ADX.
Subject to the approval of the SCA, the Company reserves the right to alter the percentage of the
Offer Shares, which are to be made available to either the Retail Subscribers or the Professional
Subscribers.

Second Section: Key details of the Company

1.

Overview of the company
Name of the Company:

Bayanat AI PLC
A free zone public company limited by shares
incorporated in the ADGM pursuant to the
Companies Regulations

Primary objects of the Company:

The primary object of the Company is to act as
the holding company for its operating subsidiary
Bayanat G I Q PJSC

Head office:

D14, 11th Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square,
Al Mariyah Island, Abu Dhabi, United Arab
Emirates

Branches:

None

Subsidiaries:

Bayanat G I Q PJSC (“Bayanat”). As at the date
of this Prospectus, the Company owns 99.99%
of the share capital of Bayanat.

Details of trade register and date of
engaging in the activity:

License No. 000008474;
September 2022

Term of the Company:

Not applicable.

Financial year:

1 January to 31 December.

Issue

Date:

28

Major banks dealing with the Company: First Abu Dhabi Bank PJSC
Details of current Board Members:
Name

Date of
Birth

Nationality

Capacity

H.E. Tareq Abdul Raheem Al
Hosani

1974

United Arab Emirates Chairperson
(Independent Member)

Mr. Xiaoping Zhang

1972

China

Mr. Ahmed Al Kuttab

1977

United Arab Emirates Director
(Independent Member)

Ms. Elham Al Qasim

1982

United Arab Emirates Director
(Independent Member)

Mr. Waheed Hasan Al Zaaki

1964

United Arab Emirates Director
(Independent Member)

Vice-Chairperson

None of the board members hold any memberships in the board of directors of any joint
stock companies in the UAE except:


HE Tareq Al Hosani is the Vice-Chairman of Abu Dhabi Health Services PJSC

(SEHA) and Abu Dhabi Airports Company PJSC, as well as a board member of Al
Yah Satellite Communications Company PJSC (Yah Sat) and EDGE Group PJSC.


Ms. Elham Al Qasim is the Vice-Chairman of Apex Investment PSC and a board
member in Amanat Holdings PJSC.



Mr. Ahmed Al Kuttab is a board member of Emirates Development Bank PJSC.

No bankruptcy ruling or a bankruptcy arrangement was issued against any member of the
board of directors or members of the senior management of the Company.

Summary of the remuneration of the board of directors and senior management team
Due to the recent incorporation of the Company, the remuneration of the board of directors
and the senior management team of the Company will be decided at a later stage, in
accordance with the governance rules and internal policies and procedures of the
Company.
Details of Company’s subsidiaries
As of the date of this Prospectus the Company has one (1) subsidiary as follows:

2.

Subsidiary

Shareholders

Share Capital (AED)

Ownership

Bayanat G I Q PJSC

Bayanat A I PLC

200,000,000

99.99%

Business Description:

Investors should read this section in conjunction with the more detailed information
contained elsewhere in this Prospectus including the financial and other information. Where
stated, financial information in this section has been extracted from the Financial
Statements.
Overview
The Company’s main object is to act as a holding company for its operational subsidiary,
Bayanat. As of the date of this Prospectus, the Company does not have any subsidiaries
other than Bayanat.
Bayanat is a private joint stock company incorporated in Abu Dhabi, UAE.
Bayanat’s total share capital is AED 200,000,000, divided into 200,000,000 shares of AED 1
each. The Company owns 199,999,971 shares in Bayanat representing 99.99% of Bayanat’s
issued share capital. Below is an overview of Bayanat, its operations and other relevant
matters.
Bayanat was established on 4 February 2008 and initially focused on geographical
information systems (“GIS”). Bayanat later expanded into geospatial and data
analytics/artificial intelligence (“AI”), leveraging its trusted high-quality data to provide
products and solutions to the most discerning customers.

Bayanat became a subsidiary of Mubadala in 2011 and in 2016 became a division of
Emirates Defense Industries Company (“EDIC”). In 2020, Bayanat was acquired by G42, an
Abu Dhabi based global leader in AI and cloud computing focused on exploring the full
potential of AI as a tool to drive change across industries and businesses. The integration
of Bayanat’s geospatial expertise and G42’s AI capabilities created a synergized geospatial
intelligence (“GIQ”) competency.
Initially, Bayanat existed as a limited liability company, and was later converted into a private
joint stock company under the name of Bayanat for Mapping and Surveying Services –
Bayanat PJSC. In October 2022, the name of the company was changed to Bayanat G I Q
PJSC. Currently, Bayanat is organized by virtue of its amended and restated memorandum
of association notarized by Abu Dhabi Notary Public under No. 2105009988 on 28 April
2021, as amended, and is licensed by Abu Dhabi Department of Economic Development
with commercial license no. (CN-1139765) and registered with the Ministry of Economy
under registration certificate no. (368).
Licensed Activities of Bayanat
Bayanat is licensed to conduct the following activities:
(a)

Providing data classification and analysis services.

(b)

Data collection from one or more sources.

(c)

Data storing and recovering.

(d)

Providing maps and drawing copying services.

(e)

Book publication.

(f)

Providing typing and documents photocopying services.

(g)

Air photography.

(h)

Providing survey planning, air photography and information management systems.

(i)

Map and Atlas Printing.

(j)

Computer systems and software designing.

(k)

Work measurement and space.

(l)

Providing information technology network services.

(m)

Providing computer devices and equipment domain consultancy.

(n)

Technological project management.

(o)

Providing innovation artificial intelligence research and consultancies.

(p)

Providing marine surveying engineering consultancy.

(q)

Geographical maps drawing.

(r)

Providing offshore and onshore oil and gas fields and facilities services.

Regulatory Approvals
The regulatory approvals of Bayanat include: approval no. UOA/105/20 issued by the
General Civil Aviation Authority to operate unmanned aircraft in the UAE for commercial
purposes.
Operations
The financial year of Bayanat starts on January 1 and ends on December 31 of each
calendar year.
Bayanat is a pioneering and responsible artificial intelligence company that is powering
progress and transforming industries and categories by providing predictive capabilities to
‘stay ahead of today’. Born in the UAE and a partner of choice for over 45 years, Bayanat
has evolved from a traditional mapping and surveying operator to an AI- powered geospatial
intelligence company bringing game- changing advantages to a growing number of sectors.
Committed to responsible technology for our planet and communities, Bayanat is a global
leader in technological innovations across the geospatial industry and its application in smart
operations and smart mobility. The company brings to the world an unrivaled offer of public
and private partnerships, external and internal integration, commercial strength, and speedto-market to create revolutionary, world-first products and services that enable a quantum
leap in humankind’s progress.
Bayanat is organized in 3 core divisions:

QIQ Division
1. About the division
Bayanat’s gIQ division provides comprehensive AI-powered geospatial solutions to a
growing number of sectors such as defense, environment, energy & resources, smart cities,
and transportation. The division is a one-stop-shop that possesses premium and unique
data acquisition capabilities from below the ground to beyond the atmosphere using a range
of sources including satellites and High Altitude Pseudo Satellites (HAPS). Its superior data
processing capabilities result in the creation of topographic, hydrographic, and aeronautical
products and charts, as well as spatial data surveying, analysis, management, modeling,
visualization, and cartography services. gIQ’s advanced AI-powered solutions provide
cutting-edge, data-driven insights for informed decision making across asset integrity,
change / movement detection and tracing, and others.
2. Market Overview
The current size and growth of the geospatial services market provide Bayanat with a
healthy ground for continued expansion. The global and the UAE markets are projected to
grow significantly over the next 6 years with an average CAGR of 14% and 15%
respectively.
Sector growth is largely driven by developments in AI and Big Data, domains that define
Bayanat. In line with gradual transition to Industry 4 0 principles, there is growing adoption
of geospatial use cases across all industries.
Areas of Growth:
Global geospatial market has a vast reach across a multitude of economic sectors. The
largest clients of geospatial services over the next 6 years will be Public Sector ($13B in
2021) and Defense ($12.7B). Both markets are projected to have a healthy compound
annual growth rate of 14% and 15% respectively. (Source: Strategy&).
Dominant clients include Transportation, Public sector and Defense, representing 56% of
total market, which is aligned with Bayanat's strategy and business development efforts
Future growth will be strongly driven by the geospatial Big Data services (33% CAGR),
where Bayanat is already among the leading players. (Source: Strategy&).
3. Strategy
a. Enhance our data acquisition capabilities
Access to precise and high-quality data is of central importance to Bayanat. As such we are
always on the search for high-tech data acquisition techniques to enhance our data
portfolio.
We have successfully accomplished this through the creation of our synthetic aperture radar
(SAR) unit, and currently we are working on adding our own stratospheric data acquisition
capability of High-Altitude Pseudo Satellites (HAPS).
Adding the HAPS capability, an emerging technology accessible to only a few select
countries, will position the UAE in the top 10 countries to ever have utilized this technology,
and also allow Bayanat to unlock a completely new range of geospatial data with
unprecedented flexibility and cost efficiency.
b. Optimize data acquisition and processing through AI

We are actively developing AI solutions to automate traditionally labor-intensive processes
related to data acquisition and processing activities.
We do this through leveraging our internal AI capabilities and the unparalleled
understanding of the entire value chain of geospatial data acquisition, processing, and data
fusion.
Apart from driving cost and time efficiency, this exercise will also enhance our capabilities
for multi-source data fusion.
c. Further develop the commercial geospatial platform
Bayanat's commercial geospatial platform - the gIQ Platform - is a user-friendly, proprietary
Bayanat product, allowing end-users to apply AI techniques to geospatial data.
The platform is based on our extensive experience of processing geospatial data and the
cutting-edge AI capability and acts as the comprehensive product that unifies and presents
our gIQ to the wider market.
We are continuously enhancing our versatile platform that allows for a range of geospatial
AI use cases that provide mission critical insights to a range of clients across various
verticals such as Sustainability, Smart Cities or Blue Economy.
SOPS Division
1. About the division
The Smart Operations Solutions division is driving the revolution in how entities approach
their operations, by providing customers the latest AI-powered innovative technological
solutions which deliver both superior efficiency and efficacy.
Our work spans various operational domains of our clients and fully leverages our Digital
Twin, Cloud Computing and AI capabilities.
2. Market Overview
Bayanat’s SOPS division operates across two main segments Logistics & Supply Chain,
and Smart Operations.
Global Logistics & Supply Chain market size reached an all-time high of $6 6 trillion in 2021,
representing 7% of total Global GDP and expected to continue growing at 5% CAGR
annually in the coming years Recent ripple effects of the global pandemic and national
lockdowns re- emphasized the importance of having robust, technologically advanced
supply chains, suggesting global Logistics & Supply Chain spending will grow at a faster
pace in the coming future. The market size and continuing growth provides Bayanat with
strong potential for long-term expansion. In the UAE alone, Logistics & Supply Chain
spending is estimated at $21 billion in 2021, accounting for 5-6% of country’s GDP
The technology sub-segment of the supply chain and logistics is still in its infancy and shows
rapid growth at 20%+ CAGR forecast for coming years generating ~$20B in 2021, logistics
and supply chain technology is set to grow towards $100B by the end of this decade Further,
system integration and IoT automation adoption across industries is outpacing the Logistics
& Supply Chain industry growth by a factor of 2-5x with CAGRs between 9% and 26% to
reach $3T before 2030, showcasing the significant potential in Bayanat's addressable
markets globally.

Globally, Smart Operations solutions are on the rise, already generating over $150B in 2022
Future sustained growth of ~6% annually is expected for the coming years, which would
imply a market size of ~$220B in 5 years Bayanat’s targeted segments are generating
$25B+ globally in 2021, with forward CAGR of 6% to grow towards $40B before 2030.
(Source: Statista, Yahoo Finance, MarketsandMarkets)
3. Strategy
a. Prioritize operating domains and connect the dots
We have already prioritized key areas where AI can have the largest impact, and are
delivering solutions across finance, manpower, communication, logistics and other
domains.
Finally, our vision is to connect all our work in each of the support functions into a single
unified platform that will revolutionize the way our clients manage their operations and
assets.
b. Orchestrate digital transformation
To deliver our advanced AI solutions, our clients need to possess a certain level of digital
maturity. Whenever needed, we take the lead in delivering digital transformation that acts
as a preparatory step for the deployment of more advanced, AI solutions This includes
leveraging the broader G42 ecosystem to support with delivering IT transformation, journey
to cloud, cyber security, IoT, resource planning applications and others.
c. Develop high-impact bespoke solutions
We recognize that simply implementing off-the- shelf solutions by global vendors does not
satisfy the unique requirements of our clients. Therefore, our strategy is to continue to offer
proprietary in-house developed solutions, tailored to our client requirements.
Our solutions leverage global best practices combined with our unique understanding of the
needs of our clients, and are based on the principles of data fusion, real-time data
availability, data reliability, deep insight generation and ease of use.
d. Ensure security without compromise
For us, security is an over-arching no-exception principle that underpins our work in Smart
Operations Solutions division. We work in full compliance with our client’s standards,
regulations and practices.
e. Sustain technological excellence
In order to remain a provider of frontier technology our teams are always on the search for
the latest technologies globally that can unlock value for our clients. We remain flexible in
the structure of our partnerships, exploring both acquisitions and joint ventures.
SMOS Division
1. About the division
Bayanat's Smart Mobility Solutions division is the pioneer of autonomous driving and
unmanned systems in MENA with a proven technological capability and know-how including
Autonomous Solutions, Cloud Infrastructure, Digital Twins, Charging Infrastructure,
Transportation Super Apps, and Testing and Simulation Successful trials of TXAI, a ride
hailing service using L4 autonomous vehicles will be followed by a comprehensive

transformation program of the public transportation system.
Our SMOS capability lies at the intersection of our Artificial Intelligence and our gIQ
capabilities: Our gIQ provides the mission critical data infrastructure for the operation of
unmanned systems, including HD maps and HD positioning, while Artificial Intelligence is
what makes vehicle autonomy possible.
2. Market Overview
Global automated taxi market is anticipated to reach ~$40Bn by 2030 with a CAGR of 68%.
Global HD maps market is estimated to reach $16.5Bn by 2028 with CAGR of 30%.
Semi-AV sales are projected to quadruple during 2021-2025, representing a 40% CAGR.
Semi-autonomous truck market is projected to reach 3.3m units by 2025 with 28% CAGR.
(Source: Strategy&)
Key trends include:
a. OEMs are heavily investing in R&D and partnering with leading automotive and
technology companies to launch highly automated vehicles.
b. The robo-taxi market is becoming an attractive space with its associated potential
reduction in vehicles’ cost per mile, CO2 emissions, and traffic injuries. The AVs market is
projected to undergo a significant growth, mainly driven by government support and growing
interest in road traffic safety.
c. Automated trucking is progressing towards deployment due to its positive economic and
safety impacts on transportation of goods.
d. HD maps are emerging as fast-growing commercial market globally, given the growth in
autonomous vehicles market.
3. Strategy
a. Transform city transportation systems
Following up on our success in autonomous ride-hailing, we are now targeting
comprehensive transformations of city transportation landscapes in the UAE and
internationally, supporting sustainability objectives globally.
b. Expand into aerial unmanned systems
Develop in-house competencies in design and manufacture of unmanned systems The
HAPS JV will build significant capability for Bayanat that can then be used for the
development of other unmanned aerial systems.
The proprietary unmanned aerial systems will complement and enhance our capabilities
across our three business divisions by providing us with a cost effective and versatile data
acquisition platforms that can support impactful use cases especially in the sustainability
domain.
HAPS has the potential to unlock novel use cases in sustainability such as precision
surveying of green mass (agriculture and forest) health, greenhouse emission and
absorption identification and estimation, air quality tracking and others internationally and in
the UAE.

c. Develop ancillary solutions for aerial segment
Develop AI solutions for aerial systems including both:
-AI platforms for fleet management, operations and data analytics including digital
twin
-AI platforms for safety and compliance management of aerial systems
Significant work has been carried out in this area with a strong potential for
internationalization.
Property/ Leases
The headquarters of Bayanat are located in a building in Al Nahyan Area, Abu Dhabi, UAE.
The right of use of the building has been granted to Bayanat by the UAE Ministry of Defense.
Other than its headquarters, Bayanat maintains offices in Wafra Square Building, Al Reem
Island, Abu Dhabi, UAE. These offices are leased from a third party, under two lease
agreements which expire in August and September 2023.
Employees
As at 30 September 2022, Bayanat had approximately 190 employees.
Insurance
Bayanat maintains insurance policies customary for its industry to cover certain risks. The
principal risks covered by Bayanat’s insurance policies are professional malpractice
(professional indemnity insurance), property fire and all risks insurance (property all risk
insurance), public liability (comprehensive general liability), workers’ compensation and life
insurance.

3.

Statement of capital development
Company’s current share capital structure before the commencement of the Offering
On incorporation in the ADGM as a public company limited by shares on 28 September
2022, our total issued share capital was AED 183,625 (USD 50,000) consisting of
1,838,236 Shares of AED 0.10 (USD 0.027) each, which was subscribed for in full by Group
42 Holding LTD (“G42”).
On 03 October 2022, the Company issued 1,998,161,764 Shares of AED 0.10 (USD 0.027)
each, increasing the Company’s total issued share capital to AED 200,000,000 (USD
54,458,815) consisting of 2,000,000,000 Shares of AED 0.10 (USD 0.027) each.
The following table sets forth our major shareholders: (i) as at the date of this Prospectus,

with a total share capital of 2,000,000,000 Shares of AED 0.10 ( USD 0.027)
each, and (ii) immediately following the Offering, assuming that the Offer Shares are
subscribed in full:
As at the date of this Prospectus:

Shareholder

Number of Shares

Percentage

Group 42 Holding LTD

1,980,000,000

99%

Company’s capital structure upon completion of the Offering

Shareholder

Number of Shares

Percentage

Group 42 Holding LTD

1,980,000,000

77%

Upon the completion of the Offering, and subject to no increase in the Offer size, the
Company’s paid-up share capital shall be AED 257,142,857.2 (equivalent to USD
70,018,477), divided into 2,571,428,572 Shares with a value of AED 0.10 (USD 0.027) per
Share.
Assuming that the Offer Shares are fully subscribed, G42 shall hold 77% of the Shares
upon Completion of the Offering as set out above. The Company reserves the right to
amend the size of the Offering at any time prior to the end of the subscription period at its
sole discretion, subject to applicable laws and the SCA’s approval.

4.

Statement of the status of litigation actions and disputes with the Company and
Bayanat over the past three years
The Company and Bayanat have not been involved in any material, legal or arbitration
proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which the
Company is aware) during the last three years preceding the date of this Prospectus which
may have, or have had, a significant effect on its financial position or profitability.

5.

Statement of the number and type of employees of the Company and Bayanat:
As at 30 September 2022, we had approximately 190 employees.

6.

Accounting policies adopted at the Company:
The Company prepares its accounts in accordance with IFRS as issued by the International
Accounting Standards Board and applicable requirements of ADGM laws.

7.

Statement of Company’s loans, credit facilities and indebtedness and the most
significant conditions thereof:
Bayanat’s loans include:
Agreement Type

Facility

Parties

Bayanat

and

G42

Value/AED’000

Maturity

36,725

Apr. 2026

agreement

Companies
RSC LTD

Management

Loan Agreement

Bayanat and Group 42
Holding LTD

Total

8.

20,566

Oct. 2022

57,291

Statement of current pledges and encumbrances on the Company’s and Bayanat’s
assets:
There are no mortgages, pledges or any material burdens and encumbrances on the assets
of the Company and Bayanat.

9.

Investment Risks:

Investing in and holding the Shares involves financial risk. Prospective investors in the Shares
should carefully review all of the information contained in this Prospectus and should pay
particular attention to the following risks associated with an investment in the Company and
the Shares that should be considered together with all other information contained in this
Prospectus. If one or more of the following risks were to arise, our business, financial condition,
results of operations, prospects or the price of the Shares could be materially and adversely
affected and investors could lose all or part of their investment. The risks set out below may not
be exhaustive and do not necessarily include all of the risks associated with an investment
in the Company and the Shares. Additional risks and uncertainties not currently known to the
Company or which it currently deems immaterial may arise or become material in the future and
may have a material adverse effect on the Company’s business, results of operations, financial
condition, prospects or the price of the Shares.
Risks Related to Our Group’s Business
The Group’s revenue is highly dependent on its operations in the UAE
The Group’s operations are principally located in the UAE. The Group’s results of operations
are, and are expected to continue to be, significantly affected by financial, economic and
political developments in or affecting the UAE.
In addition, the UAE is heavily dependent on revenue from oil and oil products, the prices
for which are volatile. A significant and substantial drop in prices may directly affect
government budget balances, increase the budget deficit and lead to austerity measures
potentially directly affecting our business. For example, the UAE government may reduce
costs and expenses, which may lead to cancelling or postponing the implementation of
current and future contracts. Any adverse changes in the economy, market or political
situations in the future, could negatively affect the UAE’s macro-economy and then the
Group’s business, prospects, financial condition and results of operations.
If the UAE economy suffers a decline, or if government intervention in the economies
restricts or limits economic growth, this could have a material adverse effect on the Group’s
business, prospects, financial condition and results of operations.
There is no guarantee that the Group’s existing contracts will be renewed upon expiry
and, even if they are renewed, the terms could differ to those in the current contracts
Bayanat has entered into a number of service contracts and framework agreements with
governmental and private entities. Upon expiry of such contracts there is no guarantee that
such contracts can be renewed and, if renewed, there is no guarantee that they will be
renewed on terms similar to the current contracts. The Group’s failure to renew any of these

contracts or if they are renewed on terms less advantageous to the Group could have a
material adverse impact on the Group’s business, prospects, financial condition and results
of operations. Due to the nature of the Group’s business that is based on deep relationships
with clients spanning over multiple years offering cutting edge solutions, Bayanat serves a
pool of high value contracts and high value revenue customers. Any decline in the business
of Bayanat’s clients can in turn impact the Group’s financial performance.
The Group may not successfully implement its growth strategy
Although the Group believes that it is well positioned to take advantage of the strong growth
prospects of the technology market in the GCC region, there can be no assurance that the
Group’s growth will be sustainable. The Group is subject to risks associated with its
expansion and business strategy. Any failure of the Group to effectively manage its growth
plans or improve capacity utilization of its assets could have a material adverse effect on its
business, prospects, financial condition and results of operations.
The Group’s strategic vision is based on expanding product and solutions portfolio, as well
as serving a more diversified client base across new geographies. Executing along all three
of these dimensions requires a high level of strategic planning and operational excellence,
both at the organizational and individual levels.
Despite having experienced a remarkable growth across all financial metrics in the past few
years, there can be no assurances that the Group’s revenues will continue to grow or will do
so at the current rates.
We may be involved in disputes and legal proceedings.
In the ordinary course of business, we are subject to risks relating to legal and regulatory
proceedings. Although we are currently not involved in any legal proceedings which we
believe are material, we may be involved in material disputes, in the future, including those
initiated by regulatory, competition and tax authorities as well as proceedings with
competitors, suppliers, customers, employees and other parties. Our involvement in
litigation and/or regulatory proceedings may result in the imposition of fines or penalties.
Certain of these disputes may relate to key operational matters, such as our permits, and if
determined adversely, could have a material adverse effect on our business. Any such
disputes or legal proceedings, whether with or without merit, could be expensive and time
consuming, could divert the attention of our management and, if resolved adversely to us,
could harm our reputation, result in the payment of monetary damages, injunctive relief
and/or increase our costs, all of which could have a material adverse effect on our business,
results of operations, financial condition and prospects.
We are not fully insured against all potential hazards and risks incident to our
business. Therefore, our insurance coverage may not adequately cover our losses.
If we were to incur significant liability for which we were not fully insured, it could have a
material adverse effect on our business, results of operations, financial condition and cash
flows. We are subject to various self-retentions, deductibles and limits under our insurance
policies. The policies also contain exclusions and conditions that could have a material
adverse impact on our ability to receive indemnification thereunder. Our policies will
generally be renewed annually. As a result of market conditions, our premiums, selfretentions and deductibles for certain insurance policies can increase substantially and, in
some instances, certain insurance may become unavailable or available only for reduced
amounts of coverage. In addition, significantly increased costs could lead us to decide to
reduce, or possibly eliminate, coverage.

Natural disasters or health epidemics or pandemics, such as the current COVID-19
pandemic, may disrupt our operations, decrease the demand for our products or
otherwise have an adverse impact on our business.
The outbreak of infectious diseases, such as SARS-CoV-2 (“COVID-19”) in the Middle East
could materially affect the economies and, in particular, the healthcare sectors in the
jurisdictions in which the Group operates. Following the outbreak of COVID-19, the
governments of Dubai and Abu Dhabi implemented a range of precautionary containment
measures in response to the outbreak, including travel restrictions or mandatory quarantine
measures on international travellers and on residents within cities, regions or provinces of
certain countries; and the temporary suspension of all flights (international and domestic)
and inter-urban bus and taxi service. These measures required the Group to modify the
way in which it operated its business to comply with new government regulations. In
addition, the supply of certain international products purchased by the Group could be
suspended, delayed or otherwise adversely affected. Furthermore, there can be no
assurance that any containment measures (such as those outlined above) or any of the
available vaccine programs would be effective in stopping or curtailing future outbreaks of
COVID-19 or other infectious diseases. The occurrence of any of the foregoing risks could
have a material adverse impact on the Group’s business, prospects, financial condition and
results of operations.
Cybersecurity risks could result in disruptions in business operations and adverse
operating results.
We rely on information technology and computer control systems in many aspects of our
business, including internal and external communications, the management of our
accounting, financial and supply chain functions, and plant operations. Business and supply
chain disruptions, plant and utility outages, and information technology system and network
disruptions suffered by us or our suppliers due to cyber-attacks could seriously harm our
operations and materially adversely affect our operating results. Cyber security risks
include attacks on information technology and infrastructure by hackers, damage or loss of
information due to viruses, the unintended disclosure of confidential information, the misuse
or loss of control over computer control systems, and breaches due to employee error. Our
exposure to cyber security risks includes exposure through third parties on whose systems
we place significant reliance for the conduct of our business and exposure through third
party suppliers whose systems may be vulnerable to cyber-attacks. We have implemented
security procedures and measures in order to protect our systems and information from
being vulnerable to cyber-attacks, and we believe these measures and procedures are
appropriate. However, we may not have the resources or technical sophistication to
anticipate, prevent, or recover from rapidly evolving types of cyber-attacks. Compromises
to our information and control systems could adversely affect our business, results of
operations and financial condition.

Deterioration of global market and economic conditions could have a material adverse
effect on our business, results of operations, financial condition and cash flows.
A slowdown of, or persistent weakness in, economic activity caused by a deterioration of
global market and economic conditions could adversely affect our business in the following
ways, among others: conditions in the credit markets could affect the ability of our
customers and their customers to obtain sufficient credit to support their operations; the
failure of our customers to fulfill their purchase obligations could result in increases in bad
debts and impact our working capital; and the failure of certain key suppliers could increase
our exposure to disruptions in supply or to financial losses.

If we are unable to attract and retain qualified personnel and skilled employees, we will
be unable to operate efficiently, which could reduce our results of operations, and cash
flows.

Our ability to operate our business is dependent on our ability to attract and retain qualified
personnel, including specialist engineers and operators, technicians, and key management
positions. Increase in the demand for qualified personnel in the markets in which we operate
may result in us being unable to hire and retain a sufficient skilled labor force necessary to
support our operating requirements and growth strategy. Our labor expenses may increase
as a result of a shortage in the supply of skilled personnel and we may also be forced to
incur significant training expenses if we are unable to hire employees with the requisite
skills. Additionally, our businesses are managed by a number of key executive and
operational officers and are dependent upon retaining and recruiting qualified
management. Labor shortages, increased labor or training costs, or the loss of key
personnel could materially adversely affect our business, results of operations, financial
condition and cash flows.
Risk Relating to Geographical, Political and Economic Conditions

Governments in the MENA region have exercised and continue to exercise significant
influence over their respective economies, and legal and regulatory systems in the
MENA region, which may create an uncertain environment for investment and
business activities.
The governments in the MENA region, including the UAE, have frequently intervened in
the economic policy of their respective countries. This intervention has included, but not
been limited to, regulation of market conditions, including foreign investment, foreign trade
and financial services. Any unexpected changes in the political, social, economic or other
conditions in the MENA region or neighboring countries could have a material adverse
effect on our business, results of operations, financial condition, cash flows and prospects.
These changes include:

-

an increase in inflation and government measures to curb such inflation, including
through policies such as price controls;

-

governments’ actions or interventions, including tariffs, protectionism, foreign
exchange and currency controls and subsidies;

-

regulatory and legal structure changes, including foreign ownership restrictions,
cancellation of contractual rights, expropriation of assets and potential lack of
certainty as to title to real estate property in certain jurisdictions where we
operate;

-

changes to the availability of, requirements for, and cost to secure, employment
and residence visas for expatriate staff and their dependents;

-

income and other taxation;

-

policies of nationalization of assets and requirements to employ local national
employees;

-

difficulties and delays in obtaining new permits and consents for new
operations or renewing existing permits; and
an inability to repatriate profits and/or dividends.

-

Unexpected changes in these policies or regulations could lead to increased operating or
compliance expenses and could have the effect of decreasing our competitiveness. Any
such changes could have a material adverse effect on our business, results of operations,

financial condition, and cash flows.
Changes in UAE tax laws or their application could materially adversely affect the
Group’s business, prospects, financial condition and results of operations
Other than in certain sectors, such as oil and gas and financial services, currently there is
no corporate or income tax in the UAE and, accordingly, the profits of the Group’s UAE
businesses have not been subject to tax. However, on 31 January 2022, the UAE Ministry
of Finance announced the introduction of a corporate income tax (the “CIT”) on business
profits, which will come into effect on 1 June 2023 and will apply to the Group from such
date. The CIT will apply on adjusted accounting net profits above AED 375,000 and will
apply at a standard statutory tax rate of 9 per cent to taxable profits in excess thereof.
However, the UAE Ministry of Finance has announced that companies with consolidated
revenues exceeding EUR 750 million could be subject to a higher rate of CIT. Although not
yet officially announced, it is anticipated that the UAE Ministry of Finance will align the higher
rate with the global effective minimum tax rate introduced under Pillar 2 and the Global AntiBase Erosion rules of 15 per cent. The UAE Federal Tax Authority will be responsible for
administering, collecting and enforcing corporate tax in line with rules and regulations issued
by the UAE Ministry of Finance. Further details regarding the CIT are expected to be
published by the UAE Ministry of Finance in due course.
The financial information of the Group presented in this Prospectus does not reflect the
impact of the payment of CIT on the Group’s financial results, and is therefore not indicative
of the impact of CIT (or any other tax regime) on the Group’s future results of operations. In
addition, there can be no assurance that the UAE will not introduce further taxes imposed
on corporations or UAE residents (as the UAE does not currently levy income tax on UAE
residents), which could adversely affect the profitability of the Group and influence the way
UAE residents choose to spend discretionary income, and therefore adversely affect the
demand for certain of the Group’s services. The introduction of a corporate income tax or
any other changes to taxation and tax laws in the UAE could have a material adverse effect
on the Group’s business, prospects, financial condition and results of operations.
Risks Relating to the Offering and to the Shares
After the Offering, G42 will continue to be able to exercise control over the Company,
its management and our operations.
As at the date of this Prospectus, G42 holds 99% of our issued share capital and immediately
following the Offering, G42 will continue to hold at least 77% provided that the Offer Shares
are subscribed in full and no changes are made to the Offering. As a result, G42 will be
able to exercise control over our management and operations and over matters requiring the
consent of our shareholders, such as in relation to the payment of dividends and the
election of the members of our Board of Directors and other matters. There can be no
assurance that the interests of G42 will coincide with the interests of purchasers of the
Shares.
Furthermore, G42’s significant ownership of the Shares may: (i) delay or deter a change of
control of the Company (including deterring a third party from making a takeover offer for
the Company); (ii) deprive shareholders of an opportunity to receive a premium for their
Shares as part of a sale of the Company; and (iii) affect the liquidity of the Shares, any of
which could have a material adverse effect on the market price of the Shares. In addition,
there may be circumstances where our businesses compete directly or indirectly with G42’s
businesses, and G42 may take decisions with respect to those businesses that are adverse
to the interests of our other shareholders.

Substantial sales of Shares by G42 could depress the price of the Shares.

Sales of a substantial number of Shares by G42 following the completion of the Offering
may significantly reduce our share price. We are unable to predict whether substantial
amounts of Shares (in addition to those which will be available in the Offering) will be sold
in the open market following the completion of the Offering. Any sales of substantial
amounts of Shares in the public market, or the perception that such sales might occur, could
materially and adversely affect the market price of the Shares.

Future issuances of Shares may dilute the holdings of shareholders and may depress the
price of the Shares.
It is possible that we may decide to offer additional Shares or securities convertible into
Shares in the future, including in the form of stock-based compensation. Future sales could
dilute the holdings of shareholders, adversely affect the prevailing market price of the
Shares and impair our ability to raise capital through future sales of equity securities.

The Offering may not result in an active or liquid market for the Shares, and trading prices
of the Shares may be volatile and may decline. In addition, the ADX is significantly
smaller in size than other established securities markets, which may also affect liquidity
in the Shares.
Prior to the Offering, there has been no public trading market for the Shares. We cannot
guarantee that an active trading market will develop or be sustained following the
completion of the Offering, or that the market price of the Shares will not decline thereafter
below the offer price. The trading price of the Shares may be subject to wide fluctuations
in response to many factors, as well as stock market fluctuations and general economic
conditions or changes in political sentiment that may adversely affect the market price of the
Shares, regardless of our actual performance or conditions in the UAE.
These factors could generally decrease the liquidity and increase the volatility of share prices
on the ADX, which in turn could increase the price volatility of the Shares and impair the
ability of a holder of Shares to sell any Shares on the ADX in the desired amount and at
the price and time achievable in more liquid markets.
Because the Company is a holding company and substantially all of its operations
are conducted through Bayanat, the Company’s ability to pay dividends on the
Shares depends on its ability to obtain cash dividends or other cash payments from
Bayanat.
The Company currently conducts all of its operations through Bayanat, and Bayanat
generates substantially all of the operating income and cash flow of the Company. Because
the Company has no direct operations or significant assets other than the capital stock in
Bayanat, the Company relies on Bayanat for cash dividends, investment income, financing
proceeds and other cash flows to pay dividends, if any, on the Shares and, in the long term,
to pay other obligations at the holding company level that may arise from time to time.
Following the Offering, the price of the Shares on the ADX may differ from the Offer
Price and could be adversely affected by several factors
The Offer Price may not be indicative of the price at which the Shares will be traded on the
ADX following completion of the Offering. Investors may not be able to resell the Offer
Shares at or above the Offer Price or may not be able to sell them at all. The price of shares
on the ADX following the Offering may be adversely affected by several factors, including,
but not limited to, the following:

-

negative fluctuations in the Group’s operating performance and improved
performance of its competitors;

-

actual or anticipated fluctuations in quarterly or annual operating results;

-

securities analysts publishing research reports about the Group or its competitors
or the technology service sector;

-

the public reaction to the Group’s press statements and other public
announcements;

-

the Group or its competitors being contrary to analysts’ expectations;

-

resignation of key employees;

-

the Group or its competitors taking important and strategic decisions or existence
of changes in the business strategy;

-

regulatory environment changes affecting the Group; and

-

changes in accounting regulations and policies adopted.

We may not pay any cash dividends on the Shares. Consequently, you may not
receive any return on investment unless you sell your Shares for a price greater than that
which you paid for them.
While we intend to pay dividends in respect of the Shares, there can be no assurance that
we will do so. Any decision to declare and pay dividends in the future will be made at the
discretion of our Board of Directors and will depend on, among other things, applicable laws
and regulations, our results of operations, financial condition, cash requirements,
restrictions, our future projects and plans and other factors that our Board of Directors may
deem relevant. As a result, you may not receive any return on an investment in the Shares
unless you sell your Shares for a price greater than that which you paid for them. See
“Dividend Policy”.
UAE Taxation
The following comments are general in character and are based on the current applicable
tax regime in the UAE and the current practice of the UAE authorities as at the date of this
Prospectus. The comments do not purport to be a comprehensive analysis of all the tax
consequences applicable to all types of shareholders and do not relate to any taxation regime
outside the UAE. Each shareholder is responsible for its own tax position and, if you are in any
doubt as to your own tax position, you should seek independent professional advice without
delay.
Taxation of Corporates and Individuals
There is currently no corporate tax legislation at the federal UAE level. However, corporate tax
legislation has been enacted in some of the Emirates (including Abu Dhabi) through their
own Income Tax Decrees (“Tax Decrees”). These tax decrees are currently only enforced
on certain foreign oil companies and branches of foreign banks. However, it should be noted
that there is no guarantee that corporate tax will not be enforced on other corporate entities
at some time in the future since there is no specific legislation (with exception to entities
registered in free trade zones) that grants an exemption from corporate tax to entities that
are not foreign oil companies and branches of foreign banks.
On 31 January 2022, the UAE Ministry of Finance announced a federal corporate tax to be
implemented in the UAE for effective financial years commencing on or after 01 June 2023.
There is currently no personal income tax levied on individuals in the UAE.

Taxation of purchase of Offer Shares
Completion of the Offering is likely to be characterised for UAE tax purposes as a purchase
of Offer Shares by the shareholders. If a shareholder is a tax resident outside the UAE
and/or is subject to tax in another jurisdiction, the Offering may be characterised differently
and may be subject to tax in that other jurisdiction.
There are no taxes in the UAE on the purchase of Offer Shares. Accordingly, the purchase
of Offer Shares should not result in any UAE tax liabilities for shareholders who are
individuals or corporations registered in the UAE. Non-UAE tax residents, or dual tax
residents, individuals and corporations, may be subject to taxation in jurisdictions outside
the UAE with respect to the ownership of, or income derived in connection with, the Offer
Shares based on local tax regulations.
Taxation of dividends and capital gains on sale
Based on the tax practice within the UAE outlined above, the purchase of Offer Shares
should not result in any UAE corporate tax and transfer tax liabilities for shareholders who
are individuals or corporations registered in the UAE, provided they are not subject to
corporate tax in the UAE by virtue of them being a foreign oil company or branch of a foreign
bank. Non-UAE tax residents, or dual tax residents, individuals and corporations, may be
subject to taxation in jurisdictions outside the UAE with respect to the ownership of, or
income derived in connection with, the Offer Shares based on local tax regulations.
Based on the same principles outlined above, UAE resident shareholders who are not
subject to tax in the UAE or jurisdictions outside the UAE (both corporate and individual)
should not currently be taxed on the receipt of dividend income and gains on the future sale
of the Offer Shares.
Shareholders who are subject to tax in the UAE by virtue of being a foreign oil company or
branch of a foreign bank, or tax resident in jurisdictions outside the UAE, as well as
shareholders who are tax residents in the UAE but also subject to tax in jurisdictions outside
the UAE (both corporate and individual), should consult their own tax advisers as to the taxation
of dividend income and gains on the future sale of the Offer Shares under the relevant
applicable local laws in those jurisdictions.
There is currently no withholding tax in the UAE and as such, any dividend payments made
by the Company should be made free of any UAE or Abu Dhabi withholding tax, unless the
applicable tax regime changes.
UAE VAT
The UAE has adopted an Excise Tax on selected goods, which was effective on 1
October 2017, and implemented VAT, which was effective on 1 January 2018. The Excise
Tax Laws and Regulations impose a 50% tax on carbonated beverages and a 100% tax on
tobacco products and energy drinks. On 27 August 2017, the VAT Law was published on the
website of the Federal Tax Authority. The executive regulations of the VAT Law were issued
on 28 November 2017 under Cabinet Decision No. (52) of Federal Decree Law No. (8). The
Executive Regulations of VAT Law provide more details about the supply of products and
services are subject to VAT and which are zero-rated or exempted; the Executive
Regulations of the VAT Law outline the conditions and parameters of such VAT treatment.
The GCC VAT Framework Agreement, which is a country level agreement between all the
GCC states, sets out broad principles that should be followed by all the GCC countries in
their VAT Laws while providing individual member states some discretion to adopt a different
VAT treatment in respect of certain matters. Each GCC country will enact its own domestic
VAT legislation based on the underlying principles in this common framework. VAT applies
on the sale of goods and services in the UAE and on imports into the UAE. VAT will apply
at the standard rate. The standard VAT rate in the UAE is 5%. Unless the supply of goods

and services falls within a category that is specifically exempt or is subject to the zero rate
of VAT.
The mandatory registration threshold is AED 375,000 and the voluntary registration
threshold is AED 187,500. Businesses must register for VAT if they have annual turnover
that exceeds the mandatory registration threshold (or if it is anticipated that total value of
supplies will exceed it in the next thirty days) and an option to register for VAT is available
if the taxable supply and imports are below the mandatory registration threshold but exceed
the voluntary registration threshold.
The supply of goods or services by VAT registered businesses will be subject to VAT at either
the standard rate or zero rate. Businesses are entitled to claim a credit for VAT paid on
their purchases if they relate to a supply that is standard rated or zero-rated. However,
any VAT incurred in connection with a supply that is exempt from VAT cannot be reclaimed.
Article 42 of the Executive Regulations outlines the scope of financial services classified as
exempt and, on this basis, no VAT would be applied on any transfer of Offer Shares.
However, it should be noted that fees relating to the transfer of ownership of Offer Shares
would be standard rated at 5%.

Third Section: Financial disclosures
Summary of Bayanat’s Financial Statements and a Summary of Key Notes and Key Financial Indicators as of and for the two Years Ended 31
December 2020 and 31 December 2021 and for the nine-month period ended 30 September 2022
The following discussion and analysis should be read in conjunction with Bayanat’s Financial Statements, including the notes thereto, included in this
Prospectus as of and for the years ended 31 December 2020 and 31 December 2021 and the reviewed interim financial statements as at and for the nine
months ended 30 September 2022 included in this Prospectus. Investors should also read certain risks associated with the purchase of Offer Shares in the
section entitled “Investment Risks”. The financial information for the nine months ended 30 September 2022 is not audited and is extracted from the Interim
Financial Statements.
EBITDA is a Non-IFRS measure and was calculated by the Company based on data derived from Bayanat’s Financial Statements.
The selected financial information set forth below shows our historical financial information and other operating information as at and for the years ended
31 December 2020 and 31 December 2021 and the reviewed financial statements for the nine-month periods ended 30 September 2022. The financial
information set forth below under the captions ‘‘Statement of Comprehensive Income Data”, ‘‘Statement of Financial Position Data”, ‘‘Statement of Cash
Flows Data” and “Other Financial Information” has been derived from, and should be read in conjunction with, the Bayanat’s Audited Financial Statements
and Interim Financial Statements included elsewhere in this Prospectus.

Summary statement of comprehensive income data

Particulars
Revenue
Direct costs
Gross profit
General and administrative expenses
Expected credit loss on financial assets
Finance expenses
Other income / (expenses)

Profit for the year
Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Years ended 31 December
2020
2021
AED
AED

Nine months ended 30 September
2021
2022
AED
AED

247,750,581
(133,758,827)
113,991,754

366,665,188
(190,312,566)
176,352,622

244,110,812
(133,531,029)
110,579,783

490,554,988
(264,662,382)
225,892,606

(43,111,209)

(79,912,061)

(58,212,396)

(68,468,817)

-

-

-

(8,859,954)

(828,483)

(1,636,546)

(786,757)

(1,995,150)

(15,838)

1,482,822

1,482,822

356,951

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

-

-

-

-

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

Summary statement of financial position data
Years ended 31 December

Nine months ended 30 September

2020
AED

2021
AED

2021
AED

2022
AED

20,463,437
43,768
37,970,094

22,310,373
830,751
-

20,270,348
16,666,543
-

22,795,418
891,536
-

58,477,299

23,141,124

36,936,891

23,686,954

Inventories
Contract assets
Contract cost
Refundable deposits
Trade and other receivables
Due from related parties
Cash and bank balances
Total current assets

791,885
113,126,035
3,360,653
35,439,417
18,748,145

253,621
244,830,547
12,920,934
26,471,129
7,423,826
102,610,801
56,773,109

437,218
149,529,687
1,633,557
26,471,129
7,995,719
221,019,392
12,054,430

253,621
362,147,598
486,066
24,828,420
12,600,206
328,941,032
114,778,532

171,466,135

451,283,967

419,141,132

844,035,475

Total assets

229,943,434

474,425,091

456,078,023

867,722,429

3,000,000
1,500,000
87,651,440
92,151,440

3,000,000
197,000,000
1,500,000
53,938,277
255,438,277

3,000,000
197,000,000
1,500,000
10,714,892
212,214,892

200,000,000
1,500,000
200,863,913
402,363,913

Employees’ end-of-service benefits
Deferred government grants

517,693
1,543,410

3,883,242
-

3,129,229
-

5,105,399
-

Total non-current liabilities

2,061,103

3,883,242

3,129,229

5,105,399

Current liabilities
Trade and other payables
Due to related parties
Loan from related parties
Total current liabilities

43,552,777
92,178,114
135,730,891

145,329,086
15,984,861
53,789,625
215,103,572

140,829,718
86,683,184
13,221,000
240,733,902

375,424,453
26,749,166
58,079,498
460,253,117

Total liabilities
Total equity and liabilities

137,791,994
229,943,434

218,986,814
474,425,091

243,863,131
456,078,023

465,358,516
867,722,429

ASSETS
Non-current assets
Property and equipment
Intangible assets
Refundable deposits
Total non-current assets
Current assets

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
Additional capital
Statutory reserve
Retained earnings
Total equity
Non-current liabilities

Summary statement of cash flows data
Years ended 31 December
2020
2021
AED
AED
Cash flows from operating activities
Profit for the year

Nine months ended 30
September
2021
2022
AED
AED

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

4,135,511
1,699,805
828,483
148,705
-

6,631,036
145,009
1,636,546
3,584,997
-

4,958,558
83,652
786,757
2,628,432
-

8,243,859
300,487
1,995,150
1,837,699
8,859,954

76,848,728
1,498,475

108,284,425
(4,063,173)

61,520,851
6,863,899

168,162,785
(7,088,589)

Increase in contract assets
(Increase)/decrease in contract cost
(Increase)/decrease in refundable deposits
Decrease in inventories

(88,514,074)
(37,970,094)
96,366

(131,704,512)
(12,920,934)
11,498,965
538,264

(36,403,652)
(1,633,557)
354,667

(158,092,894)
12,434,868
1,642,709
-

Increase in due from related parties
Increase in trade and other payables
Increase/(decrease) in due to related parties

(10,572,097)
7,049,979
73,845,050

(67,171,384)
100,232,899
(9,193,253)

(185,579,975)
79,756,914
61,505,070

(230,194,892)
230,095,367
10,764,305

Cash generated from/(used in) operating activities
Employees’ end-of-service benefits paid
Finance cost paid

22,282,333
(157,673)
(828,483)

(4,498,703)
(219,448)
(1,636,546)

(13,615,783)
(16,896)
(786,757)

27,723,659
(615,542)
(226,393)

Net cash generated from/(used in) operating activities

21,296,177

(6,354,697)

(14,419,436)

26,881,724

(15,498,559)
12,950,527

(8,477,972)
(931,992)
-

(4,765,469)
(729,810)

(8,728,904)
(361,272)

(2,548,032)

(9,409,964)

(5,495,279)

(9,090,176)

-

53,789,625
53,789,625

13,221,000
13,221,000

40,213,875
40,213,875

18,748,145

38,024,964

(6,693,715)

58,005,423

-

18,748,145

18,748,145

56,773,109

18,748,145

56,773,109

12,054,430

114,778,532

Adjustments for:
Depreciation of property and equipment
Amortisation of intangible assets
Finance expenses
Provision for employees’ end-of-service benefits
Provision for expected credit loss on contract assets
Operating cash flows before movements in working capital
(Increase)/decrease in trade and other receivables

Investing activities
Acquisition of property and equipment
Acquisition of intangible assets
Transfer of cash balance from Bayanat Division
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activity
Net movement in capital account
Proceeds of loan from related parties
Net cash (used in)/generated from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

BAYANAT AI PLC
Statement of financial position
as at 11 October 2022
11 October
2022
AED
(unaudited)
ASSETS
Non-current assets
Investment in subsdiary
Total non-current assets
Current assets
Cash and bank balances
Total current assets
Total assets
EQUITY
Share capital
Total equity

199,816,375
____________
199,816,375
____________
183,625
____________
183,625
____________
200,000,000
200,000,000
––––––––––––
200,000,000

BAYANAT AI PLC
1
Statement of financial position
as at 31 October 2022
31 October
2022
AED
(unaudited)
ASSETS
Non-current assets
Investment in subsdiary
Total non-current assets
Current assets
Cash and bank balances
Total current assets
Total assets
EQUITY
Share capital
Share premium
Total equity

199,816,375
____________
199,816,375
____________
628,755,054
____________
628,755,054
____________
828,571,429
257,142,857
571,428,572
––––––––––––
828,571,429

Dividend Policy
The Board has adopted a robust dividend policy designed to return to shareholders substantially all
of its distributable free cash flow after providing for growth opportunities and while maintaining an
investment grade credit profile.
The Company’s ability to pay dividends is dependent on a number of factors, including:



the availability of distributable reserves and our capital expenditure plans and other cash
requirements in future periods;



market conditions and the then current operating environment in our markets;



the Board’s outlook for our business;



future profits and our business plan (including our ability to perform in accordance with the
expectations in our business plan);



the discretion of our Board; and



approval of any dividend payment at a general meeting of our Shareholders.

The guidance provided above is based on our current business plan and targets. However, there is
no assurance that we will pay any of the dividends described above or going forward or, if a dividend
is paid, what the amount of such dividend will be.
Material events and contracts concluded by the Company (including related party
agreements)
Related Party Transactions
The table below illustrates the related party transactions of Bayanat as extracted from its Financial
Statements.
Years ended 31 December

Nine months ended 30
September

2020
AED

2021
AED

2021
AED

2022
AED

Revenue

242,136,113

366,554,730

244,065,328

490,554,988

Support services and manpower received

(10,226,965)

(18,655,810)

(34,338,410)

(3,911,212)

-

-

(15,976,617)

-

Development Cost

Bayanat, in the ordinary course of business, enters into transactions, at agreed terms and conditions,
with related parties. Related parties comprise of Bayanat’s shareholders, directors, senior
management and businesses controlled by them and their families or over which they exercise
significant management influence as well as key management personnel. Bayanat, in the ordinary
course of business, enters into transactions, with other business enterprises or individuals that fall
within the definition of related parties contained in International Accounting Standard 24 (as
amended). Bayanat has a related party relationship with the Government of Abu Dhabi, directors
and executive officers (including business entities over which they can exercise significant influence,
or which can exercise significant influence over the Company).

Material Contracts
Non-exhaustive and selected contracts concluded by Bayanat with customers:

Project description

Total contract value/AED’000

1.

Supply of Geospatial Data Acquisition System and
Supporting Services

858,405

2.

Intelligent Mobility Program

276,000

3.

Provision of Artificial Intelligence Solutions

275,871

4.

Provision of Geospatial Data, Products and Services

259,991

5.

Environmental Program

183,625

6.

Development of Artificial Intelligence Platform 1

100,000

7.

Supply of Satellite Imagery and Development of
Information Products

86,853

8.

Development of a Geospatial Network

37,730

9.

Development of Artificial Intelligence Platform 2

35,000

Bayanat’s key contracts with vendors include:
Contract Description

Total contract value/
AED’000

Purchase of Geospatial Data Acquisition System and
Supporting Services

793,678

Supply of Automatic Rapid Transport Vehicles

59,710

Purchase of Geospatial Licenses and Professional Services

55,000

Fourth Section: Other details

1.

Mechanism for adopting a governance system in the Company

The Board of Directors (the “Board”) is committed to standards of corporate governance that are in
line with international best practice. As at the date of this Prospectus, the Company complies, and
intends to comply, with the corporate governance requirements of the ADX listing and disclosure
rules.
In this Prospectus, the corporate governance rules applicable to the Company and the governance
and board composition policy are collectively referred to as the "Governance Rules").

2.

The Company’s proposed management structure

Company’s Board structure
The Board of Directors of the Company consists of five (5) Directors, all of whom are Non-Executive
Directors, and four (4) of whom are independent Directors. Mr. Xiaoping Zhang is the only Director
who is not independent. Below is a list of the current Directors of the Company.
Name

Year of birth

Position

Year of appointment

H.E. Tarek Abdul Raheem Al Hosani

1974

Chairman

2022

Mr. Xiaoping Zhang

1972

Vice-Chairman

2022

Mr. Ahmed Al Kuttab

1977

Member

2022

Ms. Elham Al Qasim

1982

Member

2022

Mr. Waheed Hasan Al Zaaki

1964

Member

2022

The management expertise and experience of each of the Directors is set out below.
H.E Tareq Al Hosani
Chairman of the Board
HE Tareq Abdulraheem Al Hosani is the Chief Executive Officer of Tawazun Economic Council. He
is responsible for managing the procurement of UAE Armed Forces and Abu Dhabi Police while
driving the strategic plans for the development of the UAE defense and security sector. Tareq also
manages the day-to-day business activities of Tawazun.
Prior to joining Tawazun, Tareq served as the Chief Executive Officer of Yahsat before taking on
the role of Deputy Director General for the National Electronic Security Authority (NESA). He had
also served as Yahsat’s Executive Director for Strategy & Business Development, as well as Deputy
Chief Technical Officer.
Tareq also held the position of Associate Director at Mubadala Investment Company. Tareq
currently serves as Chairman of the Board of Directors of Global Aerospace Logistics (GAL), and
of Munich Health Daman Holding Limited, and as Vice Chairman in the Boards of Abu Dhabi Health
Services (SEHA), Al Forsan International Sports Resorts, and Abu Dhabi Airports Company
(ADAC).
He is a member of the Board of Directors of Al Yah Satellite Communication (Yah Sat), International
Golden Group (IGG), Higher Colleges of Technology (HCT), EDGE Group, Emirates Defense

Industries Company (EDIC), Royal Jet, Rabdan Academy as well as the Board of Trustees of the
Paris-Sorbonne University – Abu Dhabi.
Previously, Tareq Al Hosani sat on the Boards of several UAE strategic entities, such as UAE Space
Agency, Bayanat, and National Health Insurance Company (Daman).
He holds a Masters degree in Electronics & Communication from Université Pierre et Marie Curie
in France and a Bachelors in Aeronautics from Saint Louis University in the United States of
America.
He is also the holder of an Accelerated Executive Development Diploma from IMD Business
School in Switzerland.
Mr. Xiaoping Zhang
Vice Chairman of the Board
Xiaoping is currently the Group Chief Investment Officer for G42, the largest AI and cloud company
in MENA region.
Between 2018 and 2020, Xiaoping served as the Group Chief Operating Officer (COO) for Yitu
Technology, a global prominent AI unicorn, where he was responsible for all front-line business
functions including business strategy, sales and marketing, channel development and technical
consulting, among others. Prior to that, he was a Managing Partner at Deloitte, where he provided
advisory to banking and securities companies with an emphasis on technology enabled business
transformation.
Xiaoping also served as a Managing Partner at Ernst & Young, where he was one of the founding
partners in EY Advisory in the Far East Area. Prior to that, Xiaoping was an Associate Principal for
McKinsey & Company where he garnered extensive experience in serving key high tech/telecom
and financial services clients in China and in South East Asia. He also served as the General
Manager for Tysan Property Group Northern China, also serving as a member of the extended
Board.
His professional experience also includes several senior roles at E5 Systems Inc., PwC, and
People’s Bank of China, among others.
Xiaoping is an MBA graduate from Harvard Business School. He also holds a B.S. in Computer
Science from Nanjing University, and was part of the Gifted Young Program.
Ms. Elham Al Qasim
Board Member
Elham Al Qasim is a senior executive and investment professional based in the UAE.In her executive
capacity Elham has served as CEO of Digital14, leading over 1,000 staff in delivering cybersecurity
and digital solutions. Elham also served as CEO of Abu Dhabi Investment Office (ADIO) and
Executive Director of the Ghadan 21 programme at the Abu Dhabi Executive Office where she led
the strategic planning for the government’s three-year, AED 50 billion investment programme aimed
at accelerating Abu Dhabi’s economy.
Prior to this, Elham was a Director of Mubadala Investment Company, focusing on Mubadala’s
Technology and Industry portfolio. Her responsibilities included building investment/entry strategy,
business development, value creation, post-acquisition asset management, and monetization.
During this time, Elham also served on the executive leadership team of Emirates Global Aluminium
and delivered a two-year post-merger integration program.
Elham’s international career also includes JPMorgan Investment Bank, where she was part of the
Global Diversified Industrials Team based in London, handling M&A transactions in chemicals,

metals and mining, and infrastructure.
As a non-executive Director, Elham has served on a number of international and national public and
private boards including Global Foundries, IHC, and Khalifa Fund. She is currently a Board Member
of Amanat Holdings and CMRC, and Vice Chairperson of Apex Holdings and Abu Dhabi University.
Elham holds an MSc from the School of Social Policy at the London School of Economics, and a
Bachelor of Business from the American University in Dubai. In April 2010, Elham became the first
Arab woman to ski to the North Pole.
Mr. Ahmed Al Kuttab
Board Member
Ahmed is a senior executive management professional with over 20 years of experience in financial
and strategic roles. Experienced in leading large complex projects and transforming business visions
into reality. Key skills include tying strategy to execution, P&L management, new markets expansion,
large scale restructuring, mentoring, and developing talent. He has been able to drive growth and
impactful transformations in diverse roles through a focused and positive approach.
In his current role, Ahmed is responsible for providing strategic guidance and leadership to facilitate
decision making for the ADNOC Group CEO and executive leadership team. He is tasked with
delivering on high impact CEO-directed projects that address critical subject matters of strategic and
tactical importance, and engaging ADNOC's stakeholders to foster long-lasting, mutually beneficial
business outcomes.
Earlier in his career, Ahmed served as Vice President, Corporate Excellence at GASCO, (JV
between ADNOC, Shell, Total and Partex). In addition to his executive career, Ahmed held a number
of directorships, including serving on boards of ADNOC Schools and International Media
Investments FZ LLC in Abu Dhabi. Currently, Ahmed is a Non-Executive Director of ADNOC
International, ADNOC Trading, ADNOC Logistics and Services, AiQ as well as Emirates
Development Bank.
Ahmed holds an MBA from the University of Oxford.
Mr. Waheed Al Zaaki
Board Member
Waheed is a senior military professional with over 38 years of expertise in leading managerial roles
across a number of major UAE government military bodies. Experienced in leading the development
of large-scale supply chain transformations and logistical strategies - and as a specialized military
procurement advisor - Waheed has served as an Officer for the UAE Air Force at ATCOM USA St.
Louis and is a retired Major General from the UAE GHQ/Ministry of Defense.
Working across some of the most sensitive areas of military procurement and logistics, his key skills
include a longstanding and proven ability to work under intense pressure, manage multiple highlevel tasks and assignments and negotiate with suppliers with a focus on value creation and high
service standards. He is adept at reviewing commercial and Foreign Military Sale (FMS) contracts
and agreements with a view to delivering value at scale and supply chain management strategies.
In his most recent role at GHQ, Waheed took responsibility for serving as the Director of General
Purchasing, where he acted as a strategic advisor and director on issues pertaining to military
logistics and purchasing. Before that, he served as the Head of the Maintenance Department of Jet
Ranger Training at UAE Air Force and Air Defense Air College. He also held the role of Head of the
Maintenance Department of AH-64A Helicopter Apache Combat Group (ACG) at UAE Air Force and
Air Defense, including Aviation Unit Maintenance (AVUM) and Aviation Intermediate Maintenance

(AVIM).
Earlier in his career, Waheed was stationed as a Liaison Officer for the UAE Air Force in St. Louis,
where he followed the APATCHI Project through to its final delivery at U.S. Army Aviation and Missile
Command. Prior to this, he served as the Head of the Maintenance Department at the UAE Air Force
Air College within the Jet Ranger (training helicopter) Training Unit. During this period, he also took
responsibility as the Secretary of the main Purchasing Committee at GHQ. His other experience
includes the creation of a comprehensive transformation project during his time as Head of the
Logistic Transformation Program Committee (Center of Excellence).
In addition to his executive career, Waheed has engaged in lifelong learning and development
courses, which include the Aircraft System Course from the Boeing Company, a variety of military
courses at the GHQ/Ministry of Defense, Six Sigma for Services (green belt and black belt) in the
USA, and training courses in governance, risk management and compliance. Additionally, he has
received Certificates of Appreciation from NATO for his participation in the Peace Operation in
Kosovo, from the General Secretary of the GCC/UAE Ministry of Defense for his participation in the
liberation of Kuwait; and a Certificate of Appreciation from the GHQ/Ministry of Defense and all Unit
Commands.
Waheed holds a master’s degree with a Major in Military Science from the UAE Joint Command and
Staff College, in addition to a Bachelor of Science in Aerospace Engineering from Northrop
University in the USA.
Senior Management
In addition to the members of the Board of Directors, the day-to-day management of our
operations is conducted by our senior management team, as follows:
Name

Year of birth

Position

Year of appointment

Mr. Hasan Al Hosani

1979

Chief Executive Officer

2022

Mr. Abdulla Al Shamsi

1978

Chief Operating Officer

2022

Dr. Fan Zhu

1987

Chief Technology Officer

2022

Mr. Renyl Rauf

1983

Chief Financial Officer

2022

The management expertise and experience of each of the senior management team is set out
below.
Mr. Hasan Al Hosani
Chief Executive Officer
Hasan Al Hosani is a technology and business leader with over 20 years of experience. As the CEO
of the Company, Hasan spearheads the development of the Group’s expansion into the Geospatial
AI domain. In keeping with Bayanat’s ambitious business strategy, he oversees product and service
portfolio performance whilst unlocking compelling opportunities in high-growth attractive markets.
Prior to joining the Group, Hasan was a key contributor to G42’s strategic growth, working with the
merger and acquisition team, where he played an instrumental role in the Bayanat’s transition from
EDIC to G42.
In 2016, Hasan co-founded SECUIRA, delivering cutting-edge technology solutions to both the
public and the private sectors, and marketing and consulting services to international firms looking

to enter the UAE market for Smart Cities, AI, and Big Data. Four years later, SECURIA had achieved
a clear market leadership position, becoming one of the most respected and sought-after security
consultation firms in the GCC region.
Previously, Hasan was a founding member of the Abu Dhabi Monitoring and Control Center
(ADMCC), a national security firm providing management and regulation of the UAE’s monitoring
and control systems, and critical analysis of data. During his tenure with ADMCC, he served as a
Member of the MCC Executive Committee, and Head of the MCC Standards and Practices
Committee. Hasan also served in various leadership positions with Advanced Integrated Systems
(AIS/ATS), where he oversaw the successful deployment of Abu Dhabi’s multi-billion dirham Smart
City Solution.
Hasan holds a Master’s degree in Business Administration, and Bachelor of Science in Electrical /
Electronic Engineering, and is currently working towards his PhD.
Mr. Abdulla Al Shamsi
Chief Operating Officer
Abdulla Al Shamsi brings more than 20 years of leadership experience to the role of COO of the
Company. He is tasked with increasing Bayanat’s share in the rapidly growing Geospatial and
Artificial Intelligence markets, whilst maintaining a lean and efficient operation.
Highly adept at enacting effective operational and financial procedures, Abdulla has extensive
experience with some of the UAE’s most prominent governmental entities in the Oil and Gas, Design
and Construction, and Project Management domains.
Prior to joining the Group in 2022, Abdulla spent 5 years in Executive level positions at Abu Dhabi
General Services PJSC (Musanada), where he oversaw the pre and post award process for projects
worth over AED 10 billion on an annual basis. Upon joining the Group in 2017, he was tasked with
a major overhaul of the Procurement Division, with a goal to improve efficiencies, and reduce
liabilities and costs.
Through the adaptation of best international practices, and streamlining automated processes,
Abdulla achieved an average saving of more than AED 0.5 Billion annually on direct and indirect
costs. During his tenure at Musanada, he also served as a member of the Company’s Executive
Committee as well as the Human Resource Committee.
From 2000 to 2017, Abdulla rose through the ranks at Abu Dhabi Gas Liquefaction Co. Limited
(ADGAS), an ADNOC company, where he was responsible for various procurement, support, and
logistics services. During his tenure, Abdulla played a key role in the continued development of
strategic supplier relationships, and managed and aligned business services with the annual shut
down of the Gas plant. He was decorated with a key award by ADNOC HSE for the various initiatives
he undertook in sustainability and green procurement.
Abdulla holds a Master of Science in Management from the UKs University of Wales and a Bachelor
of Science in Industrial Engineering.
Dr. Fan Zhu
Chief Technology Officer
Dr. Fan Zhu joined the Group as CTO in June 2020, following his tenure as Director and a Lead
Scientist at the Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI) of G42. In his current role, Dr. Fan
plays a pivotal role in outlining the technological vision of the Group, as well as optimizing the
production workflow, and augmenting the product portfolio with state-of-the-art AI technology.
Dr. Fan’s responsibilities include the development and dissemination of technologies that contribute
to the revenue growth, as well as implementing products and services in response to specific client

requirements. He leads the Group’s momentum in AI, cloud solutions, digital transformation, is
deeply involved in the Group’s strategy development, operations, and the overall execution of the
Company’s strategic partnerships.
Prior to joining the Group, Dr. Fan was a founding member of the Inception Institute of Artificial
Intelligence (IIAI), where he led the R&D team building AI products and solutions across a broad
range of areas, including geographic information, public safety, climate & environment, and
healthcare, among others.
Several representative products incubated within his team include Geogenius AI platform, GoMap
navigation map and Digital Twin platform. Dr. Fan also served as a Postdoctoral Research fellow at
the esteemed New York University Abu Dhabi.
Dr. Fan is a renowned expert in AI having authored/co-authored over 100 papers for top AI
conferences and journals, and currently holds five US patents. Dr. Fan holds a Bachelor of Science
in Telecommunication, Master of Science in Electrical Engineering, and a PhD in Computer Vision,
and was a recipient of the highly competitive National Outstanding Overseas Students of China
Award in 2014.
Mr. Renyl Rauf
Chief Financial Officer
A senior Finance and Transformation professional, Renyl brings 20 years of global experience to
the role of CFO the Company. Renyl has extensive experience in Strategy, Finance, Corporate
Governance, Corporate Restructuring, M&A and post-merger integration programs, and was
responsible for the integration of acquired businesses in Fortune 500 category and the integration
of a portfolio of USD 5 Billion in assets. At the Group, he leads the Company’s financial operations
and strategy, and manages the financial performance of the Company.
Prior to joining the Group, Renyl held the role of VP-Group Finance at G42 responsible for Finance
and Procurement. During his tenure, Renyl led a number of strategic initiatives and acquisitions
while supporting the business grow its top line and margins in significant multiples on an annual
basis.
Previously, Renyl held the role of Senior VP – Finance and Transformation for Jet Airways where
he was responsible for Business Transformation, Financial Planning and Reporting, Financial
Control, Aircraft Acquisition and Leasing, Procurement, Property & Facilities and Business
development (M&A) which included developing and executing strategies for further equity
investment and turnaround of the company.
Renyl spent 10 years with Etihad Airways in various senior Finance roles. During his tenure, Renyl
was responsible for the Group Transformation Office, tracking in excess of USD 1Bn spread over
700+ revenue, process, and cost initiatives across the business.
A Certified Public Accountant (CPA), and Fellow Chartered Account (FCA), Renyl also holds a
Bachelor of Commerce degree.
Bayanat’s Organization Chart
Please refer to Annex 4.
Employment positions of senior executives in the Company’s subsidiaries and other public
joint stock companies
The Company’s senior executives are also part of the executive management of Bayanat. The
Company’s senior executives do not hold any employment positions in other public joint stock

companies.
Employment positions of members of the board of directors in the Company’s subsidiaries
and other public joint stock companies
The members of the Board of Directors of the Company do not hold any employment positions in
the Company’s subsidiaries or other public joint stock companies.
Conditions of eligibility, election, removal and proposed names of the Company’s first
Board formation
Board members will be elected by the shareholders in a general meeting. The Board of Directors
was appointed by G42 for a period of 3 years and may be reelected by the Shareholders at the third annual
General Assembly of the Shareholders.
If a position becomes vacant during the term of the Board, then a replacement may be appointed in
accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association. Any such replacement
shall serve the remaining term of the director who vacated her or his or her position.
Director’s competencies and responsibilities:
The principal duties of the Board are to provide the Company’s strategic leadership, to determine
the fundamental management policies of the Company and to oversee the performance of the
Company’s business. The Board is the principal decision-making body for all matters that are
significant to the Company, whether in terms of their strategic, financial or reputational implications.
The Board has final authority to decide on all issues save for those which are specifically reserved
to the general meeting of Shareholders by law or by the Company’s Articles of Association.
The key responsibilities of the Board include:


determining the Company’s strategy, budget and structure;



approving the fundamental policies of the Company;



implementing and overseeing appropriate financial reporting procedures, risk
management policies and other internal and financial controls;



proposing the issuance of new ordinary shares and any restructuring of the Company;



appointing executive management;



determining the remuneration policies of the Company and ensuring the independence of
Directors and that potential conflicts of interest are managed; and



calling Shareholder meetings and ensuring appropriate communication with Shareholders.

3.

Board Committees

The Board has established two permanent committees – an Audit and Risk Committee and a
Nomination and Remuneration Committee (each of which will be subject to the composition
requirements of the Governance Rules). If the need should arise, and subject to the Articles of
Association, the Board may set up additional committees as appropriate. In accordance with the
Governance Rules, the Chairperson is not permitted to be a member of either the Audit and Risk
Committee or the Nomination and Remuneration Committee.
Set forth below are the membership and mandates of each of the committees of the Board as of the

date of the Listing of the Company.

Audit and Risk Committee
The Audit and Risk Committee of the Company is composed of the following members:
1. Mr. Ahmed Al Kuttab, as chairman of the committee;
2. Ms. Elham Al Qasim, as member; and
3. Mr. Stephane Thomas, as member.
The Audit and Risk Committee assists the Board in discharging its responsibilities relating to
financial reporting, external and internal audits and controls, including reviewing and monitoring the
integrity of our financial statements, reviewing and monitoring the extent of the non-audit work
undertaken by external auditors, advising on the appointment of external auditors, overseeing the
relationship with our external auditors, reviewing the effectiveness of the external audit process,
and reviewing the effectiveness of our internal control review function. The ultimate responsibility
for reviewing and approving the annual report and accounts remains with the Board. The Audit and
Risk Committee will give due consideration to the applicable laws and regulations of the UAE, the
ADGM, the SCA and the ADX.
The Audit and Risk Committee charter requires that the Audit and Risk Committee must comprise
at least two members who are Non-Executive Directors and at least two of its members must be
independent Directors. In addition, at least one member is required to have practical audit and
accounting experience. The Audit Committee will be chaired by one of the independent members
and will include other members elected by the Board members from time to time. The Audit
Committee will meet not less than four times per year.
The Audit and Risk Committee will take appropriate steps to ensure that the Company’s external
auditors are independent of the Company as required by applicable law. We have obtained written
confirmation from our auditors that they comply with guidelines on independence issued by the
relevant accountancy and auditing bodies.

Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee of the Company is composed of the following
members:
1. Mr. Xiaoping Zhang, as chairman of the committee;
2. Mr. Waheed Al Zaaki, as member; and
3. Ms. Maymee Kurian, as member.
The Nomination and Remuneration Committee assists the Board in setting and overseeing the
nomination and remuneration policies in respect of the Board, any committees of the Board and
senior management. In such capacity, it is responsible for evaluating the hiring of the Company’s
executive management, evaluating the balance of skills, knowledge and experience of the Board
and committees of the Board and, in particular, monitoring the independent status of the
independent Directors. It is also responsible for periodically reviewing the Board’s structure and
identifying, where relevant, potential independent candidates to be appointed as Directors or
committee members as the need may arise. In addition, and subject to the Articles, the Nomination
and Remuneration Committee assists the Board in determining its responsibilities in relation to
remuneration, including making recommendations to the Board on the Company’s policy on
executive remuneration, setting the over-arching principles, parameters and governance framework
of our remuneration policy and determining the individual remuneration and benefits package of our
senior management.
The Nomination and Remuneration Committee must be comprised of at least two NonExecutive Directors, and at least two of the members must be independent, in each case within the

meaning of those terms in the Governance Rules. The chairperson of the Nomination and
Remuneration Committee must be chosen from amongst the independent committee members. The
members of the Nomination and Remuneration Committee will be appointed in accordance with the
Articles of Association. The Nomination and Remuneration Committee will meet at least once a year,
and otherwise from time to time based on the Company’s requirements.

4.

Articles of Association

The full text of the Articles of Association of the Company is annexed to the Prospectus.

5.

Legal matters

The following is a summary of the legal matters that will apply to the Company following its Listing.
The legal matters listed below must be read in light of the provisions of the Company’s Articles of
Association (which are set out in Annex 2 of this Prospectus).



Articles of Association
The Company’s Articles of Association and the Companies Regulations describe the rights
and obligations associated with the ownership of the Shares in detail.



Attending General Meeting and voting rights
Each Shareholder shall have the right to attend the General Meeting and shall have a
number of votes equal to the number of their Shares (other than in relation to the election
of directors, where Shareholders shall have an additional number of votes in accordance
with the cumulative voting system set out in the Articles).



Share register
Upon listing on the ADX, the Shares will be dematerialized and the share register will be
maintained by the ADX.



Financial information
A Shareholder is entitled to request a copy of the annual audited financial statements of
the Company.



Financial year
The financial year of the Company will start on the 1st of January and end on 31st of
December of each year.



Dividends and liquidation proceeds
The Company shall pay dividends on Shares in compliance with the relevant laws and
regulations applicable to the Company. Shareholders shall have the sole right to the
distributable profits due on those Shares. In the event of liquidation of the Company, each
Shareholder shall be entitled to a part of the Company’s assets in accordance with the
Company’s Articles of Association and applicable law and regulation in the ADGM.



General Meeting
An annual general meeting shall be held in accordance with the Companies Regulations,
at such place or places (including electronic platforms), date and time as may be decided
by the Directors.

The Directors may, whenever they think fit, call a general meeting. The Directors are required
to call a general meeting once the Company has received requests from its Shareholders to
do so in accordance with the Companies Regulations. The Directors shall determine
whether a general meeting is to be held as a physical general meeting or an electronic
general meeting.
Notice of general meetings shall include all information required to be included under the
Companies Regulations and shall be given to all members other than those members who
are not entitled to receive such notices from the Company under the provisions of the
Articles.
No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum is present at the
time when the meeting proceeds to business.



Liability of the Board
The members of the Board owe general duties to the Company in accordance with the
Companies Regulations (including exercising reasonable care, skill and diligence and
acting to promote the success of the Company). The Company may bring a claim against
any member of the Board in breach of its directors’ duties, with available remedies varying
depending on the severity of the breach but may include damages, injunctive relief and other
remedies.
Subject to the prior permission of the ADGM court, an eligible shareholder may
independently initiate proceedings against any member of the Board if the Company fails
to do so in respect of a cause of action arising from an actual or proposed act or omission
involving negligence, default, breach of duty or breach of trust by that member of the Board.
So far as may be permitted by the Companies Regulations, every Director, officer, senior
manager or alternate director (or former director, officer, senior manager or alternate
director) of the Company or of an associated company (as contemplated by section 278 of
the Companies Regulations) may be indemnified out of the Company’s assets against any
liability incurred by them in connection with any negligence, default, breach of duty or
breach of trust by them or any other liability incurred by them in the execution of their duties,
the exercise of their powers or otherwise in connection with their duties, powers or offices.



Appointment of the Chairperson and the Powers of the Chairperson
H.E. Tareq Abdul Rahim Al Hosani is the Chairperson of the Company and Mr. Xiaoping
Zhang is the Vice-Chairperson of the Company. The Chairperson chairs meetings of the
Board. The Vice- Chairperson shall chair meetings of the Board in the absence of the
Chairperson.



Supervision and Regulation
The Company is a public company limited by shares incorporated in the ADGM. The ADGM
is a financial free zone within the meaning of UAE Federal Law No. 8 of 2004 (the “Financial
Free Zones Law”) and was established pursuant to UAE Federal Decree No. 15 of 2013.
As a company incorporated in the ADGM, and in accordance with the Financial Free Zones
Law, the Company is not subject to UAE federal civil and commercial laws. In particular,
and without limitation, the Company is not subject to the provisions of the UAE Commercial
Companies Law nor a variety of other legislation which applies to companies incorporated
‘onshore’ in the UAE. Instead, the Company is governed by applicable laws and regulations
in the ADGM including the Companies Regulations.
In accordance with the ADGM legal framework applicable to public companies such as the

Company, its primary constitutional document is its Articles of Association. Apart from
various matters governed by the Companies Regulations and other ADGM legislation, the
principal corporate governance and disclosure and transparency rules applicable to the
Company are set out in the Companies Regulations, and in the Articles of Association and
related documents (such as charters, policies and procedures adopted by the Board of
Directors from time to time). See the section entitled “ Mechanism for adopting a
governance system in the Company”. The ADGM Board of Directors and, in certain
circumstances, the ADGM Registration Authority has the power and authority to investigate
violations of the Companies Regulations, including if it appears to it that there are
circumstances suggesting that an ADGM company’s affairs are being or have been
conducted in a manner which is unfairly prejudicial to some part of its members, and in
certain cases to refer such violations to ADGM courts. Shareholders in ADGM companies
may also directly seek injunctions from ADGM courts against acts in violation of the
Companies Regulations or constitutional documents and can seek to recover damages for
such violations from ADGM companies and their directors.
Pursuant to the ADX listing rules, ADX has the authority to approve and supervise the
governance rules applicable to financial free zone companies such as the Company that
list securities on ADX.
The corporate governance regime applicable to the Company is different from that
applicable to entities incorporated under the UAE Commercial Companies Law and
regulated by the SCA. Investors should familiarise themselves with applicable ADGM laws
and regulations, and the Articles of Association annexed to the Prospectus. Investors should
also note that the corporate governance regime applicable to the Company is not regulated
or enforced by the SCA.

6.

ADGM No Objection

The ADGM Registration Authority has issued a certificate of no objection to the Listing and the
Offering in accordance with Article (33) of SCA Decision No. (11) of 2016 concerning the Regulation
of Offering and Issuing Shares in Public Joint Stock Companies (as amended by the SCA Decision
No. 25/RM/2020)

7.

Independent Auditors

Deloitte and Touche (M.E) undertook the task of auditing the Company’s accounts for the duration
of the two years preceding the Offering.
Address: 11th Floor, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market Square, Al Mariyah Island, Abu
Dhabi, UAE. P.O. Box No. 990.
Phone Number: +971 (0)2 408 2424

8.

Details of any employee ownership scheme

The Company does not currently have any employee ownership scheme. The Company intends to
put in place an employee ownership scheme in the future in accordance with the applicable rules
and regulations.

Annex 1 – Financial Statements

Annex 2 – Articles of Association

Annex 3 –Lead Receiving Bank Branches

Branch name

1

2

3

4

Khubeirah

Sheikh Rashid Road
Branch

Business Park, Abu
Dhabi

FAB One Tower, Abu
Dhabi

Branch
Location-Area

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Abu Dhabi

Customer Timing

IPO Subscription Timings

08: am to 02:00 pm (Monday- Thursday);

8 am to 1 pm - Mon - Thurs.

08:00 am to 12:30 pm (Friday)

08:00 am to 12:00 pm (Friday)

08: am to 02:00 pm (Saturday)

08: am to 01:00 pm (Saturday)

08: am to 02:00 pm (Monday- Thursday);

8 am to 1 pm - Mon - Thurs.

08:00 am to 12:30 pm (Friday)

08:00 am to 12:00 pm (Friday)

08: am to 02:00 pm (Saturday)

08: am to 01:00 pm (Saturda)

08: am to 02:00 pm (Monday- Thursday);

8 am to 1 pm - Mon - Thurs.

08:00 am to 12:30 pm (Friday)

08:00 am to 12:00 pm (Friday)

08: am to 02:00 pm (Saturday)

08: am to 01:00 pm (Saturda)

08: am to 02:00 pm (Monday- Thursday);

8 am to 1 pm - Mon - Thurs.

08:00 am to 12:30 pm (Friday)

08:00 am to 12:00 pm (Friday)

08: am to 02:00 pm (Saturday)

08: am to 01:00 pm (Saturday)

Branch Address
Near Spinneys
Khalidya Street
Abu Dhabi
Airport Street –
Ramy Hotel
Building – Abu
Dhabi

Khalifa Park Al
Qurm

Intersection of
Shaikh Khalifa
street and
Baniyas street
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طرح أسهم شركة منطقة حرة لﻼكتتاب العام في دولة اﻹمارات العربية المتحدة فقط
نشرة اﻻكتتاب للطرح العام لﻸسهم في

شركة بيانات ايه اي بي ال سي
)شركة عامة محدودة باﻷسهم تأسست في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي(
)"الشركة"(

بتاريخ 15 :أكتوبر 2022
تمثل الوثيقة الماثلة نشرة اﻻكتتاب )"نشرة اﻻكتتاب"( ﻹصدار وطرح الشركة لعدد  571,428,572سه ًما من اﻷسهم العادية بقيمة اسمية
قدرها  0.027دوﻻر أمريكي )بما يعادل  0.10درهم إماراتي )عشرة فلسات(( لكل سهم )تمثل  %22.22من إجمالي اﻷسهم المصدرة في
الشركة( في تاريخ اﻹدراج )"أسهم الطرح"( في اكتتاب عام في دولة اﻹمارات العربية المتحدة )"دولة اﻹمارات"( فقط .وتحتفظ الشركة
بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة
اﻷوراق المالية والسلع اﻹماراتية )"هيئة اﻷوراق المالية والسلع" أو "الهيئة"( .وسيكون سعر الطرح ) (1.1درهم إماراتي )"سعر الطرح"(
وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح ) (628.571.429/2ستمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة واحد وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة
وعشرون درهم وفلسان .وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب اﻷصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح )"اﻹدراج"( في سوق
أبوظبي لﻸوراق المالية )"سوق أبوظبي لﻸوراق المالية"(.
باستثناء دولة اﻹمارات العربية المتحدة فقط ،لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة تسمح باﻻكتتاب العام في أسهم الطرح وفقًا لنشرة اﻻكتتاب
هذه أو حيازة نشرة اﻻكتتاب هذه أو تداولها أو توزيعها .وبنا ًء على ذلك ،ﻻ يجوز طرح أسهم الطرح أو بيعها ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
وﻻ يجوز توزيع أو نشر نشرة اﻻكتتاب هذه أو أي مواد أو إعﻼنات طرح أخرى أو أي وثيقة أو معلومات أخرى تتعلق بأسهم الطرح ،في أو
من أي دولة باستثناء اﻻمتثال ﻷي قواعد ولوائح معمول بها في الدولة ذات الصلة.
ﻻ تخضع الشركة للمرسوم بقانون اتحادي رقم  32لسنة  2021بشأن الشركات التجارية .وﻻ تتحمل الهيئة المسؤولية عن محتوى نشرة
اﻻكتتاب هذه أو المعلومات الواردة فيها .وتخضع الشركة لنظام سوق أبوظبي العالمي للشركات ) 2020بصيغته المعدلة( )"النظام
القانوني للشركات"( والقوانين واللوائح اﻷخرى المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي .وتتحمل سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي
مسؤولية اﻹشراف على جميع الشركات العامة التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتنظيمها ،بما في ذلك الشركة ،فيما يتعلق باﻻمتثال
للنظام القانوني للشركات.
ينطوي اﻻستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطر .ويجب على المكتتبين المحتملين قراءة قسم "مخاطر اﻻستثمار"
و"إشعار هام" ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي أخذها بعين اﻻعتبار قبل
اﻻكتتاب في أسهم الطرح.

فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح في  21اكتوبر  2022وتنتهي في  25اكتوبر.2022
إذا تم اﻻكتتاب في جميع أسهم الطرح وتخصيصها ولم تتم زيادة حجم الطرح ،فإن أسهم الطرح ستمثل  %22.22من إجمالي اﻷسهم العادية
المصدرة في رأس مال الشركة )"اﻷسهم"( في تاريخ اﻹدراج .وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة
اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة الهيئة .وقبل هذا الطرح ،لم يتم إدراج اﻷسهم في أي سوق مالية ولم
تكن هناك سوق عامة لﻸسهم .وبعد إغﻼق فترة الطرح وقبول اﻻكتتاب في اﻷسهم ،ستتقدم الشركة بطلب ﻹدراج أسهمها في سوق أبوظبي
لﻸوراق المالية.
تاريخ موافقة الهيئة على نشر نشرة اﻻكتتاب هذه 15 :أكتوبر 2022
تحتوي نشرة اﻻكتتاب هذه على البيانات التي تم تقديمها وفقًا لقواعد اﻹصدار واﻹفصاح الصادرة عن الهيئة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك ،ﻻ تشكل موافقة الهيئة على نشرة اﻻكتتاب تأييدًا لجدوى اﻻستثمار وﻻ توصية باﻻكتتاب في أسهم الطرح؛ وإنما تعني فقط أن نشرة
اﻻكتتاب هذه تحتوي على الحد اﻷدنى من المعلومات المطلوبة وفقًا للقواعد المعمول بها الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بنشرة اﻻكتتاب .وﻻ
تُعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في نشرة اﻻكتتاب هذه وﻻ تتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد
يتكبدها أي شخص نتيجة اﻻعتماد على نشرة اﻻكتتاب هذه أو أي جزءٍ منها .ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة ،بالتكافل والتضامن،
المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة اﻻكتتاب هذه ،ويؤكدون ،بقدر معرفتهم واعتقادهم ،ورهنًا بإجراء
العناية الواجبة وبعد إجراء الدراسات الممكنة ،أنه ﻻ توجد أي حقائق أخرى أو معلومات جوهرية ،لم يتم تضمينها في نشرة اﻻكتتاب هذه،
من شأنها أن تجعل أي بيان وارد فيها مضلﻼً للمكتتبين أو يؤثر على قرارهم باﻻستثمار.
طريقة بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام:
يبلغ عدد أسهم الطرح ) (571,428,572خمسمائة واحد وسبعون مليونا ً وأربعمائة ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة اثنان وسبعون سه ًما
ستطرحها الشركة في طرح عام بهدف زيادة رأس مال الشركة وفقا ً للسعر المحدد بالنشرة  .وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم
الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة الهيئة.
يلتزم بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي بر ّد مبالغ اﻻكتتاب الزائدة المستلمة من المكتتبين للطرح وأي أرباح مستحقة على هذه المبالغ اعتبارا ً من
اليوم التالي لغلق باب اﻻكتتاب حتى قبل يوم واحد من رد المبالغ للمكتتبين ،شريطة أن يتم ردّها في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ
تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الناجحين.
وﻻ يجوز للمؤسسين سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خﻼل شركاته التابعة ،اﻻكتتاب في أسهم الطرح.
مستشار اﻹدراج
تم تعيين شركة بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ لتكون مستشار اﻹدراج للشركة )وفقًا لمتطلبات هذا الدور كما هو موضح في
شهرا من تاريخ اﻹدراج.
المادة  (14)(2)33من نظام الطرح( لمدة اثني عشر )(12
ً
ترد قائمة بالتعريفات واﻻختصارات اﻹضافية في قسم "التعريفات واﻻختصارات" من نشرة اﻻكتتاب هذه.

أ.

المكتتبون في الشريحة اﻷولى

الطرح

خصصت الشركة ) (37.142.857سهم تمثل ) %6.5بالمائة( من أسهم الطرح ،للمكتتبين في الشريحة اﻷولى .ويتألف المكتتبون في
الشريحة اﻷولى من اﻷشخاص التالي وصفهم:
اﻷشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين ولديهم حساب مصرفي )باستثناء أي شخص مقيم في
الوﻻيات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون اﻷوراق المالية اﻷمريكي لعام  ،1933بصيغته المعدلة )" قانون اﻷوراق المالية اﻷمريكي"(.
صر بتقديم طلبات للحصول على أسهم الطرح وفقًا لﻺجراءات التي تطبقها بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيس والقوانين المعمول بها في هذا
يُسمح للقُ ﱠ
الصدد.
يجب أن يمتلك جميع المكتتبين من الشريحة اﻷولى رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.
إذا لم يتم اﻻكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة اﻷولى ،فستكون أسهم الطرح للشريحة اﻷولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين

من الشريحة الثانية ،أو بدﻻً من ذلك )بالتشاور مع الهيئة( يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.
يبلغ الحد اﻷدنى لحجم طلبات اﻻكتتاب في الشريحة اﻷولى  5,000درهم إماراتي مع أي طلبات إضافية بزيادات قدرها  1,000درهم
إماراتي.
وﻻ يوجد حد أقصى لحجم طلبات اﻻكتتاب في الشريحة اﻷولى.

ب.

المكتتبون في الشريحة الثانية

خصصت الشركة ) (534.285.715سهم تمثل ) (%93.5من أسهم الطرح ،للمكتتبين في الشريحة الثانية ،التي تقتصر على "المستثمرين
المحترفين" )على النحو المعرف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  13ر.م لسنة ) (2021بصيغته المعدلة من وقت ﻵخر( ،والتي
تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم على النحو التالي:





"المستثمرون المحترفون بطبيعتهم" وهذا يشمل:
أ.

الهيئات والمنظمات الدولية التي يكون أعضاؤها دوﻻً أو بنو ًكا مركزية أو سلطات نقدية وطنية.

ب.

أو الحكومات والمؤسسات الحكومية والهيئات اﻻستثمارية وغير اﻻستثمارية والشركات المملوكة لها بالكامل.

ج.

أو البنوك المركزية أو السلطات النقدية الوطنية في أي دولة أو وﻻية أو سلطة قانونية.

د.

أو مؤسسات سوق رأس المال المرخصة من جانب الهيئة أو الخاضعة للتنظيم من جانب سلطة إشرافية مثيلة للهيئة؛

ه.

أو المؤسسات المالية.

و.

ّ
المنظمة وصناديق اﻻستثمار المشتركة المحلية أو اﻷجنبية وشركات إدارة صناديق التقاعد
أو المؤسسات المالية
المنظمة وصناديق التقاعد المنظمة.

ز.

أو أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي اﻻستثمار في اﻷدوات المالية أو توريق اﻷصول أو المعامﻼت المالية.

ح.

أو أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبولها للتداول في أي سوق في دولة عضو في المنظمة الدولية لهيئات اﻷوراق
المالية )(IOSCO؛(.

ط.

شهرا الماضية ،أصوﻻً بقيمة  35,000,000درهم إماراتي؛ أو أكثر.
أو أمين العهدة ممن لديه ،خﻼل اﻻثني عشر
ً

ي.

المكاتب العائلية المرخصة التي لديها أصول بقيمة  15,000,000درهم إماراتي أو أكثر.

ك.

أو شركات المحاصة والمنشآت اﻷهلية التي لديها أو كان لديها ،في أي وقت خﻼل العامين الماضيين ،صافي أصول
بقيمة  25,000,000درهم إماراتي أو أكثر )باستثناء قروض الشركاء والمساهمين(.

ل.

أو أي هيئة اعتبارية تستوفي )في تاريخ آخر بيانات مالية لها( اختبار "مؤسسة أعمال كبيرة" ،إذا استوفت اثنين على
اﻷقل من المتطلبات التالية:
.1

اﻻحتفاظ بإجمالي أصول بقيمة  75,000,000درهم إماراتي أو أكثر )باستثناء اﻻلتزامات قصيرة وطويلة
اﻷجل(.

.2

أو تحقيق صافي إيرادات سنوية بقيمة  150,000,000درهم إماراتي أو أكثر.

.3

أو مجموع النقد واﻻستثمارات في ميزانيته العمومية أو مجموع حقوق ملكيته )مخصو ًما منه رأس المال
المساهم المدفوع( ﻻ يقل عن  7,000,000درهم إماراتي.

"المستثمرون المحترفون المقيّمون" وهذا يشمل:
أ.

الشخص الطبيعي الذي لديه صافي أصول ،باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي ،ﻻ تقل عن  4,000,000درهم إماراتي
)"صاحب الثروة الكبيرة"(؛

ب.

ج.

الشخص الطبيعي:
) (1

المعتمد من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة.

) (2

أو الموظف لدى جهة مرخصة أو مؤسسة مالية منظمة خﻼل العامين الماضيين.

) (3

أو الذي يتم تقييمه على أنه يتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق باﻻستثمارات ذات الصلة ومخاطرها
)بعد تقييم المﻼءمة(.

) (4

أو الذي تمثله جهة مرخصة من جانب الهيئة.

الشخص الطبيعي )"المشترك في الحساب"( الذي لديه حساب مشترك ﻹدارة اﻻستثمار مع صاحب ثروة كبيرة
)"صاحب الحساب الرئيسي"( ،شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:
) (1

أن يكون المشترك في الحساب أحد أفراد عائلة صاحب الحساب الرئيسي حتى الدرجة الثانية.

) (2

وأن يُستخدم الحساب ﻹدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشتركين معه.

) (3

وأن يتم الحصول على تأكيد كتابي من المشترك)أي المشترك في الحساب( يؤكد فيه أن قرارات اﻻستثمار
المتعلقة بحساب اﻻستثمار المشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من جانب صاحب الحساب الرئيسي.

د.

المنشآت ذات الغرض الخاص أو منشآت العهدة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة محفظة أصول استثمارية لصالح
أصحاب الثروات الكبيرة.

ه.

والشركة التي تفي بالمتطلبات التالية:
) (1

مجموع النقد واﻻستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق ملكيتها )مخصو ًما منه رأس المال
المساهم المدفوع( ﻻ يقل عن  4,000,000درهم إماراتي.

) (2

أو يتم تقييمها على أنها تتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق باﻻستثمارات ذات الصلة ومخاطرها )بعد
تقييم المﻼءمة(.

) (3

يكون لديها شخص مسيطر )على سبيل المثال :شخص يسيطر على غالبية اﻷسهم أو حقوق التصويت في
الشركة ذات الصلة أو يتمتع بالقدرة على تعيين أو إقالة غالبية مجلس إدارة الشركة ذات الصلة(.

) (4

أو شركة قابضة أو تابعة.

) (5

أو شريك في مشروع مشترك يستوفي تعريف المستثمر المحترف بطبيعته أو المستثمر المحترف المقيّم.

يجب أن يمتلك جميع المكتتبين من الشريحة الثانية رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.
إذا لم يتم اﻻكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل ،فسيتم سحب عملية الطرح.
يبلغ الحد اﻷدنى لحجم طلبات اﻻكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية  1,000,000درهم إماراتي.
وﻻ يوجد حد أقصى لحجم طلبات اﻻكتتاب في الشريحة الثانية.
يجب أن يحتفظ كل مكتتب برقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهﻼً لتقديم طلب الحصول
على أسهم الطرح.
تم الحصول على موافقة الهيئة على اﻹعﻼن عن نشرة اﻻكتتاب لبيع أسهم الطرح في اكتتاب عام بدولة اﻹمارات العربية المتحدة )خارج
سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي( .وبخﻼف سوق أبوظبي العالمي ،لم يتم تسجيل اﻷسهم لدى أي سلطة تنظيمية أخرى في
أي دولة أخرى.

وافقت الهيئة على نشر النسخة العربية من نشرة اﻻكتتاب هذه.

تم إصدار هذه النشرة بتاريخ  15أكتوبر 2022
هذه النشرة متاحة على الموقع اﻹلكتروني للشركة علىwww.bayanat.ai :

اسم وبيانات اﻻتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي
بنك أبوظبي اﻷول ش.م.ع
مبنى بنك أبوظبي اﻷول
مجمع خليفة لﻸعمال ،حي القرم
ص.ب 6316
أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة
ترد قائمة بفروع بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي في الملحق  3من هذه النشرة.

مدير اﻻكتتاب
بنك دبي اﻹسﻼمي ش.م.ع
مبنى المقر الرئيسي لبنك دبي اﻹسﻼمي
شارع المكتوم
الديرة
ص.ب 1080
دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة
الوسيط متلقي اﻻكتتاب
الدولية لﻸوراق المالية ذ.م.م
أبراج البطين ،سي  ،2الطابق 13
ص.ب 107077
أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لعملية الطرح
هادف وشركاؤه ذ.م.م
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إشعار هام
)يتعين على جميع المكتتبين قراءة هذا اﻹشعار بعناية(



تهدف هذه النشرة هذه إلى تزويد المكتتبين المحتملين بمعلومات من شأنها المساعدة في اتخاذ القرار بشأن اﻻكتتاب أو عدم اﻻكتتاب
في اسهم الطرح  .ويجب على المكتتبين المحتملين قراءة هذه الوثيقة بالكامل ،ومراجعة جميع البيانات والمعلومات الواردة فيها
وفحصها ودراستها بعناية ،قبل اتخاذ قرار باﻻكتتاب أو عدم اﻻكتتاب في اسهم الطرح )وعلى وجه الخصوص ،القسم ") 9مخاطر
اﻻستثمار"(( ،والقسم الثالث ") -اﻹفصاحات المالية"( وكذلك النظام اﻷساسي للشركة ،عند النظر في اﻻستثمار في الشركة.



عند اتخاذ قرار باﻻستثمار ،يجب على كل مكتتب محتمل اﻻعتماد على دراسته وتحليله الخاص للشركة واستفساره عنها وشروط
الطرح ،بما في ذلك اﻷسس الموضوعية والمخاطر المتضمنة ،ويجب عليه كذلك الحصول على أي مشورة ضرورية من مستشاريه
القانونيين والماليين فيما يتعلق باﻻستثمار .ينطوي اﻻستثمار في أسهم الطرح على مخاطر كبيرة .ويجب أﻻ يتقدم المكتتبون
المحتملون بطلبات الحصول على أسهم الطرح ما لم يكونوا قادرين على تحمل خسارة استثمارهم جزئيًا أو كليًا.



يُصرح لمستلمي هذه النشرة استخدامها فقط لغرض دراسة اﻻكتتاب في أسهم الطرح ،وﻻ يجوز لهم نسخها أو توزيعها ،كليًا أو
جزئيًا ،وﻻ يجوز لهم استخدام أي معلومات واردة فيها ﻷي غرض بخﻼف دراستها ﻻتخاذ القرار بشأن التقدم للحصول على أسهم
الطرح .ويوافق مستلمو هذه النشرة على الشروط السابقة بمجرد قبولهم استﻼم النشرة.



ينبغي أﻻ تُفسّر محتويات هذه النشرة على أنها تش ّكل مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.



وﻻ تخضع المعلومات الواردة في هذه النشرة للمراجعة أو اﻹضافة دون الحصول على موافقة الهيئة وإبﻼغ الجمهور بهذه
المراجعة أو اﻹضافة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين وفقًا للقواعد الصادرة عن الهيئة .وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء
الطرح في أي وقت ووفقًا لتقديرها الخاص بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.



أسهم الطرح المعروضة للبيع بموجب هذه النشرة مقدمة بغرض اﻻكتتاب في دولة اﻹمارات العربية المتحدة فقط .وﻻ تشكل هذه
النشرة أو تُعتبر جز ًءا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو اﻻكتتاب في أي أوراق مالية
بخﻼف أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو اﻻكتتاب في أسهم الطرح من جانب
أي شخص في أي دولة بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة )بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي(.



ﻻ يتم نشر هذه الوثيقة أو توزيعها ،ويجب عدم إرسالها أو نقلها ،في أو إلى أي دولة بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة )بما
في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي( .ولم يتم تسجيل أسهم الطرح لدى أي سلطة تنظيمية في أي دولة بخﻼف
الهيئة.



في حالة طرح أسهم الطرح في دولة أخرى ،تلتزم الشركة بطرح أسهم الطرح بطريقة متوافقة مع القوانين والقواعد المعمول بها
ومقبولة لدى السلطات المعنية في الدولة ذات الصلة.
ليس المقصود من هذه النشر أن تكون بمثابة ترويج مالي أو عرض أو بيع أو تسليم لﻸسهم أو اﻷوراق المالية اﻷخرى وفقًا لقواعد
اﻷسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية أو قانون اﻷسواق الصادر عن مركز دبي المالي العالمي أو بموجب قواعد
اﻷسواق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي.





لم تتم الموافقة على الطرح أو ترخيصه من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية أو سلطة دبي للخدمات المالية وﻻ يشكل عرضًا
لﻸوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي وفقًا لقواعد اﻷسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية أو في مركز دبي
المالي العالمي وفقًا لقانون اﻷسواق أو قواعد اﻷسواق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي.



وافقت الهيئة على نشر هذه النشرة .وﻻ تعتبر موافقة الهيئة على نشر هذه النشرة بمثابة إقرار أو موافقة على جدوى اﻻكتتاب وﻻ
توصية باﻻستثمار ،ولكنها تعني فقط أنه قد تم استيفاء الحد اﻷدنى من المتطلبات وفقًا لقواعد اﻹصدار واﻹفصاح عن المعلومات
على النحو المطبق على نشرة اﻻكتتاب والصادر عن الهيئة .وﻻ تتحمل الهيئة وسوق أبوظبي لﻸوراق المالية المسؤولية عن دقة
أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ،كما ﻻ تتحمﻼن المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة يتكبدها أي شخص
بسبب اﻻعتماد على هذه النشرة أو أي جزء منها.

وافقت الهيئة على نشر هذه النشرة بتاريخ  15أكتوبر .2022

عرض البيانات المالية والمعلومات اﻷخرى
المعلومات المالية التاريخية
تم تضمين البيانات المالية المدققة لشركة بيانات )الشركة التابعة( كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر 2020
)"البيانات المالية المدققة"( في نشرة اﻻكتتاب هذه .وقد تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية )"المعايير
الدولية ﻹعداد التقارير المالية"( على النحو الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية واﻷحكام المعمول بها من نظام سوق أبوظبي العالمي
للشركات .2020
اعتبارا من ولفترة اﻷشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر ) 2022بما في ذلك
كما تم تضمين البيانات المالية المنقحة غير المدققة لبيانات
ً
المعلومات المقارنة لﻸشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر ") (2021البيانات المالية المرحلية"( في هذه النشرة وقد تم إعدادها وفقًا لمتطلبات
المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،34التقارير المالية المرحلية".
عرض العملة
ما لم يُنص على خﻼف ذلك ،فإن جميع اﻹشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى:

•

"الدرهم اﻹماراتي" أو "الدرهم" هي إشارة إلى العملة الرسمية لدولة اﻹمارات العربية المتحدة.

•

و"الدوﻻر اﻷمريكي" أو "الدوﻻر" هي إشارة إلى العملة الرسمية للوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.

تم ربط قيمة الدرهم اﻹماراتي بالدوﻻر اﻷمريكي بمعدل  3.6725درهم إماراتي لكل دوﻻر أمريكي منذ عام  .1997وقد تم احتساب جميع
التحويﻼت بالدرهم اﻹماراتي/الدوﻻر اﻷمريكي في هذه النشرة بهذا المعدل.
التقريب
تم تقريب بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،بما في ذلك المعلومات المالية واﻹحصائية والتشغيلية .ونتيجة للتقريب ،فإن مجموع البيانات
الواردة في هذه الوثيقة قد يختلف قليﻼً عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات .وقد تم تقريب النسب المئوية في الجداول وبالتالي قد ﻻ تصل
في مجموعها إلى .%100

البيانات التطلعية
تحتوي هذه النشرة على بيانات تطلعية .وتهدف البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة إلى استعراض الرؤية المستقبلية كما هي في تاريخ
هذه النشرة .وتنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة ،ويقع العديد منها خارج سيطرة الشركة وتستند جميعها إلى
المعتقد ات والتوقعات الحالية بشأن اﻷحداث المستقبلية .وتُعرف تلك البيانات في بعض اﻷحيان باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "يعتقد" أو
"يتوقع" أو "يجوز" أو "سوف" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "يجب" أو "يُشكل مخاطرة" أو "ينوي" أو "يُق ِدّر" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ"
أو "يستمر" أو "يفترض" أو "لديه القدرة على" أو "يتكهن" أو صيغة النفي من هذه المصطلحات أو أي مشتقات لها أو مصطلحات مماثلة.
وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي ﻻ تمثل حقائق تاريخية .كما أنها تظهر في عدد من الفقرات في هذه الوثيقة وتتضمن بيانات تتعلق
بنوايا الشركة أ و معتقداتها أو توقعاتها الحالية فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بنتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات والنمو
واﻻستراتيجيات وسياسة توزيعات اﻷرباح والقطاعات التي تعمل فيها.
إن هذه البيانات التطلعية والبيانات اﻷخرى الواردة في هذه النشرة بشأن المسائل التي ﻻ تعتبر حقائق تاريخية كما في تاريخ هذه النشرة تشتمل
على مجموعة من التنبؤات .وﻻ يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج المستقبلية سيتم تحقيقها .وﻻ يوجد أي التزام أو تعهد بتحديث هذه
البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في اﻷحداث أو الظروف أو الحاﻻت التي تستند إليها هذه
البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا (1) :نتيجة لتغيير مهم فيما يتعلق بنقطة جوهرية في هذه النشرة؛ أو ) (2بموجب القوانين المعمول بها في
دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
قد تختلف اﻷحداث أو النتائج الفعلية اختﻼ ًفا جوهريًا بسبب المخاطر والشكوك التي تواجه الشركة .ويمكن أن تتسبب هذه المخاطر والشكوك
بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها في هذه البيانات التطلعية أو المصرح عنها أو المذكورة ضمنيًا
في اختﻼف النتائج الفعلية
ٍ
فيها .يُرجى الرجوع إلى القسم ") 9مخاطر اﻻستثمار"( لمزيد من المعلومات.

معلومات هامة
ﻻ تشكل هذه النشرة أو تُعتبر جز ًءا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو اﻻكتتاب في أي أوراق مالية
بخﻼف اﻷوراق المالية التي ترتبط بها أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو اﻻكتتاب في هذه اﻷوراق
المالية من جانب أي شخص في أي ظروف يكون فيه هذا الطرح أو الحث غير قانوني.
يُصرح لمستلمي هذه النشرة استخدامها فقط لغرض دراسة اﻻستثمار في أسهم الطرح ،وﻻ يجوز لهم نسخها أو توزيعها ،كليًا أو جزئيًا ،وﻻ
يجوز لهم استخدام أي معلومات واردة فيها ﻷي غرض بخﻼف دراسة اﻻستثمار في أسهم الطرح .ويوافق مستلمو ه ذه النشرة على الشروط
السابقة بمجرد قبولهم استﻼم النشرة .قبل اتخاذ أي قرار بشأن اﻻستثمار في أسهم الطرح ،يجب على المكتتبين المحتملين قراءة هذه النشرة
بالكامل )وعلى وجه الخصوص قسم "مخاطر اﻻستثمار"( وكذلك النظام اﻷساسي للشركة .عند اتخاذ قرار باﻻستثمار ،يجب على كل مكتتب
اﻻعتماد على دراسته وتحليله الخاص للشركة واستفساره عنها وشروط الطرح ،بما في ذلك اﻷسس الموضوعية والمخاطر المتضمنة.
ﻻ يُصرح ﻷي شخص بتقديم أي معلومات أو إقرار أو ضمان فيما يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح بخﻼف ما ورد في هذه النشرة ،وفي حالة
تقديم تلك المعلومات أو اﻹقرار أو الضمان ،يجب عدم اﻻعتماد على هذه المعلومات أو اﻹقرارات على أنها مصرح بها من جانب الشركة أو
اﻷطراف اﻷخرى المشاركة في عملية الطرح .ومن خﻼل تقديم طلب للحصول على أسهم الطرح ،يقر المكتتب بأنه ) (1لم يعتمد إﻻ على
المعلومات الواردة في هذه النشرة و) (2لم يتم التصريح بأي معلومات أخرى من جانب الشركة أو أي من اﻷطراف اﻷخرى المشاركة في
عملية الطرح أو أي من مستشاري الشركة )"المستشارون"(.
ﻻ يشكل محتوى الموقع اﻹلكتروني للشركة أو أي موقع إلكتروني آخر مشار إليه في نشرة اﻻكتتاب ،وﻻ محتوى أي موقع إلكتروني يمكن
الوصول إليه من خﻼل الروابط التشعبية الموجودة على أي من هذه المواقع اﻹلكترونية ،جز ًءا من هذه النشرة أو يُعد مض ّمنًا فيها ،وﻻ تتحمل
أو تقبل الشركة أو أي من اﻷطراف اﻷخرى المشاركة في عملية الطرح أو المستشارون أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع اﻹلكترونية.
ﻻ يقبل أي من الشركة أو اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير اﻻكتتاب أو المستشارين تح ّمل أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي
معلومات صادرة عن الصحافة أو وسائل اﻹعﻼم اﻷخرى ،وﻻ عن عدالة أو مﻼءمة أي توقعات أو رؤى أو آراء تُعبر عنها الصحافة أو
وسائل اﻹعﻼم اﻷخرى فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح .وﻻ تقدم أي من الشركة أو اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح أو
مدير اﻻكتتاب أو المستشارين أي إقرار بشأن مدى مﻼءمة أي من هذه المعلومات أو المنشورات أو دقتها أو اكتمالها أو موثوقيتها.
ﻻ تتعهد أو تضمن الشركة أو أي من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير اﻻكتتاب أو المستشارين اﻷداء المستقبلي للشركة أو أي
عائد على أي استثمار يتم إجراؤه بموجب هذه النشرة.
تُقدﱠم البيانات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ما لم يتم تحديد وقت سابق فيما يتعلق بها ويجب عدم تفسير نشر هذه النشرة )أو
أي إجراء يتم اتخاذه بموجبها( على أنه ينطوي على أي دﻻلة ضمنية على عدم وجود أي تغيير في حالة الشركة أو وقائعها أو شؤونها منذ
ذلك التاريخ.
لن تخضع هذه النشرة للتنقيح ،ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة .ولن تسري أي تعديﻼت عليها إﻻ بعد اﻹعﻼن عنها في
صحيفتين يوميتين يتم تداولهما في اﻹمارات العربية المتحدة .وتحتفظ الشركة بالحق ،بموافقة مسبقة من الهيئة ،في سحب نشرة اﻻكتتاب
وإلغاء عملية الطرح في أي وقت ووفق تقديرها المطلق .وفي حالة سحب عملية الطرح ،سيتم رد مبالغ اﻻكتتاب بالكامل إلى المكتتبين،
باﻹضافة إلى أي أرباح مستحقة .وﻻ يجوز ،تحت أي ظرف من الظروف ،اعتبار تسليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموجبها على أنه يفيد ضمنًا
اعتبارا من أي وقت ﻻحق.
أنه لم يكن هناك أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ هذه الوثيقة أو أن المعلومات الواردة فيها صحيحة
ً
مستشارا لﻺدراج )"مستشار اﻹدراج"( وتم تعيين بنك دبي اﻹسﻼمي ش.م.ع
تم تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع
ً
مديرا لﻼكتتاب )"مدير اﻻكتتاب"( وسيتولى إدارة إصدار أسهم الطرح وتسويقها والترويج لها والتنسيق مع الشركة والهيئة واﻷطراف اﻷخرى
ً
المشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بطرح أسهم الطرح في دولة اﻹمارات العربية المتحدة .كما تم تعيين بنك أبوظبي اﻷول باعتباره بنك
تلقي اﻻكتتاب الرئيسي )"بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي"( ،وبهذه الصفة ،يتحمل المسؤولية عن استﻼم مبالغ اﻻكتتاب المنصوص عليها في
نشرة اﻻكتتاب هذه وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في دولة اﻹمارات العربية المتحدة وداخلها وتم تعيين الدولية لﻸوراق المالية ذ.م.م
الوسيط متلقي اﻻكتتاب.
يتحمل كل طرف من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح المسؤولية عن مشاركته في عملية الطرح ،بما في ذلك أعضاء مجلس اﻹدارة،
فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في حدود نطاق عمل وخبرة كل طرف من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح.
يتصرف مدير اﻻكتتاب حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن يَعتبر أي شخص آخر )سوا ًء كان
مستل ًما لهذه الوثيقة أم ﻻ( عميﻼً ﻷي من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بالطرح .ويكون كل طرف من اﻷطراف المشاركة
في عملية الطرح مس ؤوﻻً ،بما في ذلك الشركة وأعضاء مجلس اﻹدارة ،فيما يتعلق باكتمال ودقة المعلومات الواردة في هذه النشرة ،في حدود
نطاق عمل وخبرة كل طرف من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح .وقد يكون مدير اﻻكتتاب واﻷطراف المشاركة في عملية الطرح قد
انخرطوا )بشكل مباشر أو من خﻼل الشركات التابعة لهم( في معامﻼت مع الشركة وقدموا لها خدمات مصرفية استثمارية واستشارات مالية

وخدمات أخرى حصلوا على رسوم عادية بشأنها .وﻻ تشكل أي معامﻼت سابقة بين مدير اﻻكتتاب واﻷطراف المشاركة في عملية الطرح
والشركة أي تضارب في المصالح بينهم.
يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة مسؤوليات بالتضامن والتكافل فيما يتعلق باكتمال محتويات نشرة اﻻكتتاب
هذه ودقتها والتحقق منها .ويقرّ ون بأنهم قد أجروا تحقيقات العناية الواجبة المناسبة وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة دقيقة وكاملة
وصحيحة من الناحية الوقائعية في تاريخ هذه النشرة وأنه ﻻ يوجد إغفال ﻷي معلومات من شأنها أن تجعل أي بيان في هذه نشرة مضلﻼً
بشكل جوهري.
تحتوي هذه النشرة على بيانات مقدمة وفقًا لقواعد اﻹصدار واﻹفصاح الصادرة عن الهيئة.
عند اتخاذ قرار باﻻستثمار ،يجب أن يعتمد كل مكتتب محتمل على دراسته وتحليله الخاص ،بعد مراجعة المعلومات الواردة في نشرة اﻻكتتاب
)بأكملها( التي قدمها أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة.
لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة من شأنه أن يسمح باﻻكتتاب العام أو بيع أسهم الطرح أو حيازة
هذه النشرة أو تداولها أو توزيعها أو أي مادة أخرى تتعلق بالشركة أو أسهم الطرح في أي دولة يلزم فيها اتخاذ إجراء لهذا الغرض .وﻻ يجوز
طرح أسهم الطرح أو بيعها ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،وﻻ يجوز توزيع أو نشر نشرة اﻻكتتاب هذه أو أي مواد أو إعﻼنات طرح أخرى
أو أي وثيقة أو معلومات أخرى تتعلق بأسهم الطرح ،في أو من أي دولة باستثناء اﻻمتثال ﻷي قواعد ولوائح معمول بها في أي دولة أخرى.
ويجب على اﻷشخاص الذين تقع هذه النشرة في حوزتهم اﻻطﻼع على جميع هذه القيود واﻻلتزام بها.
ﻻ تقبل الشركة أو أي من اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير اﻻكتتاب أو المستشارين تح ّمل أي مسؤولية عن أي انتهاك ﻷي من
هذه القيود المفروضة على البيع أو العرض للبيع أو الحث على شراء أسهم الطرح من جانب أي شخص ،سوا ًء كان مشتريًا محتمﻼً ﻷسهم
الطرح في أي دولة بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة )بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي( أم ﻻ ،وسوا ًء كان
هذا العرض أو الحث على الشراء قد تم شفهيًا أو كتابيًا ،بما في ذلك البريد اﻹلكتروني .وﻻ تقدم الشركة وﻻ اﻷطراف اﻷخرى المشاركة في
عملية الطرح وﻻ المستشارين )أو ممثليهم المعنيين( أي إقرار ﻷي مكتتب محتمل فيما يتعلق بقانونية التقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح
من جانب هذا المكتتب المحتمل بموجب القوانين السارية عليه.

التعريفات واﻻختصارات

دائرة التنمية اﻻقتصادية

دائرة التنمية اﻻقتصادية بأبوظبي.

سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي.

البيانات المالية المدققة

البيانات المالية المدققة لشركة بيانات للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر
 2020والمدرجة في الملحق .1

سوق أبوظبي لﻸوراق المالية

سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.

درهم أو درهم إماراتي

العملة الرسمية لدولة اﻹمارات العربية المتحدة.

النظام اﻷساسي أو النظام

النظام اﻷساسي للشركة.

الهيئة أو هيئة اﻷوراق المالية والسلع

هيئة اﻷوراق المالية والسلع بدولة اﻹمارات العربية المتحدة.

المجلس أو مجلس اﻹدارة

مجلس إدارة الشركة.

بيانات أو شركة بيانات

شركة بيانات للخدمات المساحية – بيانات – ش.م.خ) .يتم تعديل اسم الشركة لبيانات جي آي
كيو ش.م.خ ،(.وهي شركة مساهمة خاصة تأسست في أبوظبي بدولة اﻹمارات العربية المتحدة
بترخيص تجاري رقم  CN-1139768صادر عن دائرة التنمية اﻻقتصادية بأبوظبي ومسجل
لدى وزارة اﻻقتصاد بموجب التسجيل رقم .368

تاريخ غلق باب اﻻكتتاب

 25اكتوبر2022

تاريخ فتح باب اﻹكتتاب

 21أكتوبر 2022

النظام القانوني للشركات

نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات ) 2020بصيغته المعدلة(

الشركة

شركة بيانات ايه اي بي ال سي  ،وهي شركة عامة محدودة باﻷسهم تأسست في سوق أبوظبي
العالمي وفقًا للنظام القانوني للشركات وتحمل رخصة تجارية رقم ).(000008474

كوفيد19-

فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19-وأي تطورات أو متغيرات منه.

سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية.

مركز دبي المالي العالمي

مركز دبي المالي العالمي.

أعضاء مجلس اﻹدارة

أعضاء مجلس اﻹدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين.

طلبات اﻻكتتاب اﻹلكتروني

الطلبات المقدمة إلكترونيًا عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر اﻹنترنت/الخدمات المصرفية
الهاتفية/الهاتف الجوال أو نظام تحويل اﻷموال وأجهزة الصراف اﻵلي.

أعضاء مجلس اﻹدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذيين.

البيانات المالية

يُقصد بها البيانات المالية المدققة والبيانات المالية المؤقتة المدرجة في الملحق .1

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

المكتتبون في الشريحة اﻷولى

المستثمرون )بما في ذلك اﻷشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات( غير المؤهلين
للمشاركة في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي
لﻸوراق المالية ولديهم حساب مصرفي )باستثناء أي شخص مقيم في الوﻻيات المتحدة(.

لوائح الخدمات المالية واﻷسواق

لوائح الخدمات المالية واﻷسواق.

سلطة تنظيم الخدمات المالية

سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

نظام التحويﻼت المالية

نظام التحويﻼت المالية لدى مصرف اﻹمارات العربية المتحدة المركزي.

جروب 42

جروب  42هولدنج ليمتد ،وهي شركة خاصة محدودة باﻷسهم تأسست في سوق
أبوظبي العالمي برقم تسجيل . 000001430

مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم اﻹمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين.

المجموعة أو نحن

الشركة وشركة بيانات.

المعايير الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية.

البيانات المالية المرحلية

البيانات المالية المرحلية ال ُمعدلة لشركة بيانات في النصف اﻷول من الربع الثالث من
عام  2022المنتهية في  30سبتمبر  2022على النحو المدرج في الملحق .1

اﻹدراج

قبول إدراج اﻷسهم للتداول في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية .وسيتم تداول اﻷسهم من
خﻼل سجل اﻷسهم لدى سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.

مستشار اﻹدراج

بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع

الوسيط متلقي اﻻكتتاب

الدولية لﻸوراق المالية ذ.م.م  ،.وهي الشركة التي تقوم باﻻكتتاب بالنيابة عن عمﻼئها.

شيك المدير

شيك مصرفي ُمعتمد من البنك المسحوب عليه المرخص بالدولة.

الحد اﻷقصى لﻼستثمار

لم يتم تعيين حد أقصى لﻼكتتاب في أسهم الطرح.

الحد اﻷدنى لﻼستثمار

تم تحديد الحد اﻷدنى لﻼكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة اﻷولى بمبلغ
 5,000درهم إماراتي ،مع إجراء أي استثمار إضافي بزيادات قدرها  1,000درهم
إماراتي على اﻷقل .وتم تحديد الحد اﻷدنى لﻼكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين في
الشريحة الثانية بمبلغ  1,000,000درهم إماراتي )انظر القسم "مبالغ اﻻكتتاب" في
القسم اﻷول من هذه النشرة للحصول على مزيد من التفاصيل(.

وزارة اﻻقتصاد

وزارة اﻻقتصاد اﻹماراتية.

رقم المستثمر الوطني

رقم مستثمر وطني موحد يجب على المكتتب الحصول عليه من سوق أبوظبي لﻸوراق
المالية ﻷغراض اﻻكتتاب.

أعضاء مجلس اﻹدارة غير التنفيذيين

أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين.

اﻷطراف المشاركة في عملية الطرح

الكيانات المدرجة في الصفحتين  6و 7من هذه النشرة.

فترة الطرح

يبدأ اﻻكتتاب بتاريخ  21اكتوبر  2022وينتهي بتاريخ  25أكتوبر 2022

سعر الطرح

 1.1درهم إماراتي

أسهم الطرح

 571,428,572سه ًما تصدرها الشركة في عملية اكتتاب عام .وتحتفظ الشركة بالحق
في تعديل حجم أسهم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص،
مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة الهيئة.

الطرح أو اﻻكتتاب العام

اﻻكتتاب العام في  571,428,572سه ًما )بما يمثل  %22.22من إجمالي اﻷسهم
المصدرة في الشركة في تاريخ اﻹدراج( تطرحها الشركة.
وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب
وفقًا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة الهيئة.

نظام الطرح

المستثمرون المحترفون

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ) 11ر.م( لسنة  2016بشأن النظام الخاص بإصدار
وطرح أسهم شركات المساهمة العامة ،بصيغته المعدلة.
المعرف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم
المستثمرون المحترفون )على النحو
ّ
/13ر.م لسنة ) (2021بصيغته المعدلة من وقت ﻵخر( ،والذي يتضمن على وجه
التحديد المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم على النحو اﻵتي:

"المستثمرون المحترفون بطبيعتهم" وهذا يشمل:
أ.

الهيئات والمنظمات الدولية التي يكون أعضاؤها دوﻻً أو بنو ًكا مركزية أو سلطات
نقدية وطنية.

ب .أو الحكومات والمؤسسات الحكومية والهيئات اﻻستثمارية وغير اﻻستثمارية
والشركات المملوكة لها بالكامل.
ج.

أو البنوك المركزية أو السلطات النقدية الوطنية في أي دولة أو وﻻية أو سلطة
قانونية.

د.

أو مؤسسات سوق رأس المال المرخصة من جانب الهيئة أو الخاضعة للتنظيم من
جانب سلطة إشرافية مثيلة للهيئة.

ه.

أو المؤسسات المالية.

و.

ّ
المنظمة وصناديق اﻻستثمار المشتركة المحلية أو اﻷجنبية
أو المؤسسات المالية
وشركات إدارة صناديق التقاعد المنظمة وصناديق التقاعد المنظمة.

ز.

أو أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي اﻻستثمار في اﻷدوات المالية أو توريق اﻷصول
أو المعامﻼت المالية.

ح.

أو أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبولها للتداول في أي سوق في دولة عضو في
المنظمة الدولية لهيئات اﻷوراق المالية ).(IOSCO

شهرا الماضية ،أصوﻻً بقيمة
ط .أو أمين العهدة ممن لديه ،خﻼل اﻻثني عشر
ً
 35,000,000درهم إماراتي أو أكثر.
ي.

المكاتب العائلية المرخصة التي لديها أصول بقيمة  15,000,000درهم
إماراتي أو أكثر.

ك .أو شركات المحاصة والمنشآت اﻷهلية التي لديها أو كان لديها ،في أي وقت خﻼل
العامين الماضيين ،صافي أصول بقيمة  25,000,000درهم إماراتي أو أكثر
)باستثناء قروض الشركاء والمساهمين(.
ل.

أو أي هيئة اعتبارية تستوفي )في تاريخ آخر بيانات مالية لها( اختبار "مؤسسة
أعمال كبيرة" ،إذا استوفت اثنين على اﻷقل من المتطلبات التالية:

) (1اﻻحتفاظ بإجمالي أصول بقيمة  75,000,000درهم إماراتي أو أكثر
)باستثناء اﻻلتزامات قصيرة وطويلة اﻷجل(.
) (2أو تحقيق صافي إيرادات سنوية بقيمة  150,000,000درهم إماراتي أو

أكثر.
) (3أو مجموع النقد واﻻستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق
ملكيتها )مخصو ًما منه رأس المال المساهم المدفوع( ﻻ يقل عن
 7,000,000درهم إماراتي.

"المستثمرون المحترفون المقيّمون" وهذا يشمل:
أ.

الشخص الطبيعي الذي لديه صافي أصول ،باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي ،ﻻ تقل
عن  4,000,000درهم إماراتي )"صاحب الثروة الكبيرة"(.

ب .الشخص الطبيعي:

) (1المعتمد من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة.
) (2أو الموظف لدى جهة مرخصة أو مؤسسة مالية منظمة خﻼل العامين
الماضيين.
) (3أو الذي يتم تقييمه على أنه يتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق
باﻻستثمارات ذات الصلة ومخاطرها )بعد تقييم المﻼءمة(.

) (4أو الذي تمثله جهة مرخصة من جانب الهيئة.
ج.

الشخص طبيعي )"المشترك في الحساب"( الذي لديه حساب مشترك ﻹدارة
اﻻستثمار مع صاحب ثروة كبيرة )"صاحب الحساب الرئيسي"( ،شريطة استيفاء
جميع الشروط التالية:
) (1أن يكون المشترك في الحساب أحد أفراد عائلة صاحب الحساب الرئيسي
حتى الدرجة الثانية.
) (2وأن يُستخدم الحساب ﻹدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي
والمشتركين معه.
) (3وأن يتم الحصول على تأكيد كتابي من المشترك في الحساب يؤكد فيه أن
قرارات اﻻستثمار المتعلقة بحساب اﻻستثمار المشترك يتم اتخاذها نيابة عنه
من جانب صاحب الحساب الرئيسي.

د.

المنشآت ذات الغرض الخاص أو منشآت العهدة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة
محفظة أصول استثمارية لصالح أصحاب الثروات الكبيرة.

ه.

الشركة التي تستوفي المتطلبات التالية:

) (1مجموع النقد واﻻستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق
ملكيتها )مخصو ًما منه رأس المال المدفوع( ﻻ يقل عن 4,000,000
درهم إماراتي.
) (2أو يتم تقييمها على أنها تتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق باﻻستثمارات
ذات الصلة ومخاطرها )بعد تقييم المﻼءمة(.
) (3أو يكون لديها شخص مسيطر )على سبيل المثال :شخص يسيطر على
غالبية اﻷسهم أو حقوق التصويت في الشركة ذات الصلة أو يتمتع بالقدرة
على تعيين أو إقالة غالبية مجلس إدارة الشركة ذات الصلة(.

) (4أو شركة قابضة أو تابعة.
) (5أو شريك في مشروع مشترك يستوفي تعريف المستثمر المحترف بطبيعته
أو المستثمر المحترف المقيّم.

أسهم الطرح للشريحة الثانية

جزء أسهم الطرح الذي سيتم طرحه على المكتتبين في الشريحة الثانية.

المكتتبون في الشريحة الثانية

المستثمرون المحترفون الذين يكتتبون في أسهم الطرح.

بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي اﻷول ش.م.ع

أسهم الطرح للشريحة اﻷولى

جزء أسهم الطرح الذي سيتم طرحه على المكتتبين في الشريحة اﻷولى.

المساهم

مالك أسهم في رأس مال الشركة.

اﻷسهم

اﻷسهم العادية للشركة بقيمة
 0.027دوﻻر أمريكي )بما يعادل  0.10درهم إماراتي للسهم الواحد(.

خدمة الرسائل القصيرة

خدمة الرسائل القصيرة.

المكتتب

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لﻼكتتاب في أسهم الطرح.

اﻹمارات العربية المتحدة أو الدولة أو اﻹمارات

دولة اﻹمارات العربية المتحدة.

المصرف المركزي

مصرف اﻹمارات العربية المتحدة المركزي.

الوﻻيات المتحدة أو أمريكا

الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،وأراضيها وممتلكاتها ،وأي وﻻية من الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية ،ومقاطعة كولومبيا.

ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة.

القسم اﻷول :شروط وأحكام اﻻكتتاب
التفاصيل الرئيسية ﻷسهم الطرح للجمهور



اسم الشركة :شركة بيانات ايه اي بي ال سي



رأس المال :لقد تم تحديد رأس المال للشركة كما في تاريخ هذه النشرة بمبلغ  54,458,815دوﻻر أمريكي )بما يعادل
 200,000,000درهم إماراتي( موزع على  2,000,000,000سهم مدفوع بالكامل ،بقيمة قدرها  0.027دوﻻر أمريكي )أي
تطور رأس المال" في هذه النشرة للحصول على مزي ٍد
ما يعادل  0.10درهم إماراتي( لكل سهم .يُرجى الرجوع إلى قسم "بيان ّ
من التفاصيل.



نسبة أسهم الطرح وعددها ونوعها 571,428,572 :سه ًما ،جميعها أسه ٌم عادية ،وجميع اﻷسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق
تصويت متساوية وتصنّف بالتساوي في جميع الحقوق واﻻلتزامات اﻷخرى ستشكل  %22.22من رأس مال الشركة المصدر
)تم حساب هذه النسبة استنادًا إلى مجموع عدد اﻷسهم في رأس المال كما في تاريخ اﻹدراج(.



سعر الطرح لكل سهم من أسهم الطرح 1.1 :درهم إماراتي



كيفية احتساب سعر الطرح

ت ّم التوصل إلى سعر الطرح طبقا ً لتقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد في الدولة طبقا ً لمنهجية صافي قيمة اﻷصول.



أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين لﻼكتتاب في أسهم الطرح:

-

أسهم الطرح للشريحة اﻷولى :سيتم طرح جزء من أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة اﻷولى كما هو موضح في
صفحة الغﻼف من هذه النشرة وقسم "التعريفات واﻻختصارات" من هذه النشرة .ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين في
الشريحة اﻷولى رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ورقم حساب مصرفي .يتم تخصيص )(%6.5
من أسهم الطرح ،بما يمثل ) (37.142.857سه ًما للمكتتبين في الشريحة اﻷولى .وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل
حجم أسهم الطرح للشريحة اﻷولى في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،رهنًا بموافقة الهيئة.
وستؤدي أي زيادة في حجم أسهم الطرح للشريحة اﻷولى إلى انخفاض مماثل في حجم أسهم الطرح للشريحة الثانية،
شريطة أﻻ تقل نسبة اﻻكتتاب للمكتتبين في الشريحة الثانية عن  %60من أسهم الطرح وأﻻ تتجاوز نسبة اﻻكتتاب
للمكتتبين في الشريحة اﻷولى  %40من أسهم الطرح.

-

أسهم الطرح للشريحة الثانية :سيتم طرح أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الثانية كما هو موضح في صفحة الغﻼف
من هذه النشرة وقسم "التعريفات واﻻختصارات" من هذه النشرة .ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين في الشريحة الثانية
رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي لﻸوراق المالية .يتم تخصيص ) (%93.5من أسهم الطرح ،بما يمثل
) (534.285.715سه ًما ،للمكتتبين في الشريحة الثانية.



يُحظر اﻻكتتاب العام في أسهم الطرح على النحو التالي :يُحظر اﻻكتتاب العام ﻷي مكتتب يكون استثماره مقيدًا بموجب قوانين
الدولة التي يقيم فيه المكتتب أو بموجب قوانين الدولة التي ينتمي إليها المكتتب .ويتحمل المكتتب مسؤولية تحديد ما إذا كان اكتتاب
المكتتب واﻻستثمار في أسهم الطرح يتوافق مع قوانين الدولة ذات الصلة.



الحد اﻷدنى لﻼستثمار :تم تحديد الحد اﻷدنى لﻼكتتاب في أسهم الطرح للشريحة اﻷولى بمبلغ  5,000درهم إماراتي ،مع إجراء
أي استثمار إضافي بزيادات قدرها  1,000درهم إماراتي .وتم تحديد الحد اﻷدنى لﻼكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بمبلغ
 1,000,000درهم إماراتي.



الحد اﻷقصى لﻼستثمار :لم يتم تعيين حد أقصى لﻼكتتاب في أسهم الطرح.



أسباب الطرح واستخدام عائدات الطرح
تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح ﻻستراتيجيتها الخمسية وتعزيز مكانة الشركة بصفتها جهة فاعلة رائدة
في حلول الذكاء اﻻصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول التنقل الذكي ،عبر المجاﻻت اﻷربعة التالية:
البحث والتطوير
اﻻستثمار في البحث والتطوير للتقنيات الواعدة عبر حلول الذكاء اﻻصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول
التنقل الذكية ،التي من شأنها تعزيز عروض الشركة.
النمو غير العضوي
اﻻستحواذ على الشركات وإطﻼق المشاريع المشتركة التي تعزز قدرات المجموعة وتتيح الوصول إلى اﻷسواق الدولية.
خطط التوسع
دعم خطط التوسع اﻹقليمية لدينا من خﻼل توفير اﻷموال للتوسع في تطوير اﻷعمال وتطوير المنتجات لعمﻼء محددين في الخارج.
التميز التشغيلي
استخدام أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء اﻻصطناعي لزيادة الكفاءة في جميع عمليات اﻷعمال.

يكون لمجلس اﻹدارة السلطة التقديرية لتخصيص عائدات الطرح عبر المجاﻻت المذكورة أعﻼه وفقًا للمتطلبات التشغيلية والتجارية للشركة
من وقت ﻵخر.
معلومات إضافية حول أسهم الطرح للشريحة اﻷولى

.1

طلبات اﻻكتتاب

يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ) (1في حالة تقديم طلب اﻻكتتاب من جانب شخص طبيعي ،باسمه الشخصي )ما لم يكن
يتصرف كممثل لمكتتب آخر ،ففي هذه الحالة يُقدّم طلب اﻻكتتاب باسم هذا المكتتب( أو ) (2في حالة تقديم طلب اكتتاب من جانب كيان
مؤسسي ،باسمه المؤسسي .وفي حالة تقديم المكتتب ﻷكثر من طلب باسمه الشخصي أو باسمه المؤسسي ،يحتفظ بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي
بالحق في استبعاد جميع أو بعض طلبات اﻻكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم طرح لهذا المكتتب.
يجب على المكتتبين إكمال جميع الحقول ذات الصلة في طلب اﻻكتتاب باﻹضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى بنك تلقي اﻻكتتاب
الرئيسي مع مبلغ اﻻكتتاب خﻼل فترة الطرح.
يجب أن يكون طلب اﻻكتتاب المكتمل واض ًحا ومقرو ًءا بالكامل .وإذا لم يكن اﻷمر كذلك ،يرف ض بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي قبول طلب
اﻻكتتاب من المكتتب حتى يستوفي اﻷخير جميع المعلومات أو الوثائق المطلوبة قبل إغﻼق باب اﻻكتتاب.
باﻻكتتاب في أسهم الطرح ،يُعتبر المكتتب قد وافق على النظام اﻷساسي للشركة وامتثل لجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية
للشركة .وتعتبر أي شروط ُمضافة إلى طلب اﻻكتتاب ﻻغية وباطلة .وﻻ يجوز قبول أي نسخ مصورة من طلب اﻻكتتاب .وﻻ ينبغي تعبئة
طلب اﻻكتتاب بالكامل إﻻ بعد مراجعة نشرة اﻻكتتاب والنظام اﻷساسي للشركة .بعد ذلك ،يجب تقديم طلب اﻻكتتاب إلى أي من فروع بنك
تلقي اﻻكتتاب الرئيسي المذكورة في هذه الوثيقة أو من خﻼل القنوات اﻹلكترونية )انظر "اﻻكتتاب اﻹلكتروني"(.
يجب على المكتتبين أو ممثليهم التأكيد على دقة المعلومات الواردة في الطلب في وجود ممثل البنك الذي تم فيه اﻻكتتاب .ويتم توقيع كل طلب
اكتتاب أو اعتماده بوضوح من جانب المكتتب أو ممثله.
يجوز لبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي رفض طلبات اﻻكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة اﻷولي ﻷي من اﻷسباب التالية:



إذا كان نموذج طلب اﻻكتتاب غير مكتمل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو الوثائق المقدمة )وﻻ يتحمل أي من
اﻷ طراف المشاركة في عملية الطرح المسؤولية عن عدم استﻼم حصة التخصيص من أسهم الطرح إذا لم يتم استكمال عنوان
المكتتب بشكل صحيح(.



أو إذا تم دفع المبلغ الوارد في طلب اﻻكتتاب باستخدام طريقة دفع غير مسموح بها.



أو إذا كان المبلغ الوارد في طلب اﻻكتتاب ﻻ يتوافق مع الحد اﻷدنى لﻼستثمار المطلوب أو الزيادات المحددة ﻷسهم الطرح
للشريحة اﻷولى.



أو إذا كان نموذج طلب اﻻكتتاب المكتمل غير واضح وغير مقروء بالكامل.



أو إذا تمت إعادة شيك المدير ﻷي سبب من اﻷسباب.



أو إذا كان رصيد الحساب المصرفي المذكور في نموذج طلب اﻻكتتاب غير كافٍ لدفع المبلغ المذكور في نموذج طلب اﻻكتتاب
أو كان بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي غير قادر على استخدام الرصيد لدفع مبلغ الطلب سوا ًء بسبب عدم تطابق التوقيع أو ﻷي أسباب
أخرى.



أو إذا لم تتم إتاحة رقم المستثمر الوطني لسوق أبوظبي لﻸوراق المالية أو إذا كان رقم المستثمر الوطني غير صحيح.



أو إذا ثبت أن طلب اﻻكتتاب ُمكرر )يخضع أي قبول لهذا الطلب المكرر لتقدير الشركة فقط(.



أو إذا تبين بخﻼف ذلك أن طلب اﻻكتتاب ﻻ يتوافق مع شروط الطرح.



باسم آخر بخﻼف اسمه الشخصي )ما لم يكن يتصرف كممثل
صا طبيعيًا وتبين أنه قد قدم طلب اﻻكتتاب ٍ
أو إذا كان المكتتب شخ ً
لمكتتب آخر(.



أو إذا لم يلتزم المكتتب بالقواعد المطبقة على أسهم الطرح للشريحة اﻷولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية.



أو إذا كان من الضروري بخﻼف ذلك رفض طلب اﻻكتتاب لضمان اﻻمتثال ﻷحكام النظام القانوني للشركات أو النظام اﻷساسي
أو هذه النشرة أو متطلبات الهيئة أو سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.



أو إذا فشل ﻷي سبب من اﻷسباب التحويل عبر قنوات نظام تحويل اﻷموال/السويفت/اﻹنترنت/الهاتف الجوال/جهاز الصراف
اﻵلي أو كانت المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة غير كافية لمعالجة طلب اﻻكتتاب.أو يجوز لبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي
رفض طلب اﻻكتتاب ﻷي من اﻷسباب المذكورة أعﻼه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح ،وﻻ يكون خاضعًا ﻷي التزام
بإبﻼغ المكتتبين قبل اﻹخطار بتخصيص اﻷسهم لهؤﻻء المكتتبين المرفوضين.

.2

الوثائق المرفقة بطلبات اﻻكتتاب

يقدم المكتتبون الوثائق التالية مع نماذج طلب اﻻكتتاب الخاصة بهم:
بالنسبة لﻸفراد من مواطني دولة اﻹمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني أي دولة أخرى:



أصل وصورة جواز سفر أو بطاقة هوية إماراتية سارية.



وفي حالة اختﻼف الموقِّع عن المكتتب:





التوكيل الموثّق حسب اﻷصول لهذا الموقّع أو صورة معتمدة من اﻷشخاص/الكيانات الخاضعة للتنظيم في دولة اﻹمارات،
مثل الكاتب العدل ،أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب اﻷصول في الدولة.



وجواز السفر اﻷصلي/بطاقة الهوية اﻹماراتية اﻷصلية للموقّع من أجل التحقق من التوقيع وصورة من جواز السفر
اﻷصلي/بطاقة الهوية اﻹماراتية.



وصورة من جواز السفر/بطاقة الهوية اﻹماراتية للمكتتب من أجل التحقق من التوقيع؛ أو

قاصر ،فسيتم تقديم ما يلي:
إذا كان ال ُموقِّع وصيًا على
ٍ



أصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية اﻹماراتية للوصي من أجل التحقق من التوقيع.



أصل وصورة جواز سفر القاصر.



وإذا كان الوصي معيّنًا من جانب المحكمة ،أصل وصورة سند الوصاية المصدق عليه من جانب المحكمة والسلطات
المختصة اﻷخرى )مثل الكاتب العدل(.

بالنسبة للهيئات اﻻعتبارية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وصناديق اﻻستثمار والشركات والمنشآت اﻷخرى:



الهيئات اﻻعتبارية المسجلة في دولة اﻹمارات:



أصل وصورة الترخيص التجاري أو السجل التجاري للتحقق منه أو صورة معتمدة من أحد اﻷشخاص/الهيئات التالية
الخاضعة للتنظيم في دولة اﻹمارات؛ الكاتب العدل أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب اﻷصول في الدولة.



تفوض الموقّع بالتوقيع نيابة عن المكتتب وكذلك تمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط واﻷحكام
وأصل وصورة الوثيقة التي ّ
المنصوص عليها في نشرة اﻻكتتاب وفي نموذج اﻻكتتاب.



وأصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية اﻹماراتية الخاصة بالموقّع.



الهيئات اﻻعتبارية اﻷجنبية :ستختلف الوثائق تب ًعا لطبيعة الهيئة اﻻعتبارية ومقرها .وبنا ًء على ذلك ،يُرجى الرجوع إلى بنك تلقي
اﻻكتتاب الرئيسي للحصول على قائمة بالوثائق المطلوبة.

.3

طريقة اﻻكتتاب وطريقة الدفع ﻷسهم الطرح للشريحة اﻷولى

يجب تقديم طلب اﻻكتتاب من جانب المكتتب إلى فروع بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي المدرجة في هذه النشرة مصحوبًا برقم المستثمر الوطني
لدى سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ورقم الحساب المصرفي للمكتتب ،باﻹضافة إلى دفع كامل المبلغ الذي يرغب في استخدامه لﻼكتتاب في
أسهم الطرح ،على أن يتم دفعه بإحدى الطرق التالية:



شيك المدير مسحوب على بنك مرخص ويعمل في اﻹمارات العربية المتحدة ،لصالح "بيانات ايه اي بي ال سي – الطرح العام
اﻷولي".



أو الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي.



أو عمليات اﻻكتتاب اﻹلكتروني )يُرجى الرجوع إلى قسم اﻻكتتاب اﻹلكتروني أدناه(.

يجب استكمال تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب في نموذج طلب اﻻكتتاب حتى إذا كان مبلغ الطلب سيتم دفعه عن طريق شيك المدير.
ﻻ يجوز لبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي دفع مبلغ اﻻكتتاب أو قبوله باستخدام أي من الطرق التالية:



نقدًا.



أو بشيكات )غير معتمدة(.



أو بأي طريقة دفع أخرى غير الطرق الواردة أعﻼه.

يُرجى الرجوع إلى الملحق  3لﻼطﻼع على الفروع المشاركة لدى بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي.
اﻻكتتاب اﻹلكتروني
قد يكون لدى بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي أيضًا قنوات إلكترونية خاصة به )أجهزة الصراف اﻵلي ،تطبيقات الخدمات المصرفية عبر اﻹنترنت،
تطبيقات الخدمات المصرفية الهاتفية ،وما إلى ذلك( متصلة بنظام اﻻكتتاب العام "اكتتاب" لدى سوق أبوظبي لﻸوراق المالية .وبتقديم طلب
اﻻكتتاب اﻹلكتروني ،يقبل العميل الذي يقدم الطلب شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتتب ويصرح بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي المعني بدفع
إجمالي مبلغ اﻻكتتاب عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويله إلى حساب الطرح لصالح "الطرح العام اﻷولي
لشركة بيانات ايه اي بي ال سي " ال ُمحتفَظ به في بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي ،على النحو المفصل في طلب اﻻكتتاب .يعتبر تقديم الطلب

اﻹلكتروني كافيًا ﻷغراض استيفاء متطلبات تحديد الهوية .وبنا ًء على ذلك ،لن تنطبق الوثائق الداعمة فيما يتعلق بالطلبات المنصوص عليها
في أي مكان آخر في نشرة اﻻكتتاب هذه على الطلبات اﻹلكترونية بموجب هذا القسم .ويقوم بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي الذي تم تقديم طلب
اﻻكتتاب اﻹلكتروني فيه بتنفيذ ومعالجة اﻹخطار بالتخصيص النهائي ﻷسهم الطرح واسترداد العائدات الخاصة بأسهم الطرح غير المخصصة
)إن ُوجدت( وأي ربح عليها بعد إغﻼق فترة الطرح وقبل إدراج اﻷسهم.
يمكن أيضًا استﻼم طلبات اﻻكتتاب من خﻼل نظام التحويﻼت المالية لدى مصرف اﻹمارات العربية المتحدة المركزي )"نظام التحويﻼت
المالية"( .وسيُطلب من المستثمر الذي يختار طريقة نظام التحويﻼت المالية تقديم رقم مستثمر وطني صالح خاص به لدى سوق أبوظبي
لﻸوراق المالية باﻹضافة إلى قيمة أسهم الطرح ال ُمكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

بنك أبوظبي اﻷول ش.م.ع  -اﻻكتتاب اﻹلكتروني
اﻻكتتاب في الطرح العام اﻷولي اﻹلكتروني لدى بنك أبوظبي اﻷول
 -1ادخل علىhttps://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription :
راجع "صفحة كيفية اﻻكتتاب" واتبع التعليمات وأرسل اﻻكتتابات في أسهم الطرح للشريحة اﻷولى لﻺماراتيين.
 -2تطبيق الخدمات المصرفية الهاتفية )لعميل بنك ابوظبي اﻷول(
في حالة وجود أي مشاكل أو الحاجة للدعم  ،يرجى اﻻتصال بمركز اتصال بنك أبوظبي اﻷول على +971-26161800
اﻻكتتاب عبر البوابة اﻹلكتروني لسوق أبوظبي لﻸوراق المالية:
للتقدم بالطلبات من خﻼل اﻻكتتاب عبر البوابة اﻹلكترونية لسوق أبوظبي لﻸوراق المالية:
يُرجى الدخول إلى -
للغة العربية – https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx
للغة اﻹنجليزية https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx -
التواريخ المهمة ذات الصلة بطرق دفع مبالغ اﻻكتتاب



ظهرا )منتصف اليوم( في  22اكتوبر.2022 ,
يجب إرسال مبالغ اﻻكتتاب المدفوعة عن طريق الشيكات بحلول الساعة 12
ً



ظهرا )منتصف اليوم(
يجب تقديم طلبات اﻻكتتاب المستلمة من خﻼل نظام التحويﻼت المالية والموقع اﻻلكتروني قبل الساعة 12
ً
في  24اكتوبر .2022

مبالغ اﻻكتتاب
يجب على المكتتبين في الشريحة اﻷولى تقديم الطلبات لشراء أسهم الطرح بمبلغ ﻻ يقل عن  5,000درهم إماراتي ،مع إجراء أي اكتتاب
يزيد عن  5,000درهم إماراتي بزيادات قدرها  1,000درهم إماراتي.
عملية اﻻكتتاب
يجب على المكتتبين إكمال نموذج الطلب ،مع تقديم جميع التفاصيل المطلوبة .ولن يكون المكتتبون الذين ﻻ يقدمون رقم المستثمر الوطني لدى
سوق أبوظبي لﻸوراق المالية والحساب المصرفي مؤهلين لﻼكتتاب ولن يتم تخصيص أي أسهم طرح لهم.
ﻻ يجوز للمكتتبين التقدم بطلب إﻻ للحصول على أسهم الطرح للشريحة اﻷولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية .وإذا قدّم شخص طلبًا في أكثر
من نوع من أسهم الطرح ،يجوز لبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي أو مدير اﻻكتتاب أو الوسيط متلقي اﻻكتتاب )حسب اﻻقتضاء( تجاهل أحد هذين
الطلبين أو كليهما.
إقرارا باﻻستﻼم يجب على المكتتب اﻻحتفاظ به حتى يتلقى إخطار
يُصدر بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي الذي يتم اﻻكتتاب من خﻼله للمكتتب
ً
التخصيص .وتعتبر النسخة الواحدة من طلب اﻻكتتاب بعد تقديمه وتوقيعه وختمه من جانب بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي إقرارا◌ً باستﻼم طلب
اﻻكتتاب .ويتضمن اﻻستﻼم بيانات المكتتب والعنوان والمبلغ المدفوع وتفاصيل طريقة الدفع وتاريخ اﻻستثمار .ويقدم اﻹقرار في حالة الطلبات
اﻹلكترونية من خﻼل الخدمات المصرفية عبر اﻹنترنت وأجهزة الصراف اﻵلي معلوما ٍ
ت أساسية عن الطلب مثل رقم المستثمر الوطني
والمبلغ والتاريخ وتفاصيل الحساب المصرفي للعميل.

وإذا لم تتم تعبئة عنوان المكتتب بشكل صحيح ،فلن تتحمل الشركة وبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي أي مسؤولية عن عدم استﻼم إخطار التخصيص
هذا.
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معلومات إضافية حول أسهم الطرح للشريحة الثانية

معايير اﻷهلية والحد اﻷدنى لمبلغ الطلب ،يُرجى الرجوع إلى القسم ذي الصلة
طريقة تقديم طلبات اﻻكتتاب والدفع
تقديم الطلبات من خﻼل الوسيط متلقي اﻻكتتاب ودفع اﻷموال:



يمكن للمستثمرين المحترفين تقديم الطلبات إلى الوسيط متلقي اﻻكتتاب باستخدام نموذج اﻻكتتاب أو الرابط الذي يرسله الوسيط
متلقي اﻻكتتاب.



يقوم الوسيط متلقي اﻻكتتاب بجمع الوثائق المرفقة بنماذج الطلب ورقم المستثمر الوطني واﻷموال من المستثمرين المحترفين
ومشاركة تفاصيل الطلبات مع بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي خﻼل فترة اﻻكتتاب.



س يتم تحديد التخص يص من جانب الش ركة وفقًا لس ياس ة التخص يص المنص وص عليها في هذه النش رة وإبﻼغ الوس يط متلقي
اﻻكتتاب بها.



يقوم الوسيط متلقي اﻻكتتاب بتحصيل اﻷموال ،حسب اﻻقتضاء ،من كل مستثمر محترف قدم طلبًا خﻼل فترة اﻻكتتاب.



بمجرد اﻻنتهاء من تخصيص اﻷسهم ،سيقوم الوسيط متلقي اﻻكتتاب بتحويل أموال رأس المال المخصصة إلى بنك تلقي اﻻكتتاب
الرئيسي دفعة واحدة

يقوم بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي بتأكيد استﻼم العائدات وتخصيص اﻷسهم وإصدارها لحسابات المكتتبين المحترفين.
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معلومات إضافية حول مسائل مختلفة

فترة الطرح
تبدأ في  21اكتوبر  2022وتنتهي في  25اكتوبر.2022
بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي
بنك أبوظبي اﻷول ش.م.ع
ترد قائمة بفروع بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي في الملحق  3من هذه النشرة.
عائدات الطرح ومصاريف اﻹصدار

تبلغ قيمة عائدات الطرح ) (628.571.429/2وسيتم تحويلها لحساب اﻻحتياطي للشركة.
ستقوم الشركة بتحمل كافة مصاريف إصدار أسهم الطرح.

طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات مختلفة من المكتتبين )بموجب نظام الطرح(
إذا تجاوز الحجم اﻹجمالي لطلبات اﻻكتتاب المستلمة عدد أسهم الطرح ،يقوم بنك تلقي اﻻكتتاب بتخصيص أسهم الطرح وفقًا لسياسة التخصيص
المحددة أدناه ويقوم برد مبالغ اﻻكتتاب الزائدة وأي أرباح مستحقة عليها إلى المكتتبين.
إخطار التخصيص
سيتم إرسال إخطار إلى المكتتبين المقبولين في الشريحة اﻷولى عن طريق خدمة الرسائل القصيرة للتأكيد مبدئيًا على قبول اﻻكتتاب وعدد
إخطار يوضح تخصيص اﻷسهم لكل مكتتب ،على أن يتم إرساله بالبريد المسجل إلى كل مكتتب.
اﻷسهم المطروحة المخصصة لهم .ويلي ذلك
ٌ

طريقة رد المبالغ الزائدة إلى المكتتبين
في موعد أقصاه  29اكتوبر ) 2022بحيث يكون ذلك في غضون خمسة ) (5أيام عمل من تاريخ غلق باب اﻻكتتاب في عملية الطرح( ،يتم
تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين ،وفي غضون خمسة ) (5أيام عمل من هذا التخصيص ،يتم ر ّد مبالغ اﻻكتتاب الزائدة ،وأي ربح ناتج عنها،
إلى المكتتبين الذين لم يحصلوا على أسهم الطرح ،ويتم رد مبالغ اﻻكتتاب وأي أرباح مستحقة ناتجة عنها إلى المكتتبين الذين تم رفض طلباتهم
ﻷي من اﻷسباب المذكورة أعﻼه .وتتم إعادة المبلغ الزائد وأي أرباح مستحقة عليه إلى حساب المكتتب نفسه الذي تم من خﻼله دفع مبلغ
الطلب اﻷصلي .وفي حالة دفع مبلغ اﻻكتتاب عن طريق شيك مدير ،تتم إعادة هذه المبالغ عن طريق إرسال شيك بقيمة هذه المبالغ إلى المكتتب
على العنوان المذكور في طلب اﻻكتتاب.
يتم رد الفرق ،إن ُوجد ،بين مبلغ اﻻكتتاب المقبول من جانب الشركة ومبلغ الطلب الذي دفعه ذلك المكتتب إلى هذا المكتتب وفقًا لشروط هذه
النشرة.
اﻻستفسارات والشكاوى
يجب على المكتتبين الراغبين في تقديم استفسار أو شكوى فيما يتعلق بأي طلبات أو تخصيص مرفوض أو استرداد اﻷموال الزائدة اﻻتصال
ببنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي الذي تم اﻻكتتاب من خﻼله ،وإذا تعذر التوصل إلى حل ،يجب على بنك تلقي اﻻكتتاب الرئيسي إحالة اﻷمر إلى
مدير عﻼقات المستثمرين .يجب أن يظل المكتتب على اطﻼع دائم بالحالة .وتظل عﻼقة المكتتب قائمة فقط مع الطرف الذي يتلقى طلب
اﻻكتتاب.
إدراج اﻷسهم وتداولها
بعد تخصيص أسهم الطرح ،ستقوم الشركة بإدراج جميع أسهمها في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية وفقًا لقواعد اﻹدراج والتداول المعمول بها
كما في تاريخ اﻹدراج  31اكتوبر  .2022ويتم التداول في اﻷسهم على أساس إلكتروني ،من خﻼل سجل اﻷسهم لدى سوق أبوظبي لﻸوراق
المالية ،ومن المتوقع أن يبدأ هذا التداول بعد اﻻنتهاء من التسجيل.
حقوق التصويت
تنتمي جميع اﻷسهم لنفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية وتصنف بالتساوي في جميع الحقوق واﻻلتزامات اﻷخرى .ويمنح كل سهم
مالكه الحق في اﻹدﻻء بصوت واحد على جميع قرارات المساهمين.
المخاطر
هناك بعض المخاطر الخاصة باﻻستثمار في هذا الطرح .وقد تمت مناقشة هذه المخاطر في قسم بعنوان "مخاطر اﻻستثمار" من هذه النشرة
ويجب أخذها في اﻻعتبار قبل اتخاذ قرار اﻻكتتاب في أسهم الطرح.
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الجدول الزمني لﻼكتتاب واﻹدراج

توضح التواريخ الواردة أدناه الجدول الزمني المتوقع للطرح .ومع ذلك ،تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من هذه التواريخ/اﻷوقات أو
تقصير أو تمديد الفترات الزمنية المحددة لدى الحصول على موافقة الهيئة ونشر هذا التغيير خﻼل فترة الطرح في الصحف اليومية.
الحدث
تاريخ بدء الطرح

التاريخ
 21أكتوبر 2022

)تستمر فترة الطرح لمدة أربعة أيام ،بما في ذلك أيام السبت ،ﻷغراض قبول طلبات
المكتتبين(.
تاريخ غلق باب اﻻكتتاب

 25أكتوبر 2022

اﻻستعداد لتخصيص اﻷسهم

26أكتوبر 2022

]تستمر مدة التخصيص لمدة  3أيام[
تأكيد خدمة الرس ائل القص يرة لجميع المكتتبين من الش ريحة اﻷولى المقبولين ،بدء ر ّد
فائض اﻻستثمار إلى المكتتبين

 29أكتوبر 2022

التاريخ المتوقع ﻹدراج اﻷسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية
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 31أكتوبر 2022

أسهم الطرح للشريحة اﻷولى وأسهم الطرح للشريحة الثانية

يتم تقسيم عملية طرح أسهم الطرح على النحو التالي:
أسهم الطرح للشريحة اﻷولى:
37.142.857سهم تمثل نسبة  %6.5من أسهم الطرح.
تحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم طرح الشريحة اﻷولى في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،رهنًا بموافقة الهيئة ،
شريطة أﻻ تقل نسبة اﻻكتتاب للمكتتبين في أسهم الطرح في الشريحة الثانية عن  %60من أسهم الطرح وأﻻ تتجاوز نسبة اﻻكتتاب للمكتتبين في
أسهم الطرح للشريحة اﻷولى  %40من أسهم الطرح إجماﻻً.

المكتتبون في الشريحة اﻷولى ،كما هو موضح في قسم "التعريفات واﻻختصارات" من هذه النشرة.
الحد اﻷدنى لحجم الطلب:

 5,000درهم إماراتي ،مع إجراء أي طلب إضافي بزيادات قدرها  1,000درهم
إماراتي.

الحد اﻷقصى لحجم الطلب:

ﻻ يوجد حد أقصى لحجم الطلب.

سياسة التخصيص:

سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة اﻷولى بالتناسب مع طلب اﻻكتتاب
الخاص بكل مكتتب .وسيتم تقليص حجم الطلبات على نفس اﻷساس إذا تم اﻻكتتاب بشكل
زائد في أسهم الطرح للشريحة اﻷولى .وسيتم تقريب أي استحقاقات كسرية ناتجة عن
التوزيع التناسبي ﻷسهم الطرح إلى أقرب عدد صحيح .ولذلك ،من الممكن أن يُخصﱠص
للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة اﻷولى عدد أسهم أقل من
عدد اﻷسهم المذكورة في طلب اﻻكتتاب الخاص بهم.

أسهم الطرح غير ال ُمكتتب فيها:

إذا لم يتم اﻻكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة اﻷولى ،فستكون أسهم الطرح
للشريحة اﻷولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية ،أو بدﻻً من ذلك
)بالتشاور مع الهيئة( يجوز للشركة تمديد تاريخ و /أو إغﻼق الطرح على مستوى الطلبات
المستلمة.

أسهم الطرح للشريحة الثانية:
 534.285.715سهم تمثل نسبة  %93.5من أسهم الطرح.
المكتتبون في الشريحة الثانية ،كما هو موضح في قسم "التعريفات واﻻختصارات" من هذه النشرة.
الحد اﻷدنى لحجم الطلب:

الحد اﻷدنى لحجم الطلب هو  1,000,000درهم إماراتي.

الحد اﻷقصى لحجم الطلب:

ﻻ يوجد حد أقصى لحجم الطلب.

سياسة التخصيص:

سيتم تخصيص أسهم الطرح للشريحة الثانية من جانب الشركة .ولذلك ،من الممكن أﻻ
يتم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة
صص لهم عدد أسهم أقل من عدد اﻷسهم المذكورة في طلب اﻻكتتاب
الثانية أو أن يُخ ﱠ
الخاص بهم.

التخصيص التقديري:

تحتفظ الشركة بالحق في تخصيص أسهم الطرح للشريحة الثانية بأي طريقة تراها ضرورية.

أسهم الطرح غير ال ُمكتتب فيها:

إذا لم يتم اﻻكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل ،فسيتم سحب عرض
الطرح .وفي حالة سحب عرض الطرح ،سيتم رد مبالغ اﻻكتتاب بالكامل إلى المكتتبين،
باﻹضافة إلى أي أرباح مستحقة.

الطلبات المتعددة
ﻻ يجوز للمكتتب التقدم بطلب إﻻ للحصول على أسهم الطرح للشريحة اﻷولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية .وإذا تقدّم المكتتب لﻼكتتاب في
أكثر من نوع من أسهم الطرح ،يجوز لبنك تلقي اﻻكتتاب ومدير اﻻكتتاب اعتبار أحد الطلبين أو كليهما غير صالح.
مﻼحظات هامة
سيتم إخطار المكتتبين في الشريحة اﻷولى بما إذا كانت طلبات اكتتابهم في أسهم الطرح قد تم قبولها من خﻼل خدمة الرسائل القصيرة.
عند إدراج اﻷسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ،سيتم تسجيل اﻷسهم على نظام إلكتروني على النحو المعمول به لدى سوق أبوظبي
لﻸوراق المالية .وستكون المعلومات الواردة في هذا النظام اﻹلكتروني ُم ِلزمة وغير قابلة لﻺلغاء ،ما لم يُنص على خﻼف ذلك في القواعد
واﻹجراءات المعمول بها التي تحكم سوق أبوظبي لﻸوراق المالية.
رهنًا بموافقة الهيئة ،تحتفظ الشركة بالحق في تغيير النسبة المئوية ﻷسهم الطرح ،التي سيتم توفيرها إما للمكتتبين في الشريحة اﻷولى أو
للمكتتبين في الشريحة الثانية.

القسم الثاني :التفاصيل الرئيسية للشركة
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نظرة عامة على الشركة
بيانات ايه اي بي ال سي

اسم الشركة:

شركة منطقة حرة عامة محدودة باﻷسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي
وفقًا للنظام القانوني للشركات
يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركة التابعة لها
بيانات جي أي كيو ش.م.خ )بيانات(.

اﻷهداف الرئيسية الشركة:
المقر الرئيسي:

 ،D14الطابق  ،11برج السراب  ،مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة
المارية ،أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة.

الفروع:

ﻻ يوجد

الشركات التابعة:

شركة بيانات جي آي كيو ش.م.خ )"بيانات"( .تمتلك الشركة  %99.99من
رأس مال أسهم شركة بيانات ،كما في تاريخ هذه النشرة.

تفاصيل السجل التجاري وتاريخ المشاركة في النشاط:

ترخيص رقم 000008474؛ تاريخ اﻹصدار 28 :سبتمبر 2022

مدة الشركة:

مدة مطلقة

السنة المالية:

 01يناير إلى  31ديسمبر

البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

بنك أبوظبي اﻷول ش.م.ع

تفاصيل أعضاء مجلس اﻹدارة الحاليين:
الجنسية

الصفة

تاريخ الميﻼد

اﻻسم
سعادة /طارق عبدالرحيم الحوسني

1974

دولة اﻹمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس اﻹدارة

السيد /شياوبينغ زانغ

1972

الصين

السيد /أحمد الكتاب

1977

دولة اﻹمارات العربية المتحدة .عضو مجلس إدارة
)عضو مستقل(

السيدة /إلهام القاسم

1982

دولة اﻹمارات العربية المتحدة .عضو مجلس إدارة
)عضو مستقل(

السيد /وحيد حسن الزاكي

1964

دولة اﻹمارات العربية المتحدة .عضو مجلس إدارة[
)عضو مستقل(

)عضو مستقل(
نائب الرئيس

ﻻ يشغل أي من أعضاء مجلس اﻹدارة عضوية مجلس إدارة أي من الشركات المساهمة بدولة اﻹمارات العربية المتحدة باستثناء:


سعادة /طارق الحوسني ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة ابوظبي للخدمات الصحية )صحة( ش.م.ع وشركة مطارات
أبوظبي ش.م.ع ) (ADACباﻹضافة الى عضوية مجلس إدارة شركة الياه لﻼتصاﻻت الفضائية ش.م.ع )الياه سات(
ومجموعة إيدج ش.م.ع.



السيدة /الهام القاسم ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس القابضة لﻼستثمار ش.م.ع وعضو مجلس إدارة امانات
القابضة ش.م.ع.



السيد /أحمد الكتاب ،عضو مجلس إدارة مصرف اﻻمارات للتنمية ش.م.ع

لم يصدر حكم إفﻼس أو أي إجراءات إفﻼس ضد أي عضو من أعضاء مجلس اﻹدارة أو أعضاء اﻹدارة العليا للشركة.
ملخص مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة وفريق اﻹدارة العليا
مؤخرا ،سيتم تحديد مكافآت مجلس اﻹدارة وفريق اﻹدارة العليا للشركة في مرحلة ﻻحقة ،وفقًا لقواعد
نظرا لتأسيس الشركة
ً
ً
الحوكمة والسياسات واﻹجراءات الداخلية للشركة.
تفاصيل الشركات التابعة للشركة
اعتبارا من تاريخ هذه النشرة  ،تمتلك الشركةُ شركةً تابعة واحدة على النحو التالي:
ً
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الشركة التابعة

المساهمون

رأس المال المساهم
)درهم إماراتي(

الملكية

بيانات جي آي كيو ش.م.خ

بيانات ايه اي بي ال سي

200,000,000

%99.99

وصف اﻷعمال:

يجب على المستثمرين قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع المعلومات اﻷكثر تفصي ً
ﻼ الواردة في موضع آخر من نشرة اﻻكتتاب هذه
بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها .وأينما هو منصوص عليه ،تم استخراج المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من البيانات
المالية.
نظرة عامة
واعتبارا من تاريخ نشرة اﻻكتتاب هذه،
يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركة العاملة التابعة لها )بيانات(.
ً
ﻻ تمتلك الشركة أي شركات تابعة بخﻼف شركة بيانات.
شركة بيانات ،وهي شركة مساهمة خاصة تأسست في أبوظبي بدولة اﻹمارات العربية المتحدة.
يبلغ إجمالي رأس مال أسهم شركة بيانات  200,000,000درهم إماراتي ،مقسمة إلى  200,000,000سهم بقيمة  1درهم
إماراتي لكل سهم .وتمتلك الشركة  199,999,971سه ًما في شركة بيانات بما يمثل  %99.99من رأس المال ال ُمصدر لشركة
بيانات .فيما يلي نظرة عامة على شركة بيانات وعملياتها والمسائل اﻷخرى ذات الصلة.
تأسست شركة بيانات بتاريخ  4فبراير  2008وركزت في البداية على أنظمة المعلومات الجغرافية )“نظم المعلومات الجغرافية”(.
وتوسعت شركة بيانات فيما بعد لتشمل التحليﻼت الجغرافية المكانية وتحليﻼت البيانات/الذكاء اﻻصطناعيُ ،معتمدةً على بياناتها
الموثوقة عالية الجودة لتوفير المنتجات والحلول للعمﻼء اﻷكثر تميزً ا.
أصبحت شركة بيانات شركة تابعة لشركة مبادلة في عام  2011وأصبحت في عام  2016قس ًما في شركة اﻹمارات للصناعات
العسكرية )"اﻹمارات للصناعات العسكرية"( .وفي عام  ،2020تم اﻻستحواذ على شركة بيانات من جانب جروب  ،42وهي
شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء اﻻصطناعي والحوسبة السحابية يقع مقرها في أبوظبي وتركز على استكشاف اﻹمكانات الكاملة
للذكاء اﻻصطناعي كأداةٍ لدفع التغيير عبر الصناعات والشركات .وقد أدى دمج الخبرات الجغرافية المكانية لشركة بيانات وقدرات
الذكاء اﻻصطناعي لجروب  42إلى إنشاء كفاءة تعاونية في الذكاء الجغرافي المكاني ).(GIQ
في البداية ،كا نت شركة بيانات شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتم تحويلها ﻻحقًا إلى شركة مساهمة خاصة تحت اسم شركة بيانات
للخدمات المساحية -بيانات ش.م.خ في أكتوبر  ،2022تم تغيير اسم الشركة إلى شركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ .وحاليًا ،يتم
تنظيم شركة بيانات بموجب عقد تأسيسها المعدّل وال ُمعاد صياغته والموثق من جانب الكاتب العدل في أبوظبي تحت رقم
) (2105009988بتاريخ  28أبريل ) 2021بصيغته المعدلة( وهي مرخصة من جانب دائرة التنمية اﻻقتصادية في أبوظبي
بترخيص تجاري رقم ) (CN-1139765ومسجلة لدى وزارة اﻻقتصاد اﻹماراتية بموجب شهادة التسجيل رقم )(368

اﻷنشطة المرخصة لشركة بيانات
شركة بيانات مرخصة للقيام اﻷنشطة التالية:

)أ(

تقديم خدمات تصنيف البيانات وتحليلها.

) ب(

جمع البيانات من مصدر واحد أو أكثر.

) ج(

تخزين البيانات واستعادتها.

) د(

تقديم خدمات الخرائط والرسم والنسخ.

) ه(

نشر الكتب.

) و(

تقديم خدمات الطباعة والكتابة وتصوير الوثائق.

) ز(

التصوير الجوي.

) ح(

توفير أنظمة تخطيط المسح والتصوير الجوي وإدارة المعلومات.

)ط(

طباعة الخرائط واﻷطلس.

)ي(

تصميم أنظمة وبرامج الكمبيوتر.

)ك (

قياس العمل والمساحة.

)ل(

تقديم خدمات شبكة تكنولوجيا المعلومات.

) م(

تقديم اﻻستشارات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر ومجال المعدات.

) ن(

إدارة المشاريع التكنولوجية.

)س(

تقديم اﻷبحاث واﻻستشارات في مجال الذكاء اﻻصطناعي الخاص باﻻبتكار.

)ع (

تقديم اﻻستشارات في مجال هندسة المسح البحري.

)ف(

رسم الخرائط الجغرافية.

)ص( تقديم خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
الموافقات التنظيمية
تشمل الموافقات التنظيمية الممنوحة لشركة بيانات ما يلي :الموافقة رقم UOA / 105/20 .الصادرة عن الهيئة العامة للطيران
المدني لتشغيل الطائرات بدون طيار في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ﻷغراض تجارية.

العمليات
تبدأ السنة المالية لشركة بيانات في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.
شركة بيانات هي شركة رائدة ومسؤولة في مجال الذكاء اﻻصطناعي ،وتعمل على تعزيز التقدم وتطوير الصناعات والفئات من
خﻼل توفير قدرات تنبؤية "لتحقيق الريادة المستقبلية " .تأسست شركة بيانات في اﻹمارات العربية المتحدة وأصبحت شري ًكا مفضﻼً
ﻷكثر من  45عا ًما ،وقد تطورت بيانات من شركة تخطيط ومسح تقليدي إلى شركة جمع المعلومات الجغرافية والمكانية التي تعمل
بالذكاء اﻻصطناعي وتوفر مزايا رائدة يمكنها إحداث تغيير في ُمجريات اﻷمور لعدد متزايد من القطاعات.
تلتزم شركة بيانات بالتكنولوجيا المسؤولة تجاه الكوكب والمجتمع ،وهي شركة رائدة عالميًا في اﻻبتكارات التكنولوجية عبر الصناعة
الجغرافية المكانية وتطبيقها في العمليات الذكية والتنقل الذكي .تقدم الشركة إلى العالم شراكات رائدة بين القطاع العام والخاص،
والتكامل الخارجي والداخلي ،والقوة التجارية ،وسرعة الوصول إلى السوق لتطوير منتجات وخدمات ثورية رائدة عالميًا تُم ّكن
من تحقيق قفزة كمية في تقدم البشرية.

تُ ّ
نظم شركة بيانات في  3أقسام أساسية:
قسم الذكاء الجغرافي المكاني

 .1نبذة عن القسم
يوفر قسم الذكاء الجغرافي المكاني بشركة بيانات حلو ً
ﻻ جغرافية مكانية شاملة مدعومة بالذكاء اﻻصطناعي لعدد متزايد من
القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل .ويُعد هذا القسم مركزً ا شامﻼً يتمتع بقدرات متميزة وفريدة في
الحصول على البيانات من على اﻷرض وحتى خارج الغﻼف الجوي باستخدام مجموعة من المصادر بما في ذلك اﻷقمار الصناعية
واﻷقمار الصناعية الزائفة عالية اﻻرتفاع ) .(HAPSوتؤدي قدراتها الفائقة في معالجة البيانات إلى تطوير منتجات ومخططات
طوبوغرافية وهيدروغرافية ومﻼحية جوية ،باﻹضافة إلى مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ووضع النماذج الخاصة بها
وتصورها وخدمات رسم الخرائط ،كما توفر الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء اﻻصطناعي الخاص بالذكاء الجغرافي المكاني ،كما
تقدم رؤي مستقبلية قائمة على البيانات ﻻتخاذ قرارات مستنيرة عبر سﻼمة اﻷصول واكتشاف وتتبع التغيير/الحركة وغيرها.

 .2نظرة عامة على السوق
يوفر الحجم والنمو الحاليين لسوق الخدمات الجغرافية المكانية لشركة بيانات أرضية صحية ﻻستمرار التوسع .ومن المتوقع أن
تنمو اﻷسواق العالمية واﻹماراتية بشكل كبير على مدى السنوات الست القادمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %14و %15على
التوالي.
يُعد نمو القطاع مدفوعًا إلى ح ٍد كبير بالتطورات في الذكاء اﻻصطناعي والبيانات الضخمة ،وهي المجاﻻت التي تحدد شركة بيانات.
تزامنًا مع اﻻنتقال التدريجي إلى مبادئ الصناعة  ،4.0هناك اعتماد متزايد على مسائل اﻻستخدام الجغرافي المكاني عبر جميع
الصناعات.
مجاﻻت النمو:
يتمتع السوق العالمي الجغرافي المكاني بوصول واسع عبر العديد من القطاعات اﻻقتصادية .سيكون أكبر عمﻼء الخدمات الجغرافية
المكانية على مدى السنوات الست القادمة هم القط اع العام ) 13مليار دوﻻر في عام  (2021والدفاع ) 12.7مليار دوﻻر( .ومن
المتوقع أن يكون لكﻼ السوقين معدل نمو سنوي مركب صحي يبلغ  %14و %15على التوالي) .المصدر :ستراتيجي آند(.
ومن بين العمﻼء المهيمنين النقل والقطاع العام والدفاع ،بما يمثل  %56من إجمالي السوق ،وهو ما يتماشى مع استراتيجية شركة
بيانات وجهود تطوير اﻷعمال التي تبذلها الشركة ،وسيكون النمو المستقبلي مدفوعًا بقوة من خﻼل استخدام خدمات البيانات الضخمة
الجغرافية المكانية )بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  ،(%33حيث تُعد شركة بيانات بالفعل بين الجهات الفاعلة والرائدة في هذا
القطاع) .المصدر :ستراتيجي آند(.

 .3اﻻستراتيجية
أ .تعزيز قدراتنا في الحصول على البيانات.
يمثل الوصول إلى البيانات الدقيقة وعالية الجودة أهمية مركزية لشركة بيانات .وعلى هذا النحو ،فإننا دائ ًما ما نبحث عن تقنيات
الحصول على البيانات عالية التقنية لتعزيز محفظة البيانات لدينا.

لقد نجحنا في تحقيق ذلك من خﻼل إنشاء وحدة رادار منفذ اصطناعي ) ،(SARونعمل حاليًا على إضافة قدرة الحصول على
بيانات طبقة اﻷوزون الستراتوسفيرية الخاصة بنا من اﻷقمار الصناعية الزائفة عالية اﻻرتفاع ).(HAPS
وإضاف ًة إلى قدرة اﻷقمار الصناعية الزائفة عالية اﻻرتفاع ،وهي تقنية ناشئة ﻻ يمكن إﻻ لعدد محدود من الدول الحصول عليها،
ستضع اﻹمارات العربية المتحدة في أفضل  10دول على اﻹطﻼق في اﻻستفادة من هذه التقنية ،وستسمح أيضًا لشركة بيانات
بإطﻼق نطاق جديد تما ًما من البيانات الجغرافية المكانية بمرونة غير مسبوقة وتحقيق الكفاءة في التكلفة.
ب .تحسين الحصول على البيانات ومعالجتها من خﻼل الذكاء اﻻصطناعي.
نعمل بنشاط على تطوير حلول الذكاء اﻻصطناعي ﻷتمتة العمليات التقليدية التي تستخدم العمالة الكثيرة المتعلقة بأنشطة الحصول
على البيانات ومعالجتها.
ونقوم بذلك من خﻼل اﻻستفادة من قدرات الذكاء اﻻصطناعي الداخلية لدينا والفهم الذي نتميز به ﻻ مثيل له لسلسلة القيمة الكاملة
للحصول على البيانات الجغرافية المكانية ومعالجتها ودمج البيانات.
وبصرف النظر عن تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والوقت ،ستعزز هذه الممارسة أيضًا من قدراتنا على دمج البيانات متعددة
المصادر.
ج .تطوير المنصة الجغرافية المكانية التجارية بشكل أكبر.
تُعد منصة بيانات التجارية الجغرافية المكانية  -منصة الذكاء الجغرافي المكاني -منتجًا سهل اﻻستخدام ومملو ًكا لشركة بيانات ،مما
يسمح للمستخدمين النهائيين بتطبيق تقنيات الذكاء اﻻصطناعي على البيانات الجغرافية المكانية.
وتستند المنصة إلى خبرتنا الواسعة في معالجة البيانات الجغرافية المكانية وقدرات الذكاء اﻻصطناعي المتطورة وتعمل كمنتج
شامل موحد يقدم الذكاء الجغرافي المكاني إلى السوق اﻷوسع نطاقًا.
نعمل باستمرار على تحسين منصتنا متعددة اﻻستخدامات التي تسمح باستخدام الذكاء اﻻصطناعي الجغرافي المكاني على مجموعة
من المسائل والتي توفر رؤى مهمة لمجموعة من العمﻼء عبر مختلف القطاعات مثل اﻻستدامة أو المدن الذكية أو اﻻقتصاد اﻷزرق.
قسم حلول العمليات الذكية

 .1نبذة عن القسم
يقود قسم حلول العمليات الذكية ثورة هائلة في كيفية تعامل الجهات مع عملياتها ،من خﻼل تزويد العمﻼء بأحدث الحلول التكنولوجية
المبتكرة المدعومة بالذكاء اﻻصطناعي التي توفر كفاءة وفعالية فائقة.
يشمل عملنا مختلف المجاﻻت التشغيلية لعمﻼئنا ويستفيد بشكل كامل من قدراتنا الرقمية المزدوجة والحوسبة السحابية والذكاء
اﻻصطناعي.

 .2نظرة عامة على السوق
يعمل قسم حلول العمليات الذكية في شركة بيانات عبر قطاعين رئيسيين :القطاع اللوجيستي وسلسلة التوريد ،والعمليات الذكية.
ووصل حجم السوق العالمي للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد إلى أعلى مستوى على اﻹطﻼق حيث بلغ  66تريليونات دوﻻر
أمريكي في عام  ،2021وهو ما يمثل  %7من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل نمو سنوي
مركب قدره  %5سنويًا خﻼل السنوات القادمة .وقد أكدت اﻵثار التتابعية اﻷخيرة للجائحة العالمية وعمليات اﻹغﻼق الوطني مرة
أخرى على أهمية وجود سﻼسل توريد قوية ومتطورة تقنيًا ،مما يشير إلى أن اﻹنفاق العالمي على الخدمات اللوجستية وسلسلة
التوريد سينمو بوتيرة أسرع في المستقبل القريب .يوفر حجم السوق والنمو المستمر لشركة بيانات إمكانات قوية للتوسع على مدى
طويل اﻷجل .في اﻹمارات العربية المتحدة وحدها ،قُدر اﻹنفاق على الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بنحو  21مليار دوﻻر
أمريكي في عام  ،2021وهو ما يمثل  %6-5من الناتج المحلي اﻹجمالي للدولة.
نموا سريعًا بنسبة تزيد عن  %20من
ﻻ يزال القطاع الفرعي التكنولوجي للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في مهده ويُظهر ً
توقعات معدل النمو السنوي المركب للسنوات القادمة ليولد عائدًا قدره حوالي  20مليار دوﻻر في عام  ،2021ومن المتوقع أن
تنمو تكنولوجيا الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد لتصل إلى  100مليار دوﻻر بنهاية هذا العقّد .كما أن تكامل النظام واعتماد
أتمتة إنترنت اﻷشياء عبر الصناعات يسرع من نمو صناعة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بعامل يتراوح بين  5-2أضعاف
مع معدﻻت نمو سنوي مركب تتراوح بين  %9و %26للوصول إلى  3تريليون دوﻻر قبل عام  ،2030بما يظهر اﻹمكانات

الكبيرة في أسواق شركة بيانات التي يمكن استهدافها على مستوى العالم.
نموا ،حيث تحقق بالفعل أكثر من  150مليار دوﻻر في عام  ،2022ومن
على الصعيد العالمي ،تشهد حلول العمليات الذكية ً
المتوقع أن يحقق النمو المستدام في المستقبل بنحو  %6سنويًا للسنوات القادمة ،مما يعني أن حجم السوق يبلغ تقريبًا  220مليار
دوﻻر في  5سنوات .وحققت القطاعات المستهدفة لشركة بيانات أكثر من  25مليار دوﻻر على مستوى العالم في عام  ،2021مع
نمو سنوي مركب في المستقبل بنسبة  %6لينمو نحو  40مليار دوﻻر قبل عام ) .2030المصدر :ستاسيتا ،ياهو فاينانس ماركتس
آند ماركتس(

 .3اﻻستراتيجية
أ .تحديد أولويات مجاﻻت التشغيل وسد الفجوات.
لقد أعطينا بالفعل اﻷولوية للقطاعات الرئيسية التي يمكن أن يكون للذكاء اﻻصطناعي فيها التأثير اﻷكبر ،ونقدم حلوﻻً عبر مجاﻻت
التمويل والقوى العاملة واﻻتصاﻻت والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.
وأخيرا ،تتمثل رؤيتنا في ربط جميع أعمالنا في كل وظيفة من وظائف الدعم بمنصة واحدة موحدة ستحدث ثورة في الطريقة التي
ً
يدير بها عمﻼؤنا عملياتهم وموجوداتهم.
ب .تنظيم التحول الرقمي
حتى يمكن تقديم حلول الذكاء اﻻصطناعي المتقدمة ،يتعين على عمﻼئنا امتﻼك مستوى معين من النضج الرقمي .فعند الحاجة،
نأخذ زمام المبادرة في تقديم التحول الرقمي الذي يعمل كخطوة تحضيرية لنشر حلول الذكاء اﻻصطناعي اﻷكثر تقد ًما وهذا يشمل
اﻻستفادة من منظومة جروب  42اﻷوسع نطاقًا لدعم تقديم تحول تكنولوجيا المعلومات والمسار السحابي واﻷمن السيبراني وإنترنت
اﻷشياء وتطبيقات تخطيط الموارد وغيرها.
ج .تطوير حلول مخصصة عالية التأثير
نحن ندرك أن مجرد تنفيذ الحلول الجاهزة من قبل الموردين العالميين ﻻ يلبي المتطلبات الفريدة لعمﻼئنا .لذلك ،فإن استراتيجيتنا
صا لتلبية متطلبات عمﻼئنا.
تتمحور حول اﻻستمرار في تقديم حلول مطورة داخليًا خاصة ،والمصممة خصي ً
تستفيد حلولنا من أفضل الممارسات العالمية إلى جانب فهمنا الفريد ﻻحتياجات عمﻼئنا ،وتستند إلى مبادئ دمج البيانات وتوافر
البيانات في الوقت الفعلي وموثوقية البيانات وتوليد الرؤى العميقة وسهولة اﻻستخدام.
د .ضمان اﻷمن دون أي تنازﻻت
بالنسبة لنا ،اﻷمن هو مبدأ شامل بدون استثناء يدعم عملنا في قسم حلول العمليات الذكية .فنحن نزاول أعمالنا بما يتسق مع معايير
عمﻼئنا ولوائحهم وممارساتهم بصورة كاملة.
هـ .الحفاظ على التميز التكنولوجي
لكي نحافظ على ريادتنا في تقديم خدمات التكنولوجيا ،فإن فرقنا دائ ًما ما تبحث عن أحدث التقنيات على مستوى العالم والتي
يمكن أن تحقق القيمة لعمﻼئنا .ونتميز بالمرونة في هيكل شراكاتنا ،ونستكشف كل من عمليات اﻻستحواذ والمشاريع المشتركة.
قسم حلول التنقل الذكية

 .1نبذة عن القسم
يُعد قسم حلول التنقل الذكية في شركة بيانات رائدًا في مجال أنظمة القيادة المستقلة واﻷنظمة الذاتية في منطقة الشرق اﻷوسط
وشمال أفريقيا ،حيث يتمتع بقدرة تكنولوجية ومعرفة فنية مثبتة تشمل الحلول ذاتية التحكم والبنية التحتية السحابية والتوائم
الرقمية والبنية التحتية للشحن والتطبيقات الفائقة للنقل واﻻختبار والمحاكاة ،ومن المقرر أن تتبع التجارب الناجحة لنظام سيارة
اﻷجرة ) ،(TXAIوهي خدمة طلب ركوب باستخدام المركبات ذاتية القيادة  ،L4برنامج تحول شامل لنظام النقل العام.
تكمن قدراتنا لدى قسم حلول التنقل الذكية في تقاطع الذكاء اﻻصطناعي وقدراتنا المتعلقة بنظام الذكاء الجغرافي المكاني :يوفر
نظامنا للذكاء الجغرافي المكاني البنية التحتية للبيانات الحيوية للمهام من أجل تشغيل اﻷنظمة غير المأهولة ،بما في ذلك الخرائط
عالية الدقة وتحديد المواقع عالية الدقة ،بينما الذكاء اﻻصطناعي هو ما يجعل القيادة الذاتية للمركبات ممكنًا.

 .2نظرة عامة على السوق
من المتوقع أن يصل السوق العالمي لسيارات اﻷجرة ذاتية القيادة إلى حوالي  40مليار دوﻻر بحلول عام  2030بمعدل نمو
سنوي مركب قدره .%68
من المقدر أن يصل السوق العالمي للخرائط عالية الدقة إلى  16.5مليار دوﻻر بحلول عام  2028بمعدل نمو سنوي مركب قدره
.%30
من المتوقع أن تتضاعف المبيعات شبه السمعية والبصرية أربعة أضعاف خﻼل الفترة  ،2025-2021بما يمثل معدل نمو سنوي
مركب بنسبة .%40
من المتوقع أن يصل سوق السيارات شبه ذاتية القيادة إلى  3.3مليون وحدة بحلول عام  2025بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ
) .%28المصدر :ستراتيجي آند(
تشمل اﻻتجاهات الرئيسية ما يلي:
أ .تستثمر شركات تصنيع المعدات اﻷصلية بكثافة في مجال البحث والتطوير وتعقد شراكات مع شركات السيارات والتكنولوجيا
الرائدة ﻹطﻼق سيارات ذاتية القيادة بالكامل.
ب .أصبح سوق سيارات اﻷجرة اﻵلية مكانًا جذابًا مع اﻻنخفاض المحتمل المرتبط به في تكلفة المركبات لكل ميل وانبعاثات ثاني
كبيرا ،مدفوعًا في اﻷساس بالدعم
نموا ً
أكسيد الكربون واﻹصابات المرورية .ومن المتوقع أن يشهد سوق المركبات ذاتية القيادة ً
الحكومي واﻻهتمام المتزايد بالسﻼمة المرورية على الطرق.
نظرا ﻵثارها اﻻقتصادية والمتعلقة بالسﻼمة اﻹيجابية على نقل البضائع.
ج .تتقدم الشاحنات ذاتية القيادة نحو اﻻنتشار ً
نظرا للنمو في سوق المركبات ذاتية القيادة.
د .تظهر الخرائط عالية الدقة كسوق تجاري سريع النمو على مستوى العالمً ،

 .3اﻻستراتيجية
أ .تحويل أنظمة النقل بالمدينة
مواصلةً لنجاحنا في ركوب السيارات ذاتية القيادة ،نستهدف اﻵن التحوﻻت الشاملة ﻷنظمة النقل داخل المدن في دولة اﻹمارات
العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي ،مما يدعم أهداف اﻻستدامة على مستوى العالم.
ب .التوسع في اﻷنظمة الجوية الذاتية
تطوير الكفاءات الداخلية في تصميم وتصنيع اﻷنظمة الذاتية .وسيعمل المشروع المشترك الخاص باﻷقمار الصناعية الزائفة عالية
اﻻرتفاع على بناء قدرات كبيرة لشركة بيانات والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتطوير اﻷنظمة الجوية الذاتية اﻷخرى.
س تعمل اﻷنظمة الجوية الذاتية مس جلة الملكية على اس تكمال وتعزيز قدراتنا عبر أقس ام اﻷعمال الثﻼثة لدينا من خﻼل تزويدنا
بمنص ات اﻻس تحواذ على البيانات الفعالة من حيث التكلفة ومتعددة اﻻس تخدامات والتي يمكن أن تدعم حاﻻت اﻻس تخدام المؤثرة
خاصةً في مجال اﻻستدامة.
لدى اﻷقمار الص ناعية الزائفة عالية اﻻرتفاع القدرة على إطﻼق حاﻻت اس تخدام جديدة في اﻻس تدامة مثل إجراء المس ح الدقيق
لص حة الكتلة الخض راء )الزراعة والغابات( ،وتحديد انبعاثات غازات الدفيئة واﻻمتص اص وتقديرها ،وتتبع جودة الهواء وغيرها
على الصعيد الدولي وفي دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
ج .تطوير حلول إضافية للقطاع الجوي
تطوير حلول الذكاء اﻻصطناعي لﻸنظمة الجوية بما في ذلك:
 منصات الذكاء اﻻصطناعي ﻹدارة اﻷسطول والعمليات وتحليﻼت البيانات بما يشمل التوأم الرقمي منصات الذكاء اﻻصطناعي ﻹدارة السﻼمة واﻻمتثال لﻸنظمة الجويةوقد تم تنفيذ عمل كبير في هذا المجال مع وجود إمكانية قوية للتنفيذ على مستوى الدول.

الممتلكات/عقود اﻹيجار
يقع المقر الرئيسي لشركة بيانات في مبنى في منطقة آل نهيان ،أبو ظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة .وقد .منحت وزارة الدفاع
اﻹماراتية حق استخدام المبنى لبيانات.
بخﻼف المقر الرئيسي ،تمتلك بيانات مكاتب في مبنى الوفرة سكوير ،جزيرة الريم ،أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة .هذه المكاتب
مستأجرة من طرف ثالث بموجب اتفاقيتي إيجار تنتهي صﻼحيتهما في أغسطس وسبتمبر .2023
الموظفون
كما في  30سبتمبر  ،2022كان لدى بيانات ما يقرب من  190موظفًا.

التأمين
تحتفظ بيانات بوالص التأمين المعتادة في مجال عملها لتغطية بعض المخاطر .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تغطيها وثائق التأمين
الخاصة ببيانات اﻷخطاء المهنية )تأمين التعويض المهني( ،والتأمين ضد الحريق وكافة المخاطر )التأمين ضد جميع مخاطر
الممتلكات( ،والمسؤولية العامة )المسؤولية العامة الشاملة( ،وتعويضات العمال ،والتأمين على الحياة.

.3

بيان تطور رأس المال
هيكل رأس المال الحالي للشركة قبل بدء الطرح
عند التأسيس في سوق أبوظبي العالمي كشركة عامة محدودة باﻷسهم في  28سبتمبر  ،2022بلغ إجمالي رأس المال المصدر
 183,625درهم إماراتي ) 50,000دوﻻر أمريكي( يتألف من  1,838,236سه ًما بقيمة  0.10درهم إماراتي ) 0.027دوﻻر
أمريكي( لكل سهم منها ،والتي تم اﻻكتتاب فيها بالكامل من قبل جروب  42هولدنج ليمتد )"جروب .("42
في  3أكتوبر  ،2022أصدرنا  1,998,161,764سه ًما بقيمة  0.10درهم إماراتي ) 0.027دوﻻر أمريكي( لكل سهم ،مما
أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال المصدر إلى  200,000,000درهم إماراتي ) 54,458,815دوﻻر أمريكي( يتألف من
 2,000,000,000سهم بقيمة  0.10درهم إماراتي ) 0.027دوﻻر أمريكي( لكل سهم.
يوضح الجدول التالي مساهمنا الرئيسي (1) :كما في تاريخ هذه النشرة ،بإجمالي رأس مال يبلغ  2,000,000,000سهم بقيمة
 0.10درهم إماراتي ) 0.027دوﻻر أمريكي( لكل سهم ،و) (2بعد الطرح مباشرةً ،بافتراض اﻻكتتاب الكامل في أسهم الطرح:
كما في تاريخ هذه النشرة:

المساهم

عدد اﻷسهم

النسبة المئوية

جروب  42هولدنج ليمتد

1,980,000,000

%99

هيكل رأس مال الشركة عند إتمام الطرح

المساهم

عدد اﻷسهم

النسبة المئوية

جروب  42هولدنج ليمتد

1,980,000,000

%77

عند اﻻنتهاء من الطرح ،ودون أي زيادة في حجم الطرح ،يكون رأس مال الشركة المدفوع ) (257.142.857/2درهم إماراتي
)ما يعادل  70,018,477دوﻻر أمريكي( ،مقس ًما إلى  2,571,428,572سه ًما بقيمة  0.10درهم إماراتي ) 0.027دوﻻر
أمريكي( لكل سهم.
على افتراض اﻻكتتاب الكامل في أسهم الطرح ،تحتفظ جروب  42بنسبة  %77من اﻷسهم عند إتمام الطرح على النحو المبين
أعﻼه .وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة اﻻكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة
القوانين المعمول بها وموافقة الهيئة.

.4

بيان حالة إجراءات التقاضي والنزاعات مع الشركة وبيانات على مدى السنوات الثﻼث الماضية
لم تدخل الشركة وبيانات في أي إجراءات جوهرية أو قانونية أو تحكيمية )بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو ُمهدد بها تكون
الشركة على علم بها(خﻼل السنوات الثﻼث الماضية قبل تاريخ هذه النشرة والتي قد يكون لها تأثير أو تؤثر في هذه الفترة
بشكل كبير على المركز المالي للشركة أو ربحيتها.
ٍ
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بيان عدد ونوع الموظفين لدى الشركة وبيانات:
كما في  30سبتمبر  ،2022كان لدينا ما يقرب من  190موظفًا.

.6

السياسات المحاسبية المعتمدة في الشركة:
تقوم الشركة بإعداد حساباتها وفقًا للمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات
المعمول بها في قوانين سوق أبوظبي العالمي.

.7

بيان قروض الشركة وتسهيﻼتها اﻻئتمانية ومديونيتها وأهم شروطها:
تشمل قروض شركة بيانات ما يلي:
اﻷطراف

القيمة/باﻷلف درهم
إماراتي

أجل اﻻستحقاق

نوع اﻻتفاقية

اتفاقية تسهيل

شركة بيانات وجي  42كومبانيس
مانجمنت آر إس سي ليمتد

36,725

أبريل 2026

اتفاقية قرض

شركة بيانات جروب  42هولدنج ليمتد

20,566

أكتوبر 2022

اﻹجمالي

.8

57,291

قائمة التعهدات واﻷعباء الحالية على أصول الشركة وشركة بيانات:
ﻻ توجد رهون عقارية أو تعهدات أو أي أعباء وديون مادية على أصول الشركة وشركة بيانات.

.9

مخاطر اﻻستثمار:

ينطوي اﻻستثمار في اﻷسهم واﻻحتفاظ بها على مخاطر مالية .يجب على المستثمرين المحتملين في اﻷسهم مراجعة جميع المعلومات
الواردة في نشرة اﻻكتتاب هذه بعناية ،كما يجب عليهم إيﻼء اهتمام خاص للمخاطر التالية المرتبطة باﻻستثمار في الشركة واﻷسهم والتي
يجب أخذها في اﻻعتبار مع جميع المعلومات اﻷخرى الواردة في نشرة اﻻكتتاب هذه .في حالة نشوء واحد أو أكثر من المخاطر التالية،
قد تتأثر أعمالنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا أو توقعاتنا أو سعر اﻷسهم لدينا بشكل جوهري وسلبي ،وقد يخسر المستثمرون كل
استثماراتهم أو جزء منها .قد ﻻ تكون المخاطر المبينة أدناه شاملة وﻻ تشمل بالضرورة جميع المخاطر المرتبطة باﻻستثمار في الشركة
واﻷسهم .وقد تنشأ المخاطر وحاﻻت عدم اليقين اﻹضافية غير المعروفة حاليًا للشركة أو التي تعتبرها حاليًا غير جوهرية أو تصبح
جوهرية في المستقبل وقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها أو سعر
أسهمها.

المخاطر المتعلقة بأعمال مجموعتنا

تعتمد إيرادات المجموعة بشكل كبير على عملياتها في اﻹمارات العربية المتحدة
تقع عمليات المجموعة بشكل أساسي في اﻹمارات العربية المتحدة .وتتأثر نتائج عمليات المجموعة بشكل كبير بالتطورات المالية
واﻻقتصادية والسياسية في دولة اﻹمارات العربية المتحدة أو التي تؤثر عليها ،ويُتوقع أن تستمر في ذلك.
باﻹضافة إلى ذلك ،تعتمد دولة اﻹمارات العربية المتحدة بشكل كبير على اﻹيرادات من النفط والمنتجات النفطية ،والتي تكون
أسعارها متقلبة .قد يؤثر اﻻنخفاض الكبير والجوهري في اﻷسعار بشكل مباشر على أرصدة الميزانية الحكومية ،ويزيد من عجز
الميزانية ويؤدي إلى تدابير التقشف التي قد تؤثر بشكل مباشر على أعمالنا .على سبيل المثال ،قد تقلل حكومة دولة اﻹمارات
التكاليف والنفقات ،مما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل تنفيذ العقود الحالية والمستقبلية .يمكن أن تؤثر أي تغييرات سلبية في اﻻقتصاد
أو السوق أو اﻷوضاع السياسية في المستقبل سلبًا على اﻻقتصاد الكلي لدولة اﻹمارات ثم على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها
المالي ونتائج عملياتها.
إذا عانى اﻻقتصاد اﻹماراتي من انخفاض ،أو إذا كان التدخل الحكومي في اﻻقتصادات يقيد النمو اﻻقتصادي أو يحد منه ،فقد يكون
لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

ﻻ يوجد ضمان بأن العقود الحالية للمجموعة سيتم تجديدها عند انتهاء صﻼحيتها ،وحتى إذا تم تجديدها ،فقد تختلف الشروط عن
تلك الواردة في العقود الحالية
أبرمت شركة بيانات عددًا من عقود الخدمات واﻻتفاقيات اﻹطارية مع الكيانات الحكومية والخاصة .عند انتهاء هذه العقود ،ﻻ
يوجد ضمان بأن هذه العقود يمكن تجديدها ،وفي حالة تجديدها ،ﻻ يوجد ضمان بأنه سيتم تجديدها بشروط مماثلة للعقود الحالية.
وقد يكون ﻹخفاق المجمو عة في تجديد أي من هذه العقود أو إذا تم تجديدها بشروط أقل فائدة للمجموعة تأثير سلبي جوهري على
نظرا لطبيعة أعمال المجموعة التي تستند إلى عﻼقات عميقة مع
أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
العمﻼء تمتد على مدى سنوات عديدة وتقدم حلوﻻً متطورة ،تقدم شركة بيانات مجموعة من العقود عالية القيمة والعمﻼء ذوي
اﻹيرادات العالية القيمة .يمكن أن يؤثر أي انخفاض في أعمال عمﻼء شركة بيانات بدوره على اﻷداء المالي للمجموعة.

قد ﻻ تُن ّفِذ المجموعة استراتيجية النمو الخاصة بها بنجاح
على الرغم من أن المجموعة تعتقد أنها في وضع جيد لﻼستفادة من توقعات النمو القوية لسوق التكنولوجيا في منطقة مجلس التعاون
الخليجي ،ﻻ يمكن أن يكون هناك ضمان بأن نمو المجموعة سيكون مستدا ًما .تخضع المجموعة للمخاطر المرتبطة بتوسعها
واستراتيجية أعمالها .يمكن أن يكون ﻷي إخفاق من جانب المجموعة في إدارة خطط النمو الخاصة بها بفعالية أو تحسين استغﻼل
القدرة اﻻستيعابية ﻷصولها تأثير سلبي جوهري على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
تستند الرؤية اﻻستراتيجية للمجموعة إلى توسيع محفظة المنتجات والحلول ،باﻹضافة إلى خدمة قاعدة عمﻼء أكثر تنوعًا عبر
مناطق جغرافية جديدة .يتطلب تنفيذ جميع هذه اﻷبعاد الثﻼثة مستوى عا ٍل من التخطيط اﻻستراتيجي والتميز التشغيلي ،على
المستويين التنظيمي والفردي.
نموا ملحو ً
ظا عبر جميع المقاييس المالية في السنوات القليلة الماضية ،إﻻ أنه ﻻ يمكن أن
على الرغم من أن المجموعة شهدت ً
تكون هناك ضمانات بأن إيرادات المجموعة ستستمر في النمو أو ستنمو باﻷسعار الحالية.

قد نشارك في النزاعات واﻹجراءات القانونية.
في سياق العمل المعتاد ،نتعرض للمخاطر المتعلقة باﻹجراءات القانونية والتنظيمية .على الرغم من أننا ﻻ نشارك حاليًا في أي
إجراءات قانونية نعتقد أنها جوهرية ،إﻻ أننا قد نشارك في نزاعات جوهرية ،في المستقبل ،بما في ذلك تلك التي تبدأها السلطات
التنظيمية وسلطات المنافسة والضرائب وكذلك اﻹجراءات مع المنافسين والموردين والعمﻼء والموظفين واﻷطراف اﻷخرى .قد
تؤدي مشاركتنا في التقاضي و/أو اﻹجراءات التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات .قد تتعلق بعض هذه النزاعات بالمسائل
التشغيلية الرئيسية ،مثل تصاريحنا ،وإذا تقرر وجود تأثير سلبي لها ،فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا .يمكن أن تكون
أي نزاعات أو إجراءات قانونية ،سوا ًء مع أو بدون أساس موضوعي ،مكلفة ومستهلكة للوقت ،ويمكن أن تشتت انتباه إدارتنا ،وإذا
تم حلها بشكل سلبي علينا ،يمكن أن تضر بسمعتنا ،وتؤدي إلى دفع تعويضات مالية ،و/أو أمر قضائي و/أو زيادة تكاليفنا ،والتي
يمكن أن يكون لها جميعًا تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ،ونتائج العمليات ،والوضع المالي ،والتوقعات.

ﻻ نمتلك تأمينا ً كام ًﻼ ضد جميع المخاطر واﻷخطار المحتملة التي تتعرض لها أعمالنا .لذلك ،قد ﻻ تغطي تغطيتنا التأمينية خسائرنا
كاف.
بشكل ٍ

إذا تحملنا مسؤولية كبيرة لم نوفر لها تأمينًا كامﻼً ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي
وتدفقاتنا النقدية .نحن نخضع للعديد من عمليات اﻻستبقاء الذاتي والخصومات والقيود بموجب سياسات التأمين الخاصة بنا .تحتوي
السياسات أيضًا على استثناءات وشروط يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على قدرتنا على تلقي التعويض بموجبه .سيتم
تجديد سياساتنا بشكل عام سنويًا .نتيجة لظروف السوق ،يمكن أن تزيد أقساطنا وعمليات اﻻستبقاء الذاتي والخصومات لسياسات
تأمين معينة بشكل كبير ،وفي بعض الحاﻻت ،قد يصبح تأمين معين غير متوفر أو متاح فقط لمبالغ تغطية مخفضة .باﻹضافة إلى
ذلك ،يمكن أن تؤدي التكاليف المتزايدة بشكل كبير إلى اتخاذ قرار بخفض التغطية أو ربما إزالتها.

قد تؤدي الكوارث الطبيعية أو اﻷوبئة الصحية أو الجوائح ،مثل جائحة كوفيد 19-الحالية ،إلى تعطيل عملياتنا ،أو تقليل الطلب على
منتجاتنا ،أو يكون لها بخﻼف ذلك تأثير سلبي على أعمالنا.
يمكن أن يؤثر تفشي اﻷمراض المعدية ،مثل فيروس كورونا  2المسبب لمتﻼزمة اﻻلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )SARS-CoV-
") (2كوفيد ("19-في الشرق اﻷوسط بشك ٍل جوهري على اﻻقتصادات ،وعلى وجه الخصوص قطاعات الرعاية الصحية في
الدول التي تعمل فيها المجموعة .بعد تفشي كوفيد ،19-نفذت حكومتا دبي وأبوظبي مجموعة من تدابير اﻻحتواء اﻻحترازية
استجابةً لتفشي الفيروس ،بما في ذلك قيود السفر أو تدابير الحجر الصحي اﻹلزامية على المسافرين الدوليين والمقيمين داخل المدن
أو المناطق أو المقاطعات في بعض البلدان؛ والتعليق المؤقت لجميع الرحﻼت )الدولية والمحلية( وخدمة الحافﻼت وسيارات اﻷجرة
بين المدن .وتطلبت هذه التدابير من المجموعة تعديل الطريقة التي تدير بها أعمالها لﻼمتثال للوائح الحكومية الجديدة .إضافة إلى
ذلك ،يمكن تعليق توريد بعض المنتجات الدولية التي تشتريها المجموعة أو تأخيرها أو التأثير عليها سلبًا .عﻼوة على ذلك ،ﻻ
يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن أي تدابير احتواء )مثل تلك الموضحة أعﻼه( أو أي من برامج اللقاحات المتاحة ستكون فعالة
في إيقاف أو الحد من تفشي كوفيد 19-في المستقبل أو اﻷمراض المعدية اﻷخرى .يمكن أن يكون لوقوع أي من المخاطر السابقة
تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

قد تؤدي مخاطر اﻷمن السيبراني إلى حدوث اضطرابات في العمليات التجارية ونتائج تشغيلية سلبية.
نحن نعتمد على تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم في الكمبيوتر في العديد من جوانب أعمالنا ،بما في ذلك اﻻتصاﻻت الداخلية
والخارجية ،وإدارة وظائف المحاسبة والشؤون المالية وسلسلة التوريد ،وعمليات المصنع .يمكن أن تؤدي اضطرابات اﻷعمال
وسلسلة التوريد وانقطاعات الخدمات في المصانع والمرافق واضطرابات نظام تكنولوجيا المعلومات والشبكة التي نعاني منها
نحن أو موردونا بسبب الهجمات السيبرانية إلى إلحاق ضرر بالغ بعملياتنا والتأثير سلبًا بشكل جوهري على نتائج التشغيل .تشمل
مخاطر اﻷمن اﻹلكتروني الهجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية من قبل المتسللين ،وتلف المعلومات أو فقدانها بسبب
الفيروسات ،واﻹفصاح غير المقصود عن المعلومات السرية ،وإساءة استخدام أنظمة التحكم في الكمبيوتر أو فقدان السيطرة عليها،
واﻻنتهاكات الناجمة عن خطأ الموظف .يشمل تعرضنا لمخاطر أمن اﻹنترنت التعرض من خﻼل جهات خارجية نعتمد بشكل
كبير على أنظمتنا في مزاولة أعمالنا والتعرض من خﻼل موردين خارجيين قد تكون أنظمتهم عرضة للهجمات السيبرانية .لقد
نفذنا إجراءات وتدابير أمنية من أجل حماية أنظمتنا ومعلوماتنا من التعرض للهجمات السيبرانية ،ونعتقد أن هذه التدابير
واﻹجراءات مناسبة .ومع ذلك ،قد ﻻ يكون لدينا الموارد أو التطور التقني لتوقع أنواع الهجمات اﻹلكترونية سريعة التطور أو
منعها أو التعافي منها .قد تؤثر المخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات والتحكم الخاصة بنا سلبًا على أعمالنا ونتائج عملياتنا
ووضعنا المالي.

يمكن أن يكون لتدهور السوق العالمية والظروف اﻻقتصادية تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي والتدفقات
النقدية.
يمكن أن يؤثر التباطؤ أو الضعف المستمر في النشاط اﻻقتصادي الناجم عن تدهور السوق العالمية والظروف اﻻقتصادية سلبًا
على أعمالنا بالطرق التالية ،من بين أمور أخرى :يمكن أن تؤثر الظروف في أسواق اﻻئتمان على قدرة عمﻼئنا وعمﻼئهم على
الحصول على ائتمان كافٍ لدعم عملياتهم؛ قد يؤدي إخفاق عمﻼئنا في الوفاء بالتزامات الشراء الخاصة بهم إلى زيادة الديون
المعدومة والتأثير على رأس المال التشغيلي لدينا؛ وقد يؤدي إخفاق بعض الموردين الرئيسيين إلى زيادة تعرضنا ﻻضطرابات
في التوريد أو الخسائر المالية.

إذا لم نتمكن من استقطاب الموظفين المؤهلين والموظفين المهرة واﻻستبقاء عليهم ،فلن نتمكن من العمل بكفاءة ،مما قد يقلل من
نتائج عملياتنا والتدفقات النقدية التي نحققها
تعتمد قدرتنا على إدارة أعمالنا على قدرتنا على استقطاب الموظفين المؤهلين واﻻستبقاء عليهم ،بما في ذلك المهندسين والمشغلين
المتخصصين والفنيين والمناصب اﻹدارية الرئيسية .وقد تؤدي الزيادة في الطلب على الموظفين المؤهلين في اﻷسواق التي نعمل
فيها إلى عدم قدرتنا على توظيف واﻻحتفاظ بالقوى العاملة الماهرة الكافية التي تُشكل عامﻼً ضروريًا لدعم متطلبات التشغيل
واستراتيجية النمو لدينا .وقد تزيد نفقات العمالة لدينا نتيجة للنقص في توريد الموظفين المهرة وقد نضطر أيضًا إلى تكبد نفقات
تدريب كبيرة إذا لم نتمكن من تعيين موظفين يتمتعون بالمهارات المطلوبة .إضافة إلى ذلك ،يتم إدارة أعمالنا بواسطة عدد من
المسؤولين التنفيذيين والتشغيليين الرئيسيين وتعتمد على اﻻحتفاظ باﻹدارة المؤهلة وتوظيفها .ويمكن أن يؤثر نقص العمالة أو
تأثيرا سلبيًا جوهريًا على أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي
زيادة تكاليف العمالة أو التدريب أو فقدان الموظفين الرئيسيين
ً
والتدفقات النقدية لدينا.

المخاطر المتعلقة بالظروف الجغرافية والسياسية واﻻقتصادية

وقد مارست الحكومات في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا وﻻ تزال تمارس تأثي ًرا كبي ًرا على اقتصاداتها وأنظمتها القانونية
والتنظيمية في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا ،مما قد يخلق بيئة غير جديرة بالثقة لﻼستثمار واﻷنشطة التجارية.
وكثيرا ما تدخلت الحكومات في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا ،بما في ذلك اﻹمارات العربية المتحدة ،في السياسة
ً
اﻻقتصادية للبلدان المعنية .وقد شمل هذا التدخل ،على سبيل المثال ﻻ الحصر ،تنظيم ظروف السوق ،بما في ذلك اﻻستثمار
اﻷجنبي والتجارة الخارجية والخدمات المالية .يمكن أن يكون ﻷي تغييرات غير متوقعة في الظروف السياسية أو اﻻجتماعية أو
اﻻقتصادية أو غيرها من الظروف في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا أو البلدان المجاورة تأثير سلبي جوهري على أعمالنا
ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية وتوقعاتنا.
تشمل هذه التغييرات:

-

زيادة التضخم والتدابير الحكومية للحد من هذا التضخم ،بما في ذلك من خﻼل سياسات مثل ضوابط اﻷسعار.

-

وإجراءات أو تدخﻼت الحكومات ،بما في ذلك التعريفات الجمركية وحماية اﻹنتاج الوطني وضوابط الصرف اﻷجنبي
والعمﻼت واﻹعانات.

-

وتغييرات الهيكل التنظيمي والقانوني ،بما في ذلك قيود الملكية اﻷجنبية وإلغاء الحقوق التعاقدية ونزع ملكية اﻷصول
وعدم اليقين المحتمل فيما يتعلق بملكية العقارات في بعض الدول التي نعمل فيها.

-

والتغييرات التي تطرأ على توافر تأشيرات العمل واﻹقامة للموظفين المغتربين و ُمعاليهم ومتطلباتها وتكلفتها.

-

والدخل والضرائب اﻷخرى.

-

وسياسات تأميم اﻷصول ومتطلبات توظيف الموظفين المحليين.

-

والصعوبات والتأخيرات في الحصول على تصاريح وموافقات جديدة للعمليات الجديدة أو تجديد التصاريح الحالية.
وعدم القدرة على إعادة اﻷرباح و/أو توزيعات اﻷرباح إلى الدولة.

يمكن أن تؤدي التغييرات غير المتوقعة في هذه السياسات أو اللوائح إلى زيادة نفقات التشغيل أو اﻻمتثال ويمكن أن يكون لها تأثير
على تقليل قدرتنا التنافسية .ويمكن أن يكون ﻷي من هذه التغييرات تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا
المالي وتدفقاتنا النقدية.

يمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب اﻹماراتية أو تطبيقها تأثي ًرا سلبيًا جوهريًا على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها
المالي ونتائج عملياتها
بخﻼف بعض القطاعات ،مثل النفط والغاز والخدمات المالية ،ﻻ توجد حاليًا ض ريبة على الش ركات أو الدخل في دولة اﻹمارات،
وبالتالي ،لم تخض ع أرباح الش ركات اﻹماراتية التابعة للمجموعة للض ريبة .ومع ذلك ،في  31يناير  ،2022أعلنت وزارة المالية
اﻹماراتية عن فرض ض ريبة دخل الش ركات )"ض ريبة دخل الش ركات"( على أرباح اﻷعمال ،والتي س تدخل حيز التنفيذ في 1
اعتبارا من هذا التاريخ .تطبق ض ريبة دخل الش ركات على ص افي اﻷرباح المحاس بية
يونيو  2023وس تس ري على المجموعة
ً
المعدلة التي تزيد عن  375,000درهم إماراتي وتطبق بمعدل ض ريبة قانوني قياس ي يبلغ  9بالمائة على اﻷرباح الخاض عة
للض ريبة التي تزيد عن ذلك .ومع ذلك ،فقد أعلنت وزارة المالية اﻹماراتية أن الش ركات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة

 750مليون يورو يمكن أن تخض ع لمعدل أعلى من  .CITعلى الرغم من أنه لم يتم اﻹعﻼن رس ميًا عن ذلك بعد ،إﻻ
أنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية اﻹماراتية بمواءمة المعدل اﻷعلى مع الحد اﻷدنى لمعدل الضريبة العالمي الفعال
الذي تم تقديمه بموجب الركيزة  2والقواعد العالمية لمكافحة تآكل القواعد بنسبة  15في المائة .ستكون الهيئة اﻻتحادية
للضرائب في دولة اﻹمارات العربية المتحدة مسؤولة عن إدارة وجمع وإنفاذ ضريبة الشركات بما يتماشى مع القواعد
واللوائح الصادرة عن وزارة المالية في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ،من المتوقع أن تنشر وزارة المالية اﻹماراتية مزيدًا
من التفاصيل بشأن ضريبة دخل الشركات في الوقت المناسب.
ﻻ تعكس المعلومات المالية للمجموعة المقدمة في نشرة اﻻكتتاب هذه أثر دفع ضريبة دخل الشركات على النتائج المالية للمجموعة،
وبالتالي فهي ﻻ تشير إلى أثر ضريبة دخل الشركات )أو أي نظام ضريبي آخر( على النتائج المستقبلية لعمليات المجموعة .باﻹضافة
إلى ذلك ،ﻻ يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن دولة اﻹمارات العربية المتحدة لن تفرض المزيد من الضرائب على الشركات أو
المقيمين في دولة اﻹمارات العربية المتحدة )حيث إن دولة اﻹمارات العربية المتحدة ﻻ تفرض حاليًا ضريبة دخل على المقيمين في
دولة اﻹمارات العربية المتحدة( ،مما قد يؤثر سلبًا على ربحية المجموعة ويؤثر على الطريقة التي يختار بها المقيمون في دولة

اﻹمارات العربية المتحدة إنفاق الدخل التقديري ،وبالتالي يؤثر سلبًا على الطلب على بعض خدمات المجموعة .قد يكون لتطبيق
ضريبة دخل الشركات أو أي تغييرات أخرى في قوانين الضرائب وتحصيلها في دولة اﻹمارات العربية المتحدة تأثير سلبي جوهري
على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
المخاطر المتعلقة بعملية الطرح واﻷسهم

بعد الطرح ،سيظل لدى جروب  42القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة وإدارتها وعملياتنا.
كما في تاريخ هذه النشرة ،تمتلك جروب  42نسبة  %99من رأس المال ال ُمصدر ،وبعد الطرح مباشرةً ،ستستمر جروب 42
في اﻻحتفاظ بنسبة  %77على اﻷقل شريطة أن يتم اﻻكتتاب في أسهم الطرح بالكامل وعدم إجراء أي تغييرات على عملية
الطرح .ونتيجة لذلك ،ستكون جروب  42قادرة على ممارسة السيطرة على إدارتنا وعملياتنا وعلى المسائل التي تتطلب موافقة
مساهمينا ،مثل تلك المتعلقة بدفع توزيعات اﻷرباح وانتخاب أعضاء مجلس اﻹدارة والمسائل اﻷخرى .وﻻ يمكن أن يكون هناك
أي ضمان بأن مصالح جروب  42ستتوافق مع مصالح مشتري اﻷسهم.
عﻼوة على ذلك ،يجوز للمجموعة  42بسبب ملكيتها الكبيرة لﻸسهم (1) :تأخير أو منع أي تغيير في السيطرة على الشركة )بما
في ذلك منع أي طرف خارجي من تقديم عرض اﻻستحواذ للشركة(؛ و) (2تجريد المساهمين من فرصة الحصول على عﻼوة
أسهمهم كجزء من بيع الشركة؛ و) (3التأثير على سيولة اﻷسهم ،والتي قد يكون ﻷي منها تأثير سلبي جوهري على السعر السوقي
بشكل مباشر أو غير مباشر مع شركات جروب  ، 42وقد
لﻸسهم .إضافة إلى ذلك ،قد تكون هناك ظروف تتنافس فيها شركاتنا
ٍ
تتخذ جروب  42قرارات فيما يتعلق بتلك الشركات التي تتعارض مع مصالح مساهمينا اﻵخرين.

يمكن أن تؤدي المبيعات الكبيرة لﻸسهم من قبل المجموعة  42إلى خفض سعر اﻷسهم.
قد يؤدي بيع عدد كبير من اﻷسهم من قبل جروب  42بعد اﻻنتهاء من الطرح إلى خفض سعر أسهمنا بشك ٍل كبير .وﻻ يمكننا
التنبؤ بما إذا كانت هناك كميات كبيرة من اﻷسهم )باﻹضافة إلى تلك التي ستكون متاحة في الطرح( سيتم بيعها في السوق المفتوحة
بعد إتمام عملية الطرح .ويمكن أن تؤثر أي مبيعات لكميات كبيرة من اﻷسهم في السوق العامة ،أو تصور أن هذه المبيعات قد
تحدث ،بشك ٍل جوهري وسلبي على السعر السوقي لﻸسهم.

قد تؤدي اﻹصدارات المستقبلية لﻸسهم إلى تخفيف حيازات المساهمين ويمكن أن تسفر عن تخفيض سعر اﻷسهم.
يجوز أن نقرر طرح أسهم أو أوراق مالية إضافية قابلة للتحويل إلى أسهم في المستقبل ،بما في ذلك في شكل تعويض قائم على
اﻷسهم .ويمكن أن تقلل المبيعات المستقبلية من حيازات المساهمين ،وتؤثر سلبًا على السعر السوقي السائد لﻸسهم وتضعف من
قدرتنا على زيادة رأس المال من خﻼل المبيعات المستقبلية لﻸوراق المالية المتداولة.

قد ﻻ يؤدي الطرح إلى سوق نشطة أو سائلة لﻸسهم ،وقد تكون أسعار تداول اﻷسهم متقلبة ويمكن أن تنخفض .إضافة إلى ذلك ،يعتبر
سوق أبوظبي لﻸوراق المالية أصغر حج ًما بكثير من أسواق اﻷوراق المالية القائمة اﻷخرى ،مما قد يؤثر أيضًا على السيولة في
اﻷسهم.
قبل عملية الطرح لم يكن هناك طرح لﻸسهم في سوق تداول عامة .وﻻ يمكن أن نضمن تطوير سوق تداول نشطة أو استدامتها
بعد إتمام الطرح ،أو أن السعر السوقي لﻸسهم لن ينخفض بعد ذلك .وقد يخضع سعر تداول اﻷسهم لتقلبات واسعة استجابةً للعديد
من العوامل ،إضافة إلى تقلبات سوق اﻷسهم والظروف اﻻقتصادية العامة أو التغيرات التي تطرأ على التوجهات السياسية التي قد
تؤثر سلبًا على السعر السوقي لﻸسهم ،بغض النظر عن أدائنا أو ظروفنا الفعلية في دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
ويمكن لهذه العوامل بشك ٍل عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلب أسعار اﻷسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ،مما قد يزيد بدوره
من تقلب أسعار اﻷسهم ويضعف قدرة حامل اﻷسهم على بيع أي أسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية بالمبلغ المرغوب وبسعر
ووقت يمكن تحقيقه في أسواق أكثر سيولة.

نظ ًرا ﻷن الشركة هي شركة قابضة ويتم إجراء جميع عملياتها بشكل جوهري من خﻼل شركة بيانات ،تعتمد قدرة الشركة على
دفع توزيعات اﻷرباح على اﻷسهم على قدرتها على الحصول على توزيعات اﻷرباح النقدية أو المدفوعات النقدية اﻷخرى من
شركة بيانات.
نظر ا
تُجري الشركة حاليًا جميع عملياتها من خﻼل شركة بيانات ،وتُدر شركة بيانات معظم الدخل التشغيلي والتدفق النقدي للشركةً .
ﻷن الشركة ليس لديها عمليات مباشرة أو أصول كبيرة بخﻼف أسهم رأس المال في شركة بيانات ،تعتمد الشركة على بيانات في
توزيعات اﻷرباح النقدية ودخل اﻻستثمار وعائدات التمويل والتدفقات النقدية اﻷخرى لدفع توزيعات اﻷرباح ،إن وجدت ،على
اﻷسهم ،وعلى المدى الطويل ،في دفع التزامات أخرى على مستوى الشركة القابضة والتي قد تنشأ من وقت ﻵخر.

بعد الطرح ،قد يختلف سعر اﻷسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية عن سعر الطرح وقد يتأثر سلبًا بعدة عوامل
مؤشرا على السعر الذي سيتم تداول اﻷسهم به في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية بعد إتمام الطرح .قد ﻻ
قد ﻻ يكون سعر الطرح
ً
يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو أعلى منه أو قد ﻻ يتمكنون من بيعها على اﻹطﻼق .قد يتأثر سعر
اﻷسهم في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية بعد الطرح سلبًا بعدة عوامل ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ﻻ الحصر ،ما يلي:

-

التقلبات السلبية في اﻷداء التشغيلي للمجموعة وتحسين أداء منافسيها.

-

والتقلبات الفعلية أو المتوقعة في نتائج التشغيل ربع السنوية أو السنوية.

-

ونشر محللو اﻷوراق المالية تقارير بحثية عن المجموعة أو منافسيها أو قطاع خدمات التكنولوجيا.

-

ورد الفعل العام على البيانات الصحفية للمجموعة واﻹعﻼنات العامة اﻷخرى.

-

ومخالفة المجموعة أو منافسيها لتوقعات المحللين.

-

واستقالة الموظفين الرئيسيين.

-

واتخاذ المجموعة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغييرات في استراتيجية اﻷعمال.

-

وتغييرات البيئة التنظيمية التي تؤثر على المجموعة.

-

والتغييرات في اللوائح والسياسات المحاسبية المعتمدة.

ﻻ يجوز لنا دفع أي توزيعات أرباح نقدية على اﻷسهم .وبالتالي ،قد ﻻ تتلقى أي عائد على اﻻستثمار ما لم تبيع أسهمك بسعر
أكبر من السعر الذي دفعته مقابلها.
على الرغم من أننا نعتزم دفع توزيعات اﻷرباح فيما يتعلق باﻷسهم ،إﻻ أنه ﻻ يمكننا ضمان بأننا سنقوم بذلك .وسيتم اتخاذ أي
قرار باﻹعﻼن عن توزيعات اﻷرباح ودفعها في المستقبل وفقًا لتقدير مجلس اﻹدارة وسيعتمد على ،من بين أمور أخرى ،القوانين
واللوائح المعمول بها ونتائج عملياتنا والوضع المالي والمتطلبات النقدية والقيود ومشروعاتنا وخططنا المستقبلية وغيرها من
العوامل التي قد يراها مجلس اﻹدارة ذات صلة .ونتيجة لذلك ،قد ﻻ تتلقى أي عائد على اﻻستثمار في اﻷسهم ما لم تبيع أسهمك
بسعر أكبر من السعر الذي دفعته مقابلها .انظر "سياسة توزيعات اﻷرباح".
الضرائب في دولة اﻹمارات

تعتبر التعليقات التالية تعليقا ٍ
ت عامة وتستند إلى النظام الضريبي المعمول به حاليًا في دولة اﻹمارات والممارسات الحالية للسلطات
ً
ً
شامﻼ لجميع اﻵثار الضريبية المطبقة على
تحليﻼ
اﻹماراتية كما في تاريخ نشرة اﻻكتتاب هذه .وﻻ يُقصد بهذه التعليقات أن ُتعد
جميع أنواع المساهمين وﻻ ترتبط بأي نظام ضريبي خارج دولة اﻹمارات .ويتحمل كل مساهم المسؤولية عن وضعه الضريبي،
وإذا انتابك أي شك فيما يتعلق بوضعك الضريبي ،فيجب التماس المشورة المهنية المستقلة دون تأخير.
فرض ضرائب على الشركات واﻷفراد
ﻻ توجد حاليًا أي تشريعات ضريبية للشركات على المستوى اﻻتحادي لدولة اﻹمارات .ومع ذلك ،جرى سن تشريعات ضريبية
للشركات في بعض اﻹمارات )بما في ذلك إمارة أبوظبي( من خﻼل مراسيم ضريبة الدخل الخاصة بها )"المراسيم الضريبية"(.
وﻻ تُطبق هذه المراسيم الضريبية حاليًا إﻻ على مجموعة معينة من شركات النفط اﻷجنبية وفروع البنوك اﻷجنبية ،ومع ذلك،
تجدر اﻹشارة إلى أنه ﻻ يوجد أي ضمان يفيد بعدم فرض ضريبة الشركات على الكيانات المؤسسية اﻷخرى في أي وقت في
المستقبل حيث ﻻ يوجد تشريع محدد )باستثناء الكيانات المسجلة في مناطق التجارة الحرة( يمنح إعفا ًء من ضريبة الشركات
لكيانات خﻼف شركات النفط اﻷجنبية وفروع البنوك اﻷجنبية.
في  31يناير  ،2022أعلنت وزارة المالية اﻹماراتية عن تطبيق ضريبة الشركات اﻻتحادية سيتم تطبيقها في دولة اﻹمارات
العربية المتحدة للسنوات المالية السارية التي تبدأ في  1يونيو  2023أو بعد ذلك.
ﻻ توجد حاليًا أية ضريبة مفروضة على دخل اﻷفراد في دولة اﻹمارات.

فرض ضرائب على شراء أسهم الطرح
من المرجح إتمام وصف الطرح ﻷغراض ضريبية في دولة اﻹمارات على أنه شراء ﻷسهم الطرح من جانب المساهمين .إذا كان
المساهم مقي ًما خارج دولة اﻹمارات و/أو خاضعًا للضريبة في دولة أخرى  ،فقد يُوصف الطرح على نح ٍو مختلف وقد يخضع
للضريبة في هذه الدولة.
ﻻ توجد ضرائب في دولة اﻹمارات على عمليات شراء أسهم الطرح .وبنا ًء على ذلك ،يجب أﻻ ينتج عن شراء أسهم الطرح أي
التزامات ضريبية في دولة اﻹمارات على المساهمين من اﻷفراد المقيمين أو الشركات المسجلة في دولة اﻹمارات .قد يخضع
المقيمون غير الخاضعين للضريبة في دولة اﻹمارات أو المقيمون أو اﻷفراد أو الشركات الخاضعة لنظام ضريبي مزدوج للضرائب
في دول بخﻼف دولة اﻹمارات فيما يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج عما يتعلق باﻷسهم استنادًا إلى اللوائح الضريبية
المحلية.
فرض ضرائب على توزيعات اﻷرباح واﻷرباح الرأسمالية عند البيع
استنادًا إلى الممارسات الضريبية الموضحة أعﻼه داخل دولة اﻹمارات ،يجب أﻻ يؤدي شراء أسهم الطرح إلى أي التزامات تتعلق
بضريبة الشركات أو ضريبة النقل في دولة اﻹمارات على المساهمين المقيمين في الدولة من اﻷفراد أو الشركات المسجلة في
الدولة ،شريطة أﻻ يكونوا خاضعين لضريبة الشركات في دولة اﻹمارات بحكم كونهم شركة نفط أجنبية أو فرعًا لبنك أجنبي .قد
يخضع المقيمون غير الخاضعين للضريبة في دولة اﻹمارات أو المقيمون أو اﻷفراد أو الشركات الخاضعة لنظام ضريبي مزدوج
للضرائب في دول بخﻼف دولة اﻹمارات فيما يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج عما يتعلق باﻷسهم استنادًا إلى اللوائح
الضريبية المحلية.
استنادًا إلى نفس المبادئ الموضحة أعﻼه ،يجب أﻻ يخضع المساهمون المقيمون في دولة اﻹمارات غير الخاضعين للضريبة في
دولة اﻹمارات أو دول بخﻼف دولة اﻹمارات )سوا ًء كانوا شركا ٍ
ت أو أفرادًا( للضريبة حاليًا عند استﻼم توزيعات اﻷرباح
والمكاسب نظير بيع أسهم الطرح في المستقبل.
يجب على المساهمين الخاضعين للضريبة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة بحكم كونهم شركة نفط أجنبية أو فرع لبنك أجنبي،
أو مقيمين خاضعين للضريبة في دول بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة ،وكذلك ضريبة المساهمين المقيمين في دولة
اﻹمارات العربية المتحدة ولكنهم يخضعون أيضًا للضريبة في دول بخﻼف دولة اﻹمارات العربية المتحدة )سوا ًء كانت شركات
أم أفرادًا( ،استشار ة مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بفرض الضرائب على دخل توزيعات اﻷرباح والمكاسب على البيع المستقبلي
ﻷسهم الطرح بموجب القوانين المحلية المعمول بها ذات الصلة في تلك الدول.
ﻻ توجد حاليًا ضريبة استقطاع في دولة اﻹمارات العربية المتحدة ،وبالتالي ،يجب أن تكون أي مدفوعات توزيعات أرباح تقدمها
الشركة خالية من أي ضريبة استقطاع في دولة اﻹمارات العربية المتحدة أو إمارة أبوظبي ،ما لم يتغير النظام الضريبي المعمول
به.
ضريبة القيمة المضافة في دولة اﻹمارات
اعتمدت دولة اﻹمارات ضريبة انتقائية على سلع معينة ،والتي كانت سارية في  1أكتوبر  ،2017وفرضت ضريبة القيمة
المضافة ،والتي كانت سارية في  1يناير  .2018تفرض القوانين واللوائح الخاصة بالضريبة اﻻنتقائية ضريبة بنسبة  %50على
المشروبات الغازية وضريبة بنسبة  %100على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة .في  27أغسطس  ،2017نُشر قانون ضريبة
القيمة المضافة على الموقع اﻹلكتروني للهيئة اﻻتحادية للضرائب .صدرت الﻼئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في 28
نوفمبر  2017بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) (52بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم ) .(8تنص الﻼئحة التنفيذية لقانون
ضريبة القيمة المضافة على مزي ٍد من التفاصيل حول توريد المنتجات والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تخضع
للنسبة الصفرية أو اﻹعفاء؛ وتحدد الﻼئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الشروط والمعايير الخاصة بمعاملة ضريبة
القيمة المضافة هذه.
تنص اﻻتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ،وهي اتفاقية على الصعيد القُطري مبرمة بين جميع
دول مجلس التعاون الخليجي ،على مبادئ واسعة النطاق يجب على جميع دول مجلس التعاون الخليجي اتباعها في قوانينها بشأن
ضريبة القيمة المضافة مع منح الدول اﻷعضاء على نح ٍو منفرد جزء من السلطة التقديرية لتطبيق معاملة مختلفة لضريبة القيمة
المضافة فيما يتعلق ببعض المسائل .وستقوم كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بسن التشريعات المحلية الخاصة بها بشأن
ضريبة القيمة المضافة استنادًا إلى المبادئ اﻷساسية الواردة في هذا اﻹطار المشترك .وتُطبق ضريبة القيمة المضافة على بيع
السلع والخدمات في دولة اﻹمارات وعلى الواردات إلى دولة اﻹمارات ،وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي،
ويبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في دولة اﻹمارات نسبة  .%5ما لم يقع توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة أو
خاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة على وجه التحديد.
يبلغ حد التسجيل اﻹلزامي  375,000درهم إماراتي وحد التسجيل الطوعي  187,500درهم إماراتي .ويجب على الشركات
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز حجم التداول السنوي لديها حد التسجيل اﻹلزامي )أو إذا كان من المتوقع أن تتجاوز
القيمة اﻹجمالية للتوريدات ذلك الحد خﻼل الثﻼثين يو ًما القادمة( ويكون خيار التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متاحًا إذا كانت

عمليات التوريد والواردات الخاضعة للضريبة أقل من حد التسجيل اﻹلزامي ولكنه يتجاوز حد التسجيل الطوعي.
يخضع توريد السلع أو الخدمات من جانب الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لضريبة القيمة المضافة إما بالمعدل
القياسي أو المعدل الصفري .ويحق للشركات المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتها إذا كانت تتعلق
بعملية توريد خاضعة للمعدل القياسي أو الصفري ،ومع ذلك ،ﻻ يمكن استرداد أية ضريبة قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بعملية
توريد معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
توضح المادة  42من الﻼئحة التنفيذية نطاق الخدمات المالية المصنفة على أنها معفاة من الضريبة ،وبنا ًء على ذلك ،لن تُطبق
ضريبة القيمة المضافة على أية عملية لنقل ملكية أسهم الطرح .ومع ذلك ،تجدر اﻹشارة إلى أن الرسوم المتعلقة بنقل ملكية أسهم
الطرح ستكون خاضعة للمعدل القياسي البالغ .%5

القسم الثالث :اﻹفصاحات المالية
ملخص البيانات المالية لشركة بيانات وملخص اﻹيضاحات الرئيسية والمؤشرات المالية الرئيسية كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 2021ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2022
يجب قراءة المناقشة والتحليل التاليين إلى جانب البيانات المالية لشركة بيانات ،بما في ذلك اﻹيضاحات الواردة فيها ،المدرجة في هذه النشرة كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 2021والبيانات المالية
المرحلية المراجعة كما في ولﻸشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2022المدرجة في هذه النشرة .كما يجب على المستثمرين اﻻطﻼع على بعض المخاطر المرتبطة بشراء أسهم الطرح الواردة في القسم الذي يحمل
العنوان" :مخاطر اﻻستثمار" .ﻻ يتم تدقيق المعلومات المالية لﻸشهر التسعة المنتهية في  30سبتمبر  2022ويتم استخراجها من البيانات المالية المؤقتة.
تعتبر "اﻷرباح قبل الفوائد والضرائب واﻻستهﻼك وإطفاء الدين" مقاييس غير مرتبطة بالمعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية وقد قامت الشركة باحتسابها بنا ًء على البيانات المستمدة من البيانات المالية لشركة بيانات.
توضح المعلومات المالية المحددة الواردة أدناه معلوماتنا المالية التاريخية وغيرها من المعلومات التشغيلية كما في وللسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 2021والبيانات المالية المراجعة لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر  .2022تم استخﻼص المعلومات المالية المبينة أدناه تحت عناوين "بيانات بيان الدخل الشامل" و"بيانات بيان المركز المالي" و"بيانات بيان التدفقات النقدية" و"المعلومات المالية اﻷخرى" من
البيانات المالية المدققة لشركة بيانات والبيانات المالية المرحلية المدرجة في قسم آخر من هذه النشرة ،وينبغي قراءتها باﻻقتران معها.

بيانات موجزة بشأن بيان الدخل الشامل

Particulars

Revenue
Direct costs
Gross profit
General and administrative expenses
Expected credit loss on financial assets
Finance expenses

Other income / (expenses)

Years ended 31 December
2020
AED

2021
AED

Nine months ended 30 September
2021
AED

2022
AED

247,750,581
(133,758,827)
113,991,754

366,665,188
(190,312,566)
176,352,622

244,110,812
(133,531,029)
110,579,783

490,554,988
(264,662,382)
225,892,606

(43,111,209)

(79,912,061)

(58,212,396)

(68,468,817)

-

-

-

(8,859,954)

(828,483)

(1,636,546)

(786,757)

(1,995,150)

(15,838)

1,482,822

1,482,822

356,951

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

-

-

-

-

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

Profit for the year

Other comprehensive income for the year
Total comprehensive income for the year

بيانات موجزة بشأن المركز المالي
Years ended 31 December
2020
AED

ASSETS
Non-current assets
Property and equipment
Intangible assets
Refundable deposits
Total non-current assets

20,463,437
43,768
37,970,094

Nine months ended 30 September
2021
AED

22,310,373
830,751
-

2021
AED

2022
AED

20,270,348
16,666,543
-

22,795,418
891,536
-

58,477,299

23,141,124

36,936,891

23,686,954

Current assets
Inventories
Contract assets
Contract cost
Refundable deposits
Trade and other receivables
Due from related parties
Cash and bank balances
Total current assets

791,885
113,126,035
3,360,653
35,439,417
18,748,145

253,621
244,830,547
12,920,934
26,471,129
7,423,826
102,610,801
56,773,109

437,218
149,529,687
1,633,557
26,471,129
7,995,719
221,019,392
12,054,430

253,621
362,147,598
486,066
24,828,420
12,600,206
328,941,032
114,778,532

171,466,135

451,283,967

419,141,132

844,035,475

Total assets

229,943,434

474,425,091

456,078,023

867,722,429

3,000,000
1,500,000
87,651,440
92,151,440

3,000,000
197,000,000
1,500,000
53,938,277
255,438,277

3,000,000
197,000,000
1,500,000
10,714,892
212,214,892

200,000,000

Employees’ end-of-service benefits
Deferred government grants

517,693
1,543,410

3,883,242
-

3,129,229
-

5,105,399
-

Total non-current liabilities

2,061,103

3,883,242

3,129,229

5,105,399

43,552,777
92,178,114
135,730,891

145,329,086
15,984,861
53,789,625
215,103,572

140,829,718
86,683,184
13,221,000
240,733,902

375,424,453
26,749,166
58,079,498
460,253,117

EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital
Additional capital
Statutory reserve
Retained earnings
Total equity

1,500,000
200,863,913
402,363,913

Non-current liabilities

Current liabilities
Trade and other payables
Due to related parties
Loan from related parties
Total current liabilities

Total liabilities
Total equity and liabilities

137,791,994
229,943,434

218,986,814
474,425,091

243,863,131
456,078,023

465,358,516
867,722,429

بيانات موجزة بشأن بيان التدفقات النقدية
Years ended 31 December
2020
AED
Cash flows from operating activities
Profit for the year

2021
AED

Nine months ended 30 September
2021
AED

2022
AED

70,036,224

96,286,837

53,063,452

146,925,636

4,135,511
1,699,805
828,483
148,705
-

6,631,036
145,009
1,636,546
3,584,997
-

4,958,558
83,652
786,757
2,628,432
-

8,243,859
300,487
1,995,150
1,837,699
8,859,954

76,848,728
1,498,475
(88,514,074)
(37,970,094)
96,366
(10,572,097)
7,049,979
73,845,050

108,284,425
(4,063,173)
(131,704,512)
(12,920,934)
11,498,965
538,264
(67,171,384)
100,232,899
(9,193,253)

61,520,851
6,863,899
(36,403,652)
(1,633,557)
354,667
(185,579,975)
79,756,914
61,505,070

168,162,785
(7,088,589)
(158,092,894)
12,434,868
1,642,709
(230,194,892)
230,095,367
10,764,305

Cash generated from/(used in) operating activities
Employees’ end-of-service benefits paid
Finance cost paid

22,282,333
(157,673)
(828,483)

(4,498,703)
(219,448)
(1,636,546)

(13,615,783)
(16,896)
(786,757)

27,723,659
(615,542)
(226,393)

Net cash generated from/(used in) operating activities

21,296,177

(6,354,697)

(14,419,436)

26,881,724

(15,498,559)
12,950,527

(8,477,972)
(931,992)
-

(4,765,469)
(729,810)

(8,728,904)
(361,272)

(2,548,032)

(9,409,964)

(5,495,279)

(9,090,176)

-

53,789,625
53,789,625

13,221,000
13,221,000

40,213,875
40,213,875

18,748,145

38,024,964

(6,693,715)

58,005,423

Adjustments for:
Depreciation of property and equipment
Amortisation of intangible assets
Finance expenses
Provision for employees’ end-of-service benefits
Provision for expected credit loss on contract assets
Operating cash flows before movements in working capital
(Increase)/decrease in trade and other receivables
Increase in contract assets
(Increase)/decrease in contract cost
(Increase)/decrease in refundable deposits
Decrease in inventories
Increase in due from related parties
Increase in trade and other payables
Increase/(decrease) in due to related parties

Investing activities
Acquisition of property and equipment
Acquisition of intangible assets
Transfer of cash balance from Bayanat Division
Net cash used in investing activities

Cash flows from financing activity
Net movement in capital account
Proceeds of loan from related parties
Net cash (used in)/generated from financing activities
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

BAYANAT AI PLC

-

18,748,145

18,748,145

56,773,109

18,748,145

56,773,109

12,054,430

114,778,532

1

Statement of financial position
as at 11 October 2022
11 October
2022
AED
(unaudited)
ASSETS
Non-current assets
Investment in subsdiary

199,816,375
____________
199,816,375
____________

Total non-current assets
Current assets
Cash and bank balances

183,625
____________
183,625
____________
200,000,000

Total current assets
Total assets
EQUITY
Share capital

200,000,000
––––––––––––
200,000,000

Total equity

BAYANAT AI PLC

1

BAYANAT AI PLC
Statement of financial position
as at 31 October 2022
31 October
2022
AED
(unaudited)
ASSETS
Non-current assets
Investment in subsdiary
Total non-current assets
Current assets
Cash and bank balances
Total current assets
Total assets
EQUITY
Share capital
Share premium
Total equity

199,816,375
____________
199,816,375
____________
628,755,054
____________
628,755,054
____________
828,571,429
257,142,857
571,428,572
––––––––––––
828,571,429

سياسة توزيع اﻷرباح
اعتمد مجلس اﻹدارة سياسة قوية لتوزيع اﻷرباح تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص
النمو مع الحفاظ على ملف ائتماني من الدرجة اﻻستثمارية.
تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات اﻷرباح على عدد من العوامل ،بما في ذلك ما يلي:



توافر اﻻحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط اﻹنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية اﻷخرى في الفترات المستقبلية.



وظروف السوق والبيئة التشغيلية الحالية في أسواقنا.



وتوقعات مجلس اﻹدارة ﻷعمالنا.



واﻷرباح المستقبلية وخطة أعمالنا )بما في ذلك قدرتنا على اﻷداء وفقًا للتوقعات الواردة في خطة اﻷعمال لدينا(.



وتقدير مجلس اﻹدارة.



الموافقة على أي توزيعات أرباح في اجتماع جمعية عمومية لمساهمينا.

تستند اﻹرشادات الواردة أعﻼه إلى خطة العمل الحالية واﻷهداف القائمة .ومع ذلك ،ﻻ يوجد أي ضمان بأننا سندفع أيًا من توزيعات اﻷرباح
الموضحة أعﻼه أو في المستقبل أو ،إذا تم دفع توزيعات اﻷرباح ،مقدار مبلغ توزيعات اﻷرباح هذه.
اﻷحداث والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة )بما في ذلك اتفاقيات اﻷطراف ذات العﻼقة(
معامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة

الجدول أدناه يوضح معامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة لشركة بيانات كما هو مستخلص من البيانات المالية
Nine months ended 30
September

Years ended 31 December

2022
AED

2021
AED

2021
AED

2020
AED

490,554,988

244,065,328

366,554,730

242,136,113

Revenue

)(3,911,212

)(34,338,410

)(18,655,810

)(10,226,965

Support services and manpower received

-

)(15,976,617

-

-

Development Cost

تدخل بيانات  ،في سياق اﻷعمال العادية ،في معامﻼت ،وفقًا للشروط واﻷحكام المتفق عليها ،مع اﻷطراف ذات العﻼقة .تتألف اﻷطراف ذات
العﻼقة من مساهمي بيانات وأعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة العليا والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائﻼتهم أو التي يكون لهم فيها نفوذا ً
إداريا ً كبيرا ً باﻹضافة إلى موظفي اﻹدارة الرئيسيين .تدخل بيانات ،في سياق اﻷعمال العادية ،في معامﻼت مع مؤسسات أعمال أخرى أو
أفراد يقعون ضمن تعريف اﻷطراف ذات العﻼقة الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ) 24بصيغته المعدلة( .لدى بيانات عﻼقات مع
أطراف ذات عﻼقة مع حكومة أبوظبي والمديرين والمسؤولين التنفيذيين )بما في ذلك الكيانات التجارية التي يمكنهم ممارسة تأثير كبير عليها،
أو التي يمكن أن تمارس نفوذا ً كبيرا ً على الشركة(.
العقود الجوهرية
العقود المختارة )على سبيل المثال ﻻ الحصر( التي أبرمتها شركة بيانات مع العمﻼء:
وصف المشروع
.1

توريد نظام اﻻستحواذ على البيانات الجغرافية المكانية والخدمات الداعمة

إجمالي قيمة العقد/باﻷلف درهم إماراتي
858,405

.2

برنامج التنقل الذكي

276,000

.3

توفير حلول الذكاء اﻻصطناعي

275,871

.4

توفير البيانات والمنتجات والخدمات الجغرافية المكانية

259,991

.5

البرنامج البيئي

183,625

.6

تطوير منصة الذكاء اﻻصطناعي 1

100,000

.7

توريد صور اﻷقمار الصناعية وتطوير المنتجات المعلوماتية

86,853

.8

تطوير شبكة جغرافية مكانية

37,730

.9

تطوير منصة الذكاء اﻻصطناعي 2

35,000

تشمل العقود الرئيسية لشركة بيانات مع الموردين ما يلي:
وصف العقد

إجمالي قيمة العقد/باﻷلف درهم إماراتي
793,678

شراء نظام اﻻستحواذ على البيانات الجغرافية المكانية والخدمات الداعمة

59,710

توريد مركبات النقل السريع اﻵلي

55,000

شراء التراخيص الجغرافية المكانية والخدمات المهنية

القسم الرابع :تفاصيل أخرى

.1

آلية اعتماد نظام حوكمة في الشركة

يلتزم مجلس اﻹدارة )"المجلس"( بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،تمتثل
الشركة وتعتزم اﻻمتثال لمتطلبات حوكمة الشركات التي تقتضيها قواعد اﻹدراج واﻹفصاح الخاصة بسوق أبوظبي لﻸوراق المالية.
في هذه النشرة ،يُشار إلى قواعد حوكمة الشركات المطبقة على الشركة وسياسة الحوكمة وتكوين مجلس اﻹدارة مجتمعة باسم "قواعد
الحوكمة"(.

.2

الهيكل اﻹداري المقترح للشركة

هيكل مجلس إدارة الشركة
يتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة ) (5أعضاء ،وجميعهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين ،وأربعة ) (4من أعضاء مجلس إدارة
مستقلين .السيد /شياوبينغ شانغ هو عضو مجلس اﻹدارة الوحيد غير المستقل .فيما يلي قائمة بأعضاء مجلس اﻹدارة الحاليين للشركة.
اﻻسم

سنة الميﻼد

المنصب

سنة التعيين

سعادة /طارق عبدالرحيم الحوسني

1974

رئيس مجلس اﻹدارة

2022

1972

نائب رئيس مجلس
اﻹدارة

2022

السيد /أحمد الكتاب

1977

عضو

2022

السيدة /إلهام القاسم

1982

عضو

2022

السيد /وحيد حسن الزاكي

1964

عضو

2022

السيد /شياوبينغ زانغ

فيما يلي توضيح للمعرفة والخبرات اﻹدارية التي يتمتع بها كل عضو من أعضاء مجلس اﻹدارة:
سعادة طارق الحوسني
رئيس مجلس اﻹدارة
يشغل سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني منصب الرئيس التنفيذي لمجلس توازون اﻻقتصادي .وهو مسؤول عن إدارة مشتريات القوات المسلحة
اﻹماراتية وشرطة أبوظبي مع قيادة الخطط اﻻستراتيجية لتطوير قطاع الدفاع واﻷمن اﻹماراتي .كما يتولى إدارة أنشطة اﻷعمال اليومية في
توازن.
قبل انضمامه إلى توازن ،شغل طارق منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات قبل توليه منصب نائب المدير العام للهيئة الوطنية لﻸمن
اﻹلكتروني ) .(NESAكما شغل أيضًا منصب المدير التنفيذي لﻼستراتيجية وتطوير اﻷعمال في الياه سات ،إلى جانب عمله في منصب
نائب رئيس الشؤون الفنية.
عمل طارق أيضًا في منصب عضو مجلس إدارة مساعد لدى شركة مبادلة لﻼستثمار .يشغل طارق حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة
جلوبال إيروسبيس لوجيستيكس ) (GALوشركة ميونخ هيلث ضمان هولدينج المحدودة ،ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات
الصحية )صحة( ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي وشركة مطارات أبوظبي ).(ADAC
عضوا بمجلس إدارة شركة الياه لﻼتصاﻻت الفضائية )الياه سات( ،وإنترناشيونال جولدن جروب ) ،(IGGوكليات التقنية العليا
يعتبر طارق
ً
) ،(HCTومجموعة إيدج ،وشركة اﻹمارات للصناعات العسكرية ) ،(EDICوشركة رويال جيت ،وأكاديمية رابدان ،إضافة إلى مجلس
أمناء جامعة باريس-السوربون أبوظبي.
في السابق ،شغل طارق الحوسني منصب عضو في مجالس إدارة العديد من الكيانات اﻻستراتيجية اﻹماراتية ،مثل وكالة اﻹمارات للفضاء
وشركة بيانات والشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(.
يحمل طارق الحوسني درجة الماجستير في مجال اﻹلكترونيات واﻻتصاﻻت من جامعة بيير وماري كوري في فرنسا ودرجة البكالوريوس
في مجال الطيران من جامعة سانت لويس في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.

وهو حاصل كذلك على دبلومة اﻹدارة التنفيذية من المعهد الدولي للتطوير اﻹداري في سويسرا.
السيد /شياوبينغ زانغ
نائب رئيس مجلس اﻹدارة
يشغل شياوبينغ حاليًا منصب مدير اﻻستثمار لدى جروب  ،42وهي أكبر شركة تعمل في مجال الذكاء اﻻصطناعي والخدمات السحابية في
منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا.
في الفترة ما بين عامي  2018و ،2020شغل شياوبينغ منصب رئيس العمليات ) (COOلدى شركة ييتو تكنولوجي ،وهي شركة عالمية
بارزة في مجال الذكاء اﻻصطناعي ،حيث كان مسؤوﻻً عن جميع وظائف اﻷعمال في الخطوط اﻷمامية بما في ذلك استراتيجية اﻷعمال
والمبيعات والتسويق وتطوير القنوات واﻻستشارات الفنية ،من بين أمور أخرى .وقبل ذلك ،كان شري ًكا إداريًا في شركة ديلويت ،حيث قدم
استشارات لشركات الخدمات المصرفية واﻷوراق المالية مع التركيز على تحول اﻷعمال المدعومة بالتكنولوجيا.
عمل شياوبينغ أيضًا شري ًكا إداريًا لدى إرنست ويونغ ،حيث كان أحد الشركاء المؤسسين في شركة إرنست ويونغ لﻼستشارات في منطقة
مديرا مساعدًا لشركة ماكينزي آند كومباني حيث اكتسب خبرة واسعة في خدمة عمﻼء
الشرق اﻷقصى .وقبل ذلك ،كان شياوبينغ
ً
التكنولوجيا/اﻻتصاﻻت والخدمات المالية الرئيسيين في الصين وجنوب شرق آسيا .كما شغل أيضًا منصب المدير العام لمجموعة تيسان بروبرتي
عضوا بمجلس اﻹدارة الممتد.
في شمال الصين ،وعمل أيضًا
ً
وتشمل خبرته المهنية أيضًا العديد من المناصب العليا في إي  5سيستمز إنك وبرايس وترهاوس كوبرز وبنك الشعب الصيني وغير ذلك.
حصل شياوبينغ على ماجستير إدارة اﻷعمال من كلية هارفارد لﻸعمال .كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة
نانجينغ ،وكان جز ًءا من برنامج الشباب الموهوبين.
السيدة /إلهام القاسم
عضو مجلس اﻹدارة
تعتبر إلهام القاسم من كبار المديرين التنفيذيين واﻷخصائيين في مجال اﻻستثمار وهي مقيمة في دولة اﻹمارات العربية المتحدة .وبصفتها
التنفيذية هذه ،شغلت إلهام منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال  ،14حيث قادت أكثر من  1,000موظف في تقديم حلول اﻷمن السيبراني
والحلول الرقمية .كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي لﻼستثمار ) (ADIOوالمدير التنفيذي لبرنامج "غدًا  "21في المكتب
التنفيذي ﻹمارة أبوظبي حيث قادت التخطيط اﻻستراتيجي لبرنامج استثماري مدته ثﻼث سنوات بقيمة  50مليار درهم إماراتي يهدف إلى
تسريع اقتصاد أبوظبي.
وقبل ذلك ،شغلت إلهام منصب مدير شركة مبادلة لﻼستثمار ،حيث ركزت على محفظة التكنولوجيا والصناعة الخاصة بشركة مبادلة .وشملت
مسؤولياتها بناء استراتيجية اﻻستثمار/الدخول وتطوير اﻷعمال وخلق القيمة وإدارة اﻷصول لمرحلة ما بعد اﻻستحواذ والتسييل .وخﻼل هذه
الفترة ،عملت إلهام أيضًا في فريق القيادة التنفيذية لشركة اﻹمارات العالمية لﻸلمنيوم وقدمت برنامج مدته عامين بشأن التكامل التالي لعمليات
الدمج.
كما تشمل المسيرة المهنية الدولية للسيدة /إلهام بنك جي بي مورجان لﻼستثمار ،إذ كانت جز ًءا من فريق الصناعات العالمية المتنوعة الكائن
في لندن ،حيث كانت تتعامل مع معامﻼت الدمج واﻻستحواذ في مجال المواد الكيميائية والمعادن والتعدين والبنية التحتية.
وكعضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،عملت إلهام في عدد من مجالس اﻹدارة الدولية والوطنية العامة
والخاصة بما في ذلك جلوبال فاوندريز ،وآي إتش سي ،وصندوق خليفة .وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في أمانات القابضة ومركز كامبريدج
للطب وإعادة التأهيل ،ونائب رئيس شركة أبيكس القابضة وجامعة أبوظبي.
حصلت إلهام على درجة الماجستير من كلية السياسة اﻻجتماعية في كلية لندن لﻼقتصاد ،وبكالوريوس إدارة اﻷعمال من الجامعة اﻷمريكية
في دبي .وفي أبريل  ،2010أصبحت إلهام أول امرأة عربية تتزلج في القطب الشمالي.
السيد /أحمد الكتاب
عضو مجلس اﻹدارة
أحمد هو أحد كبار المتخصصين في اﻹدارة التنفيذية ويتمتع بخبرة تزيد عن  20عا ًما في اﻷدوار المالية واﻻستراتيجية .يتمتع بخبرة في قيادة
المشاريع المعقدة الكبيرة وتحويل رؤى اﻷعمال إلى واقع .وتشمل المهارات الرئيسية ربط اﻻستراتيجية بالتنفيذ وإدارة اﻷرباح والخسائر
وتوسيع اﻷسواق الجديدة وإعادة الهيكلة واسعة النطاق والتوجيه وتطوير المواهب .وقد تمكن من دفع النمو والتحوﻻت المؤثرة في اﻷدوار
المتنوعة من خﻼل نهج مركز وإيجابي.
يتولى أحمد في منصبه الحالي مسؤولية تقديم التوجيه اﻻستراتيجي والقيادة لتسهيل اتخاذ القرار للرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية لمجموعة

أدنوك .وهو مكلف بتنفيذ المشاريع عالية التأثير التي يوجهها الرئيس التنفيذي والتي تتناول الموضوعات الحرجة ذات اﻷهمية اﻻستراتيجية
والتكتيكية ،وإشراك أصحاب المصلحة في شركة أدنوك لتعزيز نتائج اﻷعمال طويلة اﻷجل والمفيدة للطرفين.
شغل أحمد ،في وقت سابق من حياته المهنية ،منصب نائب الرئيس للتميز المؤسسي في شركة جاسكو) ،المشروع المشترك بين أدنوك وشل
وتوتال وبارتكس( .شغل أحمد ،باﻹضافة إلى مسيرته المهنية التنفيذية ،عددًا من المناصب ،بما في ذلك العمل في مجالس إدارة مدارس أدنوك
وشركة إنترناشيونال ميديا إنفستمنتس م.ح-ذ.م.م في أبوظبي .وحاليًا ،يشغل أحمد منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة أدنوك الدولية
وشركة أدنوك للتجارة وشركة أدنوك لﻺمداد والخدمات وشركة أيه آي كيو وكذلك مصرف اﻹمارات للتنمية.
يحمل أحمد درجة الماجستير في إدارة اﻷعمال من جامعة أكسفورد.
السيد /وحيد الزاكي
عضو مجلس اﻹدارة
ويُعد وحيد أحد كبار المتخصصين العسكريين ويتمتع بخبرة تزيد عن  38عا ًما في المناصب اﻹدارية الرائدة عبر عدد من الهيئات العسكرية
الحكومية اﻹماراتية الكبرى .يتمتع وحيد بخبرة في قيادة تطوير تحوﻻت سلسلة التوريد واسعة النطاق واﻻستراتيجيات اللوجستية – وبصفته
مستشار مشتريات عسكرية متخصص – عمل ضاب ً
طا للقوات الجوية اﻹماراتية في أتكوم اﻷمريكية في سانت لويس وهو لواء متقاعد من
القيادة العامة/وزارة الدفاع اﻹماراتية.
من خﻼل العمل في بعض المجاﻻت اﻷكثر حساسية في المشتريات والخدمات اللوجستية العسكرية ،تشمل مهاراته الرئيسية قدرة طويلة اﻷمد
ومثبتة على العمل تحت ضغط شديد ،وإدارة العديد من المهام والتكليفات رفيعة المستوى والتفاوض مع الموردين مع التركيز على خلق القيمة
ومعايير الخدمة العالية .وهو بارع في مراجعة العقود واﻻتفاقيات التجارية وعقود واتفاقيات المبيعات العسكرية اﻷجنبية بهدف تقديم قيمة على
نطاق واسع واستراتيجيات إدارة سلسلة التوريد.
تولى وحيد ،وفي آخر منصب شغله في المقر الرئيسي ،مسؤولية العمل كمدير ﻹدارة المشتريات العامة ،حيث عمل كمستشار استراتيجي ومدير
بشأن القضايا المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمشتريات العسكرية .وقبل ذلك ،شغل منصب رئيس قسم الصيانة في التدريب على طائرات
الهليكوبتر جت رينجر في القوات الجوية اﻹماراتية وكلية الدفاع الجوي .كما شغل أيضًا منصب رئيس إدارة الصيانة في مجموعة قتال طائرات
الهليكوبتر ) AH-64A (ACGفي القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة اﻹمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك صيانة وحدة الطيران
) (AVUMوصيانة الطيران الوسيطة ).(AVIM
كان وحيد ،في وقت سابق من حياته المهنية ،يعمل ضابط اتصال للقوات الجوية اﻹماراتية في سانت لويس ،حيث تابع مشروع أباتشي حتى
التسليم النهائي في قيادة الطيران والصواريخ بالجيش اﻷمريكي .وقبل ذلك ،شغل منصب رئيس إدارة الصيانة في كلية القوات الجوية اﻹماراتية
داخل التدريب على طائرات الهليكوبتر جت رينجر )طائرة هليكوبتر للتدريب( .وخﻼل هذه الفترة ،تولى أيضًا مسؤولية سكرتير لجنة المشتريات
الرئيسية في المقر الرئيسي .وتشمل خبرته اﻷخرى إنشاء مشروع تحول شامل خﻼل فترة عمله كرئيس للجنة برنامج التحول اللوجستي )مركز
التميز(.
شارك وحيد ،باﻹضافة إلى مسيرته المهنية التنفيذية ،في دورات تعليمية وتطويرية مدى الحياة ،والتي تشمل دورة نظام الطائرات من شركة
بوينغ ،ومجموعة متنوعة من الدورات العسكرية في المقر الرئيسي/وزارة الدفاع ،وست سيجما للخدمات )الحزام اﻷخضر والحزام اﻷسود(
في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،ودورات تدريبية في الحوكمة وإدارة المخاطر واﻻمتثال .باﻹضافة إلى ذلك ،حصل على شهادات تقدير من
حلف شمال اﻷطلسي لمشاركته في عملية السﻼم في كوسوفو ،من اﻷمين العام لوزارة الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي/اﻹمارات العربية
المتحدة لمشاركته في تحرير الكويت؛ وشهادة تقدير من القيادة العامة/وزارة الدفاع وجميع قيادات الوحدات.
حصل وحيد على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة واﻷركان المشتركة اﻹماراتية ،باﻹضافة إلى درجة البكالوريوس في
هندسة الفضاء الجوي من جامعة نورثروب في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية.
اﻹدارة العليا
إضافة إلى أعضاء مجلس اﻹدارة ،يتولى فريق اﻹدارة العليا إدارة عملياتنا اليومية ،على النحو التالي:
اﻻسم

سنة الميﻼد

المنصب

سنة التعيين

السيد /حسن الحوسني

1979

الرئيس التنفيذي

2022

السيد /عبدﷲ الشامسي

1978

الرئيس التنفيذي للعمليات

2022

دكتور /فان زهو

1987

رئيس قسم التكنولوجيا

2022

السيد /رينيل رؤوف

1983

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

2022

فيما يلي توضيح للمعرفة والخبرات اﻹدارية التي يتمتع بها كل عضو من فريق اﻹدارة العليا:
السيد /حسن الحوسني
الرئيس التنفيذي
حسن الحوسني رائ ٌد في مجال التكنولوجيا واﻷعمال ويتمتع بخبرة تزيد عن  20عا ًما .يقود حسن ،بصفته الرئيس التنفيذي للشركة ،مسيرة
تطوير توسع المجموعة في مجال الذكاء اﻻصطناعي الجغرافي المكاني .وتماشيًا مع استراتيجية اﻷعمال الطموحة لشركة بيانات ،فإنه يُشرف
على أداء محفظة المنتجات والخدمات مع استكشاف الفرص المواتية في اﻷسواق الجذابة عالية النمو .كان حسن قبل اﻻنضمام إلى المجموعة
دورا أساسيًا في انتقال
يقدم إسهامات رئيسية في النمو اﻻستراتيجي لجروب  ، 42من خﻼل العمل مع فريق الدمج واﻻستحواذ ،حيث لعب ً
شركة بيانات من شركة اﻹمارات للصناعات العسكرية إلى جروب .42
وفي عام  ،2016شارك حسن في تأسيس سيكورا ،حيث قدم أحدث الحلول التكنولوجية للقطاعين العام والخاص ،وخدمات التسويق
واﻻستشارات للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول سوق اﻹمارات العربية المتحدة للمدن الذكية والذكاء اﻻصطناعي والبيانات الضخمة.
وبعد أربع سنوات ،حققت شركة سيكورا مكانة رائدة بشكل واضح في السوق ،حيث أصبحت واحدة من شركات اﻻستشارات اﻷمنية اﻷكثر
احترا ًما وطلبًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
سا في مركز المتابعة والتحكم بإمارة أبوظبي )مركز المتابعة والتحكم( ،وهو عبارة عن شركة أمن وطني
في السابق ،كان حسن
عضوا مؤس ً
ً
تعمل على إدارة وتنظيم أنظمة المتابعة والتحكم والتحليل النقدي للبيانات بدولة اﻹمارات العربية المتحدة .وخﻼل فترة عمله لدى مركز المتابعة
والتحكم ،شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للمركز ورئيس لجنة المعايير والممارسات في المركز ذاته .كما شغل حسن العديد من المناصب
القيادية في شركة اﻷنظمة المتكاملة المتقدمة ) ،(AIS/ATSحيث أشرف على النشر الناجح لحل المدينة الذكية الذي تبلغ قيمته مليارات الدراهم
في أبوظبي.
وقد حصل حسن على درجة الماجستير في إدارة اﻷعمال وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/اﻹلكترونية ،ويسجّل حاليًا للحصول على
درجة الدكتوراه.
السيد /عبدﷲ الشامسي
الرئيس التنفيذي للعمليات
يتمتع عبدﷲ الشامسي بخبرة قيادية تربو مدتها عن  20عا ًما من العمل في منصب رئيس العمليات في الشركة .وهو مكلف بزيادة حصة شركة
بيانات في أسواق الذكاء اﻻصطناعي والجغرافيا المكانية سريعة النمو ،مع الحفاظ على عملية سلسة وفعالة.
بعض من أبرز الكيانات الحكومية في
يتمتع عبد ﷲ بخبرة واسعة في سن اﻹجراءات التشغيلية والمالية الفعالة ،كما يتمتع بخبرة واسعة مع
ٍ
دولة اﻹمارات العربية المتحدة في مجاﻻت النفط والغاز والتصميم واﻹنشاء وإدارة المشاريع.
قضى عبدﷲ ،قبل انضمامه إلى المجموعة في عام  5 ،2022سنوات في مناصب على المستوى التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات العامة
ش.م.ع )مساندة( ،حيث أشرف على عملية ما قبل الترسية وبعدها للمشاريع التي تزيد قيمتها عن  10مليارات درهم إماراتي سنويًا .وعند
انضمامه إلى المجموعة في عام  ،2017تم تكليفه بإصﻼح رئيسي لقسم المشتريات ،بهدف تحسين الكفاءات وتقليل اﻻلتزامات والتكاليف.
حقق عبد ﷲ ،من خﻼل تكييف أفضل الممارسات الدولية وتبسيط العمليات اﻵلية ،متوسط توفير أكثر من  0.5مليار درهم إماراتي سنويًا على
التكاليف المباشرة وغير المباشرة .وخﻼل فترة عمله في شركة مساندة ،شغل أيضًا منصب عضو اللجنة التنفيذية للشركة وكذلك لجنة الموارد
البشرية.
في الفترة من  2000إلى  ،2017ارتقى عبدﷲ من خﻼل تصنيفات شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة )أدجاز( ،وهي شركة تابعة لشركة
دورا رئيسيًا في التطوير
أدنوك ،حيث كان مسؤوﻻً عن مختلف خدمات المشتريات والدعم والخدمات اللوجستية .ولعب عبدﷲ خﻼل فترة عمله ً
المستمر لعﻼقات الموردين اﻻستراتيجية ،وقام بإدارة خدمات اﻷعمال ومواءمتها مع اﻹغﻼق السنوي لمحطة الغاز .حصل عبدﷲ على جائزة
رئيسية من أدنوك للصحة والسﻼمة والبيئة عن المبادرات المختلفة التي قام بها في مجال اﻻستدامة والمشتريات الخضراء.
كما حصل على ماجستير العلوم في اﻹدارة من جامعة ويلز البريطانية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية.
دكتور /فان زهو
رئيس قسم التكنولوجيا

انضم الدكتور فان زهو إلى المجموعة ليشغل منصب رئيس قسم التكنولوجيا في يونيو  ،2020بعد انتهاء فترته كمدير وعالم رئيسي في معهد
دورا محوريًا في تحديد الرؤية التكنولوجية للمجموعة،
التأسيس للذكاء اﻻصطناعي ) (IIAIبجروب  .42وفي دوره الحالي ،يلعب الدكتور فان ً
باﻹضافة إلى تحسين سير عمل اﻹنتاج ،وتعزيز محفظة المنتجات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء اﻻصطناعي.
تشمل مسؤوليات الدكتور فان تطوير ونشر التقنيات التي تساهم في نمو اﻹيرادات ،باﻹضافة إلى تنفيذ المنتجات والخدمات استجابةً لمتطلبات
والتحول الرقمي ،ويشارك بشكل
العمﻼء المحددة .ويقود الدكتور فان الزخم الذي تبذله المجموعة في الذكاء اﻻصطناعي والحلول السحابية
ّ
كبير في إعداد استراتيجية المجموعة وعملياتها والتنفيذ العام للشراكات اﻻستراتيجية للشركة.
عضوا مؤسسًا في معهد التأسيس للذكاء اﻻصطناعي ،حيث قاد فريق البحث والتطوير لبناء
كان الدكتور فان ،قبل انضمامه إلى المجموعة،
ً
منتجات وحلول الذكاء اﻻصطناعي عبر مجموعة واسعة من المجاﻻت ،بما في ذلك المعلومات الجغرافية والسﻼمة العامة والمناخ والبيئة
والرعاية الصحية وغيرها.
وتتضمن العديد من المنتجات التمثيلية التي يحتضنها فريقه منصة الذكاء اﻻصطناعي  Geogeniusوخريطة المﻼحة  GoMapومنصة
 .Digital Twinكما شغل الدكتور فان منصب زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك أبوظبي المرموقة.
خبيرا معروفًا في مجال الذكاء اﻻصطناعي وقد قام بتأليف/شارك في تأليف أكثر من  100ورقة بحثية ﻷهم مؤتمرات ومجﻼت
يُعد الدكتور فان
ً
الذكاء اﻻصطناعي ،ويحمل حاليًا خمس براءات اختراع في الوﻻيات المتحدة .وقد حصل الدكتور فان على بكالوريوس العلوم في اﻻتصاﻻت،
وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية ،والدكتوراه في الرؤية الحاسوبية ،وفاز بالجائزة الوطنية لطﻼب الصين المتميزين في الخارج عام
. 2014
السيد /رينيل رؤوف
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
والتحول ،ويتمتع بخبرة عالمية مدتها  20عا ًما حتى وصل إلى منصب رئيس قسم الشؤون
يُعد رينيل أحد كبار المتخصصين في الشؤون المالية
ّ
المالية في الشركة .ويتمتع رينيل بخبرة واسعة في مجال اﻻستراتيجية والشؤون المالية وحوكمة الشركات وإعادة هيكلة الشركات وبرامج
الدمج واﻻستحواذ والتكامل بعد الدمج ،وقد كان مسؤوﻻً عن دمج الشركات ال ُمستحوذ عليها في فئة الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن
 500ودمج محفظة تبلغ قيمتها  5مليارات دوﻻر أمريكي في اﻷصول .في جروب  ، 42يقود رينيل العمليات واﻻستراتيجية المالية للشركة،
ويُدير اﻷداء المالي للشركة.
ً
مسؤوﻻ عن الشؤون
وقبل انضمامه إلى جروب  ، 42شغل رينيل منصب نائب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في جروب  42حيث كان
المالية والمشتريات .وخﻼل فترة عمله ،قاد رينيل عددًا من المبادرات وعمليات اﻻستحواذ اﻻستراتيجية مع دعم الشركة لتنمية خط اﻷعمال
الرئيسي لديها وهوامشها بمضاعفات كبيرة على أساس سنوي.
والتحول في شركة جت إيرويز حيث كان مسؤوﻻً عن تحويل اﻷعمال والتخطيط
شغل رينيل سابقًا منصب نائب الرئيس اﻷول للشؤون المالية
ّ
واﻹبﻼغ المالي والرقابة المالية واﻻستحواذ على الطائرات وتأجيرها والمشتريات والممتلكات والمرافق وتطوير اﻷعمال )الدمج واﻻستحواذ(
وتض ّمن ذلك تطوير وتنفيذ استراتيجيات مهمة لمزي ٍد من اﻻستثمار في اﻷسهم وإحداث نقلة نوعية في الشركة.
قضى رينيل  10سنوات مع شركة اﻻتحاد للطيران متقلدًا العديد من المناصب المالية العليا .وخﻼل فترة عمله ،كان رينيل مسؤوﻻً عن مكتب
تطوير المجموعة ،حيث كان يتتبّع ما يزيد عن  1مليار دوﻻر أمريكي موزعةً على أكثر من  700مبادرة من مبادرات اﻹيرادات والعمليات
والتكاليف عبر الشركة.
حصل رينيل على درجة البكالوريوس في التجارة ،كما حصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ) (CPAوشهادة المحاسب القانوني
الزميل ).(FCA
المخطط التنظيمي لشركة بيانات
يُرجى الرجوع إلى الملحق .4
المناصب الوظيفية لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التابعة للشركة والشركات المساهمة العامة اﻷخرى
كما يُعد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة جز ًءا من اﻹدارة التنفيذية لشركة بيانات .ﻻ يشغل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة أي مناصب
وظيفية في شركات مساهمة عامة أخرى.
المناصب الوظيفية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة في الشركات التابعة للشركة وغيرها من الشركات المساهمة العامة

ﻻ يشغل أعضاء مجلس اﻹدارة في الشركة أي مناصب وظيفية في الشركات التابعة للشركة .أو في الشركات المساهمة العامة اﻷخرى:
ﻻ يوجد.
شروط اﻷهلية واﻻختيار واﻹقالة واﻷسماء المقترحة للتشكيل اﻷول لمجلس إدارة الشركة
يتم انتخاب أعضاء مجلس اﻹدارة من قبل المساهمين في جمعية عمومية .وتم تعيين مجلس اﻹدارة من قبل جروب  42لمدة  3سنوات ويجوز
للمساهمين إعادة انتخابهم في الجمعية العمومية السنوية الثالثة للمساهمين.
عضوا بديﻼً وفقًا ﻷحكام النظام اﻷساسي للشركة .ويشغل أي عضو بديل المدة المتبقية
شاغرا أثناء مدة المجلس ،يجوز تعيين
إذا أصبح المنصب
ً
ً
لعضو مجلس اﻹدارة الذي أخلى منصبه.
اختصاصات أعضاء مجلس اﻹدارة ومسؤولياتهم:
تتمثل الواجبات الرئيسية لمجلس اﻹدارة في توفير القيادة اﻻستراتيجية للشركة وتحديد سياسات اﻹدارة اﻷساسية للشركة واﻹشراف على أداء
أعمال الشركة .ويُعد مجلس اﻹدارة الهيئة الرئيسية ﻻتخاذ القرار فيما يتعلق بجميع المسائل المهمة بالنسبة للشركة ،سوا ًء من حيث اﻵثار
اﻻستراتيجية أو المالية أو المتعلقة بالسمعة .ويتمتع مجلس اﻹدارة بالسلطة النهائية للبت في جميع المسائل باستثناء تلك المخصصة على وجه
التحديد للجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام اﻷساسي للشركة.
تشمل المسؤوليات الرئيسية لمجلس اﻹدارة ما يلي:


تحديد استراتيجية الشركة وميزانيتها وهيكلها.



والموافقة على السياسات اﻷساسية للشركة.



وتنفيذ إجراءات إعداد التقارير المالية المناسبة وسياسات إدارة المخاطر والضوابط الداخلية والمالية اﻷخرى واﻹشراف عليها.



واقتراح إصدار أسهم عادية جديدة وأي إعادة هيكلة للشركة.



وتعيين اﻹدارة التنفيذية.



وتحديد سياسات اﻷجور الخاصة بالشركة وضمان استقﻼلية أعضاء مجلس اﻹدارة وإدارة تضارب المصالح المحتمل.



والدعوة إلى عقد اجتماعات المساهمين وضمان التواصل المناسب مع المساهمين.

.3

لجان مجلس اﻹدارة

أنشأ مجلس اﻹدارة لجنتين دائمتين  -لجنة تدقيق ومخاطر ولجنة ترشيحات وأجور )ستخضع كل منها لمتطلبات التشكيل التي تقتضيها قواعد
الحوكمة( .ويجوز لمجلس اﻹدارة ،إذا دعت الحاجة ذلك ،ووفقًا للنظام اﻷساسي ،إنشاء لجان إضافية حسب اﻻقتضاء .وفقًا لقواعد الحوكمة،
عضوا في لجنة التدقيق والمخاطر أو لجنة الترشيحات والمكافآت.
ﻻ يُسمح لرئيس مجلس اﻹدارة بأن يكون
ً
اعتبارا من تاريخ إدراج الشركة.
فيما يلي عضوية واختصاصات كل لجنة من لجان مجلس اﻹدارة
ً

لجنة التدقيق والمخاطر
تتألف لجنة التدقيق والمخاطر في الشركة من اﻷعضاء التاليين:
 .1السيد /أحمد الكتاب ،رئيسًا للجنة.
عضوا.
 .2السيدة /إلهام القاسم،
ً
عضوا.
 .3السيد /ستيفان توماس،
ً
تساعد لجنةُ التدقيق والمخاطر مجلس اﻹدارة في اﻻضطﻼع بمسؤولياته فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق والرقابة الخارجية
والداخلية ،بما في ذلك مراجعة ومراقبة نزاهة البيانات المالية ،ومراجعة ومراقبة نطاق العمل غير المرتبط بالتدقيق الذي يضطلع به المدققون
الخارجيون ،وتقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين ،واﻹشراف على العﻼقة مع مدققينا الخارجيين ،ومراجعة مدى فعالية عملية
التدقيق الخارجي ،واستعراض فعالية وظيفة مراجعة الضوابط الداخلية .وتظل المسؤولية النهائية عن مراجعة التقرير السنوي والحسابات

واعتمادها ضمن مسؤوليات مجلس اﻹدارة .وتولي لجنة التدقيق والمخاطر العناية الواجبة بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في دولة
اﻹمارات والمعمول بها لدى سوق أبوظبي العالمي والهيئة وسوق أبوظبي لﻸوراق المالية.
يقتضي ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر أن تتألف اللجنة من عضوين على اﻷقل من أعضاء مجلس اﻹدارة غير التنفيذيين ،على أن يكون اثنان
منهم على اﻷقل مستقلين .وإضافة إلى ذلك ،يتعين أن يتمتع عضو واحد على اﻷقل بخبرة عملية بمجال التدقيق والمحاسبة .ويرأس لجنة
حين ﻵخر .وستجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على
التدقيق أحد اﻷعضاء المستقلين على أن تضم أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس اﻹدارة من ٍ
اﻷقل في السنة.
ستلتزم لجنة التدقيق والمخاطر باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقﻼلية المدققين الخارجيين للشركة على النحو الذي يقتضيه القانون المعمول
به .ولقد حصلنا على تأكيد كتابي من مدققينا بأنهم يمتثلون للمبادئ التوجيهية بشأن اﻻستقﻼلية الصادرة عن هيئات المحاسبة والتدقيق ذات
الصلة.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من اﻷعضاء التاليين:
سا للجنة.
 .1السيد /شياوبينغ زانغ ،رئي ً
عضوا.
 .2السيد /وحيد الزاكي،
ً
عضوا.
 .3السيدة /مايمي كوريان،
ً
تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس اﻹدارة في وضع واﻹشراف على سياسات الترشيح والمكافآت فيما يتعلق بمجلس اﻹدارة وأي
لجان تابعة لمجلس اﻹدارة واﻹدارة العليا .وبهذه الصفة ،تتولى المسؤولية عن تقييم تعيين اﻹدارة التنفيذية للشركة وتقييم توازن المهارات
والمعرفة والخبرة لمجلس اﻹدارة ولجان المجلس ،وعلى وجه الخصوص مراقبة الوضع المستقل لﻸعضاء المستقلين .وتتولى كذلك مسؤولية
إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس اﻹدارة وتحديد المرشحين المستقلين المحتملين ،عند اﻻقتضاء ،ليتم تعيينهم كأعضاء مجلس إدارة أو
أعضاء لجان حسب مقتضى الحال .باﻹضافة إلى ذلك ،ووفقًا للنظام اﻷساسي ،تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس اﻹدارة في تحديد
مسؤولياته فيما يتعلق باﻷجور ،بما في ذلك تقديم التوصيات لمجلس اﻹدارة بشأن سياسة الشركة المتعلقة بأجور المسؤولين التنفيذيين ووضع
المبادئ والمعايير الشاملة وإطار الحوكمة الشامل لسياسة اﻷجور لدينا ،وتحديد حزمة اﻷجور واﻻستحقاقات الفردية لﻺدارة العليا لدينا.
يجب أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من عضوين مجلس إدارة غير تنفيذيين على اﻷقل ،على أن يكون اثنان منهم على اﻷقل مستقلين،
في كل حالة بالمعنى المقصود بهذه المصطلحات في قواعد الحوكمة .ويجب اختيار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء اللجنة
المستقلين .ويُعين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا للنظام اﻷساسي .وتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة سنويًا على اﻷقل
وبخﻼف ذلك من وقت ﻵخر بنا ًء على متطلبات الشركة.

.4

النظام اﻷساسي

مرفق بنشرة اﻻكتتاب النص الكامل للنظام اﻷساسي للشركة.

.5

المسائل القانونية

فيما يلي ملخص للمسائل القانونية التي ستنطبق على الشركة بعد إدراجها .ويجب قراءة المسائل القانونية المدرجة أدناه في ضوء أحكام النظام
اﻷساسي للشركة )الموضحة في الملحق  2من هذه النشرة(.



النظام اﻷساسي
يصف النظام اﻷساسي للشركة والنظام القانوني للشركات الحقوق واﻻلتزامات المرتبطة بملكية اﻷسهم بالتفصيل.



حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت
يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد من اﻷصوات يساوي عدد أسهمه )بخﻼف ما يتعلق بانتخاب أعضاء
مجلس اﻹدارة ،حيث يكون للمساهمين عدد إضافي من اﻷصوات وفقًا لنظام التصويت التراكمي المنصوص عليه في النظام
اﻷساسي(.



سجل اﻷسهم
عند اﻹدراج في سوق أبوظبي لﻸوراق المالية ،سيتم تحويل اﻷسهم إلى قيود إلكترونية ،وسيحتفظ سوق أبوظبي لﻸوراق المالية
بسجل اﻷسهم.



المعلومات المالية
يحق للمساهم طلب نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة.



السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.



توزيعات اﻷرباح وعائدات التصفية
تدفع الشركة توزيعات اﻷرباح على اﻷسهم وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة المطبقة على الشركة .ويحق للمساهمين وحدهم
الحصول على اﻷرباح القابلة للتوزيع المستحقة على هذه اﻷسهم .وفي حالة تصفية الشركة ،يحق لكل مساهم الحصول على جزء
من أصول الشركة وفقًا للنظام اﻷساسي للشركة والقانون واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي.



الجمعية العمومية
تُعقد الجمعية العمومية السنوية وفقًا للنظام القانوني للشركات في المكان أو اﻷماكن )بما في ذلك المنصات اﻹلكترونية( والتاريخ
والوقت الذي يحدده أعضاء مجلس اﻹدارة.
يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ،متى ما رأوا ذلك مناسبًا ،الدعوة إلى عقد جمعية عمومية .ويتعين على أعضاء مجلس اﻹدارة
الدعوة إلى عقد جمعية عمومية بمجرد استﻼم الشركة طلبات من مساهميها للقيام بذلك وفقًا للنظام القانوني للشركات .ويحدد
أعضاء مجلس اﻹدارة ما إذا كان من المقرر عقد الجمعية العمومية من خﻼل اجتماع فعلي أو اجتماع إلكتروني عام.
يجب أن يتضمن إخطار الجمعية العمومية جميع المعلومات المطلوب تضمينها بموجب النظام القانوني للشركات ويجب تقديمه
لجميع اﻷعضاء بخﻼف اﻷعضاء الذين ﻻ يحق لهم استﻼم هذه اﻹخطارات من الشركة بموجب أحكام النظام اﻷساسي.
ﻻ يجوز مزاولة أي أعمال في أي جمعية عمومية ما لم يكتمل النصاب القانوني في الوقت الذي يبدأ فيه اﻻجتماع أعماله.



مسؤولية مجلس اﻹدارة
يدين أعضاء مجلس اﻹدارة بواجبات عامة تجاه الشركة وفقًا للنظام القانوني للشركات )بما في ذلك ممارسة العناية والمهارة
واليقظة المعقولة والتصرف بما ّ
يعزز نجاح الشركة( .ويجوز للشركة رفع دعوى ضد أي عضو من أعضاء مجلس اﻹدارة يخالف
الواجبات المنوطة بأعضاء مجلس إدارتها ،وتختلف سبل اﻻنتصاف المتاحة اعتمادًا على شدة اﻻنتهاك ولكنها قد تشمل التعويض
عن اﻷضرار وسبل اﻻنتصاف الزجري وغيرها.
رهنًا باﻹذن المسبق من محكمة سوق أبوظبي العالمي ،يجوز للمساهم المؤهل رفع الدعاوى بشكل مستقل ضد أي عضو في مجلس
اﻹدارة إذا أخفقت الشركة في القيام بذلك فيما يتعلق بسبب تقاضي ناشئ عن فعل أو إغفال فعلي أو مقترح ينطوي على إهمال أو
تقصير أو إخﻼل بالواجب أو خيانة اﻷمانة من جانب عضو مجلس اﻹدارة هذا.
بقدر ما يسمح النظام القانوني للشركات ،يجوز تعويض كل عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أول أو عضو مجلس إدارة
بديل )أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أول أو عضو مجلس إدارة بديل سابق( في الشركة أو أي شركة مرتبطة بها
)على النحو المنصوص عليه في القسم  278من النظام القانوني للشركات( من أصول الشركة عن أي مسؤولية يتكبدها فيما يتعلق
ب أي إهمال أو تقصير أو مخالفة للواجب أو خيانة اﻷمانة من جانبه أو أي مسؤولية أخرى يتحملونها في تنفيذ واجباتهم أو ممارسة
صﻼحياتهم أو بخﻼف ذلك فيما يتعلق بواجباتهم أو صﻼحياتهم أو مناصبهم.



تعيين رئيس مجلس اﻹدارة وصﻼحياته
سعادة /طارق عبدالرحيم الحوسني هو رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد شياوبينغ زانغ هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
ويترأس رئيس مجلس اﻹدارة اجتماعات المجلس .ويترأس نائب رئيس مجلس اﻹدارة اجتماعات المجلس في حالة غياب رئيس
مجلس اﻹدارة.



اﻹشراف والتنظيم
الشركة هي شركة عامة محدودة باﻷسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي .ويش ّكل سوق أبوظبي العالمي منطقة حرة مالية
بالمعنى المقصود في القانون اﻻتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم  8لسنة ") 2004قانون المناطق الحرة المالية"( وقد

تم إنشاؤه وفقًا للمرسوم اﻻتحادي لدولة اﻹمارات العربية المتحدة رقم  15لسنة  .2013وﻻ تخضع الشركة للقوانين المدنية
والتجارية اﻻتحادية لدولة اﻹمارات العربية المتحدة ،باعتبارها شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي ووفقًا لقانون المناطق
الحرة المالية .وعلى وجه الخصوص ،ودون حصر ،ﻻ تخضع الشركة ﻷحكام قانون الشركات التجارية اﻹماراتي وﻻ لمجموعة
متنوعة من التشريعات اﻷخرى التي تنطبق على الشركات المؤسسة "داخليًا" في دولة اﻹمارات العربية المتحدة .وبدﻻً من ذلك،
تخضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك النظام القانوني للشركات.
وفقًا لﻺطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل شركة بيانات ،فإن وثيقة التأسيس اﻷوليّة هي النظام
اﻷساسي للشركة .وبصرف النظر عن المسائل المختلفة التي يحكمها النظام القانوني للشركات وغيرها من التشريعات الخاصة
بسوق أبوظبي العالمي ،ترد القواعد الرئيسية لحوكمة الشركات واﻹفصاح والشفافية المطبقة على الشركة في النظام القانوني
للشركات وفي النظام اﻷساسي والوثائق ذات الصلة )مثل المواثيق والسياسات واﻹجراءات التي يعتمدها مجلس اﻹدارة من وقت
ﻵخر( .انظر القسم المعنون "آلية اعتماد نظام الحوكمة في الشركة" .ويتمتع مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وكذلك ،في
ظروف معينة ،سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بصﻼحية وسلطة التحقيق في مخالفات النظام القانوني للشركات ،بما في
ذلك إذا بدا له أن هناك ظروف تشير إلى أن شؤون الشركة التابعة لسوق أبوظبي العالمي يجري أو قد جرى تصريفها بطريقة
تضر على نح ٍو غير عادل ببعض أعضائه ،ويجوز له في بعض الحاﻻت إحالة هذه المخالفات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي.
كما يجوز للمساهمين في شركات سوق أبوظبي العالمي طلب إصدار أوامر زجرية من محاكم سوق أبوظبي العالمي مباشرة ً ضد
اﻷفعال التي تنتهك النظام القانوني للشركات أو الوثائق التأسيسية ،كما يمكنهم السعي للحصول على تعويضات عن هذه اﻻنتهاكات
من شركات سوق أبوظبي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.
وفقًا لقواعد اﻹدراج الخاصة بسوق أبوظبي لﻸوراق المالية ،يتمتع سوق أبوظبي لﻸوراق المالية بسلطة اعتماد واﻹشراف على
قواعد الحوكمة المطبقة على شركات المنطقة الحرة المالية ،مثل شركة بيانات ،التي تدرج اﻷوراق المالية في سوق أبوظبي
لﻸوراق المالية.
يختلف نظام حوكمة الشركات المطبق على الشركة عن النظام المطبق على الكيانات المؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية
اﻹماراتي والخاضعة للتنظيم من جانب الهيئة .ويجب على المستثمرين اﻻطﻼع على القوانين واللوائح المعمول بها في سوق
أبوظبي العالمي والنظام اﻷساسي المرفق بنشرة اﻻكتتاب .كما يجب على المستثمرين مﻼحظة أن نظام حوكمة الشركات المطبق
على الشركة ﻻ يخضع للتنظيم أو اﻹنفاذ من جانب الهيئة.

.6

عدم ممانعة سوق أبوظبي العالمي

أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي شهادة بعدم الممانعة لﻺدراج والطرح وفقًا للمادة ) (33من قرار الهيئة رقم ) (11لسنة
 2016بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة )بصيغته المعدلة بموجب قرار الهيئة رقم /25ر.م(2020/

.7

مدققو الحسابات المستقلون

تولّت ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط( مهمة تدقيق حسابات الشركة طوال العامين السابقين للطرح.
العنوان :الطابق  ،11برج السلع ،مربعة سوق أبوظبي العالمي ،جزيرة المارية ،أبوظبي ،اﻹمارات العربية المتحدة .ص.ب .990
رقم الهاتف+971 (0)2 408 2424 :

.8

تفاصيل أية برامج تتعلق بملكية موظفي الشركة ﻷسهمها

ﻻ يوجد لدى الشركة حاليًا أي خطط لتمليك موظفي الشركة ﻷسهمها .تعتزم الشركة وضع خطة ملكية موظفي الشركة ﻷسهمها في
المستقبل وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها

_________________
سعادة /طارق عبدالرحيم الحوسني
رئيس مجلس اﻹدارة
شركة بيانات ايه اي بي ال سي

ملحق رقم  - 1البيانات المالية

ملحق رقم  - 2النظام اﻷساسي

ملحق رقم  - 3الفروع الرئيسية لبنك تلقي اﻻكتتاب الرئيس
تسلسل

اسم الفرع

موقع
الفرع-
المنطقة

1

مجمع اﻷعمال -
أبو ظبي

أبوظبي

2

برج بنك أبو ظبي
اﻷول

أبوظبي

3

الخبيرة

أبوظبي

من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(

4

شارع الشيخ راشد

أبوظبي

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر
من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

عناوين الفروع

أوقات اﻻكتتاب في الطرح

أوقات تقديم الخدمة للعمﻼء

من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الثانية بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة و النصف ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة االثانية
بعد الظهر

من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(

من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الثانية بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الواحدة بعد
الظهر

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة و النصف ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة االثانية
بعد الظهر
من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الثانية بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(

بجانب سبينيس -
شارع الخالدية -
أبوظبي

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة و النصف ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة االثانية
بعد الظهر
من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الساعة الثانية بعد الظهر )من
يوم اﻹثنين إلى الخميس(
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة الثانية
عشرة و النصف ظهرا
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا ً وحتى الساعة االثانية
بعد الظهر

شارع المطار -بناية
أوتيل رامي ،أبوظبي

خليفة بارك ،القرم

تقاطع شارع
الشيخ خليفة وشارع
بني ياس
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CEO

HUMAN
CAPITAL

STRATEGY &
PERFORMANCE
LEGAL

CTO

ADVISORY

ENGINEERING

DIGITAL
FACTORY
AI & APPLIED
TECHNOLOGY

COO

ADVANCED
TECHNOLOGIES
SMART
MOBILITY
R&D LAB

PRODUCTION &
DELIVERY
MAPPING &
DATA
PRODUCTION
DEFENSE
PROJECTS
DELIVERY

CFO

GROWTH
PROJECT
CONTROL &
GOVERNANCE
BUSINESS
DEVELOPMENT

SUPPORT
SERVICES

FINANCE

ENTERPRISE &
GOV. PROJECTS
DELIVERY

بيان اﻷرباح أو الخسائر والدخل الشامل اﻵخر

7

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

8

بيان التدفق النقدي الموحد

9

مﻼحظات

