
ي�ش��ر ال�ش��ركة اأن تعل��ن ع��ن ط��رح اأ�ش��هم لالكتت��اب الع��ام يف ال�ش��ركة 
يف دولة اإلإمارات العربية املتحدة فقط. راأ�س مال ال�شركة احلايل 
 200.000.000 يع��ادل  )مب��ا  اأمريك��ي  دوإلر   54.458.815 ه��و 
دره��م اإمارات��ي( موزع��ة عل��ى 2.000.000.000�ش��هم )»اإلأ�ش��هم«( 
بقيم��ة ا�ش��مية قدره��ا 0.027 دوإلر اأمريك��ي )مب��ا يع��ادل 0.10 
دره��م اإمارات��ي )ع�ش��رة فل�ش��ات( ل��كل �ش��هم. تط��رح ال�ش��ركة ع��دد 
571.428.572 �ش��هًما )»اأ�ش��هم الط��رح«( متث��ل 28.5% م��ن اإجمايل 
راأ���س م��ال ال�ش��ركة قب��ل الط��رح يف اكتت��اب ع��ام يف دول��ة اإلإم��ارات 
العربي��ة املتح��دة )»دول��ة اإلإم��ارات«( فقط )»الط��رح«(. وحتتفظ 
ال�ش��ركة باحلق يف تعديل حجم الطرح يف اأي وقت قبل نهاية فرتة 
اإلكتت��اب وفًق��ا لتقديره��ا اخلا���س، مع مراعاة القوان��ن املعمول بها 
وموافق��ة هيئ��ة اإلأوراق املالي��ة وال�ش��لع اإلإماراتي��ة )»الهيئ��ة«(. 
و�ش��يكون �ش��عر الطرح )1.1( درهم اإماراتي )»�ش��عر الطرح«( وتبلغ 
اإجمايل قيمة اأ�شهم الطرح )628.571.429/2( �شتمائة وثمانية 
وع�شرون مليون وخم�شمائة واحد و�شبعون األف واأربعمائة وت�شعة 
وع�شرون درهم وفل�شان. و�شيتم اإ�شدار اأ�شهم الطرح ح�شب اإلأ�شول 
وب�ش��كل �شحي��ح كم��ا يف تاري��خ اإدراج اأ�ش��هم الط��رح )»اإلإدراج«( يف 
�ش��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالي��ة )»�ش��وق اأبوظبي ل��الأوراق املالية«(. 

موافقة ال�صلطات املخت�صة 

وافق��ت الهيئ��ة عل��ى ن�ش��ر ه��ذا اإلإع��الن. وإل تع��د موافق��ة الهيئ��ة 
على الن�شر مبثابة اعتماد جلدوى اإل�شتثمار وإل تو�شية باإلكتتاب 
يف اأ�ش��هم الط��رح. وينبغ��ي اأن ُيق��راأ ه��ذا اإلإعالن جنب��ًا اإىل جنب مع 
ن�ش��رة اإلكتت��اب. وإل ُتعت��ر الهيئ��ة م�ش��وؤولة ع��ن دق��ة  اأو اكتم��ال 
اأو كفاي��ة املعلوم��ات ال��واردة يف ن�ش��رة اإلكتت��اب وإل تتحم��ل اأي 
م�ش��وؤولية ع��ن اأي��ة اأ�ش��رار اأو خ�ش��ائر تلح��ق ب��اأي �ش��خ�س نتيج��ة 
اإلعتم��اد عل��ى ن�ش��رة اإلكتت��اب اأو اأي ج��زء منه��ا، ويتحم��ل اأع�ش��اء 
جمل���س اإدارة ال�ش��ركة، مت�شامن��ن، كام��ل امل�ش��وؤولية فيم��ا يتعل��ق 
ب�شح��ة املعلوم��ات والبيان��ات ال��واردة يف ن�ش��رة اإلكتت��اب، ويوؤك��دون 
ح�ش��ب علمه��م واعتقاده��م وبع��د ب��ذل العناي��ة الالزم��ة واإج��راءات 
الدرا�ش��ات املمكن��ة، ع��دم وج��ود اأي��ة حقائ��ق اأخ��رى اأو معلوم��ات 
جوهرية يوؤدي عدم ت�شمينها بن�ش��رة اإلكتتاب اإىل جعل اأي افادة 
فيه��ا م�شلل��ة للم�ش��تثمرين اأو توؤث��ر عل��ى قراره��م يف اإل�ش��تثمار. 

مل يت��م ت�ش��جيل اأ�ش��هم ال�ش��ركة ل��دى اأي جه��ة تنظيمي��ة يف اأي 
دول��ة اأخ��رى. وقب��ل ه��ذا الط��رح، مل يت��م اإدراج اإلأ�ش��هم يف اأي �ش��وق 
مايل ومل تكن هناك �ش��وق عامة لالأ�ش��هم. وبعد اإغالق فرتة الطرح 
وا�ش��تكمال عملي��ة اإلكتت��اب يف اإلأ�ش��هم، �ش��تتقدم ال�ش��ركة بطل��ب 

إلإدراج اأ�ش��همها يف �ش��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالي��ة.
خماطر اال�صتثمار 

ينط��وي اإل�ش��تثمار يف اأ�ش��هم الط��رح على درجة عالي��ة من املخاطر. 
ويج��ب عل��ى املكتتب��ن املحتملن ق��راءة ق�ش��ما »خماطر اإل�ش��تثمار« 
و«اإ�ش��عار ه��ام« �شمن ن�ش��رة اإلكتتاب بعناية وذل��ك بغر�س احل�شول 
عل��ى املعلوم��ات الكافي��ة ع��ن العوام��ل الت��ي ينبغ��ي اأخذه��ا بع��ن 

اإلعتب��ار قب��ل اإلكتت��اب يف اأ�ش��هم الط��رح.
نظرة عامة

يتمث��ل الغر���س الرئي�ش��ي لل�ش��ركة يف كونها �ش��ركة قاب�شة لل�ش��ركة 
العامل��ة التابع��ة له��ا �ش��ركة بيان��ات للخدم��ات امل�ش��احية »بيان��ات« 
���س.م.خ. )يتم تعديل ا�ش��مها لي�شبح بيانات جي اأي كيو ���س.م.خ.( 
وه��ي �ش��ركة م�ش��اهمة خا�ش��ة تاأ�ش�ش��ت يف اأبوظب��ي بدول��ة اإلإمارات 

العربي��ة املتح��دة )»بيانات«(،. 
تاريخ واأغرا�ض بيانات 

تاأ�ش�ش��ت بيان��ات بتاري��خ 4 فراي��ر 2008 ورك��زت يف البداي��ة عل��ى 
املعلوم��ات اجلغرافي��ة«(.  املعلوم��ات اجلغرافي��ة )»نظ��م  اأنظم��ة 
وتو�ش��عت بيان��ات فيم��ا بع��د لت�ش��مل التحلي��الت اجلغرافي��ة املكاني��ة 
وحتلي��الت البيانات/ال��ذكاء اإل�شطناع��ي، ُمعتم��دًة عل��ى بياناته��ا 
املوثوق��ة عالي��ة اجل��ودة لتوف��ر املنتج��ات واحللول للعم��الء اإلأكرث 

متيًزا.
ل�ش��ركة مبادل��ة يف ع��ام 2011  �ش��ركة تابع��ة  اأ�شبح��ت بيان��ات 
واأ�شبح��ت يف ع��ام 2016 ق�ش��ًما يف �ش��ركة اإلإم��ارات لل�شناع��ات 
الع�ش��كرية. ويف ع��ام 2020، مت اإل�ش��تحواذ عل��ى بيان��ات م��ن جان��ب 
جروب 42، وهي �ش��ركة عاملية رائدة يف جمال الذكاء اإل�شطناعي 
واحلو�شبة ال�شحابية يقع مقرها يف اأبوظبي وتركز على ا�شتك�شاف 
اإلإمكان��ات الكامل��ة لل��ذكاء اإل�شطناع��ي كاأداٍة لدف��ع التغي��ر ع��ر 

ال�شناع��ات واإلأعم��ال. 
بيان��ات ه��ي �ش��ركة رائدة وم�ش��وؤولة يف جم��ال ال��ذكاء اإل�شطناعي، 
وتعم��ل عل��ى تعزي��ز التق��دم وتطوي��ر ال�شناعات والفئ��ات من خالل 
توف��ر ق��درات تنبوؤي��ة »لتحقي��ق الري��ادة امل�ش��تقبلية ». تاأ�ش�ش��ت 
بيان��ات يف اإلإم��ارات العربي��ة املتح��دة واأ�شبح��ت �ش��ريًكا مف�ش��اًل 
للكث��ر م��ن العم��الء عل��ى م��دار 45 عام��ًا. وق��د تط��ورت بيان��ات 
م��ن �ش��ركة تخطي��ط وم�ش��ح تقلي��دي اإىل �ش��ركة جم��ع املعلوم��ات 
اجلغرافي��ة واملكانية الت��ي تعمل بالذكاء اإل�شطناعي وتوفر مزايا 
رائ��دة ميكنه��ا اإح��داث تغي��ر يف جُمري��ات اإلأم��ور لع��دد متزاي��د م��ن 

القطاع��ات.
تلت��زم بيان��ات بالتكنولوجي��ا امل�ش��وؤولة جت��اه الكوك��ب واملجتم��ع، 
وهي �شركة رائدة عاملًيا يف اإلبتكارات التكنولوجية عر ال�شناعة 
اجلغرافي��ة املكاني��ة وتطبيقاته��ا يف العملي��ات الذكي��ة والتنق��ل 
الذكي. تقدم ال�ش��ركة اإىل العامل �ش��راكات رائدة بن القطاع العام 
واخلا�س، والتكامل اخلارجي والداخلي، والقوة التجارية، و�شرعة 
الو�ش��ول اإىل ال�ش��وق لتطوير منتجات وخدم��ات ثورية رائدة عاملًيا 

مُتّك��ن م��ن حتقيق قف��زة كمية يف تقدم الب�ش��رية.
م�صاهمو ال�صركة

امل�صاهم الرئي�صي يف ال�صركة كما هو يف تاريخ الطرح:

الن�شبة املئوية عدد اإلأ�شهم امل�شاهم
%99 1،980.000.000 جروب42  هولدجن ليمتد

 امل�شاهم الرئي�شي يف ال�شركة بعد اكتمال الطرح: 

الن�شبة املئوية عدد اإلأ�شهم امل�شاهم
%77 1،980.000.000 جروب42  هولدجن ليمتد

عن��د اإلنته��اء م��ن الط��رح، ودون اأي زي��ادة يف حج��م الط��رح، يك��ون 
راأ���س مال ال�شركة املدفوع )257.142.857/2( درهم اإماراتي )ما 
يعادل 70،018،477 دوإلر اأمريكي(، مق�شًما اإىل 2،571،428،572 
�ش��هًما بقيم��ة 0.10 دره��م اإمارات��ي )0.027 دوإلر اأمريك��ي( ل��كل 

�شهم.
و�ش��رائحه  الط��رح  حج��م  تعدي��ل  يف  باحل��ق  ال�ش��ركة  حتتف��ظ 
ومواعي��ده يف اأي وق��ت قب��ل نهاي��ة ف��رتة اإلكتت��اب وفًق��ا لتقديره��ا 

اخلا���س، بع��د اأخ��ذ موافق��ة الهيئ��ة.
جمل�ض اإدارة ال�صركة 

اأع�ش��اء جميعه��م  اإدارة ال�ش��ركة م��ن خم�ش��ة )5(  يتك��ون جمل���س 
اأع�ش��اء غ��ر تنفيذي��ن واأربع��ة اأع�ش��اء منه��م م�ش��تقلن. مت انتخ��اب 

اأع�ش��اء جمل���س اإلإدارة ل�ش��غل منا�شبه��م مل��دة 3 �ش��نوات. 

ال�شفة اجلن�شية اإل�شم
رئي�س جمل�س 

اإلإدارة
)ع�شو م�شتقل(

دولة اإلإمارات 
العربية املتحدة

�شعادة/ طارق عبدالرحيم 
احلو�شني

نائب الرئي�س ال�شن ال�شيد/ �شياوبينغ زانغ

ع�شو جمل�س اإدارة
)ع�شو م�شتقل(

دولة اإلإمارات 
العربية املتحدة

ال�شيد/ اأحمد الكتاب

ع�شو جمل�س اإدارة
)ع�شو م�شتقل(

دولة اإلإمارات 
العربية املتحدة

ال�شيدة/ اإلهام القا�شم

ع�شو جمل�س اإدارة
)ع�شو م�شتقل(

دولة اإلإمارات 
العربية املتحدة

ال�شيد/ وحيد ح�شن الزاكي

التفا�صيل الرئي�صية الأ�صهم الطرح للجمهور

- ا�شم ال�شركة: �شركة بيانات ايه اي بي ال �شي 
- راأ���س املال: راأ���س املال ال�شركة قبل الطرح هو مبلغ 54،458،815 
دوإلر اأمريك��ي )مب��ا يع��ادل 200،000،000 دره��م اإمارات��ي( م��وزع 
عل��ى 2،000،000،000 �ش��هم مدف��وع بالكامل، بقيمة ا�ش��مية قدرها 
0.027 دوإلر اأمريك��ي )اأي م��ا يع��ادل 0.10 دره��م اإمارات��ي( ل��كل 

�شهم.
ع��دد  ال�ش��ركة  تط��رح  ونوعه��ا:  وعدده��ا  الط��رح  اأ�ش��هم  ن�ش��بة 
571،428،572 �ش��هًما عادي��ًا بقيم��ة ا�ش��مية قدره��ا 0.027 دوإلر 
اأمريكي )اأي ما يعادل 0.10 درهم اإماراتي( متثل )28.5( من را�س 

م��ال ال�ش��ركة قب��ل الط��رح.
- ف��رتة الط��رح: يب��داأ الط��رح بتاري��خ 21 اكتوب��ر 2022 وينته��ي 

بتاري��خ 25 اأكتوب��ر 2022 )»ف��رتة الط��رح«(.
- تكاليف الطرح: تتحمل ال�شركة جميع تكاليف الطرح.

- بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�شي: بنك اأبوظبي اإلأول �س.م.ع.
- الو�شيط متلقي اإلكتتاب: الدولية لالأوراق املالية ذ.م.م 

- اأهلية الفئات املوؤهلة من املكتتبن لالكتتاب يف اأ�شهم الطرح:
املكتتبون يف ال�صريحة االأوىل

خ�ش�ش��ت ال�ش��ركة )37.142.857( �ش��هم متث��ل )6.5% باملائة( من 
اأ�ش��هم الطرح، للمكتتبن يف ال�ش��ريحة اإلأوىل. ويتاألف املكتتبون يف 

ال�شريحة اإلأوىل من اإلأ�شخا�س التايل و�شفهم:
املوؤهل��ن  غ��ر  واملوؤ�ش�ش��ات  وال�ش��ركات  الطبيعي��ون  اإلأ�ش��خا�س 
اأي  كم�ش��تثمرين حمرتف��ن ولديه��م ح�ش��اب م�ش��ريف )با�ش��تثناء 
�ش��خ�س مقي��م يف الوإلي��ات املتح��دة باملعن��ى املق�ش��ود يف قان��ون 
اإلأوراق املالي��ة اإلأمريك��ي لع��ام 1933، ب�شيغت��ه املعدل��ة )»قان��ون 

اإلأمريك��ي«(.  املالي��ة  اإلأوراق 
��ر بتق��دمي طلب��ات للح�ش��ول عل��ى اأ�ش��هم الط��رح وفًق��ا  ُي�ش��مح للُق�شَّ
لالإج��راءات الت��ي يطبقه��ا بن��ك تلقي اإلكتت��اب الرئي�ش��ي والقوانن 

املعم��ول به��ا يف ه��ذا ال�شدد. 
اإذا مل يت��م اإلكتت��اب بالكام��ل يف جمي��ع اأ�ش��هم الط��رح لل�ش��ريحة 
اإلأوىل، ف�ش��تكون اأ�ش��هم الط��رح لل�ش��ريحة اإلأوىل غ��ر املكتت��ب فيها 
متاحة للمكتتبن من ال�شريحة الثانية، اأو بدإًل من ذلك )بالت�شاور 
م��ع الهيئ��ة( يج��وز لل�ش��ركة قب��ول الط��رح عل��ى م�ش��توى الطلب��ات 

امل�ش��تلمة.
يبل��غ احل��د اإلأدن��ى حلج��م طلب��ات اإلكتت��اب يف ال�ش��ريحة اإلأوىل 
5،000 درهم اإماراتي مع اأي طلبات اإ�شافية بزيادات قدرها 1،000 

اإماراتي. درهم 
ال�ش��ريحة  يف  اإلكتت��اب  طلب��ات  حلج��م  اأق�ش��ى  ح��د  يوج��د  وإل 

اإلأوىل.
املكتتبون يف ال�صريحة الثانية

خ�ش�ش��ت ال�ش��ركة )534.285.715( �ش��هم متث��ل )93.5%( م��ن 
اأ�ش��هم الط��رح، للمكتتب��ن يف ال�ش��ريحة الثاني��ة، الت��ي تقت�ش��ر عل��ى 
رئي���س  ق��رار  يف  املع��رف  النح��و  )عل��ى  املحرتف��ن«  »امل�ش��تثمرين 
جمل���س اإدارة الهيئ��ة رق��م 13 ر.م ل�ش��نة 2021( )ب�شيغت��ه املعدل��ة 

م��ن وق��ت إلآخر(. 
يجب اأن يحتفظ كل مكتتب برقم م�ش��تثمر وطني يف �ش��وق اأبوظبي 
لالأوراق املالية ورقم ح�شاب م�شريف حتى يكون موؤهاًل لتقدمي طلب 

احل�شول على اأ�شهم الطرح. 
طلبات االكتتاب

طلبات االكتتاب لل�صريحة االأوىل

يج��وز ل��كل مكتت��ب تقدمي طل��ب اكتتاب واحد فق��ط )1(، ويف حالة 
تق��دمي طل��ب اإلكتت��اب م��ن جان��ب �ش��خ�س طبيع��ي، با�ش��مه/ ا�ش��مها 
ال�ش��خ�شي )م��ا مل يك��ن يت�ش��رف/ تت�شرف كممثل ملكتت��ب اآخر، ففي 
ه��ذه احلال��ة ُيق��ّدم طل��ب اإلكتت��اب با�ش��م ه��ذا املكتت��ب( اأو )2( يف 
حال��ة تق��دمي طل��ب اكتت��اب م��ن جان��ب �ش��ركة، با�ش��م ال�ش��ركة. ويف 
حال��ة تق��دمي املكتت��ب إلأك��رث م��ن طل��ب با�ش��مه ال�ش��خ�شي اأو با�ش��مه 
التجاري، يحتفظ بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�ش��ي باحلق يف ا�ش��تبعاد 
جمي��ع اأو بع���س طلب��ات اإلكتت��اب املقدم��ة م��ن ه��ذا املكتت��ب وع��دم 

تخ�شي���س اأي اأ�ش��هم ط��رح له��ذا املكتتب. 
يج��ب عل��ى املكتتب��ن اإكم��ال جمي��ع احلق��ول ذات ال�شل��ة يف طل��ب 
اإلكتت��اب باإلإ�شاف��ة اإىل جمي��ع الوثائ��ق املطلوب��ة وتقدميه��ا اإىل 
بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�شي مع مبلغ اإلكتتاب خالل فرتة الطرح.
يج��ب اأن يك��ون طل��ب اإلكتت��اب املكتم��ل وا�شًح��ا ومق��روًءا بالكام��ل. 
واإذا مل يكن كذلك، يحق لبنك تلقي اإلكتتاب الرئي�شي رف�س قبول 
طل��ب اإلكتت��اب من املكتتب حتى ي�ش��تويف اإلأخ��ر جميع املعلومات اأو 

الوثائ��ق املطلوبة قبل اإغالق باب اإلكتتاب.
باإلكتت��اب يف اأ�ش��هم الط��رح، ُيعت��ر املكتت��ب ق��د واف��ق عل��ى النظ��ام 
اإلأ�شا�ش��ي لل�ش��ركة وامتث��ل جلمي��ع الق��رارات ال�شادرة ع��ن اجلمعية 
العمومي��ة لل�ش��ركة. وتعت��ر اأي �ش��روط ُم�شاف��ة اإىل طلب اإلكتتاب 

إلغية وباطلة. وإل يجوز قبول اأي ن�شخ م�شورة من طلب اإلكتتاب. 
وإل ينبغ��ي تعبئ��ة طل��ب اإلكتت��اب بالكام��ل اإإل بع��د مراجع��ة ن�ش��رة 
اإلكتتاب والنظام اإلأ�شا�ش��ي لل�ش��ركة. بعد ذلك، يجب تقدمي طلب 
اإلكتت��اب اإىل اأي م��ن ف��روع بن��ك تلقي اإلكتت��اب الرئي�ش��ي املذكورة 
ن�شرة اإلكتتاب اأو من خالل القنوات اإلإلكرتونية )انظر »اإلكتتاب 

اإلإلك��رتوين« من ن�ش��رة اإلكتتاب(.
يج��ب عل��ى املكتتب��ن اأو ممثليه��م التاأكي��د عل��ى دق��ة املعلوم��ات 
ال��واردة يف الطل��ب يف وج��ود ممث��ل البن��ك ال��ذي مت في��ه اإلكتت��اب. 
ويت��م توقي��ع كل طل��ب اكتتاب اأو اعتم��اده بو�شوح من جانب املكتتب 

اأو ممثله/ممثلت��ه.
يج��وز لبن��ك تلق��ي اإلكتت��اب الرئي�ش��ي رف���س طلب��ات اإلكتت��اب 

املقدم��ة م��ن اأي مكتت��ب إلأي م��ن اإلأ�ش��باب التالي��ة:
- اإذا كان من��وذج طل��ب اإلكتت��اب غ��ر مكتم��ل اأو غ��ر �شحي��ح فيم��ا 
يتعل��ق باملبل��غ املدف��وع اأو الوثائ��ق املقدم��ة )وإل يتحم��ل اأي م��ن 
اإلأط��راف امل�ش��اركة يف عملي��ة الط��رح امل�ش��وؤولية ع��ن ع��دم ا�ش��تالم 
ح�ش��ة التخ�شي���س م��ن اأ�ش��هم الط��رح اإذا مل يت��م ا�ش��تكمال عن��وان 

املكتت��ب ب�ش��كل �شحي��ح(.
- اأو اإذا مت دف��ع املبل��غ ال��وارد يف طل��ب اإلكتت��اب با�ش��تخدام طريق��ة 

دفع غر م�شموح بها.
- اأو اإذا كان املبل��غ ال��وارد يف طل��ب اإلكتت��اب إل يتواف��ق م��ع احل��د 
اإلأدن��ى لال�ش��تثمار املطل��وب اأو الزي��ادات املح��ددة إلأ�ش��هم الط��رح 

اإلأوىل. لل�ش��ريحة 
- اأو اإذا كان من��وذج طل��ب اإلكتت��اب املكتم��ل غر وا�ش��ح وغر مقروء 

بالكامل.
- اأو اإذا متت اإعادة �شيك املدير إلأي �شبب من اإلأ�شباب.

طل��ب  من��وذج  يف  املذك��ور  امل�ش��ريف  احل�ش��اب  ر�شي��د  كان  اإذا  اأو   -
اإلكتت��اب غ��ر كاٍف لدف��ع املبل��غ املذك��ور يف منوذج طل��ب اإلكتتاب اأو 
كان بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�ش��ي غر قادر على ا�ش��تخدام الر�شيد 
لدفع مبلغ الطلب �ش��واًء ب�ش��بب عدم تطابق التوقيع اأو إلأي اأ�ش��باب 

اأخرى.
- اأو اإذا مل يت��م تق��دمي رق��م امل�ش��تثمر الوطن��ي ل�ش��وق اأبوظب��ي 

ل��الأوراق املالي��ة اأو اإذا كان رق��م امل�ش��تثمر الوطن��ي غ��ر �شحي��ح.
- اأو اإذا ثب��ت اأن طل��ب اإلكتت��اب ُمك��رر )يخ�ش��ع اأي قب��ول له��ذا 

الطل��ب املك��رر لتقدي��ر ال�ش��ركة فق��ط(.
- اأو اإذا تب��ن بخ��الف ذل��ك اأن طل��ب اإلكتت��اب إل يتوافق مع �ش��روط 

الطرح.
ا طبيعًي��ا وتب��ن اأن��ه ق��د ق��دم طل��ب  - اأو اإذا كان املكتت��ب �ش��خ�شً
اإلكتت��اب با�ش��ٍم اآخ��ر بخالف ا�ش��مه ال�ش��خ�شي )ما مل يك��ن يت�شرف 

كممث��ل ملكتت��ب اآخ��ر(.
- اأو اإذا مل يلت��زم املكتت��ب بالقواع��د املطبق��ة عل��ى اأ�ش��هم الط��رح 

لل�ش��ريحة اإلأوىل اأو اأ�ش��هم الط��رح لل�ش��ريحة الثاني��ة.
- اأو اإذا كان م��ن ال�ش��روري بخ��الف ذل��ك رف���س طل��ب اإلكتت��اب 
ل�شم��ان اإلمتث��ال إلأح��كام النظ��ام القان��وين لل�ش��ركات اأو النظ��ام 
اإلأ�شا�ش��ي اأو ن�ش��رة اإلكتت��اب اأو متطلب��ات الهيئ��ة اأو �ش��وق اأبوظب��ي 

ل��الأوراق املالي��ة.
- اأو اإذا ف�ش��ل إلأي �ش��بب م��ن اإلأ�ش��باب التحوي��ل ع��ر قن��وات نظ��ام 
اجلوال/جه��از  اإلأموال/ال�ش��ويفت/اإلإنرتنت/الهاتف  حتوي��ل 
ال�ش��راف اإلآيل اأو كان��ت املعلوم��ات املطلوب��ة يف احلق��ول اخلا�ش��ة 

غ��ر كافي��ة ملعاجل��ة طل��ب اإلكتت��اب.
يج��وز لبن��ك تلق��ي اإلكتتاب الرئي�ش��ي رف�س طلب اإلكتت��اب إلأي من 
اإلأ�ش��باب املذك��ورة اأع��اله يف اأي وق��ت حت��ى تخ�شي�س اأ�ش��هم الطرح، 
وإل يخ�ش��ع إلأي الت��زام باإب��الغ املكتتب��ن قب��ل اإلإخط��ار بتخ�شي���س 

اإلأ�ش��هم لهوؤإلء املكتتب��ن املرفو�شن.
الوثائق املرفقة بطلبات االكتتاب

يق��دم املكتتب��ون الوثائ��ق التالية م��ع مناذج طلب اإلكتت��اب اخلا�شة 
بهم:

بالن�ش��بة لالأف��راد م��ن مواطن��ي دول��ة اإلإم��ارات اأو دول جمل���س 
التع��اون اخلليج��ي اأو مواطن��ي اأي دول��ة اأخ��رى:

 اأ�شل و�شورة جواز �شفر اأو بطاقة هوية اإماراتية �شارية؛ و
ع عن املكتتب: - ويف حالة اختالف املوقِّ

- التوكي��ل املوّث��ق ح�ش��ب اإلأ�ش��ول له��ذا املوّق��ع اأو �ش��ورة معتمدة من 
اإلأ�ش��خا�س/الكيانات اخلا�شع��ة للتنظي��م يف دول��ة اإلإم��ارات، مث��ل 
الكات��ب الع��دل، اأو اأي جه��ة اأخرى خا�شعة للتنظيم ح�ش��ب اإلأ�شول 

الدولة. يف 
اإلأ�شلي��ة  اإلإماراتي��ة  الهوي��ة  اإلأ�شلي/بطاق��ة  ال�ش��فر  ج��واز   -
للموّق��ع م��ن اأج��ل التحق��ق م��ن التوقي��ع و�ش��ورة م��ن ج��واز ال�ش��فر 

اإلإماراتي��ة. الهوي��ة  اإلأ�شلي/بطاق��ة 
- �ش��ورة م��ن ج��واز ال�ش��فر/بطاقة الهوي��ة اإلإماراتي��ة للمكتت��ب م��ن 

اأجل التحق��ق من التوقيع؛ اأو
ع و�شًيا على قا�شٍر، ف�شيتم تقدمي ما يلي: - اإذا كان املُوقِّ

- اأ�ش��ل و�ش��ورة جواز ال�ش��فر/بطاقة الهوي��ة اإلإماراتية للو�شي من 
اأجل التحقق من التوقيع.

- اأ�شل و�شورة جواز �شفر القا�شر؛ و
- واإذا كان الو�ش��ي معّيًن��ا م��ن جان��ب املحكم��ة، اأ�ش��ل و�ش��ورة �ش��ند 
الو�شاي��ة امل�ش��دق علي��ه م��ن جان��ب املحكم��ة وال�ش��لطات املخت�ش��ة 

اإلأخ��رى )مث��ل الكات��ب الع��دل(.
بالن�ش��بة للهيئ��ات اإلعتباري��ة مب��ا يف ذل��ك البن��وك واملوؤ�ش�ش��ات 

املالي��ة و�شنادي��ق اإل�ش��تثمار وال�ش��ركات واملن�ش��اآت اإلأخ��رى:
- الهيئات اإلعتبارية امل�شجلة يف دولة اإلإمارات:

- اأ�ش��ل و�ش��ورة الرتخي���س التج��اري اأو ال�ش��جل التج��اري للتحق��ق 
التالي��ة  اإلأ�ش��خا�س/الهيئات  اأح��د  م��ن  معتم��دة  �ش��ورة  اأو  من��ه 
اخلا�شع��ة للتنظي��م يف دول��ة اإلإم��ارات؛ الكات��ب الع��دل اأو اأي جه��ة 

اأخ��رى خا�شع��ة للتنظي��م ح�ش��ب اإلأ�ش��ول يف الدول��ة.
- اأ�ش��ل و�ش��ورة الوثيق��ة الت��ي تفّو���س املوّق��ع بالتوقي��ع نياب��ة ع��ن 
املكتت��ب وكذل��ك متثيله وتق��دمي الطلب وقبول ال�ش��روط واإلأحكام 

املن�شو���س عليه��ا يف ن�ش��رة اإلكتت��اب ويف من��وذج اإلكتت��اب.
- اأ�ش��ل و�ش��ورة ج��واز ال�ش��فر/بطاقة الهوي��ة اإلإماراتي��ة اخلا�ش��ة 

باملوّقع.
الهيئات االعتبارية االأجنبية:

�ش��تختلف الوثائ��ق تبًع��ا لطبيع��ة الهيئ��ة اإلعتباري��ة ومقره��ا. 
وبن��اًء عل��ى ذل��ك، ُيرجى الرجوع اإىل بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�ش��ي 

للح�ش��ول عل��ى قائم��ة بالوثائ��ق املطلوب��ة.
طريقة اإلكتتاب وطريقة الدفع إلأ�شهم الطرح لل�شريحة اإلأوىل

يج��ب تق��دمي طل��ب اإلكتت��اب م��ن جان��ب املكتت��ب اإىل بن��ك تلق��ي 
اإلكتت��اب الرئي�ش��ي امل��درج يف ن�ش��رة اإلكتت��اب م�شحوًب��ا برق��م 

امل�ش��تثمر الوطني لدى �ش��وق اأبوظبي لالأوراق املالية ورقم احل�ش��اب 
امل�ش��ريف للمكتت��ب، باإلإ�شاف��ة اإىل دف��ع كام��ل املبل��غ ال��ذي يرغ��ب يف 
ا�ش��تخدامه لالكتت��اب يف اأ�ش��هم الط��رح، عل��ى اأن يت��م دفع��ه باإح��دى 

الط��رق التالية:
- �ش��يك املدي��ر م�ش��حوب عل��ى بن��ك مرخ���س ويعم��ل يف اإلإم��ارات 
العربي��ة املتح��دة، ل�شال��ح »بيان��ات ايه اي بي ال �ش��ي - الطرح العام 

اإلأويل«.
- اأو اخل�شم من ح�شاب املكتتب لدى بنك تلقي اإلكتتاب الرئي�شي.

ق�ش��م  اإىل  الرج��وع  )ُيرج��ى  اإلإلك��رتوين  اإلكتت��اب  عملي��ات  اأو 
اإلكتت��اب اإلإلك��رتوين يف ن�ش��رة اإلكتت��اب(.

يج��ب ا�ش��تكمال تفا�شي��ل احل�ش��اب امل�ش��ريف للمكتت��ب يف منوذج طلب 
اإلكتت��اب حت��ى اإذا كان مبل��غ الطل��ب �ش��يتم دفع��ه ع��ن طري��ق �ش��يك 

املدير.
إل يج��وز لبن��ك تلق��ي اإلكتت��اب الرئي�ش��ي دف��ع مبل��غ اإلكتت��اب اأو 

قبول��ه با�ش��تخدام اأي م��ن الط��رق التالي��ة:
- نقًدا.

- اأو ب�شيكات )غر معتمدة(.
- اأو باأي طريقة دفع اأخرى غر الطرق الواردة اأعاله.

اإخطار التخ�صي�ض

�ش��يتم اإر�ش��ال اإخط��ار اإىل املكتتب��ن املقبول��ن يف ال�ش��ريحة اإلأوىل 
ع��ن طري��ق خدم��ة الر�ش��ائل الق�ش��رة للتاأكي��د مبدئًي��ا عل��ى قب��ول 
اإلكتت��اب وع��دد اإلأ�ش��هم املطروح��ة املخ�ش�ش��ة له��م. ويل��ي ذل��ك 
اإخط��اٌر يو�ش��ح تخ�شي���س اإلأ�ش��هم ل��كل مكتت��ب، عل��ى اأن يتم اإر�ش��اله 

بالري��د امل�ش��جل اإىل كل مكتت��ب. 
اجلدول الزمني لالكتتاب واالإدراج 

التاريخ احلدث
21 اأكتوبر 2022 تاريخ بدء الطرح

)ت�شتمر فرتة الطرح ملدة اأربعة اأيام، مبا 
يف ذلك اأيام ال�شبت، إلأغرا�س قبول طلبات 

املكتتبن(.
25 اأكتوبر 2022 تاريخ غلق باب اإلكتتاب

26اأكتوبر 2022 اإل�شتعداد لتخ�شي�س اإلأ�شهم
»ت�شتمر مدة التخ�شي�س ملدة 3 اأيام«

29 اأكتوبر 2022 تاأكيد خدمة الر�شائل الق�شرة جلميع 
املكتتبن  يف ال�شريحة اإلأوىل املقبولن، 

بدء رّد فائ�س اإل�شتثمار اإىل املكتتبن
31 اأكتوبر 2022 التاريخ املتوقع إلإدراج اإلأ�شهم يف �شوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية
ن�شرة اإلكتتاب متاحة على موقع ال�شركة اإللكرتوين عن طريق 

www.bayanat.ai/ipo :الرابط التايل
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بامل�صاركني يف عملية الطرح
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جممع خليفة لالأعمال، حي القرم
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مدير اإلكتتاب
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مبنى املقر الرئي�شي لبنك دبي اإلإ�شالمي
�شارع املكتوم

الديرة
�س.ب 1080

دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

الو�شيط متلقي اإلكتتاب
الدولية لالأوراق املالية ذ.م.م

اأبراج البطن، �شي 2، الطابق 13
�س.ب 107077

اأبوظبي، اإلإمارات العربية املتحدة

امل�شت�شار القانوين 
هادف و�شركاوؤه ذ.م.م

الطابق الثاين ع�شر، الرج اإلأزرق، �شارع خليفة،
�س.ب. 3727،

اأبوظبي، اإلإمارات العربية املتحدة

م�شت�شار اإلإدراج
بي اإت�س اإم كابيتال للخدمات املالية �س.م.خ

الطابق 49، برج الروؤية، اخلليج التجاري
�س.ب 26730

دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

املحا�شبن
ديلويت اآند تو�س، الطابق 

11، برج ال�شيال
�س.ب. 990 �شاحة �شوق

اأبوظبي العاملي، جزيرة املارية
اأبوظبي، اإلإمارات العربية املتحدة

مدققو ح�شاب طرح اإلأ�شهم
اإرن�شت ويونغ ال�شرق اإلأو�شط )فرع اأبوظبي(

الطابق 26، ني�شن تاور 2، الكورني�س،
�س.ب. 136،

اأبوظبي، اإلإمارات العربية املتحدة
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م�شوؤول عالقات امل�شتثمرين
ال�شيد/ كوريان جون
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طرح اأ�صهم لالكتتاب العام يف دولة االإمارات العربية املتحدة فقط

بيانات ايه اي بي ال �صي
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