
solutions by stc
تعلن عن نيتها إدراج أســهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

نحن رواد ســوق وقطاع تقنية المعلومات بالمملكة العربية
الســعودية، حيث نلعب دوراً حيوياً في تسريع عملية التحول

الرقمي في إطار رؤية 2030م

الخدمات
السوق العقاريةالرعاية الصحيةالحكومية

الخدمات المالية
التعليـــمالنفط والغازوالمصرفية

قصــة نمـونــا
على مدى 25 عاماً، تمكنت solutions by stc من تطوير خبرات تشغيلية واسعة وحلول رقمية رائدة في شتى 

المجاالت الرئيسية في سالسل القيمة الخاصة بتقنية المعلومات.
مما عزز طموحها االستراتيجي البتكار وتقديم الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة لجميع عمالئها على الصعيد 

المحلي واإلقليمي.

نحن نقدم مجموعة منتجات متطورة
نحن مركز الخدمة الرقمية الشاملة لقطاع أعمال الشركات، حيث نمتلك محفظة متنوعة من الحلول على 

امتداد سلسلة القيمة لقطاع الخدمات الرقمية وتقنية المعلومات

❶ خدمات الحوسبة
     السحابية

❷ الخدمات الرقمية
❸ تكامل األمن السيبراني

نسعى للتوسع وتقديم خدمات تقنية المعلومات والحلول الرقمية 
المتكاملة في القطاعات األساسية

تمكين
خدمات تقنية المعلومات 

واالتصاالت األساسية

❶ تكامل األنظمة
❷ االتصال عبر اإلنترنت

إدارة
خدمات تقنية المعلومات 

المدارة والتشغيلية

توسيع
الخدمات الرقمية

❶ الخدمات المدارة
❷ خدمات التعهيد الخارجي لألعمال



تنوي solutions إدراج 24 مليون 
سهم عادي في السوق الرئيسية 
لتداول السعودية عن طريق طرح 

ثانوي

الفئات المشاركة
• الفئات التي يحق لها المشاركة 

  في بناء سجل األوامر
• المؤسسات المالية األجنبية

  المؤهلة

المكتتبون األفراد
• المواطنون السعوديون

• المقيمون غير السعوديين
• المستثمرون الخليجيون

سيتم طرح األسهم على شريحتين من المستثمرين: 
الفئات المشاركة، والمكتتبون األفراد

تمثل

20%
من أسهمها

لضمان نمونا المستدام
من خالل استراتيجية تتمركز حول خدمة العمالء بشكل أساسي

الترويج للكفاءة والتعاون 
داخل الشركة

توسيع محفظة المنتجات 
وتوسيع نطاق تقديم 
االستشارات الرقمية

تعزيز النجاحات المتحققة على 
صعيد العمالء والتحالفات مع 

الشركاء العالميين

تحقيق الريادة في مجال 
الخدمات المدارة 

والمتخصصة

L E A P

وترسيخ مكانتنا الريادية في السوق
صافي اإليرادات للعام 

2020م

خدمات تقنية المعلومات
واالتصاالت األساسية

الخدمات الرقمية

خدمات تقنية المعلومات
المدارة والتشغيلية

22%

24%
54%

 1#
مصنفة كالمزود األول لخدمات
تقنية المعلومات في المملكة

لخمس سنوات متتالية

نمو صافي اإليرادات

 %30.6
معد� �لنمو �لسنو� �لمركب 

 �2018-2020

نمو صافي األرباح

 %12.3
معدل النمو السنوي اإلجمالي

2018-2020م

أكثر من 150 
شريك تقني حول العالم

نفخر بتسجيل أداء قوي ساهم في توسع نطاق شبكتنا

واليوم، نقدم فرصة استثمارية استثنائية

الطــرح



يقود شركتنا فريق إداري متمرس ذو خبرة احترافية
يسانده قياديون من صفوة الخبراء الذين يمتلكون خبرات عملية تتجاوز في متوسطها 19 عامًا في مجال تقنية 

المعلومات على مستوى العالم

عمر عبدالله النعماني
الرئيس التنفيذي

معتز عبدالله الضراب
نائب الرئيس لقطاع االستراتجية

واألداء المؤسسي

فهد عبد العزيز الهاجري
نائب الرئيس لقطاع الحلول الرقمية

صالح طارق القروني
نائب الرئيس لقطاع تميز األعمال

ألمع سعيد محمد آل مطير
رئيس المراجعة الداخلية

جهاد سالم الطويرقي
نائب الرئيس لقطاع حلول األعمال

عبدالرحمن حمد الربيع
الرئيس التنفيذي للمالية

صالح عبدالله الزهراني
نائب الرئيس لقطاع تنفيذ الحلول

أحمد ناجي باجنيد
نائب الرئيس لقطاع العمليات

والخدمات المدارة

ثامر محمد الحماد
نائب الرئيس لقطاع تعهيد

األعمال

�لمع سعيد �� مطير




