
1. ما هي solutions by stc �ما هي عر�ضها�
� �لرقمي  على مد� �كثر من 25 عاما�� تطو�� solutions by stc  لتصبح �لقو� �لد�فعة �لرئيسية للتحو�
�تز��  ��لخا�  �لعا�  �لقطاعين  تدعم  �قمية متكاملة  لحلو�  توفيرها  �لمملكة� ��لك من خال�  في 
تقنية  �خدما�  �ألنظمة�  تكامل  �لك  في  بما  �ليومية�  عملياتهم  تدعم  بتقنيا�  عمال�ها  �لشركة 

�لمعلوما� ��لخدما� �لتشغيلية �لمد��� � ��لخدما� �لرقمية.

في  �ألعما�  لقطا�  �لمعلوما�  تقنية  خدما�  سو�  في  �يا��  بموقع   solutions by stc �تتمتع 
�لمملكة �لعربية �لسعو�ية� مع حصة سوقية تبلغ نسبتها 13%� �تتطلع لمو�صلة تنمية محفظة منتجاتها 

�توسيع نطا� �صولها �لى �ألسو��.

�solutions by stc ما هي خطو� �ألعما� �لرئيس��ية لشركة  .2
تقد� solution by stc لعمالئها مجموعة ��سعة من خدما� �التصاال� �تقنية �لمعلوما� ��لحلو� 

�لرقمية �لشاملة ��لمتكاملة عبر قنو�� �لعمال� �لرئيسية.

�لرقمية  �لخدما�  لقطا�  �لقيمة  سلسلة  �متد��  على  �لحلو�  من  متنوعة  محفظة  �لشركة  �تمتلك 
�تقنية �لمعلوما�� �ألمر �لذ� يجعلها بمثابة مركز �لخدمة �لرقمية �لشاملة لقطا� �ألعما� من خال� 
��لخدما�  �لمعلوما�  تقنية  �خدما�  �ألساسية�  �لمعلوما�  �تقنية  �التصاال�  خدما�  توفير 
�لتشغيلية �لمد��� � ��لخدما� �لرقمية لتلبية كافة �حتياجا� �لعمال� في كل محطة على مسا� �لتحو� 

�لرقمي.

لم��ا�� قر�� solutions by stc �لمضي قدما� في عملية    .3
      �لط��ر� �لعا� �أل�لي �آل��

يعد� �إل���� �لمحتمل ل� solutions by stc �لخطو� �لطبيعية �لتالية تتخذها �لشركة �لوطنية �لر�ئد� 
�عمالهم�  نطا�  لتعزيز  ��لخا�  �لعا�  �لقطاعين  في  شركائها  ��عم  �ستر�تيجيتها  لتنفيذ  �لقطا�  في 
سكا�  جميع  �متطلبا�  �حتياجا�  لتلبية  �لال�مة  ��لكفا��  بالسرعة  �ألسو��  �لى  �صولهم  �تسهيل 

�لمملكة �لعربية �لسعو�ية.
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ما هي �س��تر�تيجيتكم لمرحلة ما بعد �لطر� �لعا� �أل�لي�  .4
نطمح في solutions by stc البتكا� �تقديم �لحلو� �لرقمية �لشاملة ��لمتكاملة لمقد�مي خدما� 
�التصاال� �تقنية �لمعلوما�� ��لك لدعم شركائنا في �لقطاعين �لعا� ��لخا� من خال� تعزيز نطا� 
�عمالهم ��يا�� كفا�� �صولهم لألسو�� بالسرعة �لال�مة لتلبية �الحتياجا� �ألساسية لجميع سكا� 
��لنفط  ��لمصرفية�  �لمالية  �لخدما�  كقطاعا�  �لرئيسية  �لقطاعا�  في  �لسعو�ية  �لعربية  �لمملكة 

��لغا�� ��لسو� �لعقا�ية� ��إلعال� ��التصاال�� ��لخدما� �لحكومية� ��لرعاية �لصحية� ��لتعليم.

من هو فريق �إل���� �لعليا في �لش��ركة�  .5
لدينا فريق ����� متمر� يساند� فريق قيا�� من صفو� �لخبر�� �لذين يمتلكو� خبر� تفو� 19 عاما� 

من �لخبر� �لعملية ��� �لصلة:

• عمر عبد�لله �لنعماني (�لرئيس �لتنفيذ�)

• عبد�لرحمن حمد �لربيع (�لرئيس �لتنفيذ� للمالية)

• فهد عبد�لعزيز �لهاجر� (نائب �لرئيس لقطا� �لحلو� �لرقمية)

• ثامر محمد �لحما� (نائب �لرئيس لقطا� تعهيد �ألعما�)

• معتز عبد�لله �لضر�� (نائب �لرئيس لقطا� �الستر�تيجية ��أل��� �لمؤسسي)

• صالح طا�� �لقر�ني (نائب �لرئيس لقطا� تميز �ألعما�)

• جها� سالم �لطويرقي (نائب �لرئيس لقطا� حلو� �ألعما�)

• صالح عبد�لله �لزهر�ني (نائب �لرئيس لقطا� تنفيذ �لحلو�)

• �حمد ناجي باجنيد (نائب �لرئيس لقطا� �لعمليا� ��لخدما� �لمد���)

• �لمع سعيد �� مطير (�ئيس �لمر�جعة �لد�خلية) 

م��ا هو �لتقييم �لمتوقع� �هل يمكن �عتبا�ها قيمة منصفة�  .6
يخضع �لتقييم �لنهائي لنتائج عملية بنا� سجل �أل��مر� �سيتم �إلفصا� عنه في �لوقت �لمناسب.
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�ين تنو� ش��ركة solutions by stc إل���� �سهمها�  .7
من �لمقر� ����� �سهم �لشركة في �لسو� �لرئيسية لتد��� �لسعو�ية.

متى س��يتم �إلعال� عن �لسعر �لنهائي ألسهم �لطر��  .8
سيتم تحديد �لسعر �لنهائي ألسهم �لطر� عند �نتها� فتر� بنا� سجل �أل��مر.

من هم �لمؤهلو� لالكتتا��  .9
يقتصر �الكتتا� في �سهم �لطر� على شريحتين من �لمستثمرين� �هما:

�لفئا� �لمشا�كة: �تشمل هذ� �لشريحة �لفئا� �لتي يحق لها �لمشا�كة في بنا� سجل �أل��مر �فقا� 
لتعليما� بنا� سجل �أل��مر.

�لمكتتبو� �ألفر��: �تشمل هذ� �لشريحة �ألشخا� �لسعو�يين �لطبيعيين� باإلضافة �لى �� شخص 
لديهم حسا�  �لطبيعية ممن  �لشخصية  �لخليجيين ���  �لمستثمرين   �� غير سعو�� مقيم  طبيعي 

بنكي لد� �حد� �لجها� �لمستلمة� �يحق لهم فتح حسا� �ستثما��.

10. كيف يمكنني �لمش��ا�كة في �الكتتا��
�ألهلي  ��لبنك  (سا�)�  �لبريطاني  �لسعو��  �لبنك  �لتالية:  �لمستلمة  �لجها�  بإحد�  �التصا�  يرجى 
سجل  مدير�  بأحد   �� �لبال��  �بنك  �إلنما��  �مصر�  �لريا��  �بنك  �لر�جحي�  �مصر�  �لسعو��� 
�شركة  �لسعو�ية�  ستانلي  مو�غا�  �شركة  �لسعو�ية�  �لعربية  سي  بي   �� �تش  (شركة  �الكتتا� 

�ألهلي �لمالية) حيث يمكنهم تز�يد� باالستشا��� �لمتعل�قة باالستثما�. 

نوصي �يضا� بمناقشة �الستفسا��� �لمتعلقة باستثما�� مع مستشا�� �لمالي.



�سئلة عامة

solutionsbystc solutions.com.sa

11.  هل تخصيص �س��هم تعا�� �لمبلغ �لذ� �كتتبت به مضمو�� 
ما�� س��يحد� ��� لم يتم تخصيص �سهم تعا�� �لمبلغ 

�لمكتتب به�
يعتمد عد� �ألسهم �لتي سيتم تخصيصها لك على قر���� �لتسعير ��لتخصيص �لتي تتخذها �لشركة 

��لمستشا��� �لماليو�. ��� كانت هنا� �يا�� في تغطية �الكتتا�� فسيتم ��� �لفائض للمكتتبين.

12. م��ا هو �لحد �أل�نى ��ألقصى الكتتا� �ألفر�� ��لفئا� 
�لمشا�كة�

�لحد �أل�نى لعد� �ألسهم �لتي يمكن �الكتتا� فيها لكل مكتتب فر� هو عشر� (10) �سهم� بينما �لحد 
�ألعلى لعد� �ألسهم �لتي يمكن �الكتتا� فيها لكل مكتتب فر� هو (600,000) سهم.

�لحد �أل�نى لعد� �ألسهم �لتي يمكن �الكتتا� فيها لكل فئة مشا�كة هو (50,000) سهم� بينما �لحد 
�ألعلى لعد� �ألسهم �لتي يمكن �الكتتا� فيها لكل فئة مشا�كة هو (5,999,999) سهم.

13. متى س��يحق� لي بيع �سهمي�
�لجديد� متاحة  �إل����. ستكو� �ألسهم  بعد  بيع �سهمك  �� فتر� حظر على  �ية قيو�  يتم فر�  لن 

للشر�� ��لبيع منذ �ليو� �أل�� للتد���.


