**ﻏی ـ ـ ــر ﻤخص ـ ـ ــص ﻟﻠنش ـ ـ ــر أو اﻟتوز� ـ ـ ــﻊ أو اﻹﺼ ـ ـ ــدار� ،ش ـ ـ ــكﻞ ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ــر أو ﻏی ـ ـ ــر ﻤ�ﺎﺸ ـ ـ ــر ،ﻓ ـ ـ ــﻲ أو داﺨ ـ ـ ــﻞ اﻟوﻻ� ـ ـ ــﺎت اﻟمتح ـ ـ ــدة

اﻷﻤر�ك�ـ ـ ــﺔ أو �نـ ـ ــدا أو اﻟ�ﺎ�ـ ـ ــﺎن أو أﺴـ ـ ــتراﻟ�ﺎ أو ﺠنـ ـ ــوب إﻓر�ق�ـ ـ ــﺎ أو أي وﻻ�ـ ـ ــﺔ ﻗضـ ـ ــﺎﺌ�ﺔ أﺨـ ـ ــرى �كـ ـ ــون ﻓیﻬـ ـ ــﺎ ﻤثـ ـ ــﻞ ﻫـ ـ ــذا اﻟتوز�ـ ـ ــﻊ
ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ **
ﻻ �ش ـ ــكﻞ ﻫ ـ ــذا اﻟب� ـ ــﺎن إﻋﻼﻨ ـ ـًﺎ أو ﻨش ـ ـرة إﺼ ـ ــدار أو ﻋرﻀ ـ ـًﺎ ﻟب� ـ ــﻊ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ� ـ ــﺔ أو اﻻﻛتت ـ ــﺎب ﻋﻠیﻬ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ أي وﻻ� ـ ــﺔ ﻗض ـ ــﺎﺌ�ﺔ،

�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة أو �ندا أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو أﺴتراﻟ�ﺎ أو ﺠنوب إﻓر�ق�ﺎ.

ﻻ �ج ـ ــب أن �ش ـ ــكﻞ ﻫ ـ ــذا اﻹﻋ ـ ــﻼن أو أي ﻤ ـ ــن اﻟب�ﺎﻨ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـواردة ف� ـ ــﻪ أﺴﺎﺴ ـ ـﺎً �مك ـ ــن اﻻﻋتم ـ ــﺎد ﻋﻠ� ـ ــﻪ ف�م ـ ــﺎ �خ ـ ــص أي ﻋ ـ ــرض

أو اﻟت ـ ـزام ﻤـ ــن أي ﻨـ ــوع �ـ ــﺎن ﻓـ ــﻲ أي وﻻ�ـ ــﺔ ﻗضـ ــﺎﺌ�ﺔ .وﺴـ ــیتم ﺘﻘـ ــد�م أي ﻋـ ــرض ﻟش ـ ـراء اﻷﺴـ ــﻬم وﻓﻘ ـ ـﺎً ﻟﻠطـ ــرح اﻟمﻘتـ ــرح ،و�ﺎﻟتـ ــﺎﻟﻲ

ﯿتﻌـ ــین ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟمس ـ ــتثمر اﺘخ ـ ــﺎذ ﻗ ـ ـ اررﻩ اﻻﺴ ـ ــتثمﺎري ﻓﻘ ـ ــط ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺴ ـ ــﺎس اﻟمﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـواردة ﻀ ـ ــمن وﺜ ـ ــﺎﺌق اﻟط ـ ــرح اﻟرﺴ ـ ــم�ﺔ اﻟت ـ ــﻲ
ﺴتنشـ ــرﻫﺎ اﻟش ـ ــر�ﺔ اﻟﻌر�� ـ ــﺔ ﻟخـ ــدﻤﺎت اﻹﻨترﻨ ـ ــت واﻻﺘص ـ ــﺎﻻت )stc

by

 (solutionsﻓ ـ ــﻲ اﻟوﻗـ ــت اﻟمنﺎﺴ ـ ــب ف�م ـ ــﺎ ﯿتﻌﻠ ـ ــق

�ﺈدراج أﺴﻬمﻬﺎ اﻟﻌﺎد�ﺔ )"اﻷﺴﻬم"( ﻟﻠتداول ﻓﻲ "ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ".

اﻟشر�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟخدﻤﺎت اﻹﻨترﻨت واﻻﺘصﺎﻻت ) (solutions by stcﺘﻌﻠن ﻋن
ﺴجﻞ اﻷواﻤر ﻟﻠمؤﺴسﺎت
اﻟنطﺎق اﻟسﻌري ﻷﺴﻬم اﻟطرح و�دء ﺒنﺎء
ّ

اﻟر�ﺎض 05 ،ﺴبتمبر 2021م  -أﻋﻠنت اﻟشر�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟخدﻤﺎت اﻹﻨترﻨت واﻻﺘصﺎﻻت )" solutions by

 "stcأو "اﻟشر�ﺔ"( ،اﻟشر�ﺔ اﻟراﺌدة ﻟخدﻤﺎت اﻻﺘصﺎﻻت وﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،إﻟﻰ

ﺠﺎﻨب اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین وﻫم ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،وﺸر�ﺔ ﻤورﻏﺎن ﺴتﺎﻨﻠﻲ اﻟسﻌود�ﺔ،

وﺸر�ﺔ اﻷﻫﻠﻲ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ،اﻟیوم ﻋن اﻟنطﺎق اﻟسﻌري ﻷﺴﻬم اﻟطرح ﻓﻲ اﻛتتﺎﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎم )"اﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ" أو

ﺴجﻞ اﻷواﻤر ﻟﻠمؤﺴسﺎت� .مﺎ ﺘم إﺼدار ﻨشرة اﻻﻛتتﺎب اﻟمﻌتمدة اﻟتﻲ ﺘحتوي ﻋﻠﻰ
"اﻟطرح"( و�دء ﻓترة ﺒنﺎء
ّ
ﺠم�ﻊ اﻟتﻔﺎﺼیﻞ اﻟمتﻌﻠّﻘﺔ �ﺎﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ.

وﺘم ﺘحدﯿد اﻟنطﺎق اﻟسﻌري ﻷﺴﻬم اﻟطرح ﻤن  136ر�ﺎل ﺴﻌودي إﻟﻰ  151ر�ﺎل ﺴﻌودي ﻟﻠسﻬم اﻟواﺤد )"اﻟنطﺎق
اﻟسﻌري"(.

وﻓﻲ  28ﯿوﻨیو  ،2021ﺤصﻠت ﺸر�ﺔ  solutions by stcﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطرح
اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻟـ  24ﻤﻠیون ﺴﻬم )"أﺴﻬم اﻟطرح"( وﻫو ﻤﺎ �مثﻞ  ٪20ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟشر�ﺔ ،وذﻟك ﻋن طر�ق ﺒ�ﻊ

اﻷﺴﻬم اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻗبﻞ ﺸر�ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟسﻌود�ﺔ " ،"stcوﺸر�ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت ﻟﻼﺴتثمﺎر اﻟتجﺎري اﻟمحدودة

)ﺸر�ﺔ ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟشر�ﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟسﻌود�ﺔ( )"اﻟمسﺎﻫمون اﻟ�ﺎﺌﻌون"( .وﺴیتم ﺘحدﯿد اﻟسﻌر اﻟنﻬﺎﺌﻲ ﻷﺴﻬم اﻟطرح
ﻋند اﻨتﻬﺎء ﻓترة ﺒنﺎء ﺴجﻞ اﻷواﻤر.

ﺘﻔﺎﺼیﻞ اﻟطرح:

 ﺘم ﺘحدﯿد اﻟنطﺎق اﻟسﻌري ﻷﺴﻬم اﻟطرح ﻤن  136ر�ﺎل ﺴﻌودي إﻟﻰ  151ر�ﺎل ﺴﻌودي ﻟﻠسﻬماﻟواﺤد )"اﻟنطﺎق اﻟسﻌري"(.

 ﺘتمثﻞ ﻋمﻠ�ﺔ اﻟطرح اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ )و�شﺎر إﻟیﻬﺎ ﺒـ"اﻟطرح"( ﻓﻲ طرح أر�ﻌﺔ وﻋشر�ن ﻤﻠیون) (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ﺴﻬم ﻋﺎدي )و�شﺎر إﻟیﻬﺎ ﻤجتمﻌ ًﺔ ﺒـ"أﺴﻬم اﻟطرح"( .وﺘمثﻞ أﺴﻬم اﻟطرح �مجمﻠﻬﺎ
ﻤﺎ ﻨسبتﻪ  ٪٢٠ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟشر�ﺔ.
 ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ ﺒتﻌیین �ﻞ ﻤن ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،وﺸر�ﺔ ﻤورﻏﺎن ﺴتﺎﻨﻠﻲاﻟسﻌود�ﺔ ،وﺸر�ﺔ اﻷﻫﻠﻲ اﻟمﺎﻟ�ﺔ� ،مستشﺎر�ن ﻤﺎﻟیین وﻤدﯿر�ن ﻟسجﻞ اﻻﻛتتﺎب وﻤتﻌﻬدﯿن ﻟتﻐط�ﺔ

اﻟطرح )و�شﺎر إﻟیﻬم ﻤجتمﻌین ﺒـ"ﻤدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب" أو "اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین"(� .مﺎ ﻗﺎﻤت

اﻟشر�ﺔ ﺒتﻌیین ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ �مدﯿر اﻻﻛتتﺎب ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟطرح.

 ﻛمﺎ ﺘم ﺘﻌیین اﻟبنك اﻟسﻌودي اﻟبر�طﺎﻨﻲ )ﺴﺎب( واﻟبنك اﻷﻫﻠﻲ اﻟسﻌودي وﻤصرف اﻟراﺠحﻲ و�نكاﻟر�ﺎض وﻤصرف اﻹﻨمﺎء و�نك اﻟبﻼد �جﻬﺎت ﻤستﻠمﺔ )و�شﺎر إﻟیﻬﺎ ﻤجتمﻌﺔ ﺒـ"اﻟجﻬﺎت اﻟمستﻠمﺔ"(
ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �شر�حﺔ اﻟمكتتبین اﻷﻓراد.

وﺘم اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ "ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ" و"ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ" ﻟطرح و�دراج أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
�ﻘتصر اﻻﻛتتﺎب ﻓﻲ أﺴﻬم اﻟطرح ﻋﻠﻰ ﺸر�حتین ﻤن اﻟمستثمر�ن )و�شﺎر إﻟیﻬم ف�مﺎ �ﻌد ﺒـ"اﻟمستثمر�ن"( وﻫمﺎ:
 -اﻟشر�حﺔ )أ( :اﻟﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ :وﺘشمﻞ ﻫذﻩ اﻟشر�حﺔ اﻟﻔئﺎت اﻟتﻲ �حق ﻟﻬﺎ اﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﺒنﺎء ﺴجﻞ

اﻷواﻤر وﻓﻘﺎً ﻟتﻌﻠ�مﺎت ﺒنﺎء ﺴجﻞ اﻷواﻤر وﺘخص�ص اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻻﻛتتﺎ�ﺎت اﻷوﻟ�ﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن
ﻤجﻠس ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ �موﺠب اﻟﻘرار رﻗم  ٢٠١٦ - ٩٤ - ٢وﺘﺎر�ﺦ ١٤٣٧/١٠/١٥ﻫـ
)اﻟمواﻓق ٢٠١٦/٠٧/٢٠م( واﻟمﻌدﻟﺔ �ﻘرار ﻤجﻠس اﻟﻬیئﺔ رﻗم  ٢٠١٩ - ١٠٢ - ٣وﺘﺎر�ﺦ

١٤٤١/٠١/١٨ﻫـ )اﻟمواﻓق ٢٠١٩/٠٩/١٧م( )و�شﺎر إﻟیﻬﺎ ف�مﺎ �ﻌد ﺒـ"ﺘﻌﻠ�مﺎت ﺒنﺎء ﺴجﻞ

اﻷواﻤر"( )و�شﺎر إﻟﻰ ﺘﻠك اﻟﻔئﺎت ﻤجتمﻌﺔ ف�مﺎ �ﻌد ﺒـ"اﻟﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ"( .و�بﻠﻎ ﻋدد أﺴﻬم اﻟطرح

اﻟتﻲ ﺴیتم ﺘخص�صﻬﺎ ﻤبدﺌ�ﺎً ﻟﻠﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ أر�ﻌﺔ وﻋشر�ن ﻤﻠیون ) (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ﺴﻬم طرح
�مﺎ �مثﻞ ﻨس�ﺔ  ٪ ١٠٠ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ أﺴﻬم اﻟطرح ،ﻋﻠﻰ أن �كون اﻟتخص�ص اﻟنﻬﺎﺌﻲ �ﻌد اﻨتﻬﺎء
ﻓترة اﻛتتﺎب اﻷﻓراد .وﻓﻲ ﺤﺎل ق�ﺎم اﻟمكتتبین اﻷﻓراد )وﻫم اﻟمﻌرﻓون �ﺎﻟشر�حﺔ )ب( أدﻨﺎﻩ( �ﺎﻻﻛتتﺎب

�كﺎﻤﻞ أﺴﻬم اﻟطرح اﻟمخصصﺔ ﻟﻬم� ،حق ﻟمدﯿري ﺴجﻞ اﻻﻛتتﺎب ﺘخف�ض ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻟمخصصﺔ

ﻟﻠﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ إﻟﻰ واﺤد وﻋشر�ن ﻤﻠیون وﺴتمﺎﺌﺔ أﻟﻒ ) (٢١,٦٠٠,٠٠٠ﺴﻬم طرح – �حد أدﻨﻰ

– �مﺎ �مثﻞ  ٪٩٠ﻤن إﺠمﺎﻟﻲ أﺴﻬم اﻟطرح.

 -اﻟشر�حﺔ )ب( :اﻟمكتتبون اﻷﻓراد :وﺘشمﻞ ﻫذﻩ اﻟشر�حﺔ اﻷﺸخﺎص اﻟسﻌودﯿین اﻟطب�ﻌیین �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ

إﻟﻰ أي ﺸخص طب�ﻌﻲ ﻏیر ﺴﻌودي ﻤق�م أو اﻟمستثمر�ن اﻟخﻠ�جیین ذوي اﻟشخص�ﺔ اﻟطب�ع�ﺔ ﻤمن
ﻟدﯿﻬم ﺤسﺎب ﺒنكﻲ ﻟدى إﺤدى اﻟجﻬﺎت اﻟمستﻠمﺔ ،و�حق ﻟﻬم ﻓتﺢ ﺤسﺎب اﺴتثمﺎري )�شﺎر إﻟیﻬم

ف�مﺎ �ﻌد ﻤجتمﻌین ﺒـ"اﻟمكتتبین اﻷﻓراد" و�ﻟﻰ �ﻞ ﻤنﻬم ﻤنﻔرداً ﺒـ"اﻟمكتتب اﻟﻔرد" و�شﺎر إﻟیﻬم ﻤﻊ
اﻟﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ ﺒـ"اﻟمكتتبین"(.

اﻟجدول اﻟزﻤنﻲ ﻟﻠطرح:
اﻟتﺎر�ﺦ

اﻟحدث
ﺘسجیﻞ اﻟطﻠ�ﺎت ﻟﻠﻔئﺎت اﻟمشﺎر�ﺔ وﻋمﻠ�ﺔ ﺒنﺎء ﺴجﻞ اﻷواﻤر

 5ﺴبتمبر  13 – 2021ﺴبتمبر 2021

ﻓترة اﻛتتﺎب اﻷﻓراد

 19ﺴبتمبر  21 – 2021ﺴبتمبر 2021

ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتخص�ص اﻟنﻬﺎﺌﻲ ﻷﺴﻬم اﻟطرح

 27ﺴبتمبر 2021

إﻋﺎدة ﻓﺎﺌض اﻻﻛتتﺎب )إن وﺠد(

 29ﺴبتمبر 2021

اﻟتﺎر�ﺦ اﻟمتوﻗﻊ ﻟبدء اﻟتداول ﻓﻲ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻤن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯿبدأ ﺘداول أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ ﻓﻲ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﻌد
اﺴت�ﻔﺎء ﺠم�ﻊ اﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟتنظ�م�ﺔ ذات اﻟصﻠﺔ .وﺴیتم
اﻹﻋﻼن ﻋن ﺒدء اﻟتداول ﻋبر ﻤوﻗﻊ ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ
).(www.saudiexchange.sa

ﻟمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻨشرة اﻻﻛتتﺎب ،ﯿرﺠﻰ ز�ﺎرة اﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟﻬیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ
 ،solutions by stc:واﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟشر�ﺔ www.cma.org.sa
https://solutions.com.sa/ipo/.

اﻨتﻬﻰ-ﻟﻼﺴتﻔسﺎرات اﻹﻋﻼﻤ�ﺔ:
ﻤحمد اﻟﻌبدﷲ

روان اﻟصﺎﻟﺢ

ﻤدﯿر ﻤسﺎﻋد – ﻓنز�ري ﺠﻠوﻓر ﻫیر�نﺞ

ﻤدﯿر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ

اﻟﻬﺎﺘﻒ+971 50 7184018 :

اﻟﻬﺎﺘﻒ+966545411133 :

pr@solutions.com.sa

Rawan.El-Saleh@fgh.com

اﻟمستشﺎرون اﻟمﺎﻟیون:
ﺸر�ﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ

ﺸر�ﺔ ﻤورﻏﺎن ﺴتﺎﻨﻠﻲ اﻟسﻌود�ﺔ

solutionsipo@hsbcsa.com

infomssa@morganstanley.com

ﻓیزان ﺒ�ﺞ  /ﺴﻌد اﻟمشﺎري

ﻤﻌتز اﻟﻌنﻘري

ﺸر�ﺔ اﻷﻫﻠﻲ اﻟمﺎﻟ�ﺔ

ﻋبد اﻟﻌز�ز اﻟ�حیري
SNBC.CM@alahlicapital.com

ﻨبذة ﻋن ):(solutions by stc
اﻟشر�ﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﻟخدﻤﺎت اﻹﻨترﻨت واﻻﺘصﺎﻻت ) ،(solutions by stcﻫﻲ ﺸر�ﺔ ﻤمﻠو�ﺔ �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﻟمجموﻋﺔ اﻻﺘصﺎﻻت اﻟسﻌود�ﺔ،
وﻫﻲ ﺘمثﻞ اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻠتحول اﻟرﻗمﻲ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ واﻟمزود اﻷول ﻟحﻠول ﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت .ﺘﻬدف solutions
 by stcإﻟﻰ ﺘمكین اﻟﻘطﺎﻋین اﻟﻌﺎم واﻟخﺎص ﻤن ﺘﻠب�ﺔ ﻤتطﻠ�ﺎت اﻟﻌصر اﻟرﻗمﻲ وﺘبنﻲ أﺤدث ﺘوﺠﻬﺎﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘوﻓیر ﺤﻠول ﺘﻘن�ﺔ

ﻤتكﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻤتداد ﺴﻠسﻠﺔ اﻟق�مﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺘصﺎﻻت وﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت.
ﺘزود  solutions by stcﻋمﻼءﻫﺎ �محﻔظﺔ ﻤتنوﻋﺔ ﻤن اﻟخدﻤﺎت واﻟمنتجﺎت �مﺎ ﯿدﻋم ﻋمﻠ�ﺎﺘﻬم اﻟیوﻤ�ﺔ .وﺘم ﺘصم�م ﺨدﻤﺎت
اﻻﺘصﺎﻻت وﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ �مﺎ �مكن إدارة وﺘوﺴ�ﻊ ﻨطﺎق اﻷﻋمﺎل .ﺘمكن  solutions by stcﻋمﻼءﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل
اﻟمدارة وﺘﻌﻬید اﻷﻋمﺎل وﺨدﻤﺎت اﻟحوﺴ�ﺔ
ﺘوﻓیر ﺘكﺎﻤﻞ اﻷﻨظمﺔ ،وﺨدﻤﺎت اﻻﺘصﺎل واﻹﻨترﻨت� .ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﻓیر اﻟخدﻤﺎت ُ
اﻟسحﺎﺒ�ﺔ واﻟخدﻤﺎت اﻟرﻗم�ﺔ وﺨدﻤﺎت اﻷﻤن اﻟسیبراﻨﻲ.
ﺒدأت  solutions by stcﻋمﻠ�ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  1996وﻗدﻤت ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﺤتﻰ اﻟیوم ﻟـ  24أﻟﻒ ﻋمیﻞ ﺘﻘر�� ًﺎ ﻓﻲ  35ﻤدﯿنﺔ ﺴﻌود�ﺔ.
وﺘمتد ﺨبرة  solutions by stcﻋبر ﻗطﺎﻋﺎت رﺌ�س�ﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘطﺎع اﻟمصرﻓﻲ ،ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصح�ﺔ ،وﻗطﺎع اﻟتﻌﻠ�م.
�ﻌمﻞ ﻟدى اﻟشر�ﺔ  1,500ﻤوظﻒ ﺘﻘر�� ًﺎ ،ﻤن ﺒینﻬم أﻛثر ﻤن  800ﻤوظﻒ ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدات ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت اﻟتﻘن�ﺔ اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ.
ﺘحظﻰ � solutions by stcحصﺔ ﺴوق�ﺔ راﺌدة ﺘبﻠﻎ ﻨسبتﻬﺎ  %13ﻤن ﺴوق ﺨدﻤﺎت ﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ
اﺒتداء ﻤن ﻨﻬﺎ�ﺔ ﺸﻬر د�سمبر  .2018وﺤﻘﻘت اﻟشر�ﺔ ﻨمواً ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ اﻹﯿرادات �مﻌدل ﺴنوي ﻤر�ب ﺒﻠﻎ %30.6
اﻟسﻌود�ﺔ ،وذﻟك
ً

ﻋبر ﺠم�ﻊ وﺤدات اﻷﻋمﺎل ﻓﻲ اﻟﻔترة ﺒین  .2020-2018وﺤﻘﻘت ﺼﺎﻓﻲ أر�ﺎح �مﻌدل ﻨمو ﺴنوي ﻤر�ب ﺒﻠﻎ  %12.3ﺨﻼل
اﻟﻔترة ذاﺘﻬﺎ.
ﻟمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ،زوروا https://solutions.com.sa/ipo/

ﺒ�ﺎن إﺨﻼء ﻤسؤوﻟ�ﺔ

�ﻘتصر اﻟﻐرض ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻋن اﻟطرح وﻻ ﯿوﺠد ادﻋﺎء �ﺎﻛتمﺎﻟﻬﺎ أو
اﺴت�ﻔﺎﺌﻬﺎ .وﻻ �جوز ﻷي ﺸخص اﻟتﻌو�ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو دﻗتﻪ أو ﺼحتﻪ أو اﺴت�ﻔﺎﺌﻪ ﻷي ﻏرض.
ﻛمﺎ إن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀﺔ ﻟﻠتﻐییر .و�خﻠﻲ �ﻞ ﻤن اﻟشر�ﺔ واﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم
ﻤسؤوﻟ�ﺎﺘﻬم ﺼراﺤ ًﺔ ﻋن أي اﻟتزام أو ﺘﻌﻬد �ﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺘحدﯿث أو ﺘصح�ﺢ أ�ﺔ أﺨطﺎء ﺒﻬذا اﻹﻋﻼن ،وﻻ �ُﻌتبر ﺘوز�ﻊ ﻫذا

اﻹﻋﻼن أي ﺸكﻞ ﻤن أﺸكﺎل �مثﺎ�ﺔ ﺘوﺼ�ﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟشر�ﺔ أو اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین ﻟﻠمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠ�ﺔ اﻻﻛتتﺎب ﻓﻲ أﺴﻬم
اﻟطرح أو أي ﺼﻔﻘﺔ أو ﺘرﺘی�ﺎت ُﻤشﺎر إﻟیﻬﺎ ف�ﻪ .وﻻ �ﻔسر ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤن ﻗبیﻞ اﻻﺴتشﺎرات اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ أو
اﻟمﺎﻟ�ﺔ أو اﻟضر�ب�ﺔ.
ﻘیدا �موﺠب اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ �ﻌض اﻟدول وﻋﻠﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن �ﻘﻊ ﻓﻲ ﺤوزﺘﻬم أي ﻤستند أو ﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻗد �كون ﺘوز�ﻊ ﻫذا اﻹﻋﻼن ُﻤ ً
ﻋﻠمﺎ �ﺄي ﻗیود ﻤن ﻫذا اﻟﻘبیﻞ وأن ﯿﻠتزﻤوا ﺒﻬﺎ ،ﺤیث إن ﻋدم اﻻﻤتثﺎل ﻟتﻠك
أﺨرى ﻤشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أن �ح�طوا أﻨﻔسﻬم ً
اﻨتﻬﺎﻛﺎ ﻟﻘواﻨین اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﺘطبق ﺘﻠك اﻟﻘیود.
اﻟﻘیود ﻗد �ُﻌد
ً
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀ ًﺎ ﻟب�ﻊ أوراق اﻟشر�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤ�ﺎﺸر أو ﻏیر ﻤ�ﺎﺸر ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ أو إﻟیﻬﺎ .وﻻ �جوز
طرح اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو ﺒ�ﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ إﻻ إذا �ﺎﻨت ﻤسجﻠﺔ �موﺠب ﻗﺎﻨون اﻷوراق

اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�ك�ﺔ اﻟصﺎدر ﻓﻲ ﻋﺎم 1933م �ص�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟﺔ )"ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ"( ،أو ﯿتم طرﺤﻬﺎ ﻓﻲ أي ﺼﻔﻘﺔ

ﻤﻌﻔﺎة ﻤن ﻤتطﻠ�ﺎت اﻟتسجیﻞ اﻟمنصوص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ أو ﻏیر ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻪ .ﻟم ﺘسجﻞ اﻟشر�ﺔ وﻻ ﺘنوي

ﺘسجیﻞ أي ﺠزء ﻤن أﺴﻬم اﻟطرح �موﺠب ﻗﺎﻨون اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻷﻤر�كﻲ أو ﻗواﻨین أي ﻤن وﻻ�ﺔ ﻤن اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ،
وﻻ ﺘنوي إﺠراء طرح ﻋﺎم ﻷ�ﺔ أﺴﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ .ﻟن ﯿتم ﺘوز�ﻊ ﻨسﺦ ﻤن ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻻ �جوز ﺘوز�ﻌﻬﺎ أو
اء �شكﻞ ﻤ�ﺎﺸر أم ﻏیر ﻤ�ﺎﺸر ،إﻟﻰ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻷﻤر�ك�ﺔ
إﻋﺎدة ﺘوﺠیﻬﻬﺎ أو إرﺴﺎﻟﻬﺎ �ﺄي ﺼورة أﺨرى ،ﺴو ً
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀﺎً ﻟب�ﻊ أوراق اﻟشر�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ أو دﻋوة ﻟشراﺌﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ أي ﺸخص ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة أو

�ن ﻋرض و��ﻊ
أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻓﻲ أي دوﻟﺔ �كون ﻓیﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌرض أو اﻟدﻋوة ﻏیر ﻗﺎﻨوﻨﻲ .و ّ
اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻟم وﻟن ﯿتم ﺘسجیﻠﻬﺎ �موﺠب ﻗواﻨین اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب
أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن .وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة �ﻌض اﻻﺴتثنﺎءات ،ﻻ �جوز طرح أو ﺒ�ﻊ اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا

أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻷي ﻤواطن أو ﻤق�م �ﺄﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن أو ﻟصﺎﻟﺢ أي ﻤمﺎ ﺴبق .وﺠدﯿر
�ﺎﻟذ�ر أﻨﻪ ﻟن ﯿتم إﺠراء أي طرح ﻋﺎم ﻟﻸﺴﻬم ﻓﻲ أﺴتراﻟ�ﺎ أو �ندا أو ﺠنوب أﻓر�ق�ﺎ أو اﻟ�ﺎ�ﺎن .

ﻻ ﯿُوﺠﱠﻪ ﻫذا اﻹﻋﻼن وأي ﻋرض ﻻﺤق ﻟﻪ ﺴوى )أ( ﻟﻸﺸخﺎص ﻓﻲ دول اﻟمنطﻘﺔ اﻻﻗتصﺎد�ﺔ اﻷورو��ﺔ اﻟمندرﺠین ﺘحت وﺼﻒ
"اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین" �ﺎﻟمﻌنﻰ اﻟمﻘصود ﻓﻲ اﻟمﺎدة )2ﻫـ( ﻤن )اﻟﻼﺌحﺔ اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ(  1129/2017واﻟتﻌدﯿﻼت اﻟتﻲ ﺘط أر

ﻋﻠیﻬﺎ )�شﺎر إﻟیﻬﺎ ف�مﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﻠﻔظ "ﻻﺌحﺔ ﻨشرة اﻻﺼدار اﻷورو��ﺔ"( ،و)ب( ﻟﻸﺸخﺎص ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة اﻟمندرﺠین ﺘحت وﺼﻒ

"اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین" �ﺎﻟمﻌنﻰ اﻟمﻘصود ﻓﻲ اﻟمﺎدة )2ﻫـ( ﻤن )اﻟﻼﺌحﺔ اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ( � 1129/2017مﺎ ﺘم ﺘضمینﻬﺎ ﻓﻲ
ﻟواﺌﺢ وأﻨظمﺔ اﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة �موﺠب ﻨظﺎم اﻻﻨسحﺎب ﻤن اﻻﺘحﺎد اﻷورو�ﻲ ﻟﻌﺎم �) 2018شﺎر إﻟیﻬ ﺎ ف�مﺎ ﯿﻠﻲ ﺒﻠﻔظ "ﻻﺌحﺔ ﻨشرة

اﻻﺼدار ﻟﻠمﻠكﺔ اﻟمتحدة"( ،واﻟذﯿن ﯿنطبق ﻋﻠیﻬم أي ﻤمﺎ ﯿﻠﻲ) :أ( اﻟمستثمر�ن اﻟمؤﻫﻠین اﻟذﯿن �حظون �خبرة ﻤﻬن�ﺔ ﻓﻲ اﻷﻤور

اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻻﺴتثمﺎرات اﻟداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻟﻔﻘرة  5ﻤن اﻟمﺎدة  19ﻤن ﻨظﺎم اﻷﺴواق واﻟخدﻤﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ) 2000اﻟترو�ﺞ اﻟمﺎﻟﻲ(،
واﻷﻤر اﻟصﺎدر ﺒتﺎر�ﺦ � 2005ص�ﻐتﻪ اﻟمﻌدﻟﺔ )"اﻷﻤر"(؛ أو )ب( اﻟك�ﺎﻨﺎت ذات اﻟمﻼءة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟمبینﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )) (2أ(

ﺎﻨوﻨﺎ �ﺎﻟتواﺼﻞ ﻤﻌﻬم ﻟﻬذا اﻟﻐرض ،وﻟن �كون
سمﺢ ﻗ ً
إﻟﻰ )د( ﻤن اﻟمﺎدة  49اﻟواردة ﻓﻲ اﻷﻤر؛ أو )ج( أو أي أﺸخﺎص آﺨر�ن �ُ َ
ﻤتﺎﺤﺎ ﺴوى ﻟﻸﺸخﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻻ �جوز أن �شﺎرك ف�ﻪ ﺴوى
أي اﺴتثمﺎر أو ﻨشﺎط اﺴتثمﺎري أُﻋد �خصوﺼﻪ ﻫذا اﻹﻋﻼن ً

أﻻ ﯿتصرف أو �ﻌتمد أي ﺸخص -ﻟ�س ﻤن اﻷﺸخﺎص ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ -ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو أي
اﻷﺸخﺎص ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ .و�ن�ﻐﻲ ّ
ﺠزء ﻤن ﻤحتو�ﺎﺘﻪ.

و�تم ﻨشر ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة ) 32ز( ﻤن "ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمستمرة اﻟصﺎدرة ﻋن ﻤجﻠس ﻫیئﺔ اﻟسوق

اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،ﻷﻏراض اﻟتحﻘق ﻤن ﻤدى رغ�ﺔ اﻟمستثمر�ن اﻟمحتمﻠین ﻓﻲ اﻟمشﺎر�ﺔ ﻓﻲ اﻟطرح اﻟمحتمﻞ

ﻋﻠمﺎ �ﺄﻨﻪ ﻻ ﯿترﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻋﻼن أي ﺘﻌﻬدات ُﻤﻠزﻤﺔ �شراء أﺴﻬم أو اﻻﻛتتﺎب �ﺎﻟطرح� .مﺎ ﻻ �شكﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن
ﻟﻠشر�ﺔً ،
و�ذﻟك اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟواردة ف�ﻪ أﺴﺎﺴ ًﺎ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺄي ﻋرض أو اﻟتزام ًأ�ﺎ �ﺎن ﻓﻲ أي ﺒﻠد ،أو �ع�ﺎرة أﺨرى ،ﻻ �مكن اﻻﺴتنﺎد إﻟ�ﻪ ﻓﻲ

ﻫذا اﻟصدد .وﻻ �جوز ﻟﻠمستثمر�ن اﻻﻛتتﺎب ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن إﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟنشرة اﻟمﻌتمدة ﻤن ﻫیئﺔ

اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟتﻲ أﺼدرﺘﻬﺎ اﻟشر�ﺔ وﻗﺎﻤت ﺒنشرﻫﺎ )"ﻨشرة اﻻﺼدار"(� .مﺎ أن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋرﻀﺔ ﻟﻠتﻐییر.

ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة ) 33د( ﻤن ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمستمرة اﻟصﺎدرة ﻋن ﻤجﻠس ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ

اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ ،وﺘتواﻓر ﻨسﺦ ﻤن ﻨشرة اﻻﺼدار ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟشر�ﺔ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻋﻠﻰ  ،https://solutions.com.saأو ﺘداول
اﻟسﻌود�ﺔ ﻋبر ﻤوﻗﻌﻬﺎ ، www.tadawul.com.saأو ﻫیئﺔ اﻟسوق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻋبر ﻤوﻗﻌﻬﺎ � ،www.cma.org.saﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ

اﻟمواﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨ�ﺔ ﻟﻠمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین.
ﻻ �مثﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن وﺜ�ﻘﺔ ﻋرض ﺘحق�ًﻘ ﺎ ﻷﻏراض ﻗواﻋد طرح اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻻﻟتزاﻤﺎت اﻟمستمرة وﻻ �جب ﺘﻔسیرﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ وﺜ�ﻘﺔ

ﻋرض .وﻻ ﺘتحمﻞ اﻟﻬیئﺔ وﻻ ﺸر�ﺔ ﺘداول اﻟسﻌود�ﺔ أي ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻋن ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن ،وﻻ ﺘﻌط�ﺎن أي ﺘﺄﻛیدات ﺘتﻌﻠق ﺒدﻗتﻪ
أو اﻛتمﺎﻟﻪ ،وﺘخﻠ�ﺎن ذﻤتﻬمﺎ ﺼراﺤ ًﺔ ﻤن أي ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻤﻬمﺎ �ﺎﻨت ﻋن أي ﺨسﺎرة ﺘنتﺞ ﻋمﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو ﻋن اﻟتﻌو�ﻞ
ﻋﻠﻰ أي ﺠزء ﻤنﻪ.

ﻗد �شتمﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ إﻓﺎدات ﺘمثﻞ "إﻓﺎدات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ" أو ﻗد ﺘُﻌتَبر �ذﻟك� .مكن اﻻﺴتدﻻل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ
ﻋن طر�ق اﺴتخدام �ﻌض اﻟمﻔردات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻤثﻞ "ﺘﻌتزم" أو "ﺘﻘدر" أو "ﺘﻌتﻘد" أو "ﯿتوﻗﻊ" أو "ﻤن اﻟممكن" أو "ﺴ�كون" أو "�جب"
أو "ﻤتوﻗﻊ" أو "ﺘنوي" أو "ﻗد" أو "�جب" أو "ﻤحتمﻞ" أو "�خطط" أو "ﺘﻘدﯿر" أو "�سﻌﻰ" أو "ﯿن�ﻐﻲ" أو "ﺴوف" ،أو اﻟص�ﻎ اﻟنﺎف�ﺔ

ﻟمﺎ ﺴبق ،أو اﻟص�ﻎ اﻟبدﯿﻠﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻟمصطﻠحﺎت اﻟممﺎﺜﻠﺔ أو ﻤن ﺨﻼل ﻤنﺎﻗشﺎت اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺔ أو اﻟخطط أو اﻷﻫداف أو اﻷﺤداث
أو اﻷﻫداف اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ .إن أي إﻓﺎدات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ ﺘﻌكس وﺠﻬﺔ اﻟنظر اﻟحﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻷﺤداث اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ،وﻫﻲ ﻋرﻀﺔ
ﻟمخﺎطر ﺘرﺘ�ط �ﺎﻷﺤداث اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻟمخﺎطر واﻟشكوك واﻻﻓتراﻀﺎت ذات اﻟصﻠﺔ �ﻌمﻞ اﻟشر�ﺔ أو ﻨتﺎﺌﺞ اﻟﻌمﻠ�ﺎت أو

اﻟمر�ز اﻟمﺎﻟﻲ أو اﻟسیوﻟﺔ أو اﻻﺤتمﺎﻻت اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ أو اﻟنمو أو اﻻﺴتراﺘ�ج�ﺎت .و�مكن أن ﺘتسبب اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ ﻓﻲ اﺨتﻼف

اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ �شكﻞ ﺠوﻫري ﻋن ﺘﻠك اﻟواردة ﻓﻲ اﻟتوﻗﻌﺎت أو ﻓﻲ اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ� ،مﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻤن ﺒین ﻋدة أﻤور
أﺨرى ،اﻟمخﺎطر اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟشر�ﺔ وﻋمﻠ�ﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟتحدﯿد ،وﻤستجدات اﻟظروف اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟصنﺎع�ﺔ اﻟﻌﺎﻟم�ﺔ ،وأﺜر اﻟمستجدات
اﻻﻗتصﺎد�ﺔ واﻟس�ﺎﺴ�ﺔ واﻻﺠتمﺎع�ﺔ ﻓﻲ اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌر��ﺔ اﻟسﻌود�ﺔ .وﻻ ﺘتنﺎول اﻹﻓﺎدات اﻟمستﻘبﻠ�ﺔ ﺴوى اﻟﻔترة اﻟتﻲ أُﻋدت ﺨﻼﻟﻬﺎ.

ﯿتخﻠﻰ �ﻞ ﻤن اﻟشر�ﺔ واﻟمستشﺎرون اﻟمﺎﻟیون واﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬمﺎ ﺼراﺤ ًﺔ ﻋن أي اﻟتزام أو ﺘﻌﻬد ﺒتحدﯿث أي إﻓﺎدة ﻤستﻘبﻠ�ﺔ
اء �ﺎن ذﻟك ﻨت�جﺔ ﻟظﻬور ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠدﯿدة أو وﻗوع ﺘطورات ﻤستﻘبﻠ�ﺔ أو ﻏیر
واردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو ﻤراﺠﻌتﻬﺎ أو ﺘنق�حﻬﺎ ﺴو ً
ذﻟك .

ﻻ ﯿوﺠد ﻤﺎ �ضمن �ﺄن اﻟطرح ﺴوف �حدث وﻻ ﯿن�ﻐﻲ أن ﺘستند ﻓﻲ ﻗ ارراﺘك اﻟمﺎﻟ�ﺔ إﻟﻰ أﻫداف اﻟشر�ﺔ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟطرح ﻓﻲ ﻫذﻩ

اﻟمرﺤﻠﺔ .وﻻ �شكﻞ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﺘوﺼ�ﺔ �خصوص اﻟطرح .و�ن�ﻐﻲ اﻻﻟتﻔﺎت إﻟﻰ أن ﺸراء اﻷﺴﻬم اﻟتﻲ ﯿرﺘ�ط ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻗد

�ُ ِّ
ﻌرض اﻟمستثمر ﻟمخﺎطر �بیرة ﺘتمثﻞ ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻟمبﻠﻎ اﻟمستَثمر �ﺎﻟكﺎﻤﻞ .ﻟذا ﯿن�ﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺸخﺎص اﻟذﯿن ﯿنظرون اﻟﻰ اﻻﺴتثمﺎر

اﻟرﺠوع إﻟﻰ ﻤستشﺎر اﺴتثمﺎر أو إﻟﻰ ﺸخص ﻤﻌتمد ﻤتخصص ﻓﻲ ﺘﻘد�م اﻻﺴتشﺎرات �شﺄن ﺘﻠك اﻻﺴتثمﺎرات وﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ اﻟطرح
ﻟﻠشخص اﻟمﻌنﻲ.

�ﻌمﻞ اﻟمستشﺎرون اﻟمﺎﻟیون ﺤصرً�ﺎ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟشر�ﺔ وﻟ�س ﻟصﺎﻟﺢ أي ﺸخص آﺨر ف�مﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻟطرح .وﻟن �ﻌتبر اﻟمستشﺎرون
اﻟمﺎﻟیون أي ﺸخص آﺨر ﻋمیﻼً ﻷي ﻤنﻬم ف�مﺎ ﯿتصﻞ �ﺎﻟطرح وﻟن ﯿتحمﻞ أي ﻤنﻬم اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﺘجﺎﻩ أي ﺸخص آﺨر ﻏیر اﻟشر�ﺔ
ﻋن ﺘﻘد�م وﺴﺎﺌﻞ اﻟحمﺎ�ﺔ اﻟمكﻔوﻟﺔ ﻟﻌمﻼﺌﻬم اﻟمﻌنیین� ،مﺎ ﻟن ﯿتحمﻞ أي ﻤنﻬم اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋن ﺘﻘد�م أي اﺴتشﺎرات ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق
�ﺎﻟطرح أو ﻤحتو�ﺎت ﻫذا اﻹﻋﻼن أو أي ﺼﻔﻘﺔ أو ﺘرﺘیب أو أﻤر آﺨر ﻤشﺎر إﻟ�ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن.

أي ﻤن اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین أو أي ﻤن ﺸر�ﺎﺘﻬم اﻟتﺎ�ﻌﺔ
أﻋدت اﻟشر�ﺔ ﻤحتوى ﻫذا اﻹﻋﻼن وﻫﻲ وﺤدﻫﺎ اﻟمسؤوﻟﺔ ﻋنﻪ .ﻻ �ﻘبﻞ ٍ
أو أي ﻤن ﻤدﯿر�ﻬم أو ﻤسؤوﻟیﻬم أو ﻤوظﻔیﻬم أو ﻤستشﺎر�ﻬم أو و�ﻼﺌﻬم أ�ﺔ ﻤسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق� ،مﺎ ﻻ �ﻘدم أي ﺘﻌﻬد أو
ﻀمﺎن ﺼر�ﺢ أو ﻀمنﻲ �شﺄن ﺼحﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻋﻼن أو دﻗتﻬﺎ أو اﺴت�ﻔﺎﺌﻬﺎ أو ﺼدﻗﻬﺎ )أو �شﺄن ﻤﺎ إذا �ﺎن

ﻗد ﺘم إﻏﻔﺎل أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﻹﻋﻼن( أو أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺨرى ﺘرﺘ�ط �ﺎﻟشر�ﺔ أو ﺸر�ﺎﺘﻬﺎ اﻟتﺎ�ﻌﺔ أو اﻟشق�ﻘﺔ ،ﺴواء �ﺎﻨت ﺨط�ﺔ
أو ﺸﻔﻬ�ﺔ أو ﻓﻲ ﺼ�ﻐﺔ ﻤرﺌ�ﺔ أو إﻟكتروﻨ�ﺔ� ،ﻐض اﻟنظر ﻋن طر�ﻘﺔ إرﺴﺎﻟﻬﺎ أو إﺘﺎﺤتﻬﺎ أو ﻋن أ�ﺔ ﺨسﺎرة ﺘنشﺄ ﻋن أي اﺴتخدام
ﻟﻬذا اﻹﻋﻼن أو أي ﻤن ﻤحتو�ﺎﺘﻪ أو ﺘنشﺄ ﻤن وﺠﻪ آﺨر ف�مﺎ ﯿتصﻞ �مﺎ ﺴﻠﻒ ﺒ�ﺎﻨﻪ.
وف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻟطرح� ،جوز ﻷي ﻤن اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین وأي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم ،اﻻﺴتحواذ ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤن اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ

أﺼیﻼ ،و�جوز ﻟﻬم ﺒتﻠك اﻟصﻔﺔ أن �حتﻔظوا ﺒﻬذﻩ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ أو اﻷﺴﻬم اﻷﺨرى اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟشر�ﺔ
ذات اﻟصﻠﺔ �ﺎﻟطرح �صﻔتﻬم
ً

و�نﺎء
أو اﻻﺴتثمﺎرات ذات اﻟصﻠﺔ اﻟمرﺘ�طﺔ �ﺎﻟطرح أو ﺨﻼﻓﻪ ،ﻓضﻼً ﻋن ﺸراﺌﻬم أو ﺒ�ﻌﻬم أو طرﺤﻬم ﻟﻠب�ﻊ ﻟحسﺎﺒﻬم اﻟخﺎص.
ً
ﻋﻠ�ﻪ ،ﻓﺈن اﻹﺸﺎرات اﻟواردة ﻓﻲ ﻨشرة اﻻﺼدار ف�مﺎ �خص أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ اﻟصﺎدرة أو اﻟمطروﺤﺔ أو اﻟمكتتب ﺒﻬﺎ أو اﻟمستحوذ ﻋﻠیﻬﺎ

أو اﻟمخصصﺔ أو اﻟتﻲ ﺘم اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ �شكﻞ آﺨر� ،مجرد ﻨشرﻫﺎ� ،جب ﻗراءﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘشمﻞ أي إﺼدار أو طرح أو اﻛتتﺎب
أو اﺴتحواذ أو ﺘخص�ص أو ﺘﻌﺎﻤﻞ ﺒواﺴطﺔ اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین أو أي ﻤن ﺸر�ﺎﺘﻬم اﻟتﺎ�ﻌﺔ اﻟتﻲ ﺘﻌمﻞ ﺒتﻠك اﻟصﻔﺔ .و�ﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ

ذﻟك� ،جوز ﻟﻠمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین وأي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم اﻟدﺨول ﻓﻲ اﺘﻔﺎق�ﺎت ﺘمو�ﻞ )�مﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟم�ﺎدﻟﺔ أو ﻋﻘود اﻟﻔروﻗﺎت(

ﻤﻊ اﻟمستثمر�ن ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق �ﺎﻷﺴﻬم اﻟتﻲ �مكن ﻟﻠمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین أو أي ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻟﻬم اﻻﺴتحواذ ﻋﻠیﻬﺎ أو اﻤتﻼﻛﻬﺎ

أي ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺴتثمﺎرات أو اﻟمﻌﺎﻤﻼت
أو اﻟتصرف ﻓیﻬﺎ ﻤن وﻗت ﻵﺨر .ﻻ ﯿنوي أي ﻤن اﻟمستشﺎر�ن اﻟمﺎﻟیین اﻟكشﻒ ﻋن ﺤجم ٍّ
�خﻼف ﻤﺎ ﯿتﻔق ﻤﻊ أي اﻟتزام ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو ﺘشر�ﻌﻲ ﻤﻌمول �ﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟصدد.

