
ا توزيع هذا أأو اليابان أو أستراليا أو جنوب إلى الواليات املتحدة األمريكية أو كندا  و أليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في  اإلعالنهذا **
ً
فريقيا أو أي بلد آخر ُيحظر فيه قانون

 لبيع أوراق مالية أو 
ً
فريقيا. كما ال يشكل هذا أأو اليابان أو أستراليا أو جنوب أو كندا  األمريكية االكتتاب بها في أي بلد، بما في ذلك الواليات املتحدةاإلعالن**. ال يمثل هذا اإلعالن نشرة إصدار أو عرضا

 فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أًيا كان في أي بلدو اإلعالن 
ً
االستناد إلى املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ، والتي نشرتها شركة ال يمكن االستناد إليه في هذا الصدد. البد من و  البيانات الواردة فيه أساسا

ا للطرح املقترح وذلك بخصوص إدراج 
ً

ويكون للمصطلحات  .)تداول( في السوق املالية السعوديةها وتداولأسهم الشركة العادية الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( في أي قرار لشراء األسهم وفق

املوقع اإللكتروني ، و (ipo.saudiaramco.com) ألرامكو السعوديةوتتوفر نسخ من النشرة على املوقع اإللكتروني  . مة في هذا اإلعالن وغير املعرفة هنا نفس املعاني املحددة لها في نشرة اإلصداراملستخد

اقع اإللكترونية لو  (www.cma.org.sa)هيئة السوق املالية ل  أدناه(. املعّرفكل من املستشارين املاليين )على النحو املو
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 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( 

سعر الطرح النهائيحجم الطرح و عن إعالن     
 

 
 
نوفمبر  17بتاريخ  "(الشركة"شار إليها فيما يلي بـوي  إلى إعالن شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( ) إشارة

 الطرح"شار إليه فيما يلي بـوي  الشركة لالكتتاب العام )م عن النطاق السعري لطرح أسهم 2019
 
اليوم عن  الشركةعلن "(، ت

 شار إليه فيما يلي بـوي  ريال سعودي للسهم الواحد ) 32 سعر الطرح النهائي عند، وتحديد فترة بناء سجل األوامر انتهاء

  "(.سعر الطرح النهائي"

 تأكيد تفاصيل الطرح

 أسهم بـ " مجتمعةشار إليها )ي   سهم   3.000.000.000خيار الشراء( ممارسة  بافتراض عدم) يبلغ حجم الطرح

 "(الطرح
 
 . الشركة من رأس مال% 1.5 تهبل ما نس، تشك

  من قبل املؤسسات املكتتبة مجموع طلبات اكتتاب  الطرحسجلت عملية 
 
مليار ريال سعودي  397 وقدره امبلغ

يبلغ من قبل املكتتبين األفراد في الطرح،  كتتاباالطلبات ، ومع إضافة دوالر أمريكي رمليا 106أي ما يعادل 

نسبة تغطية ما يعادل  وهو ر دوالر أمريكيمليا 119أي ما يعادل مليار ريال سعودي  446 مة االكتتاب يإجمالي ق

 .(خيار الشراءممارسة  بافتراض عدم) أسهم الطرح% من إجمالي 465 تبلغ

  (خيار الشراءممارسة  بافتراض عدمأمريكي ) مليار دوالر 25.6مليار ريال سعوي /  96.0تبلغ قيمة الطرح. 

  
 
 % من رأس مال0.5الطرح )أي ما يعادل  % من أسهم33.3األفراد نسبة  للمكتتبينل أسهم الطرح املخصصة تمث

  (الشركة
 
)أي ما يعادل الطرح  % من أسهم66.7ل أسهم الطرح املخصصة للمؤسسات املكتتبة نسبة بينما تمث

 .في كلتا الحالتين( خيار الشراءممارسة  بافتراض عدم) الشركة % من رأس مال1.0

 ( خيار الشراء"شار إليه فيما يلي بـوي  قام املساهم البائع بمنح مدير االستقرار السعري خيار شراء")  من أجل

مدير بموجبه ، والذي يستطيع السعري نفيذ العمليات املتعلقة باالستقرار السماح ملدير االستقرار السعري بت

 ، من املساهم البائع حد أقص ىإضافي ب سهم   450.000.000 شراءاالستقرار السعري 
 
% من إجمالي 15 لوالتي تمث

"( بسعر الطرح النهائي. وستكون ممارسة خيار أسهم التخصيص اإلضافي"شار إليها فيما يلي بـوي  ) الطرححجم 

 بشكل  
 
   الشراء متاحة

  أو جز  كلي 
تداول  تاريخمن  تبدأبناء  على إخطار من مدير االستقرار السعري خالل فترة  ئي 

ا بعد ذلك املالية السعودية )تداول( في السوق  أسهم الطرح ا تقويمي   .وتنتهي في موعد ال يتجاوز ثالثين يوم 
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   مليار  110.4قيمة ب سهم   3.450.000.000الطرح الكلي  ، سيكون حجمكامل   في حال ممارسة خيار الشراء بشكل

 أمريكي. مليار دوالر 29.4ي / دريال سعو 

 نشرة اإلصدار.  االطالع علىرجى للحصول على التفاصيل الكاملة للطرح، ي  

 "بيمويليس آند كومباني يو كيه إل إل "وشركة  "إم كالين آند كومباني"وشركة  "الزارد فرير إس أي إس"تعمل شركة 

 .بصفتهم مستشارين خاصين للشركة

 

 ة:تواريخ الطرح الرئيس

 التاريخ ةاألحداث الرئيس

 
 
 م(2019ديسمبر  8هـ )املوافق 11/04/1441 كتتبةآخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للمؤسسات امل

كتتبين تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت( للم  

 األفراد في موعد أقصاه

 م(2019ديسمبر  12هـ )املوافق 15/04/1441

توقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد ي   املتوقع لبدء تداول األسهم في السوق  التاريخ

استيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات 

النظامية ذات العالقة. وسيتم اإلعالن عن بدء تداول 

األسهم على موقع تداول اإللكتروني 

(www.tadawul.com.sa.) 

 

 -انتهى-
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 لالستفسارات:

 
 أرامكو السعودية

 domestic.media@aramco.com قسم العالقات اإلعالمية

 املستشارون املاليون 

 info.csa@citi.com شركة سيتي جروب العربية السعودية

 info.cssa@credit-suisse.com شركة كريديت سويس العربية السعودية

 gssainfo@gs.com جولدمان ساكس العربية السعودية

 aramcoipo@hsbcsa.com شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية

 aramco_jpm_syndicate@jpmorgan.com شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية

 dg.infomlksa@bofa.com شركة ميريل لينش اململكة العربية السعودية

 Aramco-ms-syndicate@morganstanley.com شركة مورغان ستانلي السعودية

 ncbc.cm@alahlicapital.com شركة األهلي املالية

 ipo@sambacapital.com شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار

 

 

 إخالء املسؤولية

 

كل يقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها، وال تش

ا أو دعوة للشراء أو االكتتاب بأي أوراق مالية  ا من أي دعوة أو الحث على املشاركة في أي نشاط استثماري، وال تشكل عرض  في أو تمثل جزء 

ي شخص أية دولة، بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية، وكذا ال تشكل توصية بشراء أي أوراق مالية أو االحتفاظ بها أو بيعها. وال يجوز أل 

ها من االستناد على املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقته أو صحته أو استيفائه ألي غرض. وال يجوز تفسير محتويات هذا اإلعالن على أن

شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة كريديت سويس العربية قبيل االستشارات القانونية أو املالية أو الضريبية. وال تتعهد الشركة أو 

السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية 

ميريل لينش اململكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة األهلي املالية وشركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار   وشركة

شركة سيتي جروب ماركتس ليمتد وكريديت سويس أو  "(املستشارين املاليينفيما يلي بـ"بصفتهم مستشارين ماليين للشركة )يشار إليهم 

وروبا( املحدودة وشركة جولدمان ساكس إنترناشونال وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي )أ سيكوريتيز

كو إنترناشونال بي إل س ي وشركة األهلي املالية وشركة سامبا  آندإل س ي وشركة ميريل لينش اململكة العربية السعودية ومورغان ستانلي 

بانكو سانتاندير إس إيه وبي إن بي باريبا وبي أو س ي آي آسيا املحدودة وكريدي أجريكول بنك و  شركة الراجحي املاليةو ار لألصول وإدارة االستثم

واملجموعة املالية هيرميس وبنك أبوظبي األول )ش.م.ع( وجي أي بي كابيتال وميزوهو  ر  ودويتشه بنك إيه جي، فرع لندنالتمويل واالستثما

س ي وآر بي س ي أوروبا املحدودة وشركة الرياض املالية وإس إم بي س ي نيكو كابيتال ماركت ليمتد وشركة السعودي الفرنس ي  إنترناشيونال بي إل

"( البنوك" ومع املستشارين املاليين بـ"مديري سجل االكتتاب)ويشار إليهم فيما يلي بـ" كابيتال وسوسيتيه جنرال ويو بي إس آي جي فرع لندن

بتقديم أي معلومات إضافية ملستلم هذا اإلعالن، أو تحديث هذا اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة  التابعة لكل منهمأو الشركات 

في به، وال يمثل توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال االلتزام من جانب الشركة أو البنوك بمباشرة الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه 

ا بأن املعلومات الواردة في هذا اإلعالن خاضعة للتغيير، ولم تعتمد أي جهة تنظيمية مختصة هذا اإلعالن.ذلك اإلعالن، عل  م 



ا توزيع هذا اإلعالنأإلى الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب  و أليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في  اإلعالنهذا 
ً
 .فريقيا أو أي بلد آخر ُيحظر فيه قانون

4 

 
  

ا بموجب قوانين بعض الدول، وعلى األشخاص الذين يقع في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار  قيد  قد يكون توزيع هذا اإلعالن م 

ا إليها في هذا اإلعالن أن يحيطوا أنفس
 
عد انتهاك ا بأي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها، حيث إن عدم االمتثال لتلك القيود قد ي  هم علم 

 لقوانين األوراق املالية املعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

ا لبيع أوراق الشركة املالية بشكل مباشر أو غير مباشر في الواليات املتحد ة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان ال يمثل هذا اإلعالن عرض 

يات املتحدة أو داخل أي منها أو في أي دولة يكون فيها هذا العرض غير قانوني. ال يجوز طرح األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الوال 

قانون م بصيغته املعدلة )ويشار إليه فيما يلي بـ"1933عام  األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب قانون األوراق املالية األمريكي الصادر في

"(، وال يجوز طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل املنصوص عليها في قانون األوراق املالية أو غير خاضعة له. لم األوراق املالية

الية أو القوانين املعمول بها في أي والية من الواليات املتحدة تسجل الشركة وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون األوراق امل

أستراليا أو األمريكية، وكذا ال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات املتحدة األمريكية أو بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في 

توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء  بشكل مباشر أم غير كندا أو اليابان. لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز 

أستراليا أو مباشر، إلى الواليات املتحدة األمريكية. مع مراعاة بعض االستثناءات، ال يجوز طرح األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في 

راليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي كندا أو اليابان، أو ألي مواطن أو مقيم في أست

 طرح عام لألسهم في الواليات املتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

ه هذا اإلعالن وأي عرض الحق له سوى لألشخاص املندرجين تحت وصف " وجَّ )هـ( من 2باملعنى املقصود في املادة " املستثمرين املؤهلينال ي 

"(، وذلك في أي املستثمرين املؤهلين( والتعديالت التي تطرأ عليها )يشار إليهم فيما يلي بـ"2017/1129( EUالئحة نشرات اإلصدار )الالئحة )

 دولة من دول املنطقة االقتصادية األوروبية، باستثناء اململكة املتحدة.

ه فيها سوى للمستثمرين املؤهلين الذين ينطبق عليهم أي مما يلي: )أ( املستثمرين وبالنسبة للمملكة  وجَّ وزع هذا اإلعالن وال ي  املتحدة، ال ي 

من نظام األسواق والخدمات  19من املادة  5املؤهلين الذين يحظون بخبرة مهنية في األمور املتعلقة باالستثمارات الداخلة في نطاق الفقرة 

"(؛ أو )ب( الكيانات ذات املالءة األمرم بصيغته املعدلة )ويشار إليه فيما يلي بـ"2005م )الترويج املالي(، واألمر الصادر بتاريخ 2000املالية 

ا بالتواصل معه 49( )أ( إلى )د( من املادة 2املالية العالية املبينة في الفقرة ) سَمح قانون  م لهذا الواردة في األمر؛ أو )ج( أو أي أشخاص آخرين ي 

شار إلى هؤالء األشخاص مجتمعين بـ" عد بخصوصه هذا األشخاص ذوي العالقةالغرض )ي 
 
"(. ولن يكون أي استثمار أو نشاط استثماري أ

 يتصرف أو يعتمد أي شخص 
 

ا سوى لألشخاص ذوي العالقة وال يجوز أن يشارك فيه سوى األشخاص ذوو العالقة. وينبغي أال اإلعالن متاح 

 على هذا اإلعالن أو أي جزء من محتوياته. –شخاص ذوي العالقة ليس من األ –

ا أو دعوة لالستثمار في أي من  يقتصر الغرض من إعداد هذا اإلعالن على عرض املعلومات، وال يشكل هذا اإلعالن بأي حال من األحوال عرض 

ا التخاذ أي قرار باالستثمار فيها.  أسهم الشركة، وال يمثل أساس 

ا ألغراض قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وال يجب تفسيره على أنه مستند عرض.  ال يمثل هذا اإلعالن مستند عرض تحقيق 

 وال تتحمل الهيئة وال السوق أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صر 
 
احة

 ية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االستناد على أي جزء منه.من أي مسؤول

عتد بما ورد في النشرة في حالة وجود أي ا، وي  عد النشرة التي تحتوي على معلومات عن الشركة والطرح الوثيقة الوحيدة امللزمة قانون 
 
تعارض  ت

 بين مضمون هذا اإلعالن ومضمون النشرة.

عَتبر كذلك تتعلق بأعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي، فضقد 
 
 يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد ت

 
ال

عن بعض الخطط والنوايا والتوقعات واالفتراضات واألهداف واألفكار الخاصة بالشركة. وتشمل هذه اإلفادات جميع األمور التي ال تندرج 

ا، باستخدام كلمات مثل ضمن  ستدل عليها بوجه عام، ولكن ليس دائم  أو  “من املتوقع”أو  “تتوقع”تعتقد" أو ”الحقائق التاريخية، إال أنها ي 

أو الكلمات واملصطلحات املماثلة،  “تخطط”أو  “من املمكن”أو  “يمكن”أو  “من املحتمل”أو  “سيكون ”أو  “يحتمل”أو  “تقدر”أو  “تعتزم”أو  “يتوقع”

النظر  بما في ذلك الصيغ النافية لهذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة

رها من املخاطر والشكوك واالفتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق باألحداث املستقبلية، وهي عرضة ملخاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغي

أن تتسبب  ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو املركز املالي أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو االستراتيجيات. ويمكن

ي اإلفادات املستقبلية للشركة، بما في ذلك، العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو ف



ا توزيع هذا اإلعالنأإلى الواليات املتحدة األمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب  و أليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، بشكل مباشر أو غير مباشر، في  اإلعالنهذا 
ً
 .فريقيا أو أي بلد آخر ُيحظر فيه قانون

5 

 
  

من بين عدة أمور أخرى، املخاطر املتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية العاملية، وأثر 

عدت خاللها. تخلي كل من املستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في اململكة. وال تتناول اإلفادات املستقبلية سوى الفتر 
 
ة التي أ

 عن أي التزام أو تعهد بتحديث أي إفادة مستقبلية واردة في هذا اإلعالن أو م
 
راجعتها الشركة والبنوك والشركات التابعة لهما مسؤوليتها صراحة

 أو تنقيحها سواء  كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

وجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك املالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه املرحلة. وال ال ي

ِّض املستثمر ملخاطر كبيرة تتمثل
عر  في  يشكل هذا اإلعالن توصية بخصوص الطرح. مع العلم أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد ي 

ثمر بالكامل. لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد فقد
َ
ان املبلغ املست

 متخصص في تقديم االستشارات بشأن تلك االستثمارات ومدى مالءمة الطرح للشخص املعني.

ا لصالح الشركة واملساهم البائع وليس لصال ح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص تعمل البنوك حصري 

 ألي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم املسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة واملساهم البائع عن تقديم وسائل 
 
آخر عميال

م أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن الحماية املكفولة لعمالئهم املعنيين، كما لن يتحمل أي منهم املسؤولية عن تقدي

ا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص  أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن. يعمل املستشارون الخاصون حصري 

 ألي منهم فيما ي
 
تصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم املسؤولية تجاه آخر فيما يتصل بالطرح، ولن يعتبر هؤالء املستشارون أي شخص آخر عميال

أي شخص آخر غير الشركة واملساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية املكفولة للعميل املعني، كما لن يتحمل أي منهم املسؤولية عن تقديم 

 ر إليه في هذا اإلعالن.أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشا

أعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها املسؤولة عنه. ال تتحمل أي  من البنوك أو أي من املستشارين الخاصين أو أي من شركاتهم 

تعهد أو ضمان  التابعة أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مسؤولية على اإلطالق، كما ال تقدم أي

مات صريح أو ضمني بشأن صحة املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلو 

ئية أو إلكترونية، من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مر 

ما بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر في

 يتصل بما سلف بيانه.

، وفيما يتعلق بالطرح، يجوز ألي من البنوك والشركات التابعة لها االستحواذ على جزء من األوراق ا
 

ملالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيال

و ويجوز لها بتلك الصفة أن تحتفظ بهذه األوراق املالية أو األسهم األخرى الخاصة بالشركة أو االستثمارات ذات الصلة املرتبطة بالطرح أ

 عن شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابها الخاص. وبناء  عليه، فإن اإلشارات ال
 
واردة في هذه النشرة فيما يخص أسهم الشركة خالفه، فضال

ى أنها الصادرة أو املطروحة أو املكتتب بها أو املستحوذ عليها أو املخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها عل

شركاتها التابعة التي تعمل بتلك الصفة. تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة البنوك أو أي من 

 إلى ذلك، يجوز للبنوك وأي من الشركات التابعة لها الدخول في اتفاقيات تمويل )بما في ذلك املقايضات أو عقود الفروقات( مع 
 
وإضافة

امتالكها أو التصرف فيها من وقت آلخر.  املستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكن للبنوك أو أي من الشركات التابعة لها االستحواذ عليها أو

  من هذه االستثمارات أو املعامالت بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به ف
ي ال ينوي أي من البنوك الكشف عن حجم أي 

 هذا الصدد.

 


