
مدير االكتتاب

اجلهات املستلمة

شرکة مساهمة سعودیة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٠) وتاریخ ١٤٣٩/٠٤/٠١هـ (املوافق ٢٠١٧/١٢/١٩م) 

ومسجلة بالسجل التجاري رقم (٢٠٥٢١٠١١٥٠) وتاریخ ١٤٣٩/٠٧/١١هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م).

طرح أسهم عادیة من أسهم أرامکو السعودیة وسیتم تحدید عددها وقیمتها بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر.

فترة الطرح للمکتتبین األفراد 
تبدأ فترة الطرح للمکتتبین األفراد من تاریخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٩/١١/١٧م)

وتنتهي في یوم ١٤٤١/٠٤/٠١هـ (املوافق ٢٠١٩/١١/٢٨م)

النطاق السعري
سیکتتب املکتتبون األفراد بناًء علی سعر محدد وهو السعر األعلی للنطاق السعري والذي سیتم اإلعالن عنه 

بتاریخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٩/١١/١٧م)

سعر الطرح النهائي
سیتم تحدید وإعالن سعر الطرح النهائي في تاریخ ١٤٤١/٠٤/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م)

شرکة الزیت العربیة السعودیة (أرامکو السعودیة)
إرشادات االکتتاب للطرح العام األولي ألسهم أرامکو السعودیة

مت نشر هذه اإلرشادات لغايات العلم واالطالع فقط وال تشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق املالية أو شرائها أو االكتتاب فيها. وينبغي أال يُبنى أي قرار لالستثمار يف أسهم الطرح إال على املعلومات الواردة يف 
نشرة اإلصدار والتي ميكن احلصول على نسخ منها من خالل زيارة املوقع اإللكتروني للشركة (ipo.saudiaramco.com) أو املوقع اإللكتروني للهيئة (www.cma.org.sa) أو املواقع اإللكترونية للمستشارين املاليني. ال تتحمل 
هيئة السوق املالية («الهيئة») وشركة السوق املالية السعودية ("تداول") أي مسؤولية عن محتويات هذه اإلرشادات، وال  تؤكدان دقته أو اكتماله، وال تتحمالن صراحًة أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج 
عما ورد يف هذه اإلرشادات أو عن االعتماد على أّي جزء منها. إن قرار االكتتاب من دون االطالع على نشرة اإلصدار ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على املستثمر االطالع على كامل 
نشرة اإلصدار، التي حتتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل املخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى االستثمار يف الطرح من عدمه يف ظل املخاطر املصاحبة، ويف حال تعذر فهم 
محتويات نشرة اإلصدار، فيجب على املستثمر استشارة مستشار مالي مرخص له. يجب أال ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى االستثمار يف الطرح أو يف أسهم الشركة، حيث إن 

قرار الهيئة باملوافقة على الطلب يعني أنه قد مت االلتزام باملتطلبات النظامية بحسب نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
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الشركة
تأسست شركة الزيت العربية السعودية )»أرامكو السعودية«( في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم 
الملكي رقم )م/8( وتاريخ 1409/04/04هـ )الموافق 1988/11/13م( وهي مملوكة بالكامل لحكومة المملكة 
العربية السعودية وبرأس مال يبلغ ستين مليار )60.000.000.000( ريال سعودي مدفوع بالكامل. اكتسبت 
أرامكو السعودية صفة شركة مساهمة سعودية في 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م( بموجب النظام 
األساس ألرامكو السعودية الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )180( بتاريخ 1439/04/01هـ 
)الموافق 2017/12/19م(، وتم تسجيلها في السجل التجاري بمدينة الظهران برقم )2052101150( بتاريخ 
الحالي  المال  رأس  يبلغ  الظهران.  بمدينة  الرئيسي  ومقرها  2018/03/28م(  )الموافق  1439/07/11هـ 
ألرامكو السعودية ستين مليار )60.000.000.000( ريـال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مائتي مليار 

)200.000.000.000( سهم عادي بدون قيمة إسمية.

رأس املال
ستون مليار 60.000.000.000 ريال سعودي مدفوع بالكامل. ولن يتغير رأس مال أرامكو السعودية نتيجة 

لهذا الطرح.

إجمالي عدد األسهم املصدرة )كما في تاريخ هذه االرشادات(
مائتا مليار 200.000.000.000 سهم عادي. ولن يؤثر الطرح على إجمالي عدد األسهم المصدرة.

أسهم الطرح
جميع أسهم الطرح هي أسهم عادية من فئة واحدة.

فئات املكتتبين املستهدفين في الطرح
يقتصر الطرح على الشريحتين التاليتين من المكتتبين:

الشريحة )أ(: )المؤسسات المكتتبة(: وتشمل هذه الشريحة الفئات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر 
وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية 

)»الهيئة«( والشروط األخرى الواردة في نشرة االصدار.

الشريحة )ب(: )المكتتبون األفراد(: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك 
المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها 
أو بأسماء أوالدها القّصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد 
القّصر - وأي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي أو غير السعوديين المقيمين 
ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة. ويستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 

0.5% - كحد أعلى - من اجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين األفراد.
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فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح لكل من المؤسسات المكتتبة من تاريخ 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م( وتنتهي 
في تاريخ 1441/04/07هـ )الموافق 2019/12/04م(، والمكتتبين األفراد من تاريخ 1441/03/20هـ )الموافق 

2019/11/17م( وستنتهي في يوم 1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(.

التواريخ املهمة لالكتتاب
التاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المكتتبين 
األفراد

تبدأ من يوم 1441/03/20هـ )الموافق 2019/11/17م(
إلى نهاية يوم 1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب 
وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبين األفراد

1441/04/01هـ )الموافق 2019/11/28م(

1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(اإلعالن عن سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح 

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح 
للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين األفراد

1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(

تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت( 
للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه

1441/04/15هـ )الموافق 2019/12/12م(

التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الطرح في 
السوق المالية

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع 
المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. 

وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم على موقع تداول اإللكتروني 
.)www.tadawul.com.sa(

المصدر: الشركة.

الجدول الزمني والتواريخ المذكورة أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل إعالنات 
في الصحف المحلية اليومية ومن خالل موقع تداول اإللكتروني )www.tadawul.com.sa(. وموقع المستشار 

.)ipo.saudiaramco.com( المالي والموقع اإللكتروني للشركة
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طريقة االكتتاب للمكتتبين األفراد
فروع  لدى  األفراد  للمكتتبين  الطرح  فترة  األفراد خالل  للمكتتبين  االكتتاب  طلب  نماذج  توفير  سيتم 
الجهات المستلمة. ويجب تعبئة نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد. وبإمكان المكتتبين األفراد الذين 
الهاتف  في المملكة االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو  التي جرت مؤخراً  اشتركوا في إحدى االكتتابات 
المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي )ATM( التابعة للجهات المستلمة التي تقّدم كل هذه الخدمات أو 
بعضها لعمالئها شريطة أن: )أ( يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي 
تقدم مثل هذه الخدمات، و)ب( ال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ 

اكتتابه في آخر طرح عام أولي.

ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يتقدم لالكتتاب بها في طلب االكتتاب وذلك بناًء 
على سعر محدد للمكتتبين األفراد )وهو السعر األعلى ضمن نطاق سعر الطرح المعلن قبل بدء عملية 
مع   )ipo.saudiaramco.com اإللكتروني:  الشركة  موقع  زيارة  الرجاء  المعلومات،  من  )لمزيد  االكتتاب( 
التنويه بأن عملية تحديد سعر السهم النهائي ستكون نتيجة آلية بناء سجل أوامر المؤسسات المكتتبة.

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد من ِقبل المساهم البائع 
الماليين/المنسقين  المستشارين  مع  بالتشاور  المطلقة  التقديرية  لسلطتهما  وفقاً  السعودية  وأرامكو 

الرئيسيين.

رد قيمة الفرق
إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من الحد األعلى للنطاق السعري الذي اكتتب به المكتتبون األفراد، 
يكون للمكتتبين األفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد األعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، 
الخيار بين: )أ( الحصول على قيمة الفائض النقدي المحسوب على قيمة الفرق بين الحد األعلى للنطاق 
السعري وسعر الطرح النهائي عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى الحساب المصرفي للمكتتب، أو )ب( 
إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد، بحسب ما يراه المساهم البائع و أرامكو السعودية 
مناسباً بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين بناًء على السعر النهائي للطرح. وفي 
حال وجود كسور لألسهم، فإنه سيتم رد قيمة هذه الكسور للمكتتبين األفراد، علماً أنه في حال عدم 
تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين األفراد سيتم رد قيمة الفرق بين الحد األعلى للنطاق السعري الذي 
أكتتب به المكتتبين األفراد وسعر الطرح النهائي عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى الحساب المصرفي 
للمكتتب. على المكتتبين األفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب االكتتاب. وسيتم تحويل قيمة 

الفائض بتاريخ أقصاه 1441/04/15هـ )الموافق 2019/12/12م(.
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سعر الطرح النهائي
والمستشارين  السعودية  وأرامكو  البائع  المساهم  قبل  من  الطرح  ألسهم  النهائي  الطرح  سعر  تحديد  يتم 
الماليين/المنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل األوامر للشريحة )أ( )التي تشمل المؤسسات المكتتبة 
لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية(  في عملية بناء سجل األوامر وفقاً 

وسوف يتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي بتاريخ 1441/04/08هـ )الموافق 2019/12/05م(.

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.

بعد انتهاء فترة بناء سجل األوامر، ستعلن الشركة عن سعر الطرح النهائي عبر وسائل اإلعالم المحلية والعالمية 
وعبر موقعها اإللكتروني. وسوف تقوم أرامكو السعودية والمستشارون الماليون باإلعالن عن نسبة تغطية الطرح 

من قبل المؤسسات المكتتبة في مواقعهم اإللكترونية عند انتهاء فترة بناء سجل األوامر.

تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبين األفراد من ِقبل المساهم البائع وأرامكو 
السعودية وفقاً لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين. ال يعتد 
بنقل ملكية األسهم إال من تاريخ القيد في سجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة والتعليمات 

المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص.

الحد األدنى واألقصى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد
يجب على كل من المكتتبين األفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح تعبئة نموذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد، 
علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين األفراد هو 10 أسهم من أسهم الطرح محسوبة 
على سعر الطرح النهائي. ويكون لكل فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أعلى لعدد 

األسهم التي يمكن االكتتاب بها.

األسهم املجانية
أي شخص سعودي طبيعي، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر سعوديين 
)»المكتتبون األفراد المؤهلون«( )شريطة أنه في حال تقديم استمارة طلب اكتتاب لمواطن سعودي لنفسه أو 
أشخاص آخرين مقيدين على سجل األسرة لذلك الشخص السعودي، فإن كل فرد سعودي من أفراد تلك العائلة 
سوف يُعّد من المستثمرين األفراد المستحقين لألسهم المجانية( ال يقوم بالتصرف باألسهم المؤهلة بصورة 
مستمرة وغير منقطعة طوال مدة )180( يوًما من أول تاريخ بدء تداول األسهم في السوق المالية السعودية 
)»تداول«( )»فترة استحقاق األسهم المجانية«( سوف يحصل على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل عشرة 
)10( أسهم يتم تخصيصها له من أسهم الطرح، على أال يزيد عدد هذه األسهم المجانية عن مائة )100( سهم 
مجاني كحد أقصى. وسوف يتم منح وتخصيص األسهم المجانية من قبل المساهم البائع من األسهم التي 

يملكها في الشركة.



5

وسوف ينقل مركز إيداع األوراق المالية )»إيداع«( األسهم المجانية إلى المحافظ االستثمارية للمستثمرين 
األفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن )كما يحدده المساهم البائع بتقديره المطلق( خالل مدة أقصاها 75 
يوم تقويمي من نهاية فترة استحقاق األسهم المجانية. وسوف تقوم الشركة باإلعالن عن موعد نقل هذه األسهم 
الذي سيحدده المساهم البائع على موقع تداول في حينه. لن يتم منح كسور أسهم مجانية ويحق لكل مكتتب 
مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط. وسوف تكون جميع األسهم المجانية من نفس فئة وحقوق 
أسهم الطرح. ولن يترتب عن منح األسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق 

إال من تاريخ نقلها إلى محفظته االستثمارية.

األفراد  المكتتبين  تعريف  انطباق  مدى  بتحديد  المنفردة  التقديرية  لسلطته  وفقاً  البائع  المساهم  سيقوم 
المؤهلين، وكذلك تحديد عدد األسهم المجانية المستحقة لكل مكتتب فرد مؤهل.

وفيما يلي شرح لمنهجية »األسهم األخيرة تُستبعد أوالً«:
تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، . 1

باع المستثمر 100 سهم ومن ثم قام بشراء 100 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح 
األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: ال شيء، وذلك بسبب بيع أسهم الطرح التي تم تخصيصها خالل عملية الطرح.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، . 2
قام المستثمر بشراء 100 سهم إضافية ومن ثم باع 100 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة 

لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 100 سهم، وذلك بسبب استمرار احتفاظ المستثمر بأسهم الطرح التي تم تخصيصها له في 
حساب محفظته االستثمارية، وتعتبر األسهم األخيرة التي قام بشرائها هي األسهم التي قام ببيعها.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، . 3
قام المستثمر بشراء 10 أسهم إضافية ومن ثم قام ببيع 50 سهم. ما هو عدد األسهم المستحقة 

لمنح األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 60 سهم، ألن األسهم األخيرة التي تم شراؤها تُعتبر األسهم األولى التي تم بيعها، واألسهم 
الباقية المباعة البالغ عددها 40 سهًما تخفض عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها للمستثمر ابتداًء.

تم تخصيص 100 سهم من أسهم الطرح لمستثمر فرد. وخالل فترة استحقاق األسهم المجانية، . 4
قام المستثمر ببيع 50 سهًما ومن ثم قام بشراء 10 أسهم. ما هو عدد األسهم المستحقة لمنح 

األسهم المجانية؟ 

اإلجابة: 50 سهم، ألن عدد األسهم المتبقية المستحقة لألسهم المجانية انخفض بشكل دائم إلى 50 
سهم بحد أقصى لدى البيع األولي.
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الجهات املستلمة

البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555
جدة 21481

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4000 646 )12( 966+
فاكس: 4466 646 )12( 966+

 www.alahli.com :الموقع اإللكتروني
 contactus@alahli.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي البريطاني )ساب(
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب. رقم 9084
الرياض 11413

المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف: 8440 440 )11( 966+ / 7222 000 92

رقم الفاكس: 3414 276 )11( 966+
 www.sabb.com :الموقع اإللكتروني
 sabb@sabb.com :البريد اإللكتروني

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 833 
الرياض 11421 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4770 477 )11( 966+ 
فاكس: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@samba.com :البريد اإللكتروني

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد

ص.ب 28 
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 2515 828 )11( 966+ 

فاكس: 8190 279 )11( 966+
 www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني:
 contactcenter1@alrajhibank.com.sa
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البنك األول
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

ص.ب 1476
الرياض 11431

المملكة العربية السعودية
+966 )11( 401 رقم الهاتف: 0288
+966 )11( 403 رقم الفاكس: 1104

www.alawwalbank.com :الموقع اإللكتروني
csc@alawwalbank.com :البريد اإللكتروني

مصرف اإلنماء
طريق الملك فهد

ص.ب 66674
الرياض 11586

المملكة العربية السعودية
 +966 )11( 218 هاتف: 5252
+966 )11( 218 فاكس: 5255

www.alinma.com :الموقع اإللكتروني
info@alinma.com :البريد اإللكتروني

البنك العربي الوطني
شارع الملك فيصل 

ص.ب 56921
الرياض 11564

المملكة العربية السعودية 
 +966 )11( 402 هاتف: 9000

+966 11 402 فاكس: 7747
www.anb.com.sa :الموقع اإللكتروني
info@anb.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك البالد
طريق الملك عبداهللا

ص.ب 140
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية
92 000 1002 / +966 )11( 479 هاتف: 8888

+966 )11( 479 فاكس: 8505
www.bankalbilad.com :الموقع اإللكتروني

customercare@bankalbilad.com:البريد اإللكتروني
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بنك الجزيرة
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 6277
جدة 21441

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6666 200 )9( 966+

فاكس: 5803 431 )11( 966+
 www.baj.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@baj.com.sa :البريد اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
طريق الملك سعود

ص ب 56006
الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
هاتف: 1136 289 )11( 966+
فاكس: 7261 403 )11( 966+

 www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني
 communications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الخليج الدولي
طريق الدائري الشرقي

ص.ب 93413
الرياض 11673

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3333 510 )11( 966+
فاكس: 3394 510 )11( 966+

 www.gib.com :الموقع اإللكتروني
 info@gibryd.com :البريد اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الدائري الشرقي

ص ب 22622
الرياض 11614

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاكس: 0016 403 )11( 966+

 www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني
 customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر
ص.ب 3533

الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

رقم الهاتف: 3000 874 )11( 966+
رقم الفاكس: 1557 478 )11( 966+

 www.saib.com.sa :الموقع اإللكتروني
 info@saib.com.sa :البريد اإللكتروني





ipo.saudiaramco.com


