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ان أو **هذا اإلعالن ليس للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، �� أو إ�� الواليات املتحدة األمر�كية أو كندا أو الياب

ا توزيع هذا اإلعالن.**أس��اليا أو جنوب أفر�قيا أو أي بلد آخر ُيحظر فيھ 
ً
ل هذا اإلعالن �شرة إصدار أو عرًضا لبيع أوراق مالية  قانون

ّ
ال يمث

 
ّ
ل هذا اإلعالن أو االكتتاب ��ا �� أّي بلد، بما �� ذلك الواليات املتحدة األمر�كية أو كندا أو اليابان أو أس��اليا أو جنوب أفر�قيا. كما ال �ش�

يما يتعلق بأّي عرض أو ال��ام أًيا �ان �� أّي بلد وال يمكن االستناد إليھ �� هذا الصدد. البد من االستناد إ�� والبيانات الواردة فيھ أساًسا ف

(وُيشار إل��ا فيما ي�� بـ"النشرة")، وال�ي �شر��ا شركة الز�ت العر�ية السعودية (أرام�و السعودية) (وُيشار   املعلومات الواردة �� �شرة اإلصدار

 ي�� بـ"الشركة" أو "أرام�و السعودية") �� أّي قرار لشراء األسهم وفًقا للطرح املق��ح (وُيشار إليھ فيما ي�� بـ"الطرح") وذلك بخصوصإل��ا فيما 

(تداول)  عوديةإدراج أسهم الشركة العادية (وُيشار إل��ا فيما ي�� بـ"األسهم") (وُيشار إليھ فيما ي�� بـ"اإلدراج") وتداولها �� السوق املالية الس

واملوقع  ،ipo.saudiaramco.com (وُيشار إل��ا فيما ي�� بـ"السوق" أو "تداول"). وتتوفر ��خ من النشرة ع�� املوقع اإللك��و�ي للشركة

 ) واملواقع اإللك��ونية ل�ل من املستشار�ن املالي�ن. www.cma.org.saلهيئة") (اإللك��و�ي لهيئة السوق املالية (وُيشار إل��ا فيما ي�� بـ"ا

 

 

 شركـة الز�ت العر�ية السعودية (أرامكو السعودية): شركة مدرجة �� تداول 

 

افق 2019د�سم��  11 - الر�اض  هـ1441ر�يع الثا�ي  14م املو

درجت شركة الز�ت
ُ
املالية السعودية (تداول) �� السوق  االعر�ية السعودية ("أرام�و السعودية" أو "الشركة") رسميً  أ

رمز مؤشر أسهمها تحت اسم (تداول: أرام�و)، وتم تحديد ، سهمها بنجاحاالكتتاب العام األو�� أل �عد إتمام عملية  اليوم،

 ) 32(�سعر  وتم بدء تداول أسهمها
ً

 للسهم الواحد.  ر�اال

 

املكتتب�ن مجموع طلبات اكتتاب من قبل  م،2019د�سم��  4، ال�ي انقضت ف����ا ب��اية يوم األر�عاء �جلت عملية الطرحو 

مليار دوالر أمر��ي، وهو ما �عادل �سبة  119أي ما �عادل  مليار ر�ال سعودي 446وقدره  مبلٍغ باملؤسسات من األفراد و 

�� االكتتاب وقد نجحت عملية  .)باف��اض عدم ممارسة خيار الشراء(ح إجما�� أسهم الطر  أضعاف 4.65تبلغ  �غطية

 كتتب. م ي�نال م 5ن أك�� ماستقطاب 

خيار ز�ادة ال �شمل االكتتاب العام (من خالل عملية مليارات سهم عادي  3ملكة العر�ية السعودية �اعت املو 

عنھ.  املعلن�� للنطاق السعري ا�حد األعمثل ، و�سعر يمال الشركة من رأس %1.5 ما �سبتھ تمثلوال�ي التخصيص)، 

)، باف��اض عدم ممارسة خيار الشراء( مليار دوالر أمر��ي 25.6ي / دمليار ر�ال سعو  96لطرح اإلجمالية لقيمة وقد بلغت ال

 ما يجعلها أك�� عملية طرح �� العالم.

 

األستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وسعادة رئيس الشركة وكب��  ،وقام �ل من معا�� رئيس مجلس إدارة أرام�و السعودية

إدار���ا التنفيذي�ن، املهندس أم�ن بن حسن الناصر، بقرع جرس اإلعالن إيذاًنا بإدراج الشركة وتداول أسهمها �� السوق 

 املالية السعودية (تداول).

 

https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/introduction
https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/introduction
http://www.cma.org.sa/
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اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية �� أرام�و السعودية، وقد شارك �� االحتفال ��ذا ا�حدث التار��� �ل من أعضاء مجلس 

 هللابن عبدتداول، األستاذ خالد ل واملدير التنفيذي ،األستاذة سارة بنت جماز ال�حي�ي وسعادة رئيس مجلس إدارة تداول،

 ة.يح�وماملمثلة لقطاعات من كبار ال�خصيات  عددا�حصان، باإلضافة إ�� 

 

"هذه �حظة فخر واع��از  ستاذ ياسر بن عثمان الرميان:األ ، مجلس إدارة أرام�و السعوديةمن جانبھ، قال معا�� رئيس 

، إيذاًنا بدخول الشركة حقبة جديدة كشركة اململكة العر�ية السعودية، الرئيستار�خية ألرام�و السعودية ومساهمها 

ع�� املستوى الوط�ي واإلقلي�ي ؤسسات مدرجة �� تداول، تحت مظلة واحدة مع جميع مساهم��ا ا�جدد من األفراد وامل

 ."والعاملي ع�� حد سواء

 

أرام�و  أعمالجميع املساهم�ن، وتوجيھ تحقيق مص�حة لشركة ع�� لمجلس إدارة ك ناترك�� ينصبُّ "وأضاف معاليھ: 

فافية لرفع مستوى الشالسعودية �� سبيل االضطالع بدورها ا�حيوي �� توف�� إمدادات الطاقة عاملًيا، مع الس�� 

استغالل رأس ع�� عملية الشركة �عمل و ، وا�حوكمة، وتحقيق القيمة �ش�ل مستدام بما فيھ مص�حة جميع مساهم��ا

 الكفاءة وا�خ��ة".ع�� مستوى عاٍل من  ي فر�ق إدار االعتماد ع�� و  صورة من�جية،باملال العامل 

 

د معاليھ أن 
ّ

د اليوم الذي �شهده حدث هذا ا�"وأك
ّ

من  2030بتحقيق أهداف رؤ�ة  ملكة العر�ية السعوديةال��ام امليؤك

  ."بخطى سريعة وعز�مة ال�ي يتم تنفيذهاالسعودية، و السوق املالية خالل تنويع مصادر الدخل و�عز�ز م�انة 

"إن إدراج "أرام�و  حسن الناصر:بن أم�ن  ، املهندسقال رئيس أرام�و السعودية وكب�� إدار���ا التنفيذي�نمن جهتھ 

السعودية" �� تداول ألول مرة منذ تأسيسها قد جاء نتيجة ألك�� عملية اكتتاب عام شهدها العالم، وذلك يمثل يوم فخر 

م. 1933كب�� ملنسو�ي الشركة و�داية مرحلة جديدة مهمة �� تار�خها. وألرام�و تار�خ عر�ق و�جل حافل �عود إ�� عام 

 قو�ة، وقيم عمل را�خة، أرساها موظفو الشركة السابقون، وعزز��ا استمدت نجاَحها، منذ البدايات، من أسس مهنيٍة 

األجيال الالحقة م��م. واليوم، يتو�� فر�ق العمل �� أرام�و السعودية، من موظفات وموظف�ن، �� جميع أنحاء العالم، 

 بوقة."مسؤولية ا�حفاظ ع�� هذا اإلرث العظيم، وتنميتھ وتطو�ره. والوصول بھ إ�� آفاق جديدة غ�� مس

وأضاف الناصر: "إننا ع�� قناعة تامة بأن حجم الطلب الذي شهدناه من قاعدة عر�ضة من املستثمر�ن األفراد وهذه 

ا�جموعة الكب��ة من املؤسسات، إنما يدل ع�� حجم ثق��م �� أرام�و وأدا��ا  التشغي�� واملا�� القوي، ورؤ���ا االس��اتيجية 

�املة عاملًيا �� مجال الطاقة والكيميائيات، من خالل العمل ضمن مبادئ االستدامة و�� بأن ت�ون الشركة الرائدة واملت

 إطاٍر ال يضا�� من املوثوقية".

وأشار الناصر إ�� أنھ "و�فضل اإلنتاج منخفض الت�لفة واإلمدادات املوثوقة ال�ي توفرها الشركة من النفط ا�خام 

ترك�� الشركة متمحوًرا حول تحقيق أفضل قيمٍة ممكنٍة، �جميع  منخفض الكثافة الكر�ونية إ�� عمال��ا، سيظل

 املساهم�ن ع�� مختلف تقلبات أسعار النفط ا�خام".

 -انت�ى  -

 معلومات االتصال لوسائل اإلعالم

 international.media@aramco.com دولًيا:

 domestic.media@aramco.com محلًيا:

mailto:international.media@aramco.com
mailto:domestic.media@aramco.com
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َعدقد يتضمن هذا اإلعالن بيانات 
ُ
�  

ُ
ونواياها  " فيما يتعلق بأعمال الشركة و�عض خططهامستقبلية"بيانات  دعَ أو قد �

� ع��ا عادة ع�َّ وتوقعا��ا واف��اضا��ا وأهدافها ومرئيا��ا. و�شمل هذه البيانات �افة املسائل غ�� ا�حقائق السابقة، وال�ي �ُ 

�ع��م" أو "نقدر" أو “أو وليس دائًما باستخدام �لمات من قبيل: "�عتقد" أو "نتوقع" أو "من املتوقع" أو "�ستشرف" 

"قد" أو "من ا�حتمل" أو "نخطط"، أو �عب��ات مشا��ة، بما �� ذلك مشتقا��ا وصيغ أو "يتوجب"  "ُيف��ض" أو "سوف" أو

�عكس وجهة النظر ا�حالية ال�ي تتبناها الشركة فيما يتعلق  مستقبليةماثلة لها. وأي بيانات النفي م��ا والعبارات امل

خرى والش�وك واالف��اضات بلية وغ��ها من ا�خاطر األ باألحداث املستقبلية وتخضع للمخاطر املتعلقة باألحداث املستق

يات. وثمة س��اتيجاملتعلقة بأعمال الشركة أو نتائج أعمالها أو مركزها املا�� أو حجم السيولة أو التوقعات أو النمو أو اإل 

قعات أو البيانات العديد من العوامل ال�ي قد تتسبب �� تباين النتائج الفعلية �ش�ل جوهري عن تلك الواردة �� التو 

الصادرة عن الشركة، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر ا�خاطر املتعلقة تحديًدا بالشركة وأعمالها، ملستقبلية ا

وتطورات ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية العاملية، وتبعات التطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

تقتصر فقط ع�� تار�خ إصدارها. والشركة �عفي نفسها صراحة من  املستقلبيةإ�� أن البيانات �� اململكة. وتجدر اإلشارة 

هذا اإلعالن سواء �ان ذلك نتيجة لورود معلومات تضمنھ  مستقب��أي ال��ام أو �عهد بتحديث أو مراجعة أو تنقيح أي بيان 

 جديدة أو وقوع تطورات مستقبلية أو خالف ذلك.

 


