
األسئلة الشائعة 
ما هو النطاق السعري للطرح؟

تم تحديد النطاق السعري للطرح بني 30 ريال سعودي و32 ريال سعودي
للسهم الواحد.

ما املقصود بالنطاق السعري للطرح؟

املقصود بالنطاق السعري هو الحدَّين األدنى واألقصى للسعر الذي يمكن
أن يُباع به السهم للمكتتبني في عملية الطرح العام األولي. وسوف يتم

تحديد السعر النهائي ضمن هذا النطاق، وذلك بعد نهاية فترة بناء سجل
األوامر.

ما هو السعر الذي يمكن للمستثمرين
األفراد االكتتاب به؟

سيكون اكتتاب املستثمرين األفراد عند أعلى سعر في النطاق السعري
(أي 32 ريال سعودي).

متى سيتم إعالن سعر الطرح
النهائي؟

سيتم إعالن السعر النهائي للطرح بتاريخ 8 ربيع الثاني 1441هـ (املوافق
5 ديسمبر 2019م).

متى يمكنني االكتتاب في األسهم؟
تبدأ فترة الطرح للمكتتبني األفراد من تاريخ 20/03/1441هـ (املوافق

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

متى يمكنني معرفة عدد األسهم
املخّصصة لي؟

سيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي، وعملية التخصيص النهائي
للمستثمرين في موعد أقصاه 8 ربيع الثاني 1441هـ (املوافق 5 ديسمبر

2019م).

ماذا يحدث ملبلغ الفائض من االكتتاب
إذا تم تحديد سعر الطرح النهائي

عند مستوى أقل من 32 ريال
سعودي؟

إذا تم تحديد سعر الطرح النهائي عند مستوى أقل من 32 ريال سعودي،
فيما يتعلق بفائض مبلغ االكتتاب (أي الفرق بني أعلى سعر في النطاق

السعري وسعر العرض النهائي)، يمكن للمستثمرين األفراد اختيار:
١- الحصول على قيمة الفرق بني سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح

النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي إلى حساب املكتتب الفرد.
أو

٢- إمكانية تخصيص أسهم إضافية.

متى أتلقى املبالغ الفائضة (إن
وجدت) من االكتتاب؟

سيتم رد مبالغ فائض االكتتاب (إن وجدت) إلى املستثمرين األفراد في
موعد أقصاه 15 ربيع الثاني 1441هـ (املوافق 12 ديسمبر 2019م).

هل يعتمد التخصيص على أسبقية
التقديم خالل فترة الطرح؟

ال، سيجري التعامل مع جميع الطلبات املقدمة خالل فترة االكتتاب على حد
السواء.

من يقرر عدد األسهم التي يحصل
عليها كل ُمكتتب؟ وكيف يتم اتخاذ

ذلك القرار؟

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبني
األفراد من ِقبل املساهم البائع وأرامكو السعودية، وفًقا لسلطتهما التقديرية

املطلقة، بالتشاور مع املستشارين املاليني/املنسقني الرئيسيني.



هل سيؤثر السعر النهائي للطرح
على عدد األسهم التي تُخصص لي؟

سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للمكتتبني
األفراد من ِقبل املساهم البائع وأرامكو السعودية، وفًقا لسلطتهما التقديرية

املطلقة، بالتشاور مع املستشارين املاليني واملنسقني الرئيسيني.
إذا تم تحديد سعر العرض النهائي عند مستوى أقل من 32 ريال سعودي،

فيما يتعلق بفائض مبلغ االكتتاب (أي الفرق بني أعلى سعر في النطاق
السعري وسعر العرض النهائي)، يمكن للمستثمرين األفراد اختيار:
١- الحصول على قيمة الفرق بني سعر اكتتاب األفراد وسعر الطرح

النهائي نقًدا من خالل تحويل بنكي إلى حساب املكتتب الفرد.
أو

٢- إمكانية تخصيص أسهم إضافية.

ما هو آخر موعد لتقديم نماذج طلبات
االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

للمكتتبني األفراد؟

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب للمكتتبني
األفراد هو 1/4/1441هـ (املوافق 28 نوفمبر 2019م).

يجب دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى أحد فروع الجهات
املستلمة من خالل الخصم من حساب امُلكتتب الفرد لدى الجهة املستلمة

التي يتم فيها تقديم طلب االكتتاب.

إذا لم تُخصص لي كامل األسهم التي
تقدمت بطلبها، فمتى سيُرد لي ما

تبّقى من الثمن؟

سيتم رد مبالغ فائض االكتتاب (إن وجدت) إلى املستثمرين األفراد في
موعد أقصاه 15 ربيع الثاني 1441هـ (املوافق 12 ديسمبر 2019م).

يُرجى الرجوع إلى البنك املشارك الذي تتعامل معه.

إذا عدلت عن رأيي بعد تقدمي بطلب،
هل أستطيع إلغاء طلبي؟

ال.

ما مقدار الطرح الذي سيتم إتاحته
للمستثمرين األفراد؟

النسبة املئوية املستهدفة ألسهم الطرح املخصصة للمستثمرين األفراد
سوف تصل إلى 0.5% من األسهم.

متى سيتم بدء تداول أسهم أرامكو
السعودية؟

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

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

متى يمكنني بيع أسهمي؟

سوف يكون بإمكان املُكتتبني بيع أسهمهم في أول يوم من أيام التداول.
مالحظة: كل فرد سعودي بما في ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة

ر سعوديني ("املكتتبون األفراد املؤهلون")، الذي يكتتب التي لها أوالد ُقصَّ
في أسهم الطرح ويحتفظ بها ملدة (180) يوًما من أول تاريخ بدء تداول
األسهم في تداول ("فترة استحقاق األسهم املجانية") بصورة مستمرة

وغير منقطعة ("األسهم املؤهلة")، الحصول على سهم واحد ("سهم
مجاني") مقابل كل 10 أسهم اكتتاب مخصصة له، على أال يزيد عدد
األسهم املجانية املمنوحة واملستحقة لكل مكتتب مؤهل عن (100) سهم
مجاني كحد أقصى، وسيتم منح وتخصيص األسهم املجانية من ِقبَل

املساهم البائع من األسهم التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح
األسهم املجانية انتقال الحقوق املتصلة بها إلى املكتتب الفرد املؤهل إال

من بعد تاريخ نقلها إلى محفظته االستثمارية.

https://www.tadawul.com.sa/wps/portal


متى يمكنني شراء أسهم؟

تبدأ فترة الطرح للمؤسسات املكتتبة من تاريخ 20/03/1441هـ (املوافق
17/11/2019م) وتنتهي في تاريخ 07/04/1441هـ (املوافق

04/12/2019م).
تبدأ فترة الطرح للمكتتبني األفراد من تاريخ 20/03/1441 هـ (املوافق

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

ما الجهة التي تبيع األسهم؟
حكومة اململكة العربية السعودية هي التي تبيع األسهم بوصفها املساهم

في الشركة.

أين ستُدرج أسهم الشركة؟
ستُدرج أسهم الشركة في سوق "تداول"، وهي سوق األسهم األساسية

في اململكة العربية السعودية.

ما الذي ينبغي عليّ فعله لشراء
األسهم؟

ينبغي عليك قراءة املعلومات املُتاحة في نشرة اإلصدار الصادرة عن
الشركة بأكملها. كما بإمكانك التواصل مع مصرفك أو أيٍّ من املستشارين
املاليني والبنوك املستلمة املذكورة أسمائهم على املوقع اإللكتروني للشركة

وفي نشرة اإلصدار.

أين أذهب لكي أتقدم بطلب لالكتتاب
في األسهم؟

باالعتماد على بنكك، ثّمة عدد من الطرق التي يمكنك التقدم بطلب
لالكتتاب في األسهم من خاللها. وهي إما عبر زيارة الفرع، أو الهاتف، أو

الخدمات املصرفية اإللكترونية أو ماكينات الصرف اآللي أو عبر قنوات
البيع األخرى التي توفرها البنوك.

البنك الذي أتعامل معه غير موجود
في القائمة، ماذا يمكنني أن أفعل؟

البنوك املُدرجة في املوقع اإللكتروني للشركة هي فقط التي يمكنها تلّقي
الطلبات.

رجاء التواصل مع أّي بنك تختاره من هذه القائمة لكي تناقش معه عملية
تقديم الطلب.

من يمكنه شراء األسهم؟
يحق لجميع املواطنني السعوديني، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي،

وبعض األجانب املقيمني في السعودية، االكتتاب على األسهم، إما من
خالل حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك املستلمة.

أين يمكنني إيجاد نموذج التقديم؟
نموذج التقديم ُمتاح عبر البنوك املشاركة بمجرد إتاحة املجال لالكتتاب في

الطرح. قائمة البنوك املشاركة ُمدرجة على املوقع اإللكتروني للشركة.

ما هو أقل مبلغ يمكنني استثماره
لكي أتمّكن من شراء أسهم؟

الحد األدنى لالكتتاب للمكتتب الفرد هو 10 أسهم. وال يوجد حد أعلى
الكتتاب املكتتب الفرد، إذ يمكنه االكتتاب بأي عدد من األسهم، ولكن

بمضاعفات الرقم 10 (مثل 10، 20، 30، إلخ).

ال يوجد سقف محّدد لذلك.ما هو أكبر مبلغ يمكنني استثماره؟

كم سيبلغ سعر السهم؟

سيتم تحديد النطاق السعري في غضون األسابيع القليلة املقبلة.
ويغطي النطاق السعري أدنى وأعلى سعر لكل سهم معروض في الطرح

العام األولي.
وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم ضمن هذا النطاق في نهاية فترة

االكتتاب.



كيف تتم عملية االكتتاب؟

آواًل، ينبغي عليك قراءة كافة املعلومات املتاحة حول االكتتاب العام، بما في
ذلك نشرة اإلصدار، والتي قامت الشركة بإصدارها ونشرها على موقعها

االلكتروني. وتهدف نشرة اإلصدار إلى توفير املعلومات التي تعتبر جوهرية
للمستثمرين املحتملني والتي تتعلق بأعمال الشركة ومركزها املالي وعوامل
املخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على االستثمار في أسهم الطرح، وغير

ذلك من املسائل ذات العالقة.
سيُعلن عن النطاق السعري لألسهم في الوقت املناسب، ثم سيتعنّي عليك

تحديد املبلغ الذي ترغب باستثماره بناًء على الحد األعلى لهذا النطاق
السعري.

وفي حال قررت تقديم الطلب، فيمكنك القيام بذلك عن طريق التواصل مع
أحد البنوك املستلمة. وتوجد تفاصيل هذه البنوك على املوقع اإللكتروني

للشركة.
بعد تقديم الطلب، سيتم في نهاية العملية إبالغك بعدد األسهم املخصصة

لك وسعرها.

هل سيتم تقديم أسهم مكافأة (أسهم
مجانية)، أو خصم على األسهم أو أّي

نوٍع آخر من الحوافز املتاحة
لالستثمار في االكتتاب؟

سيحصل شريحة السعوديني األفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكٍل
مستمٍر ودون انقطاع ملدة (180) يوًما على (1) سهمٍ مجانيٍ لكل (10)

أسهم يشترونها عند االكتتاب، بما يصل إلى (100) سهمٍ مجانيٍ.

هل يمكنني التقدم بطلبات بالنيابة
عن أفراد األسرة اآلخرين، بما في ذلك

األطفال؟

املواطنون السعوديون فقط هم من يحق لهم االكتتاب بالنيابة عن أفراد
األسرة التابعني. وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع لنشرة اإلصدار.

ما هو املبلغ الذي ينبغي عليَّ
استثماره؟

ينبغي عليك اتخاذ القرار باالستثمار من عدمه، ومبلغ االستثمار بناء على
ظروفك الخاصة، وبعد االطالع بتدبّر على كافة املعلومات املوجودة في

نشرة اإلصدار التي يمكنك االطالع عليها في املوقع اإللكتروني للشركة.
وفي حال كانت لديك أسئلة إضافية، يُرجى التواصل مع مستشارك

املالي/بنكك.

أين يمكنني الحصول على مزيٍد من
املعلومات حول أرامكو السعودية؟

نشرة إصدار الشركة متاحة على موقع الشركة اإللكتروني وعلى املواقع
اإللكترونية للمستشارين املاليني. وتهدف نشرة اإلصدار إلى توفير

املعلومات التي تعتبر جوهرية للمستثمرين املحتملني والتي تتعلق بأعمال
الشركة ومركزها املالي وعوامل املخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على

االستثمار في أسهم الطرح، وغير ذلك من املسائل ذات العالقة.
ولالطالع على مزيٍد من التفاصيل، يمكنك زيارة قسم الطرح العام األولي

باملوقع اإللكتروني ألرامكو السعودية.

مع من يمكنني التواصل في حال 
كانت لدّي أسئلة أخرى؟

ينبغي عليك التواصل مع بنكك، أو مستشارك املالي و/أو محاميك.


