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 يةالسعود أرامكو شركةلـ األولى للطرح العام األولي االثني عشرأليام ل اإلقبالنتائج 
 

 

وعملية بناء سجل  األفرادة وبدء فترة إكتتاب شريح للطرح عن النطاق السعري أرامكو السعوديةإشارًة الى إعالن 

ألسهم  األولي بالطرح العامما يتعلق بم( 2019نوفمبر  17هـ )الموافق 1441ربيع األول  20يوم األحد األوامر 

المستشارين  مبصفته ،وإتش إس بي سي العربية السعودية يتال واألهلي كابيتالسامبا كابكل من  علنيلشركة، ا

 لالكتتاباتالقيمة اإلجمالية حيث بلغت  األولىعشر  االثنيلأليام  كتتاباإلعن نتائج  ،الماليين والمنسقين الرئيسيين

  .لاير سعودي 166,035،205،320 وطلبات المشاركة

  م حتى يو لهم عملية بناء سجل األوامر، والتي تستمر فترة المؤسساتلشريحة  طلبات المشاركةبلغت

، بتوقيت المملكة 17:00حتى الساعة  م(2019ديسمبر  4هـ )الموافق 1441 اآلخرربيع  7 األربعاء

 نسب التالية:لل وفقاوذلك لاير سعودي،  118,863,822,600

 

 %54.0 :السعودية الشركات ‒

  %24.1 :لهم المرخص األشخاصو المدارة والمحافظ الخاصة والصناديق العامة الصناديق ‒

  %11.1 :السعودية الحكومية المؤسسات ‒

 المؤهلين األجانب المستثمرين الخليجيين، المستثمرين وتشمل) السعوديين غير المستثمرون ‒

 %10.5 :(مبادلةال اتاتفاقي خالل من المقيمين غير والمستثمرين

 %0.3 :اآلخرون المستثمرون ‒

 

  1 الخميسمساء األمس  شريحتهم الكتتابات األفراد، والتي انتهت فترة اكتتابت القيمة االجمالية بلغوقد 

 4,906,952لاير سعودي بعدد  47,411,624,960م( 2019نوفمبر  28هـ )الموافق 1441 اآلخرربيع 

 .1,481,613,280مكتتب وعدد أسهم بلغ إجماليها 

 تيشريح قبل من الواسع اإلقبال حجم أن شك ال بأنه كابيتال سامبا إدارة مجلس رئيس نائب نشار رانيا وأوضحت

وداللة  االكتتاب نجاحويعكس  االعتزاز على يبعث األول، اليوم منذ االكتتاب عملية رافق والذي والمؤسسات األفراد

 على ويؤكد العالمية، األسواق في الطاقة لقطاع المتصّدر وحضورها العالمية بأبعادها السعودية أرامكو مكانةعلى 

 مسيرة وفي بل فحسب الشركة مسيرة في ليس التاريخية اللحظة هذه وراء يقف الذي االستراتيجي القرار نجاح

ً  الوطني اقتصادنا  .عموما

 شريحةشهد إكتتاب األفراد، تنجاح إضافة إلى " ،هلي كابيتالاألبتنفيذي الرئيس السارة السحيمي، كما أوضحت 

 ، مما يؤكد ريادةمشاركة قوية في عملية بناء سجل األوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين المؤسسات

 المستوى هذا يحافظ بأن ثقة وكلنا. رتها كأكثر شركة ربحية في العالمأرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصدا

كما تدل مستويات  .مؤسساتعملية بناء سجل األوامر لشريحة ال من المتبقية الفترة خالل وتيرته على الطلبات من

 ".السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين يالمال سوقالاإلقبال الممتازة حتى اآلن على عمق ومتانة 

 


