
 

  

أعلنت رشكة أرامكو تحقيق أرباح 
مليار دوالر يف  68.2صافية بقيمة 

األشهر التسعة األوىل من العام 
مليار ريال  266الحايل، أي ما يقارب 
عن الفرتة % 18سعودي، بانخفاض 

نفسها من العام املايض.
وبلغت إيرادات الرشكة خالل الفرتة 

عن  %7مليار دوالر، بانخفاض  217
 . الفرتة املامثلة من العام املايض

د وقد صدرت النتائج املالية بع
ة عن اإلعالن الرسمي من الرشك

نيتها طرح حصة من أسهمها 
كتتاب العام، ونرتقب صدور نرشة ال

 التاسع من نوفمرب.اإلصدار يف 
 

يعني بيع حصص من الرشكة أو 
أسهم، لكل من يرغب بدفع 
السعر الذي يتم تحديده من قبل 
مدراء هذا الطرح. كل من 
يشرتي السهم اآلن، يصبح 
مساهام يف أرامكو، ومبقدار 

 األسهم التي ميلكها.
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وقالت رشكة أرامكو السعودية إنها 
ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" 

مليار دوالر، وذلك عن  13.4  بقيمة
وأضافت  .2019بع الثالث من االر 

تقوم بتوزيع أرباح  الرشكة أنها سوف
مليار دوالر، بعد  9.5مرحلية بحد أعىل 

الحصول عىل املوافقات الالزمة من 
قبل مجلس اإلدارة، وذلك قبل تاريخ 
اإلعالن عن التخصيص النهايئ ألسهم 
الطرح للمؤسسات املكتتبة 
 واملكتتبني األفراد من هذه النرشة.

وأشارت إىل أنه سيتم دفع هذه 
األرباح إىل الحكومة بصفتها املساهم 

 لرشكة،الوحيد يف ا

ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون 
يف أسهم الطرح الحق يف الحصول 
عىل أي جزء من تلك األرباح برصف 

والذي ميكن  -النظر عن تاريخ دفعها 
أن يكون قبل أو بعد تاريخ اإلعالن عن 

لتخصيص النهايئ ألسهم الطرح ا
للمؤسسات املكتتبة واملكتتبني 

 األفراد.

طرح حصة لالكتتاب وإدراجها يف 
البورصات عاملية، إضافة إىل سوق 
األسهم السعودي، يف عملية يتوقع 
أن تكون أكرب عملية طرح لألسهم يف 

 .العامل

وقالت أرامكو "إذا ما قررت الرشكة 
ألي سبب من األسباب اإلعالن عن 
توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها عىل 

مليار دوالر، فعندئذ سوف  9.5مبلغ 
يحق للمستثمرين الذين يكتتبون يف 
أسهم الطرح الحق يف الحصول 

األرباح التي تزيد عىل جزء من قيمة 
 .عن املبلغ املذكور
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ووسط ترقب محيل وعاملي، أعلنت 
رشكة أرامكو، وهي األكرث ربحية عىل 
مستوى العامل، عن نيتها الرسمية يوم 

ح حصة من أسهمها لالكتتاب أمس لطر
وما نعرفه بشكل مؤكد حتى  العام.

اآلن هو أن صدور نرشة اإلصدار ألكرب 
طرح عام يف العامل، سيكون يف 

، وأن تحديد التاسع من نوفمرب الجاري
السعر النهايئ سييل عملية بناء سجل 

كام قدمت أرامكو محفزات  األوامر.
للمستثمر السعودي بحيث يحق له 

ل عىل سهم مجاين مقابل كل الحصو 
أسهم ميلكها رشط أن يحتفظ  10

بأسهمه ملئة ومثانني يوما من تاريخ 
 اإلدراج.

 

إضافة إىل ذلك، قدمت أرامكو بعض 
اإلعفاءات للمستثمرين األجانب لتسهيل 

وفيام يتعلق بصفقة  مشاركتهم يف االكتتاب.
يف رشكة سابك متثل  %70 رشاء أرامكو

حصة صندوق االستثامرات العامة، أكدت أنها 
عدلت رشوط السداد لصفقة االستحواذ، 

من قيمة الصفقة % 36بحيث سيتم دفع 
مليار دوالر نقدا بتاريخ إمتامها،  69البالغة 

ية عىل عىل أن يتم تسديد النسبة املتبق
مضمون  -شكل قرض مقدم من البائع 

بأربعة سندات ألمر مستقلة صادرة عن 
 أرامكو لصالح صندوق االستثامرات العامة.

. ولن 2025وستكون الدفعة النهائية يف 
يكون لهذه الصفقة تأثري عىل سياسة 

 التوزيعات.

وذكرت أرامكو أنها ستقوم 
باإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية 

مليار دوالر عن الفرتة  3.9بقيمة 
الواقعة ما بني تاريخ اإلعالن عن 
التخصيص النهايئ ألسهم الطرح 
للمؤسسات املكتتبة واملكتتبني 

م 2019 ديسمرب  31األفراد وحتى 
 من خالل النقد املتوافر لديها.

تحقاق وسيتم تحديد تاريخ اس
األرباح ملاليك األسهم مبا فيهم 
ماليك أسهم الطرح التي تم 

 تخصيصها يف هذا الطرح.

 ح العام األويلطرال
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وهات طرح يسينار
 أرامكو 

مبا أن حجم طرح أرامكو سيكون 
كرث "بدون أدىن شك ضخام"، ت

التوقعات حول طريقة الطرح ما 
إذا كان سيتم تقسيمها إىل 

عرب طرح حصة  مرحلتني. األوىل
سوق األسهم السعودية  يف

هاء من ذلك يتم طرح وبعد االنت
 يف سوق عاملية. حصة

 متهد لك طريق املشاركة يف الطرح  بنكاً  13
املقبل األحد يرتقب املستثمرون األفراد بدء االكتتاب يف أرامكو السعودية 

نوفمرب  28ومن املفرتض أن يستمر اكتتاب األفراد حتى  .نوفمرب 17املوافق 
وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب االكتتاب يف أسهمها إما عرب زيارة  الجاري.

ك املعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات املرصفية اإللكرتونية أو ماكينات البن
وحددت أرامكو  الرصاف اآليل أو عرب قنوات البيع األخرى التي توفرها البنوك.

 :البنوك املتسلمة لعملية االكتتاب وهي
البنك السعودي  -  مجموعة سامبا املايل -  ساب -  البنك األهيل التجاري 

بنك الجزيرة  -  بنك البالد  - البنك العريب الوطني  - البنك األول  -  لالستثامر
 - السعودي البنك  –مرصف اإلمناء  -مرصف الراجحي   –الرياض بنك  –

 الخليج الدويل بنك  –الفرنيس 
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