ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬه )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑــ »ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ«( ﻫﻲ ُﻣ َﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺴﻮدة ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻷوﻟﻴﺔ ،وﻳﺠﺐ
ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮان ﻣﻊ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ١٤٤١/٠٣/١٢ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٠٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٩م( ،اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( )»أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ )»ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻷوﻟﻴﺔ«( .ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬه ذات اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻷوﻟﻴﺔ.

اﳌﺴﺘﺸﺎرون اﳌﺎﻟﯿﻮن

ﺻﺪرت ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬه ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٤١/٠٣/٢٠ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٧ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٩م(

اﳌﻨﺴﻘﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﻣﺪﻳﺮو ﺳﺠﻞ اﻛﺘﺘﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت )اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ( اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻌﺮي

اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ

الﻤسﺘﺸﺎر الﻘﺎﻧوﻧﻲ لﻠﺸﺮﻛة ﺑﺸﺄن الﻄﺮح

الﻤسﺘﺸﺎر الﻘﺎﻧوﻧﻲ لﻤﺘﻌهدي تﻐﻄية اﻻﻛﺘﺘﺎب

ﻣسﺘﺸﺎر الﻌﻨﺎﻳة الﻤهﻨية الﻼزﻣة الﻤﺎلية

ﻣسﺘﺸﺎر السوق

ﻣﺮاﺟﻊ الﺤسﺎﺑﺎت الﻤسﺘﻘﻞ لدى الﺸﺮﻛة

ﻣﺮاﺟﻊ الﺤسﺎﺑﺎت الﻤسﺘﻘﻞ لﺸﺮﻛة ﺳﺎﺑﻚ

ﻣسﺘﺸﺎر الﺒﺘﺮول
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إشعار هام:
تحتوي نشرة اإلصدار التكميلية هذه على المعلومات التي ُقدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح
األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة (يشار إليها فيما بعد بـــ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق
المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة
(ي) من نشرة اإلصدار األولية مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ،ويؤكدون
بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها
إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية (يشار إليها فيما بعد بــ «السوق» أو «تداول») أي مسؤولية
عن محتويات نشرة اإلصدار التكميلية هذه ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراح ًة من أي مسؤولية
مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار التكميلية هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.
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1الشركة

أسست أرامكو السعودية في المملكة ابتدا ًء بموجب المرسوم الملكي رقم (م )8/وتاريخ 1409/04/04هـ (الموافق 1988/11/13م) وهي
مملوكة بالكامل للحكومة وبرأس مال يبلغ ستين مليار ( )60.000.000.000ريال 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 ( )180بتاريخ 1439/04/01هـ (الموافق 2017/12/19م) ،وتم قيدها بالسجل التجاري لمدينة الظهران بالرقم
( )2052101150بتاريخ 1439/07/11هـ (الموافق 2018/03/28م) على أن يكون مقرها الرئيسي بمدينة الظهران.
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2إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (ي) من نشرة اإلصدار األولية كامل المسؤولية عن اآلتي:
 عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أٌفصح عنها في نشرة اإلصدار التكميلية هذه.
 تقديم نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى هيئة السوق المالية وإصدارها في 1441/03/20هـ (الموافق 2019/11/17م) وهي ت ّكمل
نشرة اإلصدار األولية الصادرة والمنشورة على الموقع اإللكتروني لهيئة السوق المالية في 1441/03/12هـ (الموافق  09نوفمبر
2019م).
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3مالحظات
يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة والتي لم يرد لها تعريف في نشرة اإلصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها
في نشرة اإلصدار األولية.
تلفت الشركة والمساهم البائع والمستشارون الماليون انتباه مستلمي نشرة اإلصدار التكميلية هذه إلى أهمية مراعاة جميع الشروط
والقيود المتعلقة بالطرح المنصوص عليها في نشرة اإلصدار األولية وااللتزام بها.
ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار التكميلية هذه ،قبل اتخاذ قرار باالستثمار ،مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة (في
حالة المستثمرين في المملكة ،من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من قبل الهيئة) بخصوص الطرح ويجب عليه االعتماد
على تقييمه الخاص للشركة ومدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية
الفردية الخاصة به ،بما في ذلك مزايا ومخاطر االستثمار في أسهم الطرح.
ال يجوز توزيع نشرة اإلصدار التكميلية هذه وال يجوز بيع أسهم الطرح ألي شخص آخر غير المؤسسات المكتتبة و/أو المكتتبين
األفراد الموضحين في نشرة اإلصدار األولية.

4أسباب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية هذه

يجب على ال ُمصدر تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى هيئة السوق المالية وف ًقا للمادة  32من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية إذا علم ال ُمصدر في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي:
1 )1وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار ،أو
2 )2ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.
 لقد قررت الشركة بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس
التعاون الخليجي ،باإلضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديرو سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة (وفقاً لتعليمات
بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في اإلكتتابات األولية) .بنا ًء على هذا التعديل في آلية الطرح ،قامت الشركة بإجراء بعض
التعديالت على نشرة اإلصدار األولية والملخصة على الشكل التالي:
2

التعديل
حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة اإلشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.
حذف أية إشارة إلى تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية األمريكي أو قوانين األوراق المالية ألي دولة أخرى غير المملكة أو طرح
وبيع أسهم الطرح خارج الواليات المتحدة األمريكية ،استناداً على اإلعفاء من التسجيل بموجب الالئحة إس ( )Regulation Sوداخل الواليات
المتحدة األمريكية بموجب القاعدة .A144
حذف أية إشارة إلى توزيع نشرة اإلصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب.
حذف أية إشارة إلى إختالف المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSفي بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
في الواليات المتحدة األمريكية.
 كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديالت على نشرة اإلصدار األولية فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في
االكتتاب والملخصة على الشكل التالي:
حذف إمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في االكتتاب في أسهم الطرح ،حيث أصبح يحق لكبار التنفيذيين دون أعضاء مجلس
اإلدارة المشاركة في الطرح ،وعليه يقتضي حذف/تعديل ما يلي لتوضيح ذلك:
 حذف الفقرة الهامشية (**) الواردة في الجدول ( 2مجلس إدارة الشركة) الوارد على الصفحة (ي) من قسم (دليل الشركة) من
نشرة اإلصدار األولية.
 حذف الفقرة الهامشية (**) الواردة في الجدول ( 27مجلس إدارة الشركة) الوارد على الصفحة ( )94من القسم رقم (( )6الهيكل
التنظيمي وحوكمة الشركة) من نشرة اإلصدار األولية.
 تعديل الفقرة الهامشية رقم ( )4الواردة في األقسام اآلتية:
 الجدول ( 3المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة قبل الطرح وبعده) الوارد على الصفحة (ذ) من قسم (ملخص الطرح)؛الجدول ( 26هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح) الوارد على الصفحة ( )92من القسم رقم (( )6الهيكل التنظيميوحوكمة الشركة)؛ و
الجدول ( 81هيكل الملكية المباشرة للشركة قبل وبعد الطرح) الوارد على الصفحة ( )188من القسم رقم (( )13المعلوماتالقانونية)،
بحيث تصبح تلك الفقرة الهامشية رقم ( )4بعد التعديل كما يلي:
قد يقوم كبار التنفيذين بشراء أسهم من الحكومة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح .ولن يتم احتساب عدد األسهم التي يتم شراؤها بالتزامن
مع عملية الطرح ضمن نسبة ملكية الجمهور.
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