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اكتتاب  فترة تعلن عن نتائجلوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس  

 املستثمرين األفراد 
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وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الواليات   مقيدة **املعلومات الواردة في هذا اإلعالن  

غير    أو اإلصدار  التوزيع  أو  النشر  هذايكون فيها    والية قضائيةاملتحدة األمريكية أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي  

 قانوني أو يتطلب تسجيل أوراق مالية أو غيرها من اإلجراءات**

أرامكو السعودية   ال تشكل املعلومات الواردة في هذا اإلعالن نشرة إصدار وال تشكل عرًضا للبيع أو طلب عروض للشراء وال يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة

يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو اإلعفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب    والية قضائيةف في أي  لوبري  -لزيوت األساس  

 .وب إفريقيااليا أو جنقوانين األوراق املالية ألي والية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الواليات املتحدة أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أستر 

أي والية قضائية.    ال يجب أن يشكل هذا اإلعالن أو أي من البيانات الواردة فيه أساًسا يمكن االعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في

اتخاذ قراره   املستثمر  يتعين على  وبالتالي  أدناه(،  للطرح املقترح )كما هو مبين  وفًقا  أي عرض لشراء األسهم  االستثماري فقط على أساس  وسيتم تقديم 

لوبريف في الوقت املناسب فيما يتعلق بإدراج   –املعلومات الواردة ضمن مستندات الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 

 أسهمها للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية. 

َسٍخ من هذا
ُ
اإلعالن، بشكٍل مباشر أو غير مباشر، داخل الواليات املتحدة األمريكية )بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها،    لم يتم، وال ُيسمح، توزيع أو إرسال ن

أخرى تحظر فيها  والية قضائيةأي   أو جنوب أفريقيا أي والية من الواليات املتحدة ومقاطعة كولومبيا(، أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أستراليا أو

 .العروض أو املبيعات بموجب القانون املعمول به هذه مثل 

 

 خبر صحفي 

 

 تعلن عن نتائج اكتتاب املستثمرين األفراد لوبريف  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس 

السعودية،    -الرياض   العربية  األساس    –  م2022ديسمبر    21اململكة  لزيوت  السعودية  أرامكو  شركة  )"   –تعلن  أو  لوبريفلوبريف   "

السعودية  الشركة" العربية  اململكة  الرائد لزيوت األساس في  العالم واملنتج  أكبر منتجي زيوت األساس في  أحد  ن  و واملستشار ،  ("اململكة)""(، 

شركة األهلي املالية، وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي وهم  ن  و املالي

 . "(الطرح")نتائج عملية اكتتاب املستثمرين األفراد في طرحها العام األولي عن السعودية 

األفراد  بدأت املستثمرين  اكتتاب  تعملية  والتي  بحد  ،  الطرح،    %25تمثل    اسهمً 12.511.250  أعلىشمل  أسهم  إجمالي  األربعاء  من    14يوم 

مكتتب بنسبة تغطية تجاوزت   524,848مشاركة  ت  وشهد  .الساعة الخامسة مساءً   م2022  ديسمبر  18األحد    يوم  انتهتو   م2022ديسمبر  

من املكتتبين    مكتتب. وسيحصل كل  1( مليار دوالر أمريكي  60.7)  ريال سعودي مليار    2.850، ووصلت القيمة اإلجمالية للطلبات إلى  مرة 2,3

بناًء على نسـبة مـا طلبـه  تقريًبا    %30.8537  بنسبة  سهم كحّد أدنى، بينما سيتم تخصيص األسهم املتبقية على أساس تناسبيأ   (10)األفراد على  

 .مكتتـب إلـى إجمالـي األسهم املطلــوب االكتتـاب فيهـاكل 

تحديد النهائي عند    وتم     99السعر 
ً

الواحد    ا سعوديً   رياال النهائي)"للسهم  تبلغ"(،  السعر  للشركة  قيمة سوقية  يعني  ريال    16.706  ما  مليار 

بلغت    للطرح  بتغطيةوالتي انتهت    املشاركة  جهاتلل  بناء سجل األوامرعملية    بعد انتهاءوذلك   ،عند اإلدراج(  مليار دوالر أمريكي  4.455)سعودي  

عملية لى نتائج وبناًء ع مليار دوالر أمريكي(. 39.0) مليار ريال سعودي  146.4 من ، حيث وصلت القيمة اإلجمالية للطلبات ما يقربمرة  29.5

من إجمالي  % 75ما يعادل  مثلت، اسهمً  37.533.750 إلىاملشاركة  للجهات األسهم املخصصة خفيض عدد سيتم ت ،اكتتاب املستثمرين األفراد

 .أسهم الطرح

 
 دوالر أمريكي(  1ريال سعودي =   3.75لغايات هذا اإلعالن، سعر الصرف املعتمد هو ) 1
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 م.2022 نوفمبر  24املؤرخة بتاريخ النهائية ، الرجاء مراجعة نشرة اإلصدار االكتتابو للمزيد من التفاصيل حول الشركة والطرح 

 *** 

 خلفية عامة عن الطرح 

 وتداول السعودية للمض ي في عملية الطرح واإلدراج كما هو موّضح أدناه: املوافقات الالزمة من هيئة السوق املاليةحصلت الشركة على  •

o وذلك من خالل   سهم 168.750.000 املكون منمن رأس مال الشركة  %29,6562963هم عادي تمثل س  50.045.000 طرح

 ألسهمها اململوكة حالًيا.   لالستثمار الصناعيجدوى شركة بيع 

o   لـ 
ً
السعودية( مالكة السعودية )أرامكو  الطرح، ستظل شركة الزيت العربية  ،  رأس مال الشركةمن    % 70بعد اكتمال عملية 

 نها لن تبيع أي أسهم في الطرح.أ حيث 

o   استكمال بعد  السعودية  لتداول  الرئيسية  السوق  في  األسهم  إدراج  ا إجراءات  سيتم  وتداول الطرح مع هيئة  املالية  لسوق 

 السعودية.

o   ملستثمرين من األفراد واملؤسسات، بما في ذلك املؤسسات خارج الواليات املتحدة األمريكية، على ا سيتم طرح أسهم الشركة

 األمريكي. وسوف تكتِتب هذه الفئة خارج األراض ي األمريكية وفًقا لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون األوراق املالية 

o   من إجمالي األسهم املطروحة للمكتتبين األفراد. وفي    % 25سهًما عادًيا تمثل    12,511,250سيتم تخصيص حّدٍ أقص ى وقدره

حال عدم اكتتاب املكتتبين األفراد بكامل األسهم املخصصة لهم، يحق للمستشارين املاليين تخفيض عدد األسهم املخصصة  

 ي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء املكتتبين. لهم لتتناسب مع عدد األسهم الت

 

 التواريخ املهمة

 الجدول الزمني  التاريخ

 سهم الطرح اإلعالن عن التخصيص النهائي أل  ( م22/12/2022املوافق )هـ 28/05/1444في موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 

 إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت( ( م12/2022/ 28املوافق )هـ 04/06/1444 األربعاء في موعد أقصاه يوم 

  واالنتهاءتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع املتطلبات يُ 

  األسهمعن بدء تداول  اإلعالنالنظامية ذات العالقة. وسيتم  اإلجراءات من جميع  

 (www.saudiexchange.sa)اإللكتروني على موقع تداول السعودية 

 التاريخ املتوقع لبدء تداول األسهم في السوق 

 .ومواقع املستشارين املاليين )www.saudiexchange.sa (عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية  اإلعالنتقريبية، وسيتم  أعاله: جميع التواريخ املذكورة في الجدول تنويه

 -انتهى-

 بيانات االتصال

 الدور  الرقم  البريد اإللكتروني  االسم  الشركة 

 عالقات املستثمرين  •  AljiffryA@luberef.com +966122296475  أحمد الجفري  لوبريف 

 SNBC.CM@alahlicapital.com زيد الغول  شركة األهلي املالية 
 +966118747026

  

مالي،   • مستشار  االكتتاب،  مدير  مدير 

سجالت اكتتاب املؤسسات، منسق دولي،  

 متعهد التغطية

س ي  بي  إس  إتش  شركة 

 العربية السعودية 
 luberefipo@hsbcsa.com +966112992481  محمد فنوش 

اكتتاب   • سجالت  مدير  مالي،  مستشار 

 دولي، متعهد التغطية املؤسسات، منسق 

جروب   سيتي  شركة 

 العربية السعودية 
 Info.csa@citi.com +966112246140 وسيم الخطيب 

اكتتاب   • سجالت  مدير  مالي،  مستشار 

 املؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية 

http://www.saudiexchange.sa/
mailto:AljiffryA@luberef.com
mailto:SNBC.CM@alahlicapital.com
mailto:%23LuberefIPO%20%3cluberefipo@hsbcsa.com%3e
mailto:Info.csa@citi.com
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ستانلي   مورغان  شركة 

 السعودية 

قسم   رئيس 

معامالت السوق  

 املالية 

 lneqsy@morganstanley.com +966112187000 
اكتتاب   • سجالت  مدير  مالي،  مستشار 

 املؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية 

 إف جي إس جلوبال 

 صوفي ماكنولتي 

LuberefIPO@fgsglobal.com 

+971585210382 

 تصال اإلعالمي المستشار ا •

 971507377507+ أحمد جبر

 

 الجهات املستلمة 

 البنك األهلي السعودي  •

 مصرف الراجحي   •

 بنك الرياض  •

 مصرف اإلنماء  •

 البنك العربي الوطني   •

 البنك السعودي لالستثمار  •

 بنك البالد  •

 البنك السعودي الفرنس ي   •

 بنك ساب  •

 ميم )بنك الخليج الدولي(  •

 بنك الجزيرة  •

 

 بيان إخالء مسؤولية 

 ينبغي. وال قد ال تكون كاملة أو مستوفية لجميع املعلومات الالزمةعن الطرح  خلفية عامةيقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض 

دقتها أو صحتها أو استيفائها ألي غرض من األغراض. كما أن املعلومات الواردة في هذا  على  ألي شخص االعتماد على املعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو  

 عن أي التزام أو  
ً
تعهد بإضافة معلومات أو  اإلعالن عرضة للتغيير. ويخلي كل من الشركة واملستشارين املاليين و"موليس" وتابعيهم مسؤولياتهم صراحة

أو املستشارين    مساهميهاشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو األ هذا اإلعالن بأي شكل من  نشرتحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا اإلعالن، وال ُيعتبر 

فيه. لم تتم املوافقة على هذا اإلعالن من قبل أي جهة   املاليين أو "موليس" للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إليها

 تنظيمية مختصة، ويجب عدم تفسير محتويات هذا اإلعالن على أنها من قبيل االستشارات القانونية أو املالية أو الضريبية. 

على األشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو  قد يكون الطرح وتوزيع هذا اإلعالن ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول و 

ا معلومات أخرى ُمشار إليها في هذا اإلعالن أن ُيطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. إذ أن عدم االمتثال لتلك 
ً
القيود قد ُيعد انتهاك

يود. هذا اإلعالن غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في  تطبق تلك الق  والية قضائيةلقوانين األوراق املالية املعمول بها في أي  

 الواليات املتحدة األمريكية أو داخلها.  

ح  داخلها. وال يجوز طر   ال يمثل هذا اإلعالن عرًضا لبيع األوراق املالية للشركة املشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الواليات املتحدة األمريكية أو

 1933ريكية الصادر في عام األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن أو بيعها في الواليات املتحدة األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب قانون األوراق املالية األم

"( األوراق املالية األمريكي بصيغته املعدلة  املنقانون  التسجيل  أي صفقة معفاة من متطلبات  في  يتم طرحها  أو  املالية  "(،  األوراق  عليها في قانون  صوص 

وانين أي والية  األمريكية أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة وال تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية األمريكي أو ق

دة األمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعالن وال يجوز توزيعها أو  من الواليات املتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات املتح

 إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للواليات املتحدة األمريكية أو داخلها. 

ي الواليات املتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اململكة املتحدة  ال يمثل هذا اإلعالن عرًضا ألسهم الطرح املشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص ف

يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع األسهم املشار إليها في اإلعالن لم ولن يتم    والية قضائيةأو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي  

بعض االستثناءات، ال يجوز طرح أو بيع    ومع مراعاةتسجيلها بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.  

أو اليابان.  إليها في هذا اإلعالن في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو ألي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا  األسهم املشار  

 وجدير بالذكر أنه لن يكون هناك أي طرح عام لألسهم في الواليات املتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. 

mailto:lneqsy@morganstanley.com
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وروبية الذين  لنسبة لدول املنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن موجه فقط لألشخاص املواطنين أو املقيمين في دول املنطقة االقتصادية األ وبا

الت التي تطرأ عليها )يشار  ( والتعدي2017/1129)ه( من الالئحة )الئحة )االتحاد األوروبي(  2ُيَعّدون "مستثمرين مؤهلين" وفًقا للمعنى املقصود في املادة  

لكة املتحدة، فال يوزع هذا اإلعالن وال يوجه فيها سوى لألشخاص الذين ُيَعّدون "مستثمرين  م "(. وبالنسبة للماملستثمرين املؤهلينإليهم فيما يلي بعبارة "

( وتعديالتها، والتي تمثل جزًءا من قانون اململكة املتحدة  2017/1129)و( من الالئحة )الئحة )االتحاد األوروبي( 2مؤهلين" وفًقا للمعنى املقصود في املادة  

( األشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في األمور املتعلقة باالستثمارات والذين يخضعون  1، وهم: )2018املبني على قانون االتحاد األوروبي )لالنسحاب(  

"(، األمر)"  2005)الترويج املالي(، األمر الصادر بتاريخ    2000ظام األسواق والخدمات املالية  من ن  19من املادة    5لتعريف "املستثمرون الخبراء" حسب الفقرة  

( األشخاص اآلخرين الذين ُيسمح قانوًنا بالتواصل معهم  3من األمر، أو )  49()أ( إلى )د( من املادة  2( الكيانات ذات املالءة املالية العالية حسب الفقرة )2أو )

الغرض، )جميع   )لهذا  في  إليهم  املشار  بـ" 3( و)2( و)1املستثمرين املؤهلين  "(. وال يجوز االعتماد على هذا  األشخاص ذوي الصلة( ويشار إليهم مجتمعين 

( وبالنسبة ألي دولة من دول 2( بالنسبة للمملكة املتحدة من قبل األشخاص ليسوا من ضمن األشخاص ذوي الصلة، و)1اإلعالن أو التصرف بناء عليه )

)اال اإلعالن  بهذا  متعلق  استثماري  نشاط  أي  مؤهلون.  مستثمرون  يعتبرون  ال  أشخاص  أي  األوروبي،  فقط 1تحاد  املتحدة  اململكة  في  متوفًرا  ( سيكون 

 ( وسيكون متوفًرا في أي دول أعضاء في املنطقة االقتصادية للدول األوروبية فقط للمستمرين املؤهلين. 2لألشخاص ذوي العالقة، و)

ربية السعودية  نشر هذا اإلعالن وفًقا ألحكام قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العويتم  

غرض عرض معلومات أساسية "(، علًما بأنه ال يترتب على هذا اإلعالن أي تعهدات ُملزمة بشراء أسهم أو االكتتاب بالطرح. هذا اإلعالن هو لقواعد الطرح)"

لية املصدرة عن  عن الطرح فقط وال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساًسا التخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أي من األوراق املا

م أًيا كان في أي دولة، وال يمكن االستناد إليه في هذا  الشركة. كما ال يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساًسا فيما يتعلق بأي عرض أو التزا 

املعتمدة من هيئة السوق املالية باللغة العربية   نشرة اإلصدارالصدد. وال يجوز للمستثمرين االكتتاب في األسهم املشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس 

)د( من قواعد الطرح، سوف    51علومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. ووفًقا للمادة  والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت املناسب. كما أن امل

نشرة   من  نسخ  )اإلصدارتتوافر  اإللكتروني  الشركة  موقع  على  نشرها،  بعد   ، www.luberef.com)  السعودية تداول  لشركة  اإللكتروني  املوقع  أو   ،

(www.saudiexchange.sa( املالية  السوق  لهيئة  اإللكتروني  املوقع  أو   ،)www.cma.org.sa)  :املاليين للمستشارين  اإللكتروني  املوقع  إلى  باإلضافة   ،

(www.alahlicapital.com،)  (www.hsbcsaudi.com)( ،arabia-saudi-jurisdictions/citigroup-and-www.citigroup.com/citi/about/countries)  ،

(ysaudiarabia.comwww.morganstanle  .) 

وال شركة تداول  هيئة السوق املالية  ال يمثل هذا اإلعالن مستند عرض تحقيًقا ألغراض قواعد الطرح وال يجب تفسيره على أنه مستند عرض. وال تتحمل  

 من أي مسؤولية مهما كانت أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمت السعودية
ً
هما صراحة

 .عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أي جزء منه 

لزمة قانوًنا والتي تحتوي على معلومات عن  نشرة الطرح الدوليةتعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح )"
ُ
"( هي الوثيقة الوحيدة امل

هذا اإلعالن   الشركة والطرح خارج اململكة العربية السعودية، ويعتد بما ورد في نشرة اإلصدار ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون 

 ونشرة الطرح الدولية.    اإلصدارومضمون نشرة 

عَتبر كذلك. يمكن االستدالل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق    توقعات أو بياناتذا اإلعالن على  قد يشتمل ه
ُ
تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد ت

" أو "قد" أو  "تنوي استخدام بعض املفردات املستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من املمكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو 

حات املماثلة أو  "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية ملا سبق، أو الصيغ البديلة لها أو املصطل

ية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة  ية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو األهداف املستقبلية. إن أي إفادات مستقبلستراتيجمن خالل مناقشات اإل 

ل الشركة أو  فيما يتعلق باألحداث املستقبلية، وهي عرضة ملخاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغيرها من املخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعم

يات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج  راتيجست نتائج العمليات أو املركز املالي أو السيولة أو االحتماالت املستقبلية أو النمو أو اإل 

تعلقة بالشركة  الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات املستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، املخاطر امل

والصناعية  االقتصادية  الظروف  ومستجدات  بالتحديد،  العربية    وعملياتها  اململكة  في  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  املستجدات  وأثر  العاملية، 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.hsbcsaudi.com/
http://www.citigroup.com/citi/about/countries-and-jurisdictions/citigroup-saudi-arabia
http://www.morganstanleysaudiarabia.com/
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عدت خاللها.  
ُ
أ التي  املستقبلية سوى الفترة  تتناول اإلفادات  لهم    تخليالسعودية. وال  التابعة  والشركات  املاليين و"موليس"  واملستشارين  كل من الشركة 

 عن أي التزام أو تعهد  مسؤوليتهم  
ً
بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا اإلعالن سواء نتيجة ملعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية  صراحة

 أو غير ذلك. 

ن   يشكل هذا اإلعال ال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك املالية إلى نّية الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه املرحلة. وال

ثمر توصية بخصوص الطرح. وينبغي التنبيه إلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد ُيعّرِض املستثمر ملخاطر كبيرة تتمثل في فقد 
َ
ان املبلغ املست

رات بشأن تلك االستثمارات  مستشار متخصص في تقديم االستشا  بالكامل. لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار استشارة مستشار مالي أو

 .ومدى مالءمة الطرح للشخص املعني 

    يعمل املستشارون املاليون حصرًيا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر املستشارون املاليون أي شخص آخر
ً

عميال

ا لن يتحمل  لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا املسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية املكفولة لعمالئهم املعنيين، كم

ار إليه في هذا  املستشارون املاليون املسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مش 

أي شخص آخ  .اإلعالن  تعتبر  ولن  بالطرح  يتعلق  السعودية وليس ألي شخص آخر فيما  أرامكو  لتقديم  تعمل "موليس" حصرًيا لصالح  لها، وال   
ً

ر عميال

لسعودية عن  املشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا اإلعالن أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير أرامكو ا

 توفير الحماية املمنوحة لعمالئها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا. 

إلعالن وهي وحدها املسؤولة عنه. ال يقبل أي من املستشارين املاليين أو "موليس" أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم  أعدت الشركة محتوى هذا ا 

ملعلومات أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكالئهم أية مسؤولية على اإلطالق، كما ال يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة ا

رتبط بالشركة أو  ردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى تالوا

تاحتها أو عن أية خسارة تنشأ  ، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إاملنتسبةشركاتها التابعة أو  

 .بيانه سبقعن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما 

 وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشارين املاليين وأي من الشركات التابعة لهم، االستحواذ على جزء من األوراق املالية ذات الصلة بالطر 
ً

، ح بصفتها أصيال

   ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه األوراق املالية أو األسهم األخرى الخاصة بالشركة أو االستثمارات ذات الصلة املرتبطة بالطرح
ً

أو خالفه، فضال

 عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص. 

ح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو املطروحة أو املكتتب بها أو املستحوذ عليها وبناًء عليه، فإن اإلشارات الواردة في نشرة اإلصدار أو نشرة الطر 

خصيص أو  أو املخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو ت 

أي   أو  املاليين  املستشارين  الشركات  تعامل بواسطة  وأي من  املاليين  للمستشارين   إلى ذلك، يجوز 
ً
الصفة. وإضافة بتلك  التي تعمل  التابعة  من شركاتهم 

شارين املاليين أو أي  التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل )بما في ذلك املبادالت أو عقود الفروقات( مع املستثمرين فيما يتعلق باألسهم التي يمكن للمست

ا الشركات  هذه  من  من  أّيٍ  حجم  عن  الكشف  املاليون  املستشارون  ينوي  ال  آلخر.  وقت  من  فيها  التصرف  أو  امتالكها  أو  عليها  االستحواذ  لهم  لتابعة 

 االستثمارات أو املعامالت بخالف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد. 

*** 


