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 ريااًل للسهم الواحد: 32سهم للفرد الواحد، والسعر النهائي للطرح  1,500تـخصيص حتى 

 عملية تخصيص أسهم "أرامكو السعودية" ورد الفائض اعتبارًا من يوم الغد اكتمال
دارة االستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير االكتتاب، لشركة أرامكو  أعلنت شركة سامبا المالية لألصول وا 

أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية  حيث، المكتتبين األفرادالسعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم 
  م.2019نوفمبر  28هـ الموافق 1441ربيع الثاني  1مساء يوم الخميس األفراد  ةإغالق االكتتاب لشريحبعد والتدقيق 

وسيتم تخصيص كامل  للسهم الواحد لاير سعودي 32 عندتم تحديد السعر النهائي أنه  ،ضحت سامبا كابيتالو أو 
 إجمالي من% 97.5كاملة إلى  سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص 1,500 حتى بها األسهم المكتتب

  %.10.941 يعادل بما تناسبي أساس على المتبقية األسهم تخصيص سيتم بينما ،المكتتبين عدد

    عند مستويات اكتتاب مختلفة:ويوضح الجدول التالي أمثلة تخصيص 
 المكتتب األسهم عدد
 مكتتب فرد لكل بها

 المخصصة األسهم عدد
 أدنى كحد

 اإلضافية األسهم عدد
 المطلوبة

 المخصصة األسهم عدد
 تناسبي أساس على

 %(10.941 بنسبة)

 األسهم إجمالي
 المخصصة

 الفعلي التخصيص نسبة
 المطلوبة األسهم إلى

100 100 - - 100 %100.00 

500 500 - - 500 %100.00 

1,000 1,000 - - 1,000 %100.00 

1,500 1,500 - - 1,500 %100.00 

2,000 1,500 500 55 1,555 %77.74 

2,500 1,500 1,000 109 1,609 %64.38 

3,000 1,500 1,500 164 1,664 %55.47 

3,500 1,500 2,000 219 1,719 %49.11 

4,000 1,500 2,500 274 1,774 %44.34 

4,500 1,500 3,000 328 1,828 %40.63 

5,000 1,500 3,500 383 1,883 %37.66 

100,000 1,500 98,500 10,777 12,277 %12.28 

1,000,000 1,500 998,500 109,248 110,748 %11.07 

10,000,000 1,500 9,998,500 1,093,959 1,095,459 %10.95 
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قيمة سهم ب 1,537,107,430مكتتب قاموا باالكتتاب بعدد  5,056,000العدد النهائي للمكتتبين األفراد  وبلغ
 من إجمالي حجم األسهم المطروحة %153.7لاير سعودي، وبنسبة تغطية بلغت  49,187,437,760جمالية إ

 .لشريحة األفراد

 :في أرامكو السعودية لمكتتبينا لشرائح وفي ما يلي جدول 

 4,947,275 عدد المكتتبين السعوديين
 2,467 عدد المكتتبين الخليجين
 106,258 عدد المكتتبين المقيمين 

  الفئات العمرية للمكتتبين
 19,314 سنة 16الى 
 743,727 سنة 30الى  17من 
 2,323,607 سنة 45الى  31من 
 1,700,184 سنة 65الى  46من 

 269,168 سنة 65اكثر من 
  

من إجمالي العمليات % 65.9 وبلغت نسبة المشاركة في عملية االكتتاب لشريحة األفراد عبر الوسائل اإللكترونية
، وعبر الهاتف المصرفية %28.4، وعن طريق اإلنترنت %36.1المنفذة، وتوزعت على أجهزة الصرف اآللي بنسبة 

 . %34.1، في حين سجلت عملية اإلقبال على الفروع لغرض االكتتاب ما نسبته %1.4 بنسبة

 

 


