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نوع الهوية:

رقم السجل املدني/ اإلقامة/ الهوية:

رقم احلساب: ______________________________________

العنوان: ________________________________________

ص.ب: _________________    املدينة: ____________________

الرمز البريدي: _______________    الدولة: ____________________

الهاتف الثابت: _______________    هاتف اجلوال: __________________

بيانات عامة عن املكتتب الرئيسي

سجل مدني (للسعوديني)               هوية وطنية (للخليجيني)               إقامة (للمقيمني يف اململكة)

سهم/كتابة ________ سهم عدد األسهم للفرد الواحد رقماً      
مكتتب / كتابة _______ مكتتب إجمالي عدد املكتتبني رقماً مبا فيهم املكتتب الرئيس   

سهم/كتابة ________ سهم إجمالي عدد األسهم املكتتب بها رقماً     
٣٢ ريال سعودي يتم االكتتاب بناًء على السعر األعلى للنطاق السعري وهو   

ريال/كتابة ________ ريال إجمالي القيمة املدفوعة رقماً     
إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من احلد األعلى للنطاق السعري لسعر الطرح الذي اكتتبت على أساسه، أرغب يف:

(فضًال راجع البند #٦ من تعليمات االكتتاب)  
استخدام الفائض يف تخصيص أسهم إضافية لي، بحسب ما يراه املساهم البائع والشركة مناسباً بناًء على السعر النهائي للطرح.  
احلصول على قيمة الفائض النقدي احملسوب على قيمة الفرق بني احلد األعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي عن طريق  

رد قيمة هذا الفائض إلى حسابي املصريف.

اسم العائلةاسم اجلد األولاسم األباالسم األول اسم اجلد الثاني
( إن وجد )

اجلنسية:تاريخ امليالد:مكان امليالد:اجلنس       ذكر        أنثى

أ- املكتتب الرئيس

يتم االكتتاب من قبل املكتتبني األفراد (ويشار إليه بـ "املكتتب" وإليهم بـ"املكتتبني") مبوجب هذا النموذج واملتوفر لدى جميع فروع اجلهات املستلمة.  -١
سيشتمل االكتتاب على فئتني من املكتتبني على النحو التالي:  -٢

الشريحة (أ) املؤسسات املكتتبة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها املشاركة يف عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم يف االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق املالية باإلضافة   
إلى أي فئات تنص عليها نشرة اإلصدار.

الشريحة (ب) املكتتبني األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قّصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو باسم أوالدها القصر   
لصاحلها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر، وأي شخص طبيعي من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي العربي أو غير السعوديني املقيمني ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد اجلهات املستلمة.

سيقوم مدير االكتتاب واجلهات املستلمة بفتح وإدارة حسابات أمانة يتم تسميتها ("الطرح العام ألرامكو السعودية")، والتي يجب على مدير االكتتاب واجلهات املستلمة إيداع املبالغ التي مت حتصيلها من املكتتبني األفراد فيها.  -٣
احلد األدنى لالكتتاب عشرة (١٠) أسهم ويكون لكل فرد احلق يف االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته، وال يوجد حد أعلى لعدد األسهم التي ميكن االكتتاب بها.  -٤
يجب أن يحدد كل مكتتب فرد عدد أسهم الطرح التي يكتتب بها على أساس احلد األعلى للنطاق السعري لسعر الطرح وهو ٣٢ ريال سعودي للسهم الواحد.  -٥

إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من احلد األعلى للنطاق السعري الذي اكتتب به املكتتبون األفراد، يكون للمكتتبني األفراد، فيما يخص الفرق بني قيمة احلد األعلى للنطاق السعري البالغ ٣٢ ريال سعودي وسعر الطرح النهائي، اخليار بني:   -٦
(أ) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبني األفراد، بحسب ما يراه املساهم البائع والشركة مناسباً بالتشاور مع املستشارين املاليني-املنسقني الرئيسيني بناًء على السعر النهائي للطرح أو (ب) احلصول على قيمة الفائض النقدي احملسوب 
بناًء على قيمة الفرق بني احلد األعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى احلساب املصريف للمكتتب. ويف حال وجود كسور للسهم، فإنه سيتم رد قيمة هذه الكسور للمكتتبني األفراد، علماً أنه يف حال 
عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبني األفراد سيتم رد قيمة الفرق بني احلد األعلى للنطاق السعري الذي أكتتب به املكتتبني األفراد وسعر الطرح النهائي عن طريق رد قيمة هذا الفائض إلى احلساب املصريف للمكتتب. وعلى املكتتبني 

األفراد حتديد خيارهم حيال ذلك يف منوذج طلب االكتتاب. وسيتم حتويل قيمة الفائض مبوعد أقصاه ١٤٤١/٠٤/١٥هـ (املوافق ٢٠١٩/١٢/١٢م). يجب على املكتتب توضيح اختياره على النحو احملدد أعاله يف طلب االكتتاب.
بعد إعالن سعر الطرح النهائي، سيحدد املساهم البائع والشركة وفقاً لسلطتهما التقديرية املطلقة بالتشاور مع املستشارين املاليني/املنسقني الرئيسيني – ما يخصص للمكتتبني األفراد واملؤسسات املكتتبة. يستهدف تخصيص عدد   -٧

من أسهم الطرح تعادل نسبتها ٠٫٥٪ - كحد أعلى - من إجمالي أسهم الشركة لشريحة املكتتبني األفراد.
ال يقبل الطلب ما لم ترفق به أصل وصورة الوثائق التالية (على أن يقوم موظف اجلهة املستلمة مبطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو الوكيل):  -٨

• أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية (للمكتتب الفرد السعودي).
• أصل وصورة الهوية الوطنية (للمكتتب الفرد اخلليجي).

• أصل وصورة بطاقة اإلقامة (للمكتتب الفرد املقيم يف اململكة).
• أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة بالنسبة للمكتتبني السعوديني).

• أصل وصورة صك الوالية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
• أصل وصورة صك الطالق وشهادة ميالد األبناء (عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة املطلقة السعودية).
• أصل وصورة شهادة الوفاة وشهادة ميالد األبناء (عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة األرملة السعودية).

تقتصر الوكالة على أعضاء العائلة (اآلباء واألبناء فقط)، ويف حالة تقدمي استمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب (اآلباء واألبناء فقط)، يجب ذكر اسم الشخص الذي قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب. ويجب أن تكون الوكالة صادرة   -٩
من كتابة العدل بالنسبة للمكتتبني األفراد، أما املكتتبني األفراد السعوديني املقيمني خارج اململكة العربية السعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل السفارة أو القنصلية السعودية يف الدولة املعنية.

ال يعتد بنقل ملكية األسهم إال من تاريخ القيد يف سجل املساهمني وبدء تداول األسهم مبوجب األنظمة والتعليمات املنظمة لتداول األسهم السعودية املطبقة بهذا اخلصوص.  -١٠
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل (مبا يف ذلك أي قيمة أي أسهم يتم تخصيصها نتيجة لفائض االكتتاب كما يف #٦ أعاله) لفروع اجلهات املستلمة من خالل اإليداع يف حساب املكتتب لدى اجلهة املستلمة الذي   -١١

يتم فيه تقدمي طلب االكتتاب.
يجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كليا أو جزئيا إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات االكتتاب ويف هذه احلالة ستعاد املبالغ املدفوعة املتعلقة بالطلب الذي مت رفضه.  -١٢

سيعتبر طلب االكتتاب الغياً يف حال عدم وجود ختم اجلهة املستلمة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة.  -١٣

يُستخدم طلب اكتتاب واحد يف حالة اكتتاب جميع أفراد األسرة املشمولني يف دفتر العائلة لعدد متساو من األسهم. ويف حالة االكتتاب يف أعداد مختلفة من األسهم فيجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد األسرة.  -١
املكتتب الرئيسي هو الشخص الذي ستضاف األسهم املخصصة يف حسابه يف نظام تداول وكذلك إعادة كامل املبالغ الفائضة له بعد التخصيص (إن وجدت) واحلصول على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة للمكتتب   -٢

الرئيسي وللمكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
إذا رغبت الزوجة االكتتاب باسمها حلسابها فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب منفصل عن طلب االكتتاب املقدم من الزوج، وسيتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها وتضاف األسهم املخصصة حلسابها ويلغى اكتتاب الزوج باسمها.  -٣

تقبل فقط اإلقامة سارية املفعول أثناء االكتتاب العام األولي للتعريف بالتابعني غير السعوديني فقط مع أمهاتهم السعوديات، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئيسيني شرط أال يتجاوز عمرهم الـ ١٨عاماً، وأية وثائق صادرة من أي حكومة   -٤
أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية اململكة يف تلك الدولة.

تعليمات االكتتاب العامة (جلميع املكتتبني)

تعليمات االكتتاب (بالنسبة للمكتتبني السعوديني فقط)

يف حالة الوكالة

اسم الوكيل: _______________________________________

رقم السجل املدني للوكيل 

ص. ب: ___________ املدينة: ___________ الرمز البريدي: __________

رقم الهاتف: ________________________ الدولة: _____________ 

توقيع الوكيل: _______________________________________

السادة / شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)            احملترمني
يسرني أنا املوقع أدناه أن أتقدم بطلبي هذا لالكتتاب كما ورد يف نشرة اإلصدار وأقر وأتعهد مبا يلي:

اكتتابي يف شركة  على  أوافق  اجلنسية،  أنا __________________ ، ________ 
أرامكو السعودية بأسهم عددها____________ سهم مبا يف ذلك قيمة أي أسهم يتم تخصيصها نتيجة لفائض 
االكتتاب استناداً للبند رقم #٦ من تعليمات االكتتاب. هذا وأقر بأنني قد اطلعت على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرستها 
بعناية وفهمت مضمونها، وأوافق على النظام األساس للشركة وبناء على ذلك مت اكتتابي يف األسهم املذكورة، علماً بأنني ال أتنازل عن 
حقي مبطالبة الشركة وحقي بالرجوع على الشركة بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة االصدار على معلومات جوهرية 
غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبولي باالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة. 
وأعلن أنه لم يسبق لي وال ألي من األفراد املشمولني يف هذا الطلب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم شركة أرامكو السعودية وللشركة 
احلق يف رفض الطلبات املكررة يف حالة تكرار طلب االكتتاب. كذلك أعلن قبولي األسهم املخصصة مبوجب هذا الطلب وقبولي كافة 
شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف هذا الطلب ويف نشرة اإلصدار وأتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة املستلمة. 

وأفوض اجلهة املستلمة بخصم مبلغ االكتتاب من حسابي لديها.

توقيع املكتتب / الوكيل: _________________________________

لالستعمال الرسمي للجهة املستلمة
استلمنا من املكتتب أعاله خصماً من حسابه لدينا مبلغاً وقدره:

رقماً: (___________________________________) ريال سعودي فقط 
كتابًة: (___________________________________)

ومتت مراجعة املعلومات الشخصية للمكتتب / املكتتبني الواردة يف هويته / هوياتهم والتعليمات اخلاصة بهذا االكتتاب.
اسم اجلهة املستلمة: ____________________________________
فرع: _________________________________________

التاريخ:                    /                    /                     هـ (املوافق:                    /                    /                    م)
املوظف املسؤول:

االسم: _________________________________________
التوقيع: ________________________________________
ختم اجلهة املستلمة: _____________________________________

- رأس املال املصرح به ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ريال سعودي
- عدد األسهم املصدرة  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم

- القيمة االسمية للسهم: ال يوجد. 

- تـاريـخ  بـــدء االكتتاب:  ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٩/١١/١٧م)  
- تاريخ  انتهاء االكتتاب:  ١٤٤١/٠٤/٠١هـ (املوافق ٢٠١٩/١١/٢٨م)

- احلد األدنى لالكتتاب للمكتتبني األفراد: عشرة (١٠) أسهم
- تاريخ إعادة فائض مبالغ االكتتاب:

   موعد أقصاه ١٤٤١/٠٤/١٥هـ (املوافق ٢٠١٩/١٢/١٢م)

طلب االکتتاب للمکتتبین األفراد
شرکة الزیت العربیة السعودیة (أرامکو السعودیة)
(شرکة مساهمة سعودیة)

مدير االكتتاب

اجلهات املستلمة
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