
 

 
 
 

0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إدراج لوبريف عن نيتها  -شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس إعالن   

 أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية
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ي أو داخل الواليات **املعلومات الواردة في هذا اإلعالن محظورة وغير مخصصة للنشر أو التوزيع أو اإلصدار، كلًيا أو جزئًيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، ف

تطلب يستراليا أو جنوب أفريقيا أو أي والية قضائية يكون فيها مثل هذا التوزيع غير قانوني أو املتحدة األمريكية أو كندا أو اململكة املتحدة أو اليابان أو أ

 تسجيل أوراق مالية أو غيرها من اإلجراءات**

أرامكو السعودية  ض للشراء وال يجوز بيع أي أوراق مالية لشركةو عر  طلبال تشكل املعلومات الواردة في هذا اإلعالن نشرة إصدار وال تشكل عرًضا للبيع أو 

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

 .املتحدة أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا قوانين األوراق املالية ألي والية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الواليات املتحدة أو كندا أو اململكة

 

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

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

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

 تداول السعودية.وق الرئيسية لالسأسهمها للتداول في 

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

يابان أو أستراليا أو أي والية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو أي والية من الواليات املتحدة ومقاطعة كولومبيا(، أو كندا أو اململكة املتحدة أو ال

 .املبيعات بموجب القانون املعمول به

 

 خبر صحفي

 

لوبريف تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية  - شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس

 لتداول السعودية

"(، الشركة" أو "لوبريفلوبريف )" –شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس تعلن  – م2022 نوفمبر  27اململكة العربية السعودية،  -الرياض 

نيتها ، ، اليوم"(السعودية" أو "اململكة)" أحد أكبر منتجي زيوت األساس في العالم واملنتج الرائد لزيوت األساس في اململكة العربية السعودية

 "( في السوق الرئيسية لتداول السعودية.األسهم)" أسهمها العادية"( وإدراج الطرح" أو "األوليالطرح العام املض ي في إجراء طرح عام أولي )"

"( أسهم الطرحسهم )" 50,045,000 لطرحم على طلب شركة "لوبريف" 2022 نوفمبر 24"( قد وافقت في الهيئةوكانت هيئة السوق املالية )"

" أو جدوى شركة جدوى لالستثمار الصناعي )"اململوكة من قبل من رأس مال الشركة، من خالل بيع األسهم الحالية  %29.6562963تمثل 

 فترة بناء سجل األوامر.  انتهاء"(. وسيتم اإلعالن عن السعر النهائي ألسهم الطرح بعد البائع املساهم"

 لـأرامكو السعوديةشركة الزيت العربية السعودية )" ستظلعملية الطرح،  اكتمالوبعد 
ً
نها لن تبيع أي إحيث  ،من األسهم %70 "( مالكة

 .أسهم في الطرح

 ملحة عامة عن الطرح

 يتمثل الطرح في بيع شركة "جدوى" ألسهمها في لوبريف 

   الهيئة وتداول  لدىالطرح واالنتهاء من إجراءات الطرح النظامية  استكمالفي السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد  األسهمسيتم إدراج

 السعودية
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  من رأس مال الشركة البالغ  %29.6562963سهم عادي تمثل  50,045,000عملية الطرح العام األولي لشركة لوبريف تتضمن طرح

 شركة جدوى  اململوكة من قبل سهم من خالل بيع األسهم الحالية 168,750,000

 الشركة لالكتتاب العام للمستثمرين األفراد واملؤسسات، بما في ذلك املؤسسات خارج الواليات املتحدة األمريكية، أسهم  سيتم طرح

م 1933ب هذه الفئة خارج األراض ي األمريكية وفًقا لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون األوراق املالية األمريكي لعام وسوف تكتت  

  املالية األمريكي"(.وتعديالته )"قانون األوراق 

  من إجمالي األسهم املطروحة للمكتتبين األفراد %25تمثل  اعاديً  اسهًم  12,511,250سيتم تخصيص حد أقص ى قدره 

 سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد انتهاء عملية بناء سجل األوامر 

 ملحة عامة عن الشركة 

 ة  ال حالًي م كشركة متخصصة في إنتاج زيوت األساس، وتشغ  1976عام  تأسست لوبريف بموقع  يتميزانمرفقين لإلنتاج في ينبع وجد 

 ي على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.إستراتيج

  ة  منزيوت األساس  ألف طن متري من 275م وتبلغ طاقة اإلنتاج السنوية الحالية نحو 1977عام في تم تشغيل مرفق لوبريف في جد 

 الفئة األولى.

  االنتهاء من مشروع التوسعة األول وبعد ألف طن متري،  300م بطاقة إنتاج أولية بلغت نحو 1997تم تشغيل مرفق لوبريف في ينبع عام

الطاقة اإلنتاجية السنوية الحالية ملرفق ينبع نحو  وتبلغ اململكة. في لفئة الثانية من زيوت األساسبإنتاج الشركة بدأت ا ،م2017عام في 

 مليون طن متري.  1.1

 .لوبريف هي أحد أكبر منتجي زيوت األساس في العالم واملنتج الرائد لزيوت األساس في اململكة 

  سفلت، وزيت وقود السفن تنتج لوبريف زيوت األساس من الفئتين األولى والثانية، باإلضافة إلى العديد من املنتجات الثانوية مثل األ

الثقيل، والشمع الخامل، واملستخلص، والكبريت، باإلضافة إلى املنتجات البيضاء مثل الديزل فائق انخفاض الكبريت، والنافثا، وسائل 

 الحفر.

  باع منتجات لوبريف بشكل   العربية السعودية اململكة التي تشملة للشركة، رئيسفي األسواق النهائية ال رئيستُ
ً

أخرى في منطقة  ودوال

 آسيا واألمريكيتين وأوروبا.  مناطق متفرقة فيلوبريف في  تباع منتجاتالشرق األوسط وشمال أفريقيا وجمهورية الهند، كما 

  شركات إنتاج زيوت ثالث من م بين شركة أرامكو السعودية و 2019الشركة عضو في تحالف أرامكو لزيوت األساس الذي تأسس في عام

 "(.تحالف أرامكو لزيوت األساسأويل"، و"موتيفا" )"-"لوبريف"، و"إس وهياألساس التابعة لها، 

 منتجات الزيوت الذين يستخدمون في قطاع زيوت التشحيم في العالم، العاملة من أكبر الشركات  مجموعةعمالء الشركة  تضم قائمة

 والقطاعات البحرية والصناعية.  املركباتهمة مثل ت املاألساسية للشركة في العديد من التطبيقا

   سو
ُ
ق منتجات الفئة األولى من زيوت األساس رئيسق الشركة منتجاتها الت سو 

ُ
بل أرامكو السعودية. وت ة تحت عالمات تجارية مرخصة من ق 

ريما"، ومنتجات الفئة الثالثة من زيوت األساس تحت عالمة "أرامكو دورا"، ومنتجات الفئة الثانية من زيوت األساس تحت عالمة "أرامكو ب

 تحت عالمة "أرامكو ألترا".

 فرص فريدة لالستفادة من النمو املتوقع في أهم األسواق النهائية وأمامهاالشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة املضافة،  تتميز 

 لوبريف باألرقام

  من الفئتين األولى والثانية من زيوت األساس  امليون طن متري سنويً  1.3طاقة إنتاجية كلية تبلغ 
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  ( 1أمريكي مليون دوالر 2,359)ما يعادل  سعودي مليون ريال 8,847 من ما يقرب إيرادات بلغت م، حققت الشركة2021في عام 

  مليون  2,096 من ما يقربقبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء بلغت  اأرباًح م، حققت الشركة 2021في عام

 أمريكي( مليون دوالر 559)ما يعادل  سعودي ريال

  ا أمريكًيا للطندوالًر  599بلغت  2م، حققت الشركة هوامش تكسير لزيوت األساس2021في عام  

  83 نسبة 3بلغ تحويل النقدم، 2021في عام%  

  ( أمريكي مليون دوالر 250)ما يعادل  سعودي مليون ريال 938 قرابة م، بلغت توزيعات املساهمين2021في عام 

  31بنسبة  4على متوسط رأس املال املستثمر احققت الشركة عائًد م، 2021في عام% 

  5م2021ديسمبر  31 في كما %15بلغت نسبة املديونية  

 ي للشركةستراتيجالتوجه ال 

   ة.رئيسلزيوت األساس املمتازة واملنتجات املتخصصة في األسواق النهائية ال رئيسد التسعى الشركة ألن تصبح املور 

 باع منتجات الشركة حالًيا في العديد من األسواق النهائية املحلية والعاملية، كما تسعى لزيادة مبيعاتها في األسواق النهائية ال ة رئيستُ

 .الجذابةطلب التوقعات ذات  الواعدة

  واصلة االستفادة من مركزها املميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس من حيث إمدادات اللقيم واألصول عالية الجودة ملتهدف الشركة

 مع عمالئها. طويلة األجل ز التشغيلي وعالقتهاوالتمي  

  وامش مرتفعة تولد منخفض القيمة إلى زيوت أساس ومنتجات متخصصة عالية القيمة به تركز الشركة على تحويل الزيت الخام املختزل

 هوامش تكسير ممتازة لزيوت األساس على صعيد املبيعات املحلية والصادرات. 

 يركز نظام إدارة الصحة  حيث، ةوصحي ةعمل آمن بيئةتوفير وتهدف لز التشغيلي واالنضباط املالي، على التمي   ةفظاحمتسعى الشركة لل

سجلة صفر منذ املحوادث ال إجمالي يكون  أن نهع ونتج ،الدوليةضل املمارسات والسالمة في الشركة على التطوير املستمر واعتماد أف

 م. 2019يونيو 

  صيانة نفقات الشركة تطلبوت م.2021ديسمبر  31كما في  %15املالي، حيث بلغت نسبة املديونية  االنضباطتحافظ الشركة أيًضا على 

 في املنضبطة ومنهجيتها املكتملة، والتوسعات الوقائية، الصيانة وبرامج جيًدا، املستثمرة ألصولها نظًرا نسبًيا منخفضة رأسمالية

 .النمو ملشاريع املال رأس تخصيص

 كاتحر أحد امل، و املحليةجزء ال يتجزأ من سلسلة التوريد  لوبريف هي: "إبراهيم قاسم البوعينين، األستاذ رئيس مجلس إدارة لوبريفوقال 

 في السوق الرئيسية لتداول السعودية في تعزيزعملية إدراج أسهمها  وتسهم، رائدةصناعية اململكة لبناء منظومة طموحات ل الداعمة

 لزيوت األساس املمتازة واملنتجات املتخصصة".  ارائًد  اعلى تحقيق رؤيتها ألن تصبح مزودً  مساعدتهاية نمو الشركة و إستراتيج

 

: "طارق النعيم ، األستاذالتنفيذيين لشركة لوبريفالرئيس وكبير الداريين  علقمن جهته، 
ا

سهم لوبريف يدعم أل  األولي العام الطرح نإ، قائال

". فرص جديدة لجميع أصحاب املصلحةطموحات النمو الخاصة بالشركة، كما أنه من املتوقع أن يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وتوفير 

                                                           
 دوالر أمريكي( 1ريال سعودي =  3.75لغايات هذا اإلعالن، سعر الصرف املعتمد هو ) 1
 الفرق بين أسعار زيوت األساس وأسعار اللقيم 2
 على األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء. ويعر ف التدفق النقدي الحر في هذ 3

ً
 ا السياق بأنه صافي التدفق النقدي من العمليات مطروًحا منه النفقات الرأسماليةالتدفقات النقدية الحرة مقسومة

  الضريبة. مخصوًما منهالتشغيلي  الدخل+ متوسط القيمة الدفترية لحقوق امللكية(. يتم احتساب صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة على أنه ملالي ا/ )متوسط صافي الدين  الضريبة بعد التشغيلي الربح صافي 4
 والقيمة الدفترية لحقوق امللكيةاملالي مقسوًما على صافي الدين  املالي صافي الدين 5
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مكانتها الرائدة في مجال توفير منتجات زيوت أساس عالية الجودة في اململكة العربية السعودية  في تعزيزنجحت لوبريف منذ تأسيسها وأضاف: "

ة، خاصة رئيسالتركيز على تحقيق النمو في األسواق النهائية ال وبنفس نهجنا، سنواصل .وخارجها وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب املصلحة

 للطلب". مستقبلية واعدة فرص وفيربتاألسواق التي تسهم فيها العوامل املتغيرة 

 

"تفخر جدوى : عن فخر شركته بقوله طارق السديري ، األستاذ العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى لالستثمارأعرب و 

وبريف وشركائنا م، عملنا بشكل وثيق مع فريق إدارة ل2007لالستثمار بكونها جزء من قصة نجاح شركة لوبريف. فمنذ بداية استثمارنا في عام 

همة في مسيرة لوبريف ملا في أرامكو السعودية لدعم الشركة لتكون من أكبر منتجي زيوت األساس في العالم، ويسعدنا االحتفاء بهذه الخطوة امل

 ". ستتيحه من فرص للشركة والسوق املالية في اململكة

 

 -انتهى-

 

 القيمة العالية يالتكرير واملعالجة والتسويق ذأبرز املعالم االستثمارية: شركة رائدة في قطاع 

 لوبريف هي شركة متخصصة تركز على عمليات إنتاج زيوت األساس، مع أصول عاملية النطاق ومكانة فريدة في الشرق األوسط: .1

 في اململكةغير املكررة  لزيوت األساس الوحيدج ، وهي املنت  يتركز نشاط الشركة على زيوت األساس ولديها مرافق إنتاج ُمثلى إلنتاجه 

  مليون طن متري سنوًيا، تضع الشركة كثاني أكبر منتج من حيث الطاقة  1.3إن طاقة الشركة اإلنتاجية لزيوت األساس، والتي تبلغ

 من املشتق اللقيمباالتفاقيات طويلة األجل مع أرامكو السعودية لتوفير ، مدعومة م2021الشرق األوسط في عام في  6اإلنتاجية

 .العالية الجودة ذو الخفيف العربي الخام

  مرافق تصنيع زيوت بين أكبر عشرة من صنف مرفق ينبع ، إذ يُ 7تتمتع األصول اإلنتاجية للشركة بمزايا تنافسية على مستوى العالم

 .املخطط له مشروع التوسعة الثاني احتساب عندالطاقة اإلنتاجية في العالم من حيث  أساس

  أهمية في اململكة د منتجات ذاتُمتداخلة في منظومة أرامكو السعودية وتور  الشركة إن. 

 بما في ذلك اململكة العربية السعودية وصول لشبكة تسويق وخدمات لوجستية في عدد من املواقع اإلستراتيجية الشركة  لدى

 .أنحاء املنطقة والعالم يعإلى جمبتصدير منتجاتها  اتقوم لوبريف من خالله حيث ،واإلمارات العربية املتحدة

 ة في آسيا واألمريكيتين من خالل رئيستتيح عضوية الشركة في تحالف أرامكو لزيوت األساس توريد زيوت األساس إلى أهم األسواق ال

 .في األسواق األخرى  اإلضافي أويل، وذلك لالستفادة من الطلب-أعضاء التحالف اآلخرين: موتيفا وإس

منخفض القيمة والتكاليف عالي الجودة و تتمتع الشركة بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس من حيث إمدادات اللقيم  .2

 :ي وعالقتها الطويلة مع عمالئهاستراتيجالتشغيلية الرائدة وأصول النتاج ذات املوقع ال 

  ألصول الشركة وعملياتها وعالقتها 
ً

تتمتع الشركة بمركز مميز في سلسلة القيمة لزيوت األساس من حيث إمدادات اللقيم ووصوال

 مع عمالئها.
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 يحتوي على تركيبة مثالية لالستخدام في ، الذي تستخدمه وعالي الجودة، الخام املختزل منخفض القيمة الزيت أن ترى الشركة

، وفي العادة يكون سعر السوق للبرميل له أقل من سعر خام برنت وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من إنتاج زيوت األساس

 .8الكبريت

  م( 2021في عام  %87) التي بلغت بإمداد لقيم متميز وموثوق مما يمنحها القدرة على رفع كفاءة االستخدام تتمتع بأنهاترى الشركة

  في تعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية واملرونة.، مما يسهم لعملية إنتاج زيوت األساس

 446 بلغت تكلفة إنتاج وحدة زيوت األساس، باستثناء اللقيم، حوالي  
ً

للطن املتري في  أمريكًيا( دوالًرا 119 لما يعاد) اسعوديً  رياال

أصولها، وكفاءة  حجم وجودةإلى  انظرً  9من املتوسط ملنتجي زيوت األساس اآلخرين %60م، والذي يعد  أقل بأكثر من 2021عام 

ن  .الطاقة، وكفاءة االستخدام من اللقيم املؤم 

 وثوقية وجودة إمدادات ا ملنظرً  ،اوعامليً  اأساس رائدين محليً عالقات عميقة ممتدة لعقود مع عمالء زيوت أن لها لشركة تعتقد ا

  .جهازيوت األساس التي تنت

 :ةرئيستتمتع الشركة بسجل حافل بالنمو والقيمة املضافة مع فرص جذابة لالستفادة من النمو املتوقع في األسواق النهائية ال .3

  قامت الشركة بزيادة طاقتها اإلنتاجية لزيوت األساس وحجم مبيعاتها، وذلك مع االنتهاء من مشروع التوسعة األول في ينبع، وسمح

 هذا املشروع للشركة بإدخال الطاقة اإلنتاجية للفئة الثانية من زيوت األساس إلى اململكة وذلك لتلبية الطلب املحلي واإلقليمي. 

 طن متري، وأدى التشغيل بالطاقة  آالف 710من الطاقة اإلنتاجية للشركة بمقدار ينبع  ملرفقاألول  ةزاد مشروع التوسع

 م.2020م مقارنة بعام 2021ي عام تقريًبا في حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس ف %50بنسبة  االستيعابية الكاملة لزيادة  

  أكبر بأساسيات االقتصاد الكلي القوية في اململكة العربية السعودية ومنطقة إن توقعات الطلب على زيوت األساس مدعومة بشكل

من املتوقع أن يبلغ نمو الناتج املحلي الحقيقي لوبريف، و  تعد من األسواق النهائية الرئيسة لشركةهي ، و األوسع الشرق األوسط

 
 
 .10م2030م إلى 2021عام  الشرق األوسط ما بين في %3.3حوالي و في اململكة العربية السعودية  %2.5ب حوالي السنوي املرك

  تعتزم الشركة االستمرار في االستفادة من هذا النمو املنظم في حجم الطلب العاملي على زيوت األساس من الفئتين الثانية والثالثة

 
 
 . اليعلى التو  11م2030م و2022بين عامي  %4.8و %3.5ب يبلغ والذي من املتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مرك

  م، والذي من املتوقع 2025عام  إكماله فيتتضمن املرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة مشروع التوسعة الثاني في ينبع، واملخطط

دخل طاقة إنتاجية للفئة الثالثة من زيوت األساس إلى طاقة إنتاجية إضافية للفئة الثانية من زيوت األساس وأن يُ  يضيف أن

 اململكة. 

  الطلب  ازدياد، من منصة فريدة ملزيد من الفرص والنموإن عالقة الشركة مع أرامكو السعودية ومحفظة أصولها توفر للشركة

 .12م2030م و2022طن متري بين عامي  يينمال  5 من على الفئة الثانية والثالثة من زيوت األساس بما يقرب املتوقع العاملي

  اماليا  املرتفعة للشركة تدعم إطارا إن الهوامش وتحويل النقد والعوائد ا .4
ا
 :للمساهمين بتحقيق أفضل قيمة ممكنةيسمح  امرن

  مليون دوالر أمريكي( في  2,359مليون ريال سعودي )ما يعادل  8,847 من م، حققت الشركة ما يقرب2021في السنة املالية

مليون دوالر أمريكي( كأرباح قبل خصم الفوائد  559)ما يعادل سعودي مليون ريال  2,096 من اإليرادات، وحققت ما يقرب
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على متوسط  ا، كما حققت عائًد %83 من والضرائب ومخصص االستهالك واإلطفاء، وبلغت دورة تحويل النقد للشركة ما يقرب

مليون  250ي )ما يعادل مليون ريال سعود 938ما يقرب من الشركة بتوزيع  وقامتلنفس الفترة.  %31املستثمر بنسبة رأس املال 

  .الفترة هذه خالل للمساهمين كأرباح( أمريكي دوالر

  م.2021املتري في السنة املالية  ا للطنأمريكيً  ادوالرً  599حققت الشركة هوامش تكسير بقيمة 

  م إلى زيادة حجم مبيعات الفئة الثانية من زيوت األساس بعد التشغيل 2021ُيعزى األداء املالي القوي للشركة في السنة املالية

م، إضافة إلى ارتفاع مستوى الطلب على منتجات الشركة بسبب نقص العرض في 2021الكامل ملشروع التوسعة األول في ينبع في 

من الصعب على بعض منتجي زيوت األساس اآلخرين زيادة إنتاجهم بسبب نقص لقيم زيوت أسواق زيوت األساس، حيث كان 

 األساس من عمليات التكرير الداخلية لهم. 

  هيكل رأس املال، واستثمار رأس املال، وعوائد املساهمين.  :ة وهيرئيستعمل الشركة وفق إطار مالي مرن يرتكز على ثالثة أركان 

  
ً

ا وسيولة قوية، مع املتستهدف الشركة هيكال
ً
خالل الدورة،  %35و %25على نسبة مديونية تتراوح بين  ةفظاحرأسمالًيا متحفظ

 م.2021ديسمبر  31في  كما %15وقد بلغت النسبة 

 تتطلب البنية التشغيلية للشركة نفقات صيانة رأسمالية منخفضة نسبًيا نظًرا ألصولها املستثمرة جيًدا، وبرامج الصيانة الوقائية ،

والتوسعات املكتملة واملشغلة مؤخًرا، ومنهجيتها املنضبطة في تخصيص رأس املال ملشاريع النمو والتي تدعم إطارها املالي املرن 

 والذي ترى أنه ُيفيد العائد على متوسط رأس املال املستثمر.

 :تتمتع الشركة بالتزام قوي باألداء البيئي واالجتماعي وبإطار حوكمة ُمحكم .5

 40شركة لتعزيز التميز البيئي واالستمرار في تحسينه، حيث استطاعت الشركة مؤخًرا تخفيض نسبة حرق الغاز بنسبة تهدف ال% 

 بعام 2021في عام 
ً
م 2021في عام  %45 من م، باإلضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقرب2020م مقارنة

 بعام 
ً
 . 13م2016مقارنة

  محتوى الكبريت في  بهدف تخفيض منخفض الكربون الهيدروجين  جديدة في مجال إنتاجًصا وأوجه تعاون تدرس الشركة أيًضا فر

 زيوتها األساس وزيت الوقود. 

  خفض محتوى الكبريت في زيت الوقود والزيوت األساس بهدف  )كاوست( الشركة مع جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية تتعاون

 . %85بنسبة تصل إلى 

  الشركة للمساهمة في صحة وسالمة موظفيها واملجتمعات التي تعمل فيها، وبلغ معدل الحوادث املسجلة صفًرا في عام تهدف

 على سالمة موظفيها.محافظة م، مما يعكس جهود الشركة لل2021

  كات.لدى الشركة مجلس إدارة يتميز بخبرة واسعة، وسياسات داخلية ُمحكمة تتماش ى مع أنظمة ولوائح حوكمة الشر 

ز يحظى فريق الشركة الداري بخبرة عريقة تمتد لعقود في مختلف مراحل سلسلة القيمة، كما يلتزم الفريق الداري بتعزيز معايير التمي   .6

 :التشغيلي واالبتكار

 ز في الشركة.على أعلى معايير التمي  حافظة لدى الشركة فريق قيادي يتمتع بخبرة عريقة، ومعرفة عميقة بالقطاع، والتزام حازم بامل 

  عاًما في مختلف املجاالت التشغيلية واملالية. 170أكثر من بخبرة مشتركة تتجاوز في مجملها يتمتع فريق اإلدارة العليا 
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ً
  فائق انخفاض الكبريت، وسائل الحفر.لكل منتج ذات قيمة يتم إنتاجه، مثل زيوت األساس، والنافثا، والديزل  ابناًء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املولدة وفق
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 الطرح خلفية عامة عن

 وشركة سيتي جروب العربية السعودية ،وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية ،قامت الشركة بتعيين شركة األهلي املالية، 

"(، املستشارين املاليينوشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين فيما يتعلق بالطرح )ويشار إليهم مجتمعين بـ"

"( ومنسقين دوليين )ويشار إليهم مديري سجل اكتتاب املؤسساتوكمديري سجالت اكتتاب املؤسسات )ويشار إليهم مجتمعين بـ"

 "(.مدير االكتتاب"(، كما عينت شركة األهلي املالية كمدير لالكتتاب )ويشار إليه بـ"املنسقين الدوليينمجتمعين بـ"

  والبنك السعودي البنك العربي الوطنيالبنك األهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، ومصرف اإلنماء، و تم تعيين ،

كجهات مستلمة )ويشار إليهم  السعودي الفرنس ي، وبنك ساب، وميم )بنك الخليج الدولي(، وبنك الجزيرةلالستثمار، وبنك البالد، والبنك 

 "( لشريحة املكتتبين األفراد. الجهات املستلمةمجتمعين بـ"

  مكو أرا "( كمستشار مستقل لشركةموليسآند كومباني اململكة املتحدة شركة تضامنية محدودة املسؤولية" )" ستعيين "موليتم

 السعودية. 

  ح حصلت الشركة على املوافقات الالزمة من هيئة السوق املالية وتداول السعودية للمض ي في عملية الطرح واإلدراج كما هو موض 

 أدناه:

o  من رأس مال الشركة البالغ حجمه 29.6562963سهم عادي تمثل  50,045,000ستقوم لوبريف بتسجيل أسهمها وطرح %

 . ألسهمها اململوكة حالًيا من خالل بيع جدوى  سهم وذلك 168,750,000

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

 .السعودية

o  اليات املتحدة سيتم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام للمستثمرين من األفراد واملؤسسات، بما في ذلك املؤسسات خارج الو

ب هذه الفئة خارج األراض ي األمريكية وفًقا لالئحة "إس" الصادرة بموجب قانون األوراق املالية األمريكية، وسوف تكتت  

 .األمريكي

o   
من إجمالي األسهم املطروحة للمكتتبين األفراد. وفي  %25تمثل  اعاديً  اسهًم  12,511,250أقص ى وقدره  سيتم تخصيص حد 

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

 املخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قبل هؤالء املكتتبين. 

 يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من املستثمرين هما: 

o )املشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها املشاركة في بناء سجل األوامر وفًقا لتعليمات بناء : الفئات الشريحة )أ

سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، ويشمل ذلك صناديق 

من الشركات الخليجية وغيرهم من املستثمرين األجانب االستثمار والشركات واملؤسسات األجنبية املؤهلة واملستثمرين 

ليهم فيما بعد مجتمعين بـ " (SWAP) بموجب اتفاقيات املبادلة "(. الفئة املشاركة" وإلى كل منهم بـ " الفئات املشاركة)ويشار إ 

مليوًنا وخمسة وأربعون  ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئًيا للفئات املشاركة في بناء سجل األوامر خمسون 

 
 
في حال وجود طلب كاف  من قبل ومن إجمالي أسهم الطرح.  %100سهم  تمثل ما نسبته مائة باملائة  (50,045,000)ألف

يحق للمستشارين املاليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد أسهم الطرح املخصصة للفئات املشاركة املكتتبين األفراد، 
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أدنى، تمثل ما نسبته  كحد   اسهًم  (37,533,750)وسبعمائة وخمسين  اوخمسمائة وثالثة وثالثين ألًف  اليونً سبعة وثالثين مإلى 

 .من أسهم الطرح %75ئة اخمسة وسبعين بامل

o )األفراد: وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك املرأة السعودية  : املكتتبون الشريحة )ب

ر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب لصالحها أو بأسمائهم شريطة أن تقدم ما  املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قص 

باإلضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول ر، يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القص  

مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات املستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري )ويشار 

اكتتب باسم مطلقته، وإذا  "(. ويعد الغًيا اكتتاب مناملكتتب الفرد" ومنفردين بـ"املكتتبين األفرادإليهم فيما بعد مجتمعين بـ"

ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم االكتتاب مرتين، سوف يعتبر االكتتاب 

الثاني الغًيا ويتم أخذ االكتتاب األول باالعتبار فقط. وسوف ُيخصص للمكتتبين األفراد بحد أقص ى اثني عشر مليوًنا 

من إجمالي  %25ئة ا، والتي تمثل نسبة خمسة وعشرين باملاسهًم  12,511,250ومئتين وخمسين  ار ألًف وخمسمائة وأحد عش

أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب املكتتبين األفراد بكامل عدد األسهم املخصصة لهم، يحق للمستشارين املاليين تخفيض 

 .تتاب بها من قبل هؤالء املكتتبينعدد األسهم املخصصة لهم لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االك

o  سُتطرح أسهم الطرح على بعض املؤسسات األجنبية املؤهلة أو املستثمرين األجانب الذين يتواجدون خارج الواليات املتحدة

ب هذه الفئة خارج األراض ي األمريكية وفًقا لالئحة "إس" الصادرة بموجب وسوف تكتت   (SWAP) من خالل اتفاقيات املبادلة

نون األوراق املالية األمريكي. لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق املالية األمريكي أو بموجب أي نظام قا

لألوراق املالية في أي والية من الواليات املتحدة األمريكية أو بموجب أي قانون أو نظام آخر خارج اململكة العربية السعودية. 

ض أسهم الطرح في أي والية قضائية عدا اململكة العربية السعودية، بما يشمل الواليات املتحدة وال يجوز طرح أو بيع أو عر 

األمريكية. وال يجوز اعتبار الطرح كعرض بيع أوراق مالية أو دعوة لشرائها في أي والية قضائية يكون فيها ذلك غير نظامي أو 

 .غير مسموح به

 -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

  

  مدير االكتتاب، مستشار مالي، مدير

سجالت اكتتاب املؤسسات، منسق دولي، 

 متعهد التغطية

شركة إتش إس بي س ي 

 العربية السعودية
 luberefipo@hsbcsa.com +966112992481  محمد فنوش

  مالي، مدير سجالت اكتتاب مستشار

 املؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية

شركة سيتي جروب 

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

  مستشار مالي، مدير سجالت اكتتاب

 املؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية

ستانلي شركة مورغان 

 السعودية

رئيس قسم 

معامالت السوق 

 املالية 

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

 املؤسسات، منسق دولي، متعهد التغطية

 إف جي إس جلوبال

 صوفي ماكنولتي

LuberefIPO@fgsglobal.com 

+971585210382 

  تصال اإلعالميالامستشار 

 971507377507+ أحمد جبر

mailto:AljiffryA@luberef.com
mailto:SNBC.CM@alahlicapital.com
mailto:%23LuberefIPO%20%3cluberefipo@hsbcsa.com%3e
mailto:Info.csa@citi.com
mailto:lneqsy@morganstanley.com
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 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

وز ألي شخص يقتصر الغرض من املعلومات الواردة في هذا اإلعالن على عرض معلومات أساسية عن الطرح وال يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. وال يج

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

 عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح  " وتابعيهمسو"مولي للتغيير. ويخلي كل من الشركة واملستشارين املاليين
ً
مسؤولياتهم صراحة

" سأو "مولي ن، وال ُيعتبر توزيع هذا اإلعالن بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو املساهمين أو املستشارين املاليينأية أخطاء بهذا اإلعال 

ية مختصة، تنظيم جهةللمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات ُمشار إليها فيه. لم تتم املوافقة على هذا اإلعالن من قبل أي 

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

تند أو قد يكون الطرح وتوزيع هذا اإلعالن ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى األشخاص الذين في حوزتهم أي مس

  إذر إليها في هذا اإلعالن أن ُيطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. شامعلومات أخرى مُ 
ً
 اأن عدم االمتثال لتلك القيود قد ُيعد انتهاك

شر، في الواليات لقوانين األوراق املالية املعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا اإلعالن غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مبا

 املتحدة األمريكية أو داخلها. 

لبيع األوراق املالية للشركة املشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الواليات املتحدة األمريكية أو داخلها. وال يجوز طرح  اال يمثل هذا اإلعالن عرضً 

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

"(، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل املنصوص عليها في قانون األوراق املالية قانون األوراق املالية األمريكيبصيغته املعدلة )"

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

 ن وال يجوز توزيعها أومن الواليات املتحدة األمريكية، وال تنوي إجراء طرح عام ألية أسهم في الواليات املتحدة األمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا اإلعال 

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

دة ألسهم الطرح املشار إليها أو دعوة لشرائها من قبل أي شخص في الواليات املتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو اململكة املتح اال يمثل هذا اإلعالن عرضً 

م ولن يتم تسجيلها أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع األسهم املشار إليها في اإلعالن ل

ناءات، ال يجوز طرح أو بيع األسهم املشار بموجب قوانين األوراق املالية املعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض االستث

أو اليابان. وجدير بالذكر 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 

 أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. أي طرح عام لألسهم في الواليات املتحدة أو أسترالياهناك  يكون أنه لن 

األوروبية الذين وبالنسبة لدول املنطقة االقتصادية األوروبية، فإن هذا اإلعالن موجه فقط لألشخاص املواطنين أو املقيمين في دول املنطقة االقتصادية 

( والتعديالت التي تطرأ عليها )يشار 2017/1129حة )االتحاد األوروبي( )ه( من الالئحة )الئ2للمعنى املقصود في املادة  اون "مستثمرين مؤهلين" وفًق د  ع  يُ 

ون "مستثمرين د  ع  "(. وبالنسبة للملكة املتحدة، فال يوزع هذا اإلعالن وال يوجه فيها سوى لألشخاص الذين يُ املستثمرين املؤهلينإليهم فيما يلي بعبارة "

من قانون اململكة املتحدة  ا( وتعديالتها، والتي تمثل جزءً 2017/1129الالئحة )الئحة )االتحاد األوروبي( )و( من 2للمعنى املقصود في املادة  امؤهلين" وفًق 

( 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  2000من نظام األسواق والخدمات املالية  19من املادة  5لتعريف "املستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 
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 3من األمر، أو ) 49()أ( إلى )د( من املادة 2( الكيانات ذات املالءة املالية العالية حسب الفقرة )2أو )
ً
بالتواصل معهم  ا( األشخاص اآلخرين الذين ُيسمح قانون

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

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

في اململكة املتحدة فقط  ا( سيكون متوفرً 1مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا اإلعالن ) االتحاد األوروبي، أي أشخاص ال يعتبرون

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

 ح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعوديةألحكام قواعد طر  اويتم نشر هذا اإلعالن وفًق 

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

التخاذ أي قرار بشأن االستثمار في أي من األوراق املالية املصدرة عن  اال يمثل بأي حال من األحوال دعوة لالكتتاب أو أنه يمثل أساًس عن الطرح فقط و 

ناد إليه في هذا فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أًيا كان في أي دولة، وال يمكن االست االشركة. كما ال يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساًس 

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

سوف ، طرحال)د( من قواعد  51للمادة  اووفًق  ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت املناسب. كما أن املعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير.

، أو املوقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية (www.luberef.com نشرها، على موقع الشركة اإللكتروني ) بعدتتوافر نسخ من النشرة املحلية، 

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

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

(www.morganstanleysaudiarabia.com .) 

أي  عرض. وال تتحمل الهيئة وال شركة تداول السعودية مستندطرح وال يجب تفسيره على أنه العرض تحقيًقا ألغراض قواعد  مستندال يمثل هذا اإلعالن 

 من أي مسؤولية مهما كانت ع
ً
ن أي خسارة مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان ذمتهما صراحة

 .على أي جزء منه االعتمادتنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن 

 نشرة الطرح الدولية"تعد نشرة الطرح الدولية التي تم إعدادها فيما يتعلق بالطرح )
ُ
والتي تحتوي على معلومات عن  الزمة قانونً "( هي الوثيقة الوحيدة امل

عتد بما ورد في نشرة اإلصدار املحلية ونشرة الطرح الدولية في حال وجود أي تعارض بين مضمون هذا يالشركة والطرح خارج اململكة العربية السعودية، و 

 رة الطرح الدولية. اإلعالن ومضمون النشرة املحلية ونش

بر كذلك. يمكن االستدالل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق عت 
ُ
استخدام بعض  قد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد ت

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

ثلة أو من خالل "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية ملا سبق، أو الصيغ البديلة لها أو املصطلحات املما

إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما ية أو الخطط أو األهداف أو األحداث أو األهداف املستقبلية. ستراتيجمناقشات اإل 

ركة أو نتائج يتعلق باألحداث املستقبلية، وهي عرضة ملخاطر ترتبط باألحداث املستقبلية وغيرها من املخاطر والشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعمل الش

يات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية ستراتيجة أو النمو أو اإل العمليات أو املركز املالي أو السيولة أو االحتماالت املستقبلي

لشركة وعملياتها بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في اإلفادات املستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، املخاطر املتعلقة با

القتصادية والصناعية العاملية، وأثر املستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في اململكة العربية السعودية. وال بالتحديد، ومستجدات الظروف ا

عدت خاللها. يتخلى كل من الشركة واملستشارين املاليين
ُ
 عن أي سو"مولي تتناول اإلفادات املستقبلية سوى الفترة التي أ

ً
" والشركات التابعة لهم صراحة

 م أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا اإلعالن سواء نتيجة ملعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.التزا

ةال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك املالية إلى  هذا اإلعالن الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه املرحلة. وال يشكل  ني 

ثمر  التنبيهتوصية بخصوص الطرح. وينبغي 
 
 ض املستثمر ملخاطر كبيرة تتمثل في فقدان املبلغ املست

إلى أن شراء األسهم التي يرتبط بها هذا اإلعالن قد ُيعر 

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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يم االستشارات بشأن تلك االستثمارات مستشار متخصص في تقد استشارة مستشار مالي أوبالكامل. لذا ينبغي على األشخاص الذين يفكرون في االستثمار 

 .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

خر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية املكفولة لعمالئهم املعنيين، كما لن يتحمل لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا املسؤولية تجاه أي شخص آ

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

 " حصرًيا لصالح أراستعمل "مولي .اإلعالن
ً

لها، وال لتقديم  مكو السعودية وليس ألي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن تعتبر أي شخص آخر 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

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

أي من شركاتهم التابعة أو أي من مديريهم أو " سأعدت الشركة محتوى هذا اإلعالن وهي وحدها املسؤولة عنه. ال يقبل أي من املستشارين املاليين أو "مولي

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

رى ترتبط بالشركة أو الواردة في هذا اإلعالن أو دقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخ

هية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسارة شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شف

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

، وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشارين املاليين وأي من الشركات التابعة لهم، 
ً

االستحواذ على جزء من األوراق املالية ذات الصلة بالطرح 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

 اص.عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخ

ها أو املستحوذ عليها وبناًء عليه، فإن اإلشارات الواردة في نشرة اإلصدار أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو املطروحة أو املكتتب ب

تاب أو استحواذ أو تخصيص أو أو املخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكت

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

يما يتعلق باألسهم التي يمكن للمستشارين املاليين أو أي أو عقود الفروقات( مع املستثمرين ف تالتابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل )بما في ذلك املبادال 

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

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

*** 

 

 

 

 


