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الــبــنــك األهــلــي الـــتــجــاري
نشرة إصدار تكميلية

الجهات املستلمة

املستشاران املاليان ومديرا االكتتاب

التجاري  الأهلي  البنك  عن  2014/9/21م(  )املوافق  1435/11/26هـ  يف  �صدرت  التي  الإ�صدار  ن�صرة  مع  هذه  التكميلية  الإ�صدار  ن�صرة  تقراأ  اأن  يجب 
ال�صامي  املقام  لتوجيه  التجاري لالكتتاب طبقًا  الأهلي  البنك  راأ�س مال  بخ�صو�س طرح خم�صمائة مليون )000^000^500( �صهم عادي ميثل 25% من 
الكرمي وقرار جمل�س اإدارة �صندو¥ ال�صتثمارات العامة رقم 1435/118/10هـ بتاريخ 1435/6/2هـ )املوافق 2014/4/2م( ب�صعر خم�صة واأربعون )45( 

.)»QGó°UE’G Iô°ûf«( ريال �صعودي لل�صهم الواحد

إشعار هام:
العربية  باململكة  املالية  ال�صو¥  ال�صادرة عن هيئة  والإدراج  الت�صجيل  قواعد  التكميلية هذه على معلومات قدمت بح�صب متطلبات  الإ�صدار  ن�صرة  حتتوي 
ال�صعودية )و امل�صار اإليها بـ »áÄ«¡dG«( ويتحمل اأع�صاء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )81( من ن�صرة الإ�صدار جمتمعني ومنفردين 
كامل امل�صوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه، ويوؤكدون بح�صب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�صات املمكنة واإلى 
احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�صمينها الن�صرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�صللة. ول تتحمل الهيئة و�صركة ال�صو¥ املالية 
ال�صعودية )تداول(، اأي م�صوؤولية عن حمتويات ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�صيهما �صراحة 

من اأي م�صوؤولية مهما كانت عن اأي خ�صارة تنتè عما ورد يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه اأو عن العتماد على اأي جõء منها.

�صدرت ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه بتاريخ 1435/12/21هـ )املوافق 2014/10/15م(
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1- الشركة
البنك الأهلي التجاري هو �صركة م�صاهمة �صعودية تاأ�ص�صت يف اململكة العربية ال�صعودية مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/19 ال�صادر بتاريخ 
1417/11/23هـ )املوافق 1997/3/31م( و قرار جمل�س الوزراء رقم 186 ال�صادر بتاريخ 1417/11/22هـ )املوافق 1997/3/30م( 
بتاريخ  ت�صامنية  ك�صركة  اأعمالها  وا�صتهلت  عام 1939م  اأ�صاًل يف  )تاأ�ص�صت  ت�صامنية  �صركة  البنك من  على حتويل  باملوافقة  القا�صيني 
التجاري  ال�صجل  يف  م�صجلة  1997/7/1م(  )املوافق  1418/2/25هـ  يف  م�صاهمة  �صركة  اإلى  1950/5/15م(  )املوافق  1369/7/28هـ 
برقم 4030001588 بتاريخ 1376/12/27هـ )املوافق 1957/7/25م(. املقر الرئي�صي وامل�صجل للبنك هو البنك الأهلي التجاري، املقر 

الرئي�صي، جدة، اململكة العربية ال�صعودية.

2- فترة االكتتاب
تبداأ من يوم الأحد 1435/12/25هـ )املوافق 2014/10/19م( وتنتهي يف يوم الأحد 1436/1/9هـ )املوافق 2014/11/2م(.

3- مالحظة هامة
هذه  التكميلية  الإ�صدار  ن�صرة  باأن  الإ�صدار  ن�صرة  من   )81( ال�صفحة  على  اأ�صماوؤهم  تظهر  الذين  الإدارة  اأع�صاء جمل�س  ويتحمل  يقر 
)»ن�صرة الإ�صدار التكميلية«( قدمت اإلى الهيئة و�صدرت بتاريخ 1435/12/21هـ )املوافق 2014/10/15م( وهي مكملة لن�صرة الإ�صدار 

التي �صدرت عن ال�صركة يف 1435/11/26هـ )املوافق 2014/9/21م(.

يجب قراءة ن�صرة الإ�صدار التكميلية الى جانب ن�صرة الإ�صدار ويتعني على كل من يقراأها احل�صول على ا�صت�صارة مهنية حمايدة وم�صتقلة 
حيث مت اإعداد ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه دون الأخذ يف احل�صبان اأهداف امل�صتثمر الفردية وو�صعه املايل.

�صيكون للم�صطلحات امل�صتخدمة يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه نف�س املعاين املحددة لها يف ن�صرة الإ�صدار. 

مينع منعًا باتًا توزيع ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه وبيع الأ�صهم املطروحة لالكتتاب لأي �صخ�س غري امل�صتثمرين املذكور و�صفهم يف ن�صرة 
الإ�صدار اأو يف اأي بلد اآخر �صوى اململكة العربية ال�صعودية. وتلفت ال�صركة وامل�صاهمون الكبار وامل�صت�صاران املاليان عناية م�صتلمي ن�صرة 

الإ�صدار التكميلية هذه اإلى �صرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

4- سبب اصدار نشرة اإلصدار التكميلية 
�إذ� علمت �ل�شركة �مل�شدرة يف �أي وقت من تاريخ ن�شر ن�شرة  ت�شرتط �لهيئة على �ل�شركة �مل�شدرة �ن تقدم �ليها ن�شرة �إ�شد�ر تكميلية 

الإ�صدار وقبل الإدراج باأي من الآتي:

1. وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�صرة الإ�صدار، اأو اأي م�صتند مطلوب مبوجب قواعد الت�صجيل والإدراج.

2. ظهور اأي م�صائل مهمة كان يجب ت�صمينها يف ن�صرة الإ�صدار.

وقد علمت ال�صركة مبعلومات جديدة ترى انها حتدث تغيريًا مهمًا يف اأمور جوهرية وردت يف ن�صرة الإ�صدار. ويقر كل من ال�صركة واأع�صاء 
جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )81( من ن�صرة الإ�صدار بعدم وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية اأو م�صائل اإ�صافية 

مهمة غري التي اأُف�صح عنها يف ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه.
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5- املعلومات الجديدة
تعدياًل على ما ورد يف ن�صرة الإ�صدار يف ال�صفحة )ك( من ملخ�س الطرح، ويف ق�صم »كيفية التقدم بطلب الكتتاب« يف ال�صفحة )ل(، 
ويف الق�صم رقم 12-2 »�شروط و�أحكام �الكتتاب – تقدمي ا�صتمارة طلب الكتتاب«، ومن اأجل �صمان كفاءة عملية الكتتاب لدى اجلهات 

امل�صتلمة بالن�صبة جلميع املكتتبني املحتملني، تاأكدت كيفية التقدم بطلب الكتتاب يف تخ�صي�س الأفراد على النحو التايل:

ميكن للمكتتبني �الفر�د �حل�شول على مناذج طلبات �الكتتاب خالل فرتة �الكتتاب من فروع �جلهات �مل�شتلمة �أو من خالل �ملو�قع �الإلكرتونية 
اخلا�صة باجلهات امل�صتلمة التي تقدم هذه اخلدمة. ويجب ت�صديد قيمة الأ�صهم املكتتب فيها كاملة من قبل املكتتب الرئي�صي واأفراد عائلته 
لدى �أحد فروع �جلهات �مل�شتلمة خ�شمًا من �حل�شاب �لبنكي �جلاري للمكتتب �لرئي�شي لدى �جلهة �مل�شتلمة، وال ي�شمح �خل�شم من ح�شاب 
طرف ثالث لدفع قيمة الكتتاب. ويف جميع الأحوال، ل يجوز للمكتتب الفرد تعديل اأو اإلغاء طلب الكتتاب بعد تقدميه اإلى اجلهة امل�صتلمة، 

وينبغي اإكمال ا�صتمارات طلب الكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة يف الق�صم رقم 12 »�شروط و�أحكام �الكتتاب« من ن�شرة �الإ�شد�ر.

و�إ�شافة �لى ذلك، �شيكون �الكتتاب متاحًا عرب �الإنرتنت و�لهاتف �مل�شريف و�أجهزة �ل�شرف �الآيل يف فروع �جلهات �مل�شتلمة �لتي تقدم 
بع�صًا من اأو جميع هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين �صبق لهم موؤخرًا امل�صاركة يف اكتتابات عامة، �صريطة ما يلي:

)1( اأن يكون للمكتتب الفرد ح�صاب بنكي لدى اجلهة امل�صتلمة التي تقدم هذه اخلدمات.

)2( األ تكون البيانات اأو التفا�صيل املتعلقة باملكتتب الفرد قد تغريت منذ اآخر اكتتاب �صارك فيه.

وتعدياًل على ما ورد يف ن�صرة الإ�صدار يف الق�صم رقم 12-2 »�شروط و�أحكام �الكتتاب – تقدمي ا�صتمارة طلب الكتتاب«، ومن اأجل �صمان 
كفاءة عملية الكتتاب لدى اجلهات امل�صتلمة بالن�صبة جلميع املكتتبني املحتملني، تاأكدت متطلبات التوكيل على النحو التايل:

يقت�صر التوكيل بني اأفراد الأ�صرة الواحدة من الدرجة الأولى فقط )الأولد والأبوين(. ويجب اأن يتم دفع قيمة الكتتاب من ح�صاب املكتتب 
الوكالة  تكون  اأن  اإلى ذلك، يجب  اإ�صافة  املكتتب.  نيابة عن  بالتوقيع  قام  الذي  ال�صخ�س  ا�صم  واأن يذكر  امل�صتلمة،  الرئي�صي لدى اجلهة 
�صارية املفعول واأن تن�س �صراحة على حق الوكيل يف الكتتاب با�صم املوكل.  ويجب اأي�صًا اأن تكون الوكالة �صادرة عن كتابة العدل بالن�صبة 
اململكة  املقيمني خارج  ال�صعوديني  الأفراد  للمكتتبني  بالن�صبة  اأما  ال�صعودية،  العربية  اململكة  املقيمني داخل  ال�صعوديني  الأفراد  للمكتتبني 
باأ�صماء  الكتتاب  لل�صخ�س  ويحق  املعنية.  الدولة  ال�صعودية يف  القن�صلية  اأو  ال�صفارة  التوكيل من خالل  توثيق  فيجب  ال�صعودية،  العربية 

الأ�صخا�س امل�صمولني بوليته اأو و�صايته اأو اإعالته �صرعا.

وتعدياًل على ما ورد يف ن�صرة الإ�صدار يف ال�صفحة )ك( من ملخ�س الطرح، ويف الق�صم رقم 12-2 »�شروط و�أحكام �الكتتاب – تقدمي 
ا�صتمارة طلب الكتتاب«، ومن اأجل �صمان كفاءة عملية الكتتاب لدى اجلهات امل�صتلمة بالن�صبة جلميع املكتتبني املحتملني، تاأكدت كيفية 

اإعادة فائ�س الكتتاب، اإن وجد، على النحو التايل:

�صوف يتم اإعادة فائ�س الكتتاب، اإن وجد، حل�صاب املكتتب الرئي�صي لدى اجلهة امل�صتلمة الذي خ�صمت قيمة الكتتاب منه ابتداء، ودون 
اأي عمولت اأو ا�صتقطاعات من مديري الإكتتاب اأو اجلهات امل�صتلمة، ولن ي�صمح رد قيمة فائ�س الكتتاب نقدًا اأو الى ح�صابات طرف ثالث.


