
ن ال یتحمل مصرف البحرین المركزي وال بورصة البحرین أیة مسؤولیة عن دقة واكتمال البیانات والمعلومات الواردة في ھذه الوثیقة، ویتبرآ
 ینشأ بسبب اإلعتماد على كل أو جزء من محتویات ھذه الوثیقة.صراحةً من أیة مسؤولیة مھما كانت عن أیة خسارة أو ضرر كیفما 

 
 نشرة اإلصدار التكمیلیة

 

 
 

 زین البحرین ش. م. ب. (مقفلة)
 50603بالسجل التجاري رقم ومسجلة شركة مساھـمة مقفلة مؤسسة بموجب قوانین مملكة البحرین 

 2014 سبتمبر 30 إلى 2014سبتمبر  2: المعدلة فترة الطرح
 

ھي تكمیلیة ویجب قراءتھا باإلقتران  2014 سبتمبر 16") المؤرخة في  النشرة التكمیلیة" أو "نشرة اإلصدار التكمیلیةالوثیقة التكمیلیة (" ھذه
سھم جدید لزین البحرین  48,000,000") فیما یخص الطرح العام األولي لـ نشرة اإلصدار(" 2014یولیو  20مع نشرة اإلصدار المؤرخة في 

نشرة اإلصدار (" 2014أغسطس  14، وكذلك نشرة اإلصدار التكمیلیة المؤرخة في 2014 سبتمبر 16إلى  2014سبتمبر  2في فترة االكتتاب 
  ")التكمیلیة األولى

 
  ك.ما لم یقتض سیاق النص خالف ذل لھا نفس المعاني عند استخدامھا في ھذه النشرة التكمیلیة في نشرة اإلصدار المعرفةالكلمات والعبارات 

 
إن ب، المعقولة لضمان ھذاعنایة الكل  إتخاذصدر أنھ بعد المُ ویقر المسؤولیة عن المعلومات الواردة في ھذه النشرة التكمیلیة. الُمصدر قبل ی

ؤثر على على أھمیة یوال تغفل أي شيء من المحتمل أن للحقیقة  مطابقةصدر المُ  حسب مبلغ علم ھيیلیة المعلومات الواردة في ھذه النشرة التكم
  .مثل ھذه المعلومات

 
قد تم إعداد ھذه النشرة ة مسؤولیة عن محتوى ھذه الوثیقة. ومصرف البحرین المركزي الذي ال یتحمل أی فيقد تم تسجیل ھذه النشرة التكمیلیة ل

ً التكمیلیة  " من "طرح األوراق المالیةووحدة  2006لعام  64رقم  لمتطلبات قانون مصرف البحرین المركزي الصادر بالمرسوم التشریعي وفقا
مؤرخ من مصرف البحرین المركزي  خطابعلى  صدرلمُ وقد حصل ا. : أسواق المال6المجلد  –مصرف البحرین المركزي الدلیل اإلرشادي ل

الموجودة في ھذه النشرة التكمیلیة المعلومات حیث أن عتراض على توزیع ھذه النشرة التكمیلیة. وإ ى أنھ لیس لدیھینص عل 2014سبتمبر  16 في
، وكذلك نشرة اإلصدار التكمیلیة األولى 2014یولیو  20في  ةالمؤرخ اإلصدار نشرة ، فإنھ یلزم الرجوع إلىصدرلمُ اموقف كامل  عبر عنال ت

  .2014أغسطس  14المؤرخة في 
 

فإن ، أو في نشرة اإلصدار التكمیلیة األولى في نشرة اإلصدار ةواردالنشرة التكمیلیة وأي بیانات في ھذه  اتھناك أي تعارض بین أي بیان إذا كان
  ستكون ھي السائدة.في ھذه النشرة التكمیلیة الواردة البیانات 

 
أو في نشرة اإلصدار التكمیلیة  تغییر في المعلومات الواردة في نشرة اإلصدارھناك أي  لیسفي ھذه النشرة التكمیلیة،  یفصح عنھ فیما عدا ما

 .التكمیلیة األولى، وھو تاریخ صدور نشرة اإلصدار 2014أغسطس  14ولم یستجد أي أمر ھام بخصوص الُمصدر منذ  األولى،
 

 .2014 ینایر 23 صدر فيمجلس إدارة المُ  قرارھذه النشرة التكمیلیة وفق  لقد ُصّرح لصدور
 

 إتخاذ قرارقبل ونشرة اإلصدار التكمیلیة ھذه  األولى التكمیلیة اإلصدار ونشرةاإلصدار قراءة وفھم مضمون كل من نشرة بمقدمو الطلبات نصح یُ 
 .)مقفلةب (.م.في أسھم شركة زین البحرین ش أو عدمھ ستثماراإل بشأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014 سبتمبر 16 ھوھذه  تاریخ تسجیل نشرة اإلكتتاب التكمیلیة
  



 ولیة أعضاء مجلس اإلدارةؤبیان مس
ولیة عن المعلومات المتضمنة في ھذه الوثیقة. المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة ؤإلدارة الواردة أسماؤھم ھنا المسیتحمل أعضاء مجلس ا

ثر على ؤلك، وال تغفل أي شئ من شأنھ أن یالمعقولة لضمان ذمطابقة للحقیقة، حسب مبلغ علم واعتقاد اعضاء مجلس اإلدارة الذین بذلوا العنایة 
 .أھمیة واكتمال ھذه الوثیقة
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 البیانات وخطابات الموافقة الصادرة عن 
 الُمصِدر مستشاري وخبراء

 
للُمصدر ولمصرف البحرین یؤكد الُمصدر بأن جمیع البیانات وخطابات الموافقة المطلوبة بموجب القانون والتنظیمات المنطبقة، والتي قدمت 

المركزي (حسب مقتضى الحال) من قبل مستشاري وخبراء الُمصدر، الذین إستخدمت موادھم في نشرة اإلصدار، فیما یتعلق بإعداد ونشر نشرة 
 اإلصدار، تبقى صالحة على الرغم من صدور ھذه النشرة التكمیلیة.

 
 
 
 

 التعدیالت على نشرة اإلصدار

 لإلكتتاب:الجدول الزمني   1
 ألربعة عشر یوماً تقویمیاً إضافیاً، ونتیجة لذلك تجرى التعدیالت التالیة في نشرة اإلصدار:لقد تم تمدید فترة اإلكتتاب 

 

 على صفحة غالف نشرة اإلصدار، في العنوان تعدل فترة الطرح إلى: 1.1

 2014سبتمبر  30 – 2014سبتمبر  2فترة الطرح: 

 
 اإلصدار، في الفقرة الثالثة تعدل التواریخ كالتالي:على صفحة غالف نشرة  1.2

 ("فترة الطرح"). 2014سبتمبر  30یوم تقویمي شاملة یوم  29وسیظل مفتوحا لمدة  2014سبتمبر  2یبدأ الطرح في 

 
 على صفحة غالف نشرة اإلصدار، في الفقرة الرابعة تعدل التواریخ كالتالي: 1.3

، 14 (أنظر القسم  2014أكتوبر  16النھائي لألسھم ورّد أموال اإلكتتاب، إن وجدت، بحلول یوم وسوف یتم اإلشعار بالتخصیص 
 "شروط وأحكام االكتتاب").

 
 كالتالي: تاریخ التخصیصمن نشرة اإلصدار یعّدل تعریف  2على الصفحة  1.4

 ئي، وھو الیوم الذي یتم فیھ تخصیص األسھم العادیة بشكل نھا2014أكتوبر  9الخمیس، 

 
 كالتالي: توزیع األموال المرجعةتاریخ من نشرة اإلصدار یعّدل تعریف  4على الصفحة  1.5

وھو التاریخ الذي سیدفع فیھ البنك المستلم للشركة، بالدینار البحریني،  إجمالي متحصالت اإلكتتاب، ، 2014أكتوبر  16الخمیس، 
 االكتتاب بأكثر من قیمة الطرح) ویرجع لمقدمي الطلبات أموال اإلكتتاب الفائضة (في حالة

 
 كالتالي: تاریخ إنتھاء فترة اإلكتتابمن نشرة اإلصدار یعّدل تعریف  7على الصفحة  1.6

 ، وھو آخر یوم یتم فیھ إستالم إستمارات طلب اإلكتتاب وفقاً  لإلكتتاب العام األولي من قبل بنك اإلستالم2014سبتمبر  30 ،الثالثاء

 

 كالتالي: تاریخ إنتھاء فترة اإلكتتابمن نشرة اإلصدار یعّدل وصف  11على الصفحة  1.7

 2014سبتمبر  30الثالثاء، 

 "بنك اإلستالم") 14.4 (عنـد وقـف ساعـات عمـل المصـارف. ساعـات عمـل المصـارف بالنسبـة لكـل فـرع معتمـد  مبینة فـي القسـم 

 
 :كالتالي تاریخ التخصیصیعّدل وصف من نشرة اإلصدار  11على الصفحة  1.8

 2014أكتوبر  9الخمیس، 
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 :كالتالي تاریخ توزیع األموال المرجعةمن نشرة اإلصدار یعّدل وصف  11على الصفحة  1.9

 2014أكتوبر  16الخمیس، 

 
 یستبدل الجدول الزمني المتوقع للطرح بالتالي:من نشرة اإلصدار،  15على الصفحة  1.10

 2014سبتمبر  2الثالثاء 
 ابفتـرة اإلكتت 2014سبتمبر  30إلى الثالثاء 

 ابرة اإلكتتتاریـخ بـدء فت 2014سبتمبر  2الثالثاء 

 بااء فتـرة اإلكتتتاریـخ إنتھ 2014سبتمبر  30الثالثاء 

التخصیص (خالل یومي  تاریخ اإلعالن عن نتائج اإلكتتاب وأسس 2014أكتوبر  2الخمیس 
 )رة اإلكتتاباء فتإنتھخ عمل من تاری

 صتاریـخ التخصی (لمصادفة عطلة عید األضحى) 2014أكتوبر  9الخمیس 

 ع األموال المرجعةتاریـخ توزی 2014أكتوبر  16الخمیس 

 ة الغیر عادیةالجمعیـة العمومی 2014أكتوبر  30في تاریخ ال یتجاوز 

 داول دء بالتخ البتاری سیتم اإلعالن عنھ من قبل بورصة البحرین
 
 

 إلى التالي: 14.3، تعدل الفقرة األولى في القسم من نشرة اإلصدار111على الصفحة  1.11
وتغلـق عنـد وقـف ساعـات عمـل المصـارف  2014سبتمبر  2تبـدأ فتـرة اإلكتتـاب عنـد بـدء ساعـات عمـل المصـارف العادیـة فـي 

 أدناه. 14.4 . ساعات العمل لكل فرع معتمد مبینة في القسم 2014سبتمبر  30العادیـة فـي 
 

 من نشرة اإلصدار، تعدل تواریخ اإلكتتاب إلى التالي:124على الصفحة  1.12
 16/10/2014تاریخ توزیع األموال المرجعة:  – 30/9/2014تاریخ غلق اإلكتتاب:  – 2/9/2014تاریخ فتح اإلكتتاب: 

 
 إلى التالي: 3من نشرة اإلصدار، تعدل الفقرة في النقطة  125لصفحة على ا 1.13

من نشرة اإلصدار) خالل فترة  14.4 كما ھو مبین في القسم(یمكن لمقدمي الطلبات التقدم بطلباتھم في الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم 
، وذلك في ساعات العمل  2014سبتمبر  30الثالثاء  وتنتھي یوم 2014سبتمبر  2الطرح. سوف تبدأ فترة اإلكتتاب في یوم الثالثاء 

 من نشرة اإلصدار. 14.4المحددة لكل فرع معتمد، والمبینة في القسم 
 

 أیة وثائق تحتوي على معلومات مستخرجة من نشرة اإلصدار یجب أن تقرأ وتفسر وفقاً لھذا.
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	1  الجدول الزمني للإكتتاب:

