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البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  �أس المال 44,780,000,000 ��ال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الض��بي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلش�اف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتا��خ 20/4/1373هـ (الموافق 26/12/1953م)   |  المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي ط��ق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |

 www.alahli.com  |  920001000  |  13519 – 6676 رقم الوحدة 778  |  ال��اض
عندما �رد ذكر اسم “البنك األهلي التجاري” أو “األهلي” أو “البنك” فتكون اإلشارة إلى “البنك األهلي السعودي”
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ملحق
ADDENDUM

This is an addendum to: هذا الملحق ملحقًا للمستند التالي:د

Dated
 (insert date of Principal Document)

 Authorised Signatory

Name of legal entity and commercial registration number/ 
licence number (if applicable) 

Signed for and on behalf of The Saudi National Bank 

اسم المنشأة ورقم السجل التجاري أو الترخيص -إن وجدـ

نيابة عن البنك األهلي السعودي

الشخص المفوض

 insert name and reference (if applicable) of principal document in
English the “Principal Document”k

 I, the undersigned acknowledge, agree and confirm that the
 contracting party with whom I concluded the Principal Document
 is the Saudi National Bank and that any and all references in the
 Principal Document to details, definitions and abbreviations, of
 the National Commercial Bank (including - without limitation - its
 name, address and paid-up capital) are hereby replaced with the
applicable details of the Saudi National Bank, being: k

 Name: The Saudi National Bank
 National Address: Head Office The Saudi National

التا��خ

Date التا��خ

(إد�اج تا��خ المستند الرئيسي)

أقر أنا الموقع أدناه وأوافق على أن الطرف المتعاقد معي في المستند 
الرئيسي هو البنك األهلي السعودي، كما أن جميع التفاصيل والتع��فات 

واإلشا�ات واالختصا�ات الواردة في المستند الرئيسي والخاصة بالبنك 
األهلي التجاري (بما في ذلك -على س�يل ال الحصر- اسمه وعنوانه و�أي 

ماله المدفوع ُتستبدل -بموجب هذا الملحق- بتفاصيل البنك األهلي 
السعودي اآلتية: ا

االسم: البنك األهلي السعودي
العنوان الوطني: المبنى الرئيسي ب�ج البنك األهلي السعودي

(إد�اج اسم ومرجع المستند الرئيسي -إن وجدـ باللغة العر�ية)، ويشار إليه/إليها بـ 
”المستند الرئيسي“

 Paid-up capital:  SAR 44,780,000,000
Noting that the following information will not change

 Commercial registration number: 4030001588
 Tax registration number: 300002471110003
 Licence details: Licensed pursuant to Royal Decree No. 3737
 issued on 20/4/1373H (corresponding to
 (26/12/1953G

 This Addendum forms an integral part of the Principal Document
 .and supplemental to it and its provisions

�أس المال المدفوع:  44,780,000,000 ��ال سعودي 
علمًا بأن المعلومات اآلتية ستبقى دون أي تغ�ير: 

رقم السجل التجاري: 4030001588 
رقم السجل الض��بي: 300002471110003 

تفاصيل الترخيص البنكي: مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 
الصادر بتا��خ 20/4/1373H الموافق 26/12/1953

يعد هذا الملحق جزءًا ال يتج�أ من المستند الرئيسي ومكمًال له وألحكامه. 

 Bank Tower, King Abdullah
 Financial District, King Fahd Rd.,
 3208- Al Aqeeq District, Unit
 .No.778, Riyadh 13519- 6676

مركز الملك عبداهلل المالي
ط��ق الملك فهد

3208 -حي العقيق، رقم الوحدة 
.778, ال��اض 13519 -6676. 

Signature  توقيع
ID Number
Name االسم

رقم الهوية
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