
هذه الن�صرة هي ن�صرة اإ�صدار تكميلية يجب اأن تقراأ مع ن�صرة الإ�صدار الم�ؤرخة في 28 جمادي الثاني 

1434هـ )الم�افق 8 ماي� 2013م( وال�صادرة عن �صركة المجم�عة الأمريكية الدولية والبنك العربي 

ال�طني للتاأمين التعاوني )�صركة م�صاهمة تحت التاأ�صي�ص( بخ�ص��ص طرح 5,250,000 خم�صة ماليين 

ومائتان وخم�ص�ن األف �صهم عادي ُتمثل 30% من راأ�ص مال �صركة المجم�عة الأمريكية الدولية والبنك 

العربي ال�طني للتاأمين التعاوني وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام ب�صعر )10( ع�صرة ريالت 

�صع�دية لل�صهم ال�احد.

شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

نشرة اإلصدار التكميلية

الجهات 
المستلمة

المستشار المالي 
ومدير االكتتاب

ومتعهد التغطية

�إ�شعار هام:

ال�صع�دية  العربية  بالمملكة  المالية  ال�ص�ق  هيئة  عن  ال�صادرة  والإدراج  الت�صجيل  ق�اعد  متطلبات  بح�صب  مقدمة  معل�مات  على  التكميلية  الن�صرة  هذه  تحت�ي 

)والم�صار اليها بـ»الهيئة«(. ويتحمل اأع�صاء مجل�ص الإدارة المقترحين الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )2( من هذه الن�صرة التكميلية مجتمعين ومنفردين كامل 

الم�ص�ؤولية عن دقة المعل�مات ال�اردة في ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه, وي�ؤكدون بح�صب علمهم واعتقادهم, بعد اإجراء جميع الدرا�صات الممكنة واإلى الحد المعق�ل, 

اأنه ل ت�جد اأي وقائع اأخرى يمكن اأن ي�ؤدي عدم ت�صمينها في هذه الن�صرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�صللة. ول تتحمل الهيئة و�صركة ال�ص�ق المالية ال�صع�دية 

)تداول(, اأي م�ص�ؤولية عن محت�يات هذه الن�صرة, ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها, وتخليان نف�صيهما �صراحة من اأي م�ص�ؤولية مهما كانت عن اأي 

خ�صارة تنتج عما ورد في هذه الن�صرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

�شدرت ن�رشة �لإ�شد�ر �لتكميلية هذه بتاريخ 1434/7/15هـ )�ملو�فق 2013/5/25م(
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1- الشركة

م�صاهمة  �صركة  »ال�صركة«( هي  بـ  التكميلية  الن�صرة  في هذه  اإليها  )وي�صار  التعاوني  للتاأمين  ال�طني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  المجم�عة  �صركة 

الم�افق  1431/04/13هـ  بتاريخ  ال�صادر   )119( رقم  ال�زراء  مجل�ص  قرار  بم�جب  بتاأ�صي�صها  الترخي�ص  على  الم�افقة  تمت  التاأ�صي�ص  تحت  �صع�دية 

2010/03/29م والمر�ص�م الملكي رقم )م/22( ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الم�افق 2010/03/31م والم�ثق عقد تاأ�صي�صها المعدل لدى كاتب 

العدل في الريا�ص  ب�صحيفة رقم 64 عدد 815 من المجلد 28 تاريخ 1434/01/14هـ )الم�افق  2012/11/28م(, ويقع المركز الرئي�صي لل�صركة بمدينة 

الريا�ص في المملكة. 

2- فترة االكتتاب

من ي�م الثنين 1434/7/17هـ )الم�افق 2013/5/27م( الى ي�م الحد 1434/7/23هـ )الم�افق 2013/6/2م(.

3- مالحظة هامة

اإلى  اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )2( باأن ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه )»ن�صرة الإ�صدار التكميلية«( قدمت  اأع�صاء مجل�ص الإدارة المقترحين الذين تظهر  يقر 

الهيئة و�صدرت  بتاريخ 1434/7/15هـ )الم�افق 2013/5/25م( وهي مكملة لن�صرة الإ�صدار الم�ؤرخة في 28 جمادي الثاني 1434هـ )الم�افق 8 ماي� 

2013م( ال�صادرة عن ال�صركة.

يجب قراءة ن�صرة الإ�صدار التكميلية الى جانب ن�صرة الإ�صدار ويتعين على كل من يقراأ هذه الن�صرة الح�ص�ل على ا�صت�صارة مهنية محايدة وم�صتقلة حيث تم 

اإعداد هذه الن�صرة دون الأخذ في الح�صبان اأهداف الم�صتثمر الفردية وال��صع المالي له.

�صيك�ن للم�صطلحات الم�صتخدمة في ن�صرة الإ�صدار التكميلية نف�ص المعاني المحددة لها في ن�صرة الإ�صدار. 

يمنع منعًا باتًا ت�زيع ن�صرة الإ�صدار التكميلية وبيع ال�صهم المطروحة لالكتتاب لأي �صخ�ص غير الم�صتثمرين المذك�ر و�صفهم في ن�صرة الإ�صدار اأو في اأي 

بلد اآخر �ص�ى المملكة العربية ال�صع�دية. وتلفت ال�صركة والم�صاهم�ن الم�ؤ�ص�ص�ن والم�صت�صار المالي عناية م�صتلمي ن�صرة الإ�صدار التكميلية هذه الى �صرورة 

التعرف على جميع هذه القي�د ومراعاة التقيد بها.

4- سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية
 

ت�صترط الهيئة على ال�صركة الم�صدرة ان تقدم اليها ن�صرة اإ�صدار تكميلية اإذا علمت ال�صركة الم�صدرة في اأي وقت من تاريخ ن�صر ن�صرة الإ�صدار وقبل الإدراج 

باأي من الآتي:

1. وج�د تغيير مهم في اأم�ر ج�هرية واردة في ن�صرة الإ�صدار, اأو اأي م�صتند مطل�ب بم�جب ق�اعد الت�صجيل والإدراج.

2. ظه�ر اأي م�صائل مهمة كان يجب ت�صمينها في ن�صرة الإ�صدار.

وقد علمت ال�صركة بمعل�مات جديدة  ن�صاأت بعد تاريخ م�افقة الهيئة على ن�صرة الإ�صدار وترى ال�صركة في راأيها اأنها تحدث تغييراً مهمًا في اأم�ر ج�هرية 

وردت في ن�صرة الإ�صدار. ويقر كل من ال�صركة واأع�صاء مجل�ص الإدارة المقترحين الذين تظهر اأ�صماوؤهم على ال�صفحة )2( بعدم وج�د تغيير مهم في اأم�ر 

ج�هرية اأو م�صائل اإ�صافية مهمة غير التي اأُف�صح عنها في ن�صرة الإ�صدار التكميلية.

5- المعلومات الجديدة

مجلس إدارة الشركة

بتاريخ 1434/07/11هـ  )الم�افق 2013/5/21م( اأفيدت ال�صركة ر�صميًا بم�جب خطاب رقم 341000085538 �صادر بتاريخ 1434/07/10هـ 

طا�صجيان  ن�بار  كارل  تر�صيح  على  النقد  م�ؤ�ص�صة  ممانعة  عدم  عن  النقد«(,  )»م�ؤ�ص�صة  ال�صع�دي  العربي  النقد  م�ؤ�ص�صة  من   )/2013/5/20 )الم�افق 

لع�ص�ية مجل�ص ادارة ال�صركة المقترح بدل من ال�صيد/ محمد عثمان ال�صرباتي بالإ�صافة الى تر�صيحه ل�صغل من�صب الع�ص� المنتدب لل�صركة مكان ال�صيد 

ي�ئيل ذيب حم�صي الذي �صي�صتمر في ع�ص�ية المجل�ص. 
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بناًء عليه �صيتاألف مجل�ص اإدارة ال�صركة من الأع�صاء المر�صحين التالية اأ�صمائهم:

جهة �لتمثيل�جلن�شية�ل�شن�ملن�شب�لإ�شم
�مللكية 

�لمبا�شرة

�مللكية غري

�لمبا�شرة
م�شتقل/تنفيذي

رمزي كنعان �أبو خ�شر�1
رئي�ص مجل�ص 

الإدارة

م�صتقل/غير تنفيذيل ي�جدل ي�جدالجمه�ر�صع�دي47

لما خالد �لحاج �بر�هيم2
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

�صع�دية40

اأميريكان ليف 

اإن�ص�رن�ص ك�مباني

لي�جدلي�جد

غير م�صتقل/غير 

تنفيذي

خوليو جار�شيا فياللون3
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

اإ�صباني50

اأميريكان ليف 

اإن�ص�رن�ص ك�مباني

لي�جدلي�جد

غير م�صتقل/غير 

تنفيذي

يوئيل ذيب حم�شي4
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

لبناني54

اأميريكان ليف 

اإن�ص�رن�ص ك�مباني

ل ي�جدل ي�جد

غير م�صتقل/ غير 

تنفيذي

لبناني38الع�ص� المنتدبكارل نوبار طا�شجيان5

اأميريكان ليف 

اإن�ص�رن�ص ك�مباني

غير م�صتقل/ تنفيذيل ي�جدل ي�جد

روبير مارون عيد6
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

ل ي�جدل ي�جدالبنك العربي ال�طنيلبناني59

غير م�صتقل/غير 

تنفيذي

عبد�هلل علي �لخليفه7
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

ل ي�جدل ي�جدالبنك العربي ال�طني�صع�دي50

غير م�صتقل/غير 

تنفيذي

8
كري�شتو�س نيكول�س 

�د�مانتيادي�س

ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

ي�ناني43

�صارتي�ص ميم�صا 

ه�لدينجز

ل ي�جدل ي�جد

غير م�صتقل/غير 

تنفيذي

�شليمان �شعود �ل�شياري9
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

م�صتقل/غير تنفيذيل ي�جدل ي�جدالجمه�ر�صع�دي62

عبد�لمح�شن �بر�هيم �لطوق10
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

م�صتقل/غير تنفيذيل ي�جدل ي�جدالجمه�ر�صع�دي39

خالد حمد �ليحيى11
ع�ص� مجل�ص 

الإدارة

م�صتقل/غير تنفيذيل ي�جدل ي�جدالجمه�ر�صع�دي54

الم�صدر: ال�صركة

اأ�صمائهم اأعاله عند انعقاد الجمعية التاأ�صي�صية لل�صركة كما و�صيتم انتخاب رئي�صًا للمجل�ص من بين الأع�صاء الأحد ع�صر المنتخبين في  اأع�صاء مجل�ص الإدارة المقترحين المذك�ر  �صيتم الت�ص�يت على 
*

الجمعية العامة التاأ�صي�صية عند اول اجتماع للمجل�ص.

لمحة عن مؤهالت عضو مجلس اإلدارة المرشح الجديد

�لع�شو �لمنتدب كارل نوبار طا�شجيان 

�لجن�شية: لبناني

�لعمر: 38

المتحدة  العربية  الإمارات  العربي في  الخليج  لمنطقة  البنكي  التاأمين  ن�بار طا�صجيان منذ عام 2008م من�صب مدير  ي�صغل كارل  �لعملية:  �لخبر�ت 

األيك� في عام 2000م و�صغل من�صب مدير التاأمين البنكي لمنطقة الخليج  األيك�. وقد ان�صم ل�صركة  ومملكة البحرين وقطر والك�يت وعمان, في �صركة 

الفترة  اآ�صيا خالل  واإفريقيا وجن�ب  الأو�صط  ال�صرق  البنكي في منطقة  للتاأمين  الأعمال  الفترة 2005م -2008م, ومن�صب مدير تط�ير  العربي خالل 

2004م -2005م, ومن�صب معاون في مجال الإدارة  لمنطقة ال�صرق الأو�صط وافريقيا وجن�ب اآ�صيا خالل الفترة 2002م -2004م, ومن�صب  معاون في 

مجال الإدارة في ال�ليات المتحدة خالل الفترة 2000م -2002م. و�صغل من�صب المتدرب في مجال الإدارة في �صركة اإيه اآي جي في ال�ليات المتحدة 

خالل العام 2009 ومن�صب م�صاعد مدير الت�ص�يق في �صركة غ�لبنك ترايدينغ في لبنان.

�لموؤهالت �لعلمية: ح�صل كارل ن�بار طا�صجيان على درجة البكال�ري��ص في اإدارة الأعمال عام 1997م من الجامعة الأمريكية في بيروت – لبنان, 

وعلى درجة الماج�صتير في اإدارة الأعمال في عام 2000م من جامعة ثاندربيرد لالإدارة العامة في اأريزونا- ال�ليات المتحدة وعلى الزمالة في عل�م 

التاأمين من معهد اإدارة التاأمين على الحياة في ال�ليات المتحدة في عام 2003م.

لجنة المكافآت والترشيحات

بناًء على التغيير المذك�ر اأعاله �صتتاألف لجنة المكافاآت والتر�صيحات من الأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم, و�صيتم تعيين رئي�ص للجنة في اأول اجتماع لها:

�جلهة �ملمثلة�ملن�شب�لإ�شم

البنك العربي ال�طنيع�ص� لجنة التر�صيحات والمكافاآتعبد�هلل علي �لخليفة

اأميريكان ليف اإن�ص�رن�ص ك�مبانيع�ص� لجنة التر�صيحات والمكافاآتيوئيل ذيب حم�شي

�صارتي�ص ميم�صا ه�لدينجزع�ص� لجنة التر�صيحات والمكافاآتكري�شتو�س نيكول�س �د�مانتيادي�س

الم�صدر: ال�صركة
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