


 
 

 72/3/2017التاريخ:            

 المحترمين                                        التعاوني السادة / أعضاء الجمعية العامة لشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس اإلدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب  سابقاً( 96المادة ) ( من نظام الشركات 71 بناء على متطلبات المادة )

 الشركة، يود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

رئيس / عضو 
 مجلس اإلدارة

إسم الشركة / الطرف 
 المتعامل معه

 طبيعة المعاملة
 13مبلغ المعاملة خالل السنة المنتهية في 

 1036ديسمبر 
 1036ديسمبر  13الرصيد كما في 

 خوليو جارسيا
 

وير أمريكان اليف ديال
 أنشورنس كومباني

 اتفاقية إعادة التأمين االختياري

 لاير 796669922 تامين اعادة اقساط 

 سعودي

 سعودي لاير 5769626 تأمين إعادة عمولة 

 المطالبات من التأمين معيدي حصة 
 لاير سعودي 793369339  المدفوعة

 

 لاير سعودي 6579227

 يوئيل حمصي
 

اتفاقية إعادة تأمين الحوادث  لما الحاج إبراهيم
 والصحة

  لاير سعودي 7379977اقساط اعادة تامين 

  لاير سعودي 759626إعادة تأمين عمولة 
 طاشجيان كارل

 خوليو جارسيا

شركة أميركان اليف 
 إنشورنس كومباني

إتفاقية نقل محفظة تأمين الحماية 
 واالدخار

  :7592669272قيمة أقساط إعادة التأمين 

 لاير سعودي

  لاير  799539772عمولة إعادة تأمين

 سعودي

  حصة معيدي التأمين من المطالبات
 لاير سعودي 7299969272المدفوعة  

 لاير سعودي 797569356

 يوئيل حمصي

 لما الحاج إبراهيم

 كارل طاشجيان

 خوليو جارسيا

 رتاو شركة متروبوليتان
 للتأمين اليف

 إتفاقية إعادة تأمين الكوارث

  :لاير  559376قيمة أقساط إعادة التأمين

 سعودي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

- 

 يوئيل حمصي

 لما الحاج إبراهيم

 كارل طاشجيان

 آصف إقبال
 األمريكية المجموعة

 هوم أميركان- الدولية
 إتفاقيات إعادة التأمين

  لاير  7697669366اقساط اعادة تامين

 سعودي 

 لاير سعودي 992969797



 
 

 نيو كومباني، أشورانس
 أنشورنس هامبشاير
 وناشيونال كومباني

 أنشورنس فاير يونيون
 بيتسبيرغ أوف كومباني

  لاير  399959962عمولة إعادة تأمين

 سعودي

  حصة معيدي التأمين من المطالبات
 لاير سعودي 9629257المدفوعة  

 

 خوليو جارسيا

شركة اميركان اليف 
 انشورنس كومباني

 اتفاقية الخدمات الفنية

  قيمة مصروفات عمومية و إدارية مدفوعة
لاير  3229222نيابة عن الشركة بقيمة 

 سعودي

  قيمة اتعاب ادارية مقابل مصروفات
عمومية و ادارية نتيجة نقل المحفظة بقيمة 

 لاير سعودي 796229637
 

 لاير سعودي 792569627

 يوئيل حمصي

 لما الحاج إبراهيم

 كارل طاشجيان

 إقبالآصف 
 األمريكية المجموعة

 الدولية
 اتفاقيتي الخدمات الفنية

 799769237 لاير سعودي   6529966

 
 

 روبير عيد

 
 
 
 
 
 

 البنك العربي الوطني

وثائق تأمين مباعة عن طريق وكالة 
 البنك العربي الوطني

  لاير سعودي 7796369973أقساط تأمين 

  لاير سعودي   799559677عموالت 

  لاير سعودي6279257أقساط مستحقة 

  لاير سعودي 659662عموالت مستحقة 

 لاير سعودي 395239656  الضمانات المالية

 لاير سعودي 6392979622  الودائع ألجل

 نزار التويجري

 لاير سعودي 369666 لاير سعودي 792239256 عمولة خاصة من الودائع ألجل

 لاير سعودي. 7292229222  صكوك البنك العربي الوطني

عمولة خاصة على االستثمارات 
 المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 لاير سعودي 629266 لاير سعودي 3269227

 

م وفق المراجعة أن التعامل قد تين بعد بأن المجلس اتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة وتأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعاله في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبود اإلفادة وأ

 السياسات واإلجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك.

 للمحاسبين القانونيين.ية وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصادرة من الهيئة السعود

 .امالتويقترح المجلس على جميتعكم الموقرة الموافقة على تلك المع

 

  رمزي أبوخضرامعالي األستاذ /
 رئيس مجلس اإلدارة


