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  ة ـــــاملقدم

  

العراقية العامة  للسنة  التأمينمع البيانات المتعلقة بشركــــة اعادة  يسرنا تقديم التقرير السنوي

  . ٣١/١٢/٢٠١٤الماليةالمنتهية في 

ا برغم  من عمره) ا عامخمسة وخمسون ) (  ٥٥(ايجابية بعد مضي   ة تحقيق نتائجواصلت الشرك

ناهيك عن ظروف التضخم  التأمينادة وإع التأمينصناعة  والزالت تواجهالتحديات التي واجهت 

والركود االقتصادي والتقلبات الحادة في اسعار العمالت مع ما يالزم ذلك من حدوث كوارث تصيب 

المباشر العاملة في السوق الدولية الى التعامل  التأمينانحاء العالم هي العوامل التي تدعو شركات 

  .لدعم هذه الشركات  التأمينة مع شركة اعاد

بلغت  في حين)خمسة عشر مليار دينار عراقي)(دينار عراقي١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠(ال الشركة مبلغ رأس

ستة وعشرون مليار ومائتان واثنان واربعون )(دينار عراقي ٢٦٢٤٢٣٩٠٠٠٠(الفنية االحتياطيات 

االستثماري بتنوع محافظه مع يضاف الى ذلك الجانب  )ثالثمائة وتسعون الف دينار عراقيمليون و

ثالثة وعشرون مليار واربعمائة وثمانية )( ارعراقيدين ٢٣٤٨٨٠٠٠٠٠٠(اط بلغت اقستحقيق 

عمل الشركة  دليل على تطور هي اال ان كل هذه المؤشرات االيجابية ما) . وثمانون مليون دينار عراقي

  .الى االهداف المطلوبة  العاملين وصوًال الناجم عن تناغم خبرات السياسة االكتتابية العقالنية وجهود

تتطلع الشركة مستقبال الى امكانية تحقيق نتائج افضل على المستوى الفني واالستثماري مع السعي 

من خالل تنمية مهارات وقابليات ومعارف وسلوكيات وانماط العاملين في هذه الشركة  لكسب الثقة

  .بفضل ادارتها الجديدة 

سرنا سلفًا أن يتقدم مجلس ادارة الشركة ومديرها العام وكوادرها ببالغ الشكر أخيرا وليس أخرا ي

والتقدير لمعالي وزير المالية االستاذ هوشيار زيباري ووكيل الوزارة الدكتور فاضل نبي عثمان 

بصورة عامة والى هذه  التأمينيد الدعم واالسناد الدائمين الى قطاع  المحترمين اللذين مدا ويمدان

  .ركة بصورة خاصة الش

      من اهللا العلي القدير نستمد تمام العون والتوفيق 

  

  طارق سرحان حمسن الساعدي

  رئيس جملــس االدارة                                                                  

  املدير العام               
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  اهليكل التنظيمي
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  -: نبذة عن تاريخ الشركة

صدر عقد التأسيس ٢٥/٤/١٩٦٠وفي ١٩٦٠لسنة ٢١تأسست الشركة بموجب القانون رقم 

وال توجد للشركة فروع او مكاتب ١/١/١٩٦١والنظام الداخلي للشركة وباشرت أعمالها في 

لسنة ٢٢داخل العراق او خارجه في الوقت الحاضرونظرا لصدور قانون الشركات العامة رقم 

بما ينسجم والقانون المذكور بموجب شهادة التأسيس  تم تكييف اوضاع الشركة ١٩٩٧

  . ٢٨/٢/١٩٩٨الصادرة من مسجل الشركات بتاريخ 
  

  -:طبيعة عمل الشركة

العراقية العامة واحدة من ثالث شركات حكومية عامة تابعة لوزارة  التأمينتعتبر شركة اعادة 

الوارد والصادر  التأمينالمالية وهي وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا متخصصة بأعمال اعادة 

اقساط مسندة من هذه الشركات المحلية العامة والخاصة مقابل غطاء تأميني من قبل (

  .)االعادة

  

  أهـداف الشـركة 

  )الفنية( اهداف الشركة اإلستراتيجية -:أوًال 

ان استراتيجية الشركة تتلخص في المساهمة في التنمية االقتصادية عن طريق خلق سوق  - ١

لتوفير طاقة استيعابية لقبول االخطار وتقديم معلومات وافية لمعيدي  التأمينوطنية إلعادة 

 .عن االخطار المغطاة من الشركة التأمين

 

قديم التسهيالت الالزمة لها المحلية وت التأمينية لشركات التأمينتعضيد وسائل التغطية  - ٢

 ،التأمينتعويضات عن خسائر تتعرض لها هذه الشركات في فروع (في حال حدوث مطالبات 

كما ان  )الهندسي ،الحريق  ،المسؤولية المدنية ، االرهاب لألشخاص  ،الحوادث ،السيارات

اعمالها كمعيد للتأمين في حال الدفع عن الخسائر  بينالشركة تهدف الى تحقيق التوازن 

 .وبين المحافظة على اموالها من جهة اخرى

  

 التأمينتهدف الشركة الى تقليل الجانب السلبي في ميزان المدفوعات العراقي في باب  - ٣

ودفعه باالتجاه االيجابي حيث تقوم باالحتفاظ بالغالبية العظمى من االعمال  التأمينوإعادة 
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تي تأتيها من داخل العراق مما يؤدي الى تقليل ما يخرج من االقساط الى خارج العراق اال ال

بالقدر الذي تفرضه ضرورة توزيع الخطر دوليا وهذا يتطلب العودة الى تعديل قانون تنظيم 

المحلية بأعادة اعمالها  التأمينلذي أتاح لشركات ا ٢٠٠٥لسنة ) ١٠(المرقم  التأميناعمال 

  .في الخارج وهذا يؤدي الى تسرب العملة الى الخارج التأمينات لدى شرك

  

ــة     -٤ ــواق الدولي ــع االس ــدة م ــات الوطي ــاء العالق ــدولي وبن ــدان ال ــي المي ــع ف ــوفير  ،التوس وت

المستلزمات المادية والمالية والمعنوية ومتابعتهـا ولتحقيـق هـذا الهـدف يحتـاج الـى  تبـادل        

ــة المتعلقــة بأســاليب العمــل فــي    ــأمينالمعلومــات الفني ــأمينوإعــادة  الت ــة  الت ومتابعــة كاف

المســتجدات التــي تخــص شــروط ونصــوص االتفاقيــة النافــذة وتجديــدها وإعــادة النظــر فــي 

وتحديــد وســائل تحســينها ومعالجــة االمــور الفنيــة الخاصــة  )ســنوي(ري نصوصــها بشــكل دو

  . باالتفاقيات

  

الحفاظ على المستوى العام للخبرات الفنية التي استطاعت الشـركة وعلـى مـدى السـنوات      - ٥

الطوال من بناءها وتمتين التواصل بين االجيال التـي سـاهمت فـي بنـاء تـاريخ الشـركة وبنـاء        

ية الذي يفضي الى تواصـل ظهـور الخبـرات التـي     التأمينالكوادر القادرة على استيعاب المعرفة 

 .تل مواقع قيادية في مختلف االسواق العربية  استطاعت ان تح

  

ات الجديــدة مــن خــالل نســبة التأمينــالمحليــة للقيــام ب التــأمينبنــاء الثقــة لــدى شــركات  - ٦

حتفاظات عالية تتحملها شـركتنا لحـين تمكـن الشـركات الجديـدة بتحسـين احتفاظاتهـا فـي         إ

 .الفترات الالحقة

  

لزامية واإلسـناد لإلعـادة بنسـب    االتفاقيات اإل تعزيز الدور الرقابي للشركة من خالل تفعيل - ٧

المحليـة حيـث ان االتفاقيـات االلزاميـة      التأمينمعقولة من كافة االعمال التي تكتتبها شركات 

المحلية بتفاصيلها المختلفـة   التأمينستساعد على متابعة كافة الوثائق التي تصدرها شركات 

خبرة والمشورة الضرورية في تحسـين اعمـال   والتعويضات المتحققة ليتسنى للشركة تقديم ال

واالســتفادة مــن االحصــائيات والمعلومــات الفنيــة عــن الســوق التــي تمكــن  التــأمينشــركات 

الشركات من الحصول على معلومات دقيقة عن االخطار ونسب الخسائر وتقديمها بشكل فنـي  

 .العراقية التأمينسليم لتعطي فكرة صحيحة عن حجم ونوعية سوق 
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  -:االهداف االستثمارية -:ثانياً

  

ان استراتيجية الشركة تتضمن تكوين مؤسسة استثمارية متطورة عن طريق توجيه  - ١

احتياطياتها واموالها المتاحة لالستثمار بأفضل الطرق وضمن سياسة استثمارية تتوخى 

وفرة لدى تحقيق معدالت العائد المناسب وادراك درجة المخاطر وسرعة السيولةالمالية المت

الشركة حيث ان بناء قاعدة مالية رصينة وما يتصل بها من مالءة مالية جيدة تعكس الثقة 

وتعكس ايضا سياسة الشركة ،الكاملة بأسم الشركة على المستويين الدولي والمحلي 

الداخلية في ابراز التحسن المالي لمكانة الشركة وللعاملين فيها وفي رقي الوسط الوظيفي 

  . س فيه اعمال الشركةالذي تمار

  

تحقيق  فيتتطلع الشركة نحو زيادة حصتها في السوق المحلية من خالل االستمرار  - ٢

زيادات متتابعة في رأس مال الشركة حتى تستطيع الشركة تنظيم نفسها للدخول بقوة في 

مفاوضاتها عند تجديد االتفاقيات والتصرف كمنافس قوي وواثق وخلق قناعة لدى المعيدين 

  .بأنهم يتعاملون مع شركة محترفة وسوق وطنية عراقية تمتلك االمكانيات الجيدة

ماليين دينار وكان المدفوع منه )٥(اعمالها برأسمال اسمي قدره  حيث ان الشركة بدأت

بمقدار )٢٠٠٨(مليون دينار واصبح رأسمالها االسمي والمدفوع بالكامل اعتبارا من )١,٢٥٠(

مليار دينار وفي عام  )٣,٢٠٠(أصبح رأسمالها االسمي ٢٠١٠مليار دينار وعام )٢,٤٠٠(

خمسة عشر مليار دينار في حين ) ١٥( ليصبحركة تمت الموافقة على زيادة رأسمال الش٢٠١٤

مليار دينار واالحتياطيات الرأسمالية االخرى ) ٢٦,٢٤٢(  ٢٠١٤بلغت االحتياطيات الفنية لعام 

مليار دينار وقد )٤٤,٧٥٠(مليار دينار وبذلك فأن مجموع اموالها واحتياطياتها بلغ ) ٣,٥٠٨(

دينار تم توزيعها على المحافظ المتنوعة بما  مليار)٤٠,٤٩٠( بلغت االموال المستثمرة منها

ك العقارات وتأجيرها وتأسيس الشركات داخل وخارج العراق أو فيها االقراض العقاري وتمّل

  .المساهمة في تأسيسها
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  ٢٠١٤ االنجازات والنشاطات التي حققتها الشركة عام

  -) :التأميناعمال اعادة (الجانب الفني : اوال

والبالغـة   ٢٠١٤زيادة في االقساط الـواردة عـن االقسـاط المخططـة لعـام      حققت الشركة  - ١

عشرون مليـار وسـبعة وسـتون مليـون دينـار وتـم تنفيـذ الخطـة         (دينار ٢٠٠٦٧٠٠٠٠٠٠

وقـد بلغـت االقسـاط االجماليـة الـواردة للشـركة ومـن جميـع          %١١٧,٠٥بنسبة مقـدارها  

 دينـار  ٢٣٤٨٨٤١٢٣٩٣غـا قـدره   المصادر المحلية واالجنبية من داخل وخـارج العـراق مبل  

ثالثــة وعشــرون مليــار واربعمائــة وثمانيــة وثمــانون مليــون واربعمائــة واثنــا عشــر الــف   (

ــار  ــغ قــدره  )وثالثمائــة وثالثــة وتســعون دين ــار  ١٩٤٢٧٣٥٩٦٥٧مقابــل مبل تســعة (دين

عشرمليار واربعمائة وسبعة وعشرون مليـون وثالثمائـة وتسـعة وخمسـون ألـف وسـتمائة       

  %.٢٠,٩٠نسبة زيادة قدرها بأي  ٢٠١٣لعام  ) ن ديناروسبعة وخمسو

التوجه نحو قبول االعمال االختيارية وبنسبة اكبر عن السـنوات السـابقة لتـدعيم االقسـاط      - ٢

 .واالحتفاظ بما يتناسب مع الزيادة التي حصلت في رأسمال الشركة

تمديد وزيادة حـدود االتفاقيـات والحصـول علـى شـروط اتفاقيـة جيـدة وتحسـين الحـدود           - ٣

الحاليــة مــع المعيــدين والمستشــارين والوســطاء لكافــة الفــروع والخاصــة بفــرع الحريــق   

اضافة الى الغاء الكثير من االستثناءات التي كانـت تعيـق عمـل    %  ١٠٠ومضاعفتها بنسبة 

افة الى ذلك فقد وفرت الشركة اتفاقيات واغطية محليـة  الشركة خالل السنوات السابقة اض

 .المباشر غير المساهمة باالتفاقيات االساسية مع المعيدين  التأمينلكل شركات 

الوفاء الكامل بااللتزامات المالية المترتبة علـى الشـركة مـن خـالل دفـع التعويضـات التـي         - ٤

تصاد الـوطني لتكـون لـديهم    تصيب شريحة المؤمن لهم  في المجتمع وإعادة انعاش االق

ان مسـاندة الشـركة فـي دفـع     ، القدرة والكفاءة في مواصلة النشاط االقتصادي من جديـد  

نسبة معينة من هذه المطالبات له دور بارز في دعم االقتصاد الوطني وحمايته في االزمات 

 .التي تواجه المؤسسات وحماية المواطن
  

  رأس المال وصافي ارباح الشركة - :ثانيا

) ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠(تسعى الشركة الى االستمرار فـي زيـادة رأسـمال الشـركة بعـد ان اصـبح       

 ٢٤٢بموجـب كتـاب امانـة مجلـس الـوزراء رقـم القـرار        ) خمسة عشـر مليـار دينـار    ( مليار دينار 

  . ٨/٥/٢٠١٤في  ١٠/١/٥/١٥٤٥٥/ز.كتابها الصادر العدد ش
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ركيزة اساسية لديمومة الشركة ويمكنهـا مـن   ان تحسين  ونمو المركز المالي للشركة يعتبر  

  .تغطية االخطار والخسائر الجسيمة في حال حدوثها 

ــر الفنيــة مبلغــا            ــت ربحــا اجماليــا فــي جميــع نشــاطاتها الفنيــة وغي ــا ان الشــركة حقق كم

ألف دينـار لتعزيـز   )  ٢١٥٠٠٠٠(ومنه تم تخصيص  ٢٠١٤الف دينار لعام )  ٣٣٠٢٦٣١(قدره

أ لـف  ) ١١٥٢٦٣١(وقد بلغ صافي الـربح  )ذي يعتبر صمام االمان للشركة ال(احتياطي الطوارئ 

أي نسـبة زيـادة قـدرها      ٢٠١٣ألـف دينـار لعـام    ) ١٠١٠٢١٣(دينار مقابـل ربحـا صـافيا قـدره     

١٤,٩.%  

  -:االستثمارات  -:ثالثا

ان الشركة تبحث عن استثمارات خارجية جديدة تدر عوائد جيـدة ومـن هـذه المجـاالت التـي       -

الشركة لتحقيقهـا هـي اسـتثمار االرض العائـدة للشـركة حيـث تـم عرضـها الـى مصـرف           تحث 

الرشــيد وبأنتظــار استحصــال موافقــة وزارة الماليــة ليــتم بيعهــا وتبلــغ مســاحة هــذه االرض    

سـاحة الفـردوس   / دينار والواقعة فـي البتـاويين   ٤٣٩١٠٣٣٥٠٠٠م مربع وبسعر  ٧٦٣٦٥٨

ــدى الشــركات المحليــة   كمــا ان اربــاح ا ٨٦/٦/٣٣٢رقــم القطعــة  لشــركة فــي المســاهمات ل

دينار وارباحها في المساهمات  الخارجية مبلـغ قـدره   ) ٣٥٨١٩٦٩٣١(بلغ ) المختلط والخاص(

ــار ) ٤٠٤٣٩٠٣٥٣( ــارف بلغــــت      دينــ ــي المصــ ــركة فــ ــة للشــ ــع الثابتــ ــا ان الودائــ كمــ

ومائتان وستة  مليونوثمنمائة وستة وثالثون  ارستة وعشرون ملي(دينار  )٢٦٨٣٦٢١٦١٣٠(

 ).دينار الف ومائة وثالثون عشر 

     -:التخطيط والمتابعة  -:رابعا

 ٢٠١٢واعداد كراس عن انجازات الشركة لألعـوام   ٢٠١٤داد خطة عمل الشركة لعام ـتم اع -

مع اعداد التقرير السنوي عن اعمـال ونشـاطات الشـركة     ٢٠١٣-٢٠٠٩واالعوام من  ٢٠١٣و 

  .٢٠١٣المتحققة لعام 

  )تكنولوجيا المعلومات (الحاسبة االلكترونية  -:خامسا   

  .استخراج التقارير الشهرية الخاصة باالعمال الواردة للشركة  - ١

   -:سبعة عشر نظاما وهي كاالتي ) ١٧(متابعة وتحديث االنظمة في الشركة والبالغة  - ٢

  .نظام الحجوزات الخاص بنقل االموال المحجوزة واالموال غير المحجوزة - أ

 .نظام القوى العاملة - ب

 .تصميم وتنفيذ نظام التوزيع االجتماعي والديموغرافي -  ت



  
 

١٠ 
 

 .نظام معالجة الحسابات لالعمال المحلية واالجنبية الواردة ونظام السيارات - ث

 .نظام بنك المعلومات - ج

 .النظام المحاسبي الموحد - ح

 .النظام القانوني - خ

 .نظام االجور والرواتب -  د

 .نظام الموفدين -  ذ

 . نظام المكتبات -  ر

 .نظام االيرادات العقارية -  ز

 .نظام ارشفة االوامر االدارية - س

 .نظام المفصولين السياسيين - ش

 .)القطاع المختلط والخاص( نظام االستثمارات المالية - ص

 .نظام الوقائع العراقية - ض

  .نظام المخازن -  ط

ــى       -٣ ــذها عل ــرر مكننتهــا وتنفي ــي تق ــرامج لألعمــال الت ــنظم والب ــا ووضــع ال ــل اعماله تقــوم الشــركة بتحلي

  .الحاسبةااللكترونية

 ).هاب (وذلك بربطها بأجهزة حديثة ) LAN(صيانة الشبكة الداخلية  -٤

 .تحديث حاسبات الشركة بأحدث اصدار مضاد الفايروسات  -٥

تم شراء اجهزة حاسبات جديدة مع طابعة متعددة الوظائف وسبع شاشات جديدة للقسـم لتطـوير وتقيـيم     - ٦

 .اداء وقدرات الشركة

  .الى نظام المكتبة ضمن المجموعة العربية Directory) (659A (CI(اضافة  - ٧

 .)االنترنت لقسمي البحري وغير البحري( نصب وتشغيل شبكة المعلومات الدولية - ٨

   -:الموارد البشرية والتدريب  -:سادسا 

             تقـدم  تسعى الشركة الـى تطـوير اسـتراتيجيتها العلميـة واالداريـة   بمـا يـتالءم مـع اهـدافها مـن خـالل

وتطورالكــادر الــوظيفي وادخــال مــوظفي الشــركة فــي دورات تدريبيــة لبنــاء كــادر فنــي  ذو تقنيــة عاليــة   

 التـأمين في مجال  )موظف ٢٩( ٢٠١٤حيث كان عدد المتدربين خالل عام  والكتساب ثقافة تأمينية عالية

  .اللغة االنكليزية  -الحسابات الختامية  -الحاسوب  - التأميناعادة  -

 



  
 

١١ 
 

  القوى العاملة

  ٢٠١٤أجمالي عدد العاملين في الشركة حسب عناوينهم الوظيفية لسنة 
 امـــوع     إناث        ذكـــــور      الدرجــــــة العــــــنوان الوظيفي التسلسل

 ١ ــــ ١ علــــيا ب مديـــر عـــام ١

 ١ ــــ ١ األوىل مدير عام. م ٢

 ٤ ٣ ١ الثانية مدير أقدم ٣

 ـــــ ــــ ــــ الثانية مدير حاسبة ٤

 ١ ١ ــــ الثانية إحصائيني أقدم.ر ٥

 ٩ ٤ ٥ الثالثة مدير ٦

 ١ ١ ــــ الثالثة مهندسني.ر ٧

 ١ ١ ــــ الثالثة مشاور قانوني أقدم ٨

 ٢٤ ١٩ ٥ الرابعة مدير.م ٩

 ٢ ٢ ــــ الرابعة مربجمني.ر.م ١٠

 ١٣ ١٠ ٣ اخلامسة مالحظني.ر ١١

 ١ ــــ ١ اخلامسة سواقني أقدم.ر ١٢

 ١ ١ ــــ اخلامسة أمناء صناديق. ر ١٣

 ١ ـــــ ١ اخلامسة مدقق أقدم ١٤

 ٢ ٢ ـــ اخلامسة حماسب أقدم ١٥

 ١ ــــ ١ اخلامسة حرفيني أقدم.ر ١٦

 ١ ١ ــــ اخلامسة كتاب طابعة.ر ١٧

 ١ ــــ ١ السادسة مهندس ١٨

 ١ ١ --  السادسة مشرف بيانات اقدم ١٩

 ١ ـــــ ١ السادسة مربمج ٢٠

 ١ ـــــ ١ السادسة رئيس حرفيني ٢١

 ٩ ٤ ٥ السادسة مالحظ ٢٢

 ١٩ ١٠ ٩ السابعة مالحظ.م ٢٣

 ٣ ٢ ١ السابعة مربمج.م ٢٤

 ٥ ٢ ٣ السابعة مهندس.م ٢٥

 ٢ ١ ١ السابعة حماسب.م ٢٦

 ٢ ــــ ٢ السابعة قانوني.م ٢٧

 ٢ ١ ١ الثامنة كاتب طابعة اول ٢٨

 ١٦ ٧ ٩ الثامنة كاتب ٢٩

 ١ ــــ ١ الثامنة حر� اقدم ٣٠

 ١ ـــــ ١ الثامنة سائق اقدم ٣١

 ١ ــــ ١ التاسعة حر� اول ٣٢

 ١ ١ ــــ العاشرة مشغل بدالة اول ٣٣

 ٢ ـــــ ٢ العاشرة سائق ثالث ٣٤

 ــــ ــــ ــــ العاشرة حر� ٣٥
 ١٣٢ ٧٤ ٥٨ امــــــــــــوع



  
 

١٢ 
 

  القوى العاملة

  ٢٠١٤التوزيع االجتماعي والديموغرافي للعاملين على مالك الشركة لسنة 
  

  المنتسبون حسب التحصيل الدراسي

 اـــــــموع     إنــــــــــاث ذكـــــــــــور الشـــــــــهادة

 ١ ـــ ١ ماجستري

 ٧١ ٤٤ ٢٧ بكالوريوس

 ٢٣ ١٤ ٩ دبلوم

 ٢٨ ١٤ ١٤ إعدادية

 ٣ ١ ٢ متوسطة

 ٤ ١ ٣ ابتدائية

 ٢ ـــ ٢ يقرأ ويكتب

 ١٣٢ ٧٤ ٥٨ اموع
  

  

  

  المنتسبون حسب الفئات العمرية
  

 امـــــــوع       إنـــــــاث        ذكـــــــور العمــــــــر

١٣ ٧ ٦ ٢٦- ١٩ 

١٣ ٦ ٧ ٣٠- ٢٧ 

٢٣ ٦ ١٧ ٣٥- ٣١ 

١٦ ١٠ ٦ ٤٠- ٣٦ 

١٢ ٧ ٥ ٤٥- ٤١ 

٨ ٧ ١ ٤٩- ٤٦ 

 ٤٧ ٣١ ١٦ فما فوق ٥٠

 ١٣٢ ٧٤ ٥٨ اموع
  

  المنتسبون حسب الحالة االجتماعية
  

 امــــــــوع    إنـــــــاث    ذكـــــــور      احلالة االجتماعية

 ٨٩ ٤١ ٤٨ متزوجون

 ٣٧ ٢٨ ٩ غري متزوجون     

 ٦ ٥ ١ أرامل

 ١٣٢ ٧٤ ٥٨ اموع
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  .الرقابة الداخلية -:سابعًا

تمارس الرقابة الداخلية دورها من خالل التأكد والتـدقيق مـن خـالل اسـتغالل مـوارد الشـركة بكفـاءة        

عالية وحمايتها من سوء االستخدام وكذلك لضمان دقة القيود الحسابية وسالمة توجيههـا باإلضـافة   

ات اإلدارية والخطط المرسومة بحيث يتحقـق  الى تنفيذ العمليات الجارية بطريقة منسقة وفقًا للسياس

أكبر قدر ممكـن مـن الكفـاءة اإلنتاجيـة مـع العمـل علـى التخطـيط السـليم للمسـتقبل كـون الرقابـة             

الداخلية تتدخل في جميع اوجة نشاط الشركة مـن تعريـف السـلطات وتحديـد المسـؤوليات وتـرا قـب        

ــق الكفايــة  اإلنتا   ــه  مــدى تطبيــق السياســات اإلداريــة وتحقي ــة القصــوى للشــركة وتــدريب وتوجي جي

الموظفين ورقابة تنفيذ الموازنة والخطط المالية واإلنتاجيـة وتعمـل علـى تحديـد اإلجـراءات الواجـب       

اتخاذها لمعالجة تلك المشاكل والنواقص وبالتالي فأن دورها ايضًا يتضمن علـى حمايـة اإلدارة العليـا    

دارة الشركة بكفاءة عالية والسير بها نحو تحقيـق األهـداف   مما تقوم به اإلدارة الدنيا وتساعدها على إ

  .المرسومة لها  وتحقيق المشاركة الفعالة لبلوغ أهداف الخطة 
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  ٣١/١٢/٢٠١٤امليزانية العامة كما � 

  )الف دینار(                                                                                                              
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  حساب األرباح واخلسائر للسنة املالية املنتهية

  ٣١/١٢/٢٠١٤في 
  )الف دینار(                                                                                              

  
  
  

  الدليل

 احملاسيب

  نسبة التغيري                  ٢٠١٣              ٢٠١٤ التفاصيل              

      % 

  يةالتأمينإيرادات العمليات                      ٤٥       

 

١٦,٢٠ ٢٦٩٦٢٤١٩ ٣١٣٢٩٦٨٣ 

  إيرادات االستثمار       ٤٦       

 

٦,٩٢( ٣١٠٥٥٠٤ ٢٨٩٠٤٤٩( 

  جمموع إيرادات النشاط اجلاري 

 

١٣,٨١ ٣٠٠٦٧٩٢٣ ٣٤٢٢٠١٣٢ 

  ينزل املصروفات 

 

   

  يةالتأمينمصروفات العمليات    ٣٥       

 

١٤,٦٦ ٢٦٩٧٦٣٠٣ ٣٠٩٣١٢٧٢ 

    االندثار   ٣٧       

   

٤٧,٢٦ ٨٤٦٥ ١٢٤٦٦ 

  املصروفات اإلدارية       ٣        

     

١,٦٩( ٢٠٣٨٢٣٩ ٢٠٠٣٧٩٦( 

  جمموع املصروفات 

 

١٣,٥٢ ٢٩٠٢٣٠٠٧ ٣٢٩٤٧٥٣٤ 

  فائض العمليات اجلارية 

 

٢١,٧٩ ١٠٤٤٩١٦ ١٢٧٢٥٩٨ 

  يضاف اإليرادات التحويلية واألخرى ٤٩/ ٤٨   

 

٨,١٩( ٣٠٣٤٩٨ ٢٧٨٦٣٣(  

 
  اموع 

 

١٥,٠٤ ١٣٤٨٤١٤ ١٥٥١٢٣١  

        ينزل املصروفات التحويلية االخرى  

  املصروفات التحويلية  ٣٨       

 

١٨,٤٤ ٣٣٦٥٤٦ ٣٩٨٦٠١ 

  املصروفات األخرى ٣٩      

  

 )١٠٠( ١٦٥٥ ـــــ

 ١٧,٨٦ ٣٣٨٢٠١ ٣٩٨٦٠١ جمموع املصروفات 

  ١٤,١٠  ١٠١٠٢١٣  ١١٥٢٦٣٠ صا� الربح 
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  التأمنيحساب إمجايل إعادة 
  ٢٠١٤/ ١٢/  ٣١للسنة املالية املنتهية � 

  

  الدلــــيل

 احملــاسيب

  التفاصــــــــــــــــيل              

 

      ٢٠١٤  

 بالدينار      

      ٢٠١٣  

 بالدينار      

  التغيري بةنس

% 

    اإليرادات 

 ٢٠,٩٠ ١٩٤٢٧٣٥٩٦٥٧ ٢٣٤٨٨٤١٢٣٩٣  الواردة التأمنيأقساط إعادة  ٤٥٢

 ٧,٨٨ ١١٢٤٢٦١٧٧٤٣ ١٢١٢٩٢٨٤٧٩٣  الصادرة التأمنيأقساط إعادة /ينزل ٣٥٢

 ٣٨,٧٨ ٨١٨٤٧٤١٩١٤ ١١٣٥٩١٢٧٦٠٠  احملتفظ هبا التأمنيأقساط إعادة  

    صا� الفوائد 

 )٤٨,٨٨( ١٣٢٦١٧٥ ٦٧٧٩٨٣ الواردة التأمنيفوائد األمانات احملتجزة إلعادة  ٤٥٧١

فوائداالمانات احملتفظ هبا إلعادة /ينزل ٣٥٥١

 الصادرة التأمني

  ــــــــ ـــــــ

  ٤٨,٨٨( ١٣٢٦١٧٥ ٦٧٧٩٨٣( 

 )١,٣٩( ١٧٤٤٣٠٦٤٨٩ ١٧٢٠٠٥٦٩٠١ )حصة احلساب(عوائد االستثمارات  ٩٢

  ٩٩٣٠٣٧٤٥٧٨ ١٣٠٧٩٨٦٢٤٨٤ جمموع االيرادات 

     ينزل املصروفات 

     صا� التعويضات 

 ٣٣,٥٤ ٤٨٢٩٢٨٤٩٩٤ ٦٤٤٩١٠٧٢٤٨ الواردة التأمنيتعويضات إعادة  ٣٥٣٢

 ١,٠٤ ٣٥٠٤٢٦٨٠٣٨ ٣٥٤٠٦٠٧٦٣٦ من التعويضات املدفوعة التأمنيحصة معيدي /ينزل ٤٥٥

  ١٣٢٥٠١٦٩٥٦ ٢٩٠٨٤٩٩٦١٢  

    التأمنيصا� عموالت إعادة  

 ١٦,١٤ ٥٤٧٦٨٧٤٤٩٤ ٦٣٦٠٦٧٢٧٧٨ الواردة التأمنيمصروفات وعموالت إعادة  ٣٥١٢

 التأمنيمصروفات وعموالت إعادة /ينزل ٤٥٣١

 الصادرة

٩,١٠ ٣٢١٨٥٦٤٥٣٠ ٣٥١١٥٠٥٦٣٧ 

  ٢٢٥٨٣٠٩٩٦٤ ٢٨٤٩١٦٧١٤١  

    صا� عموالت االرباح 

 )٣٤,٧٣( ٨٠٥٧٦٢٣٥٤ ٥٢٥٨٧٥٧٤١ الواردة التأمنيعموالت ارباح اعادة  ٣٥١٣

 )١١,٩٥( ٤٨٦٤٩٠٨٠٧ ٤٣٠٠٩٤١٣٩ الصادرة التأمنيعموالت أرباح إعادة /ينزل ٤٥٣٢

  ٣١٩٢٧١٥٤٧ ٩٥٧٨١٦٠٢  
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  تــابــــــع 

  التأمنيحساب إمجايل أعادة 
  ٣١/١٢/٢٠١٤للسنة املاليةاملنتهية � 

   

 
  الدليل

 احملاسيب

  ٢٠١٤ التفاصيل

 دينار

٢٠١٣  

 دينار

  التغري بةسن

% 

    التأمنيصا� رسوم   

 ٢٠,٩٠ ٥٨٢٢٠٠٥٢٤ ٧٠٣٨٧٩٩٩٤ احمللية التأمنيرسوم طابع اعادة  ٣٨٤٢

� اخلارج من  التأمنيحصة معيدي /ينزل ٤٥٦

 رسم الطابع

١٠,٤٧ ٣٢٤٤١٠١٧٩ ٣٥٨٣٨٤٩٩٤ 

  ٣٤,٠٢ ٢٥٧٧٩٠٣٤٥ ٣٤٥٤٩٥٠٠٠ 

  فروقات أسعار العمالت األجنبية  ٣٥٥٢

 )حصة احلساب(

 ١٠٠ ــــــ ١٥٤٧٣٠٠٥

  هبوط قيمة االستثمارات املالية ٣٥٥٣

 

٤٧٥,١٢ ٩٩٥٨٧٦٩٦ ٥٧٢٧٤٦٢٢٢ 

 )٣,٨٦( ١٣٩٦٩٦٦٢٨٢ ١٣٤٣٠٠٠٠٠٠ حوافز املوظفني ٣٥١٤

 ٤,٣٥ ١٨٩٦٨٥١٧١٣ ١٩٧٩٤٦٤٨٦٧ )حصة احلساب(املصروفات اإلدارية ٣

    صا� احتياطي األخطار غري املنتهية ٣٥٤١

 ٢٨,٠٢ ٤٩٩٤٨٩٥٧٥٦ ٦٣٩٤٣٠٢٨١٨ ٣١/١٢احتياطي األخطار غري املنتهية � 

 ١٨,٣٠ ٤٢٢٢٠٦٢١٨٠ ٤٩٩٤٨٩٥٧٥٦ ١/١احتياطي األخطار غري املنتهية �/ينزل 

  ٨١,٠٧ ٧٧٢٨٣٣٥٧٦ ١٣٩٩٤٠٧٠٦٢ 

    صا� احتياطي التعويضات املوقوفة ٣٥٤٣

 )٢٥,٨٣( ٢٧٨٠١٧٥٠٠٠ ٢٠٦٢٠٠٠٠٠٠ ٣١/١٢احتياطي التعويضات املوقوفة � 

 )٣,٩٣( ٢٨٩٤٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨٠١٧٥٠٠٠ ١/١احتياطي التعويضات املوقوفة � /ينزل 

  )٥٣٠,٩٥( )١١٣٨٢٥٠٠٠( )٧١٨١٧٥٠٠٠( 

    التأمنيصا� احتياطي الطوارئ لعمليات  ٣٥٤٤

 ١٣,٧٥ ١٥٦٣٦٠٨٧٤٢٣ ١٧٧٨٦٠٨٧٤٢٣ �٣١/١٢  التأمنياحتياط الطوارئ لعمليات  

 ١٣,٧٠ ١٣٧٥٢٠٨٧٤٢٣ ١٥٦٣٦٠٨٧٤٢٣ �١/١ التأمنياحتياطي الطوارئ لعمليات /ينزل 

  ١٤,١٢ ١٨٨٤٠٠٠٠٠٠ ٢١٥٠٠٠٠٠٠٠ 

 ٢٨,١٧ ١٠٠٩٦٨٠٣٠٧٩ ١٢٩٤٠٨٥٩٥١١ املصروفاتجمموع  

 ١٨٣,٥٢ )١٦٦٤٢٨٥٠١( ١٣٩٠٠٢٩٧٣ )اخلسارة( صا� الربح  

  

  

 



  
 

١٨ 
 

  اطــــــاألقس

  

ثالثة وعشرون مليارا (دينار )٢٣٤٨٨٤١٢٣٩٣( بلغت األقساط اإلجمالية الواردة للشركة    

) وثمانية وثمانون مليونا واربعمائة واثنى عشر الفا وثالثمائة وثالثة وتسعون دينار  واربعمائة

تسعة عشر مليارا واربعمائة وسبعة وعشرون مليونا (دينار )١٩٤٢٧٣٥٩٦٥٧(،  مقابل ٢٠١٤لعام

أي بنسبة زيادة قدرها  ٢٠١٣لعام) وثالثمائة وتسعة وخمسون الفا وستمائة وسبعة وخمسون دينار

  .كما موضح في الجدول أدناه % ٢٠,٩٠

  

  نسب التغيير وتحقيق االقساط المخططة و أإلقساط الفعلية اإلجمالية و

  ٢٠١٤و  ٢٠١٣لعامي
  )ألف دینار(                                             

  التفاصيل        

  

 التأمنينوع 

  أقساط عام 

    ٢٠١٤    

 

  أقساط عام

     ٢٠١٣  

 

نسبة 

  التغيري

% 

  األقساط

  لعام املخططة 

٢٠١٤ 

نسبة 

  تنفيذ

 % ةأخلط

 ١٢١,٧٠ ١١٠٠٠٠٠ )٠,٠١( ١٣٣٨٨٨٠ ١٣٣٨٧٣٨ بضائع -ري حب

 ٩٧,١٣ ٢٧٠٠٠ )٤٢,٧١( ٤٥٧٧٨ ٢٦٢٢٥ سفن

 ١٩٩,١١ ٣٠٠٠٠ ٢٢٨,٩٦ ١٨١٥٨ ٥٩٧٣٣ طريان

 ١٣٧,٠٥ ٧٣٥٠٠٠٠ ٣٤,٠١ ٧٥١٦٧٦٨ ١٠٠٧٣١٦٧ حريق

 ١٤٥,٧٠ ٥٩٥٠٠٠٠ ١٧,٦٨ ٧٣٦٦٦٦٠ ٨٦٦٩٤٠٢ حوادث

 ٥٩,٩٦ ٥٥٠٠٠٠٠ ٥,٥٦ ٣١٢٤٣١٣ ٣٢٩٧٩٨٩ هندسي

 ٢١,٠٥ ١١٠٠٠٠ ٣٧,٨٣ ١٦٨٠٢ ٢٣١٥٨ احلياة

 ١١٧,٠٥ ٢٠٠٦٧٠٠٠ ٢٠,٩٠ ١٩٤٢٧٣٥٩ ٢٣٤٨٨٤١٢ اموع
  

  -:في الجدول أعاله يالحظ مايلي        

ارتفاع نسبة الزيادة في حجم األقساط اإلجمالية الواردة من المصادر المحلية واألجنبية لعام  -

  . ٢٠١٣بالمقارنة مع سنة  ٢٠١٤

، فروع الحريق والمعادة لدينا وخاصة)المحلية(المباشر التأمينويعود السبب إلى زيادة أعمال شركات 

  .ارية كبيرة الحوادث فرع السيارات وقبول أعمال اختي، الهندسي



  
 

١٩ 
 

  
  

  األقساط اإلمجالية الواردة من املصادر احمللية واألجنبيةجدول يوضح 

  ٢٠١٤و٢٠١٣للعامني  

 ٢٠١٤  أقساط  التفاصيل

 بالدينار

النسبة 

املئوية من 

 اموع

 ٢٠١٣ أقساط 

 بالدينار

النسبة 

املئوية من 

 اموع

نسبة 

  التغيري

% 

 ٢٠,٨٥ ٩٩,٩٤ ١٩٤١٥٩٢٤٠٥٢ ٩٩,٨٩٩ ٢٣٤٦٤٦٧٨٥٠٣ اإلعادة من الداخل

 ١٠٧,٥٤ ٠,٠٦ ١١٤٣٥٦٠٥ ٠,١٠١ ٢٣٧٣٣٨٩٠ اإلعادة من اخلارج

 ٢٠,٩٠ ١٠٠ ١٩٤٢٧٣٥٩٦٥٧ ١٠٠ ٢٣٤٨٨٤١٢٣٩٣ اموع

  
  

  

  
  ٢٠١٤ و ٢٠١٣األقساط احملتفظة للعامني جدول يوضح 

  

  االحتفاظ التفاصيل

 )دينار(

  املعيدون

 )دينار(

  اموع

 )دينار(

  النسبة املئوية

 %الحتفاظ الشركة

  ٢٠١٤لسنة

  األعمال احمللية

 ٢٠١٣لسنة 

٤٨,٣١ ٢٣٤٦٤٦٧٨٥٠٣ ١٢١٢٩٢٨٤٧٩٣ ١١٣٣٥٣٩٣٧١٠ 

٤٢,٠٩ ١٩٤١٥٩٢٤٠٥٢ ١١٢٤٢٦١٧٧٤٣ ٨١٧٣٣٠٦٣٠٩ 

األعمال ٢٠١٤لسنة

  األجنبية

  ٢٠١٣لسنة

 ١٠٠ ٢٣٧٣٣٨٩٠ ـــــــ ٢٣٧٣٣٨٩٠

 ١٠٠ ١١٤٣٥٦٠٥ ـــــــ ١١٤٣٥٦٠٥

  ٢٠١٤لسنة 

  اموع     

 ٢٠١٣لسنة

٤٨,١٦ ٢٣٤٨٨٤١٢٣٩٣ ١٢١٢٩٢٨٤٧٩٣ ١١٣٥٩١٢٧٦٠٠ 

٤٢,١٣ ١٩٤٢٧٣٥٩٦٥٧ ١١٢٤٢٦١٧٧٤٣ ٨١٨٤٧٤١٩١٤ 

  
    

                  

  



  
 

٢٠ 
 

  اتـــالتعويض

  
ستة مليـارات واربعمائة وتـسعة (دينار ) ٦٤٤٩١٠٧٢٤٨(بلغ حجم التعويضات االجماليةالمدفوعة  

ويمثل نسبة قـدرها  ٢٠١٤ لعام) ومـائتان وثـمانية واربعون دينارواربعون مليون ومائة وسبعة االف 

اربع (دينـار ) ٤٨٢٩٢٨٤٩٩٤(مـن األقسـاط اإلجمـالية الواردة لنفس الـعام مقـابل مبلغ قدره % ٢٧,٤٥

) مليـارات وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان واربعة وثمانون الف وتسعمائة واربع وتسعون دينار 

  . من االقساط االجمالية الواردة لنفس العام% ٢٤,٨٦ويمثل نسبة قدرها  ٢٠١٣لعام 

والسنوات السابقة  ٢٠١٤اما التعويضات الموقوفة والمبلغة الى الشركة عن حوادث حصلت عام 

تسعة ( دينار ٩٦٤٧٠٠٠٠٠٠بلغ مجموعها   ٣١/١٢/٢٠١٤والتي لم يتم تسويتها او دفعها لغاية 

وكما  ٢٠١٣عن عام % ٥٨,٩٤بنسبة زيادة قدرها  )وسبع واربعون مليون دينارمليارات وستمائة 

/ اتفاقي/ويعود سبب الزيادة الى حدوث خسائر كبيرة في محفظة الحريق ادناهموضح في الجدول 

  . ووثائق عديدة اخرى/ مجمع المخازن

  
  ٢٠١٤و٢٠١٣التعويضات املدفوعة لعامي 

  )الف دينار(                                                                                                        

سنوات               

  التعويض

 

٢٠١٤  

 

٢٠١٣  

 

  نسبة التغيري

% 
  )٢٢,١٨( ١٠٥٠٨٧ ٨١٧٨٢ بضائع -حبري

 (100) ٢٣ ــ سفن
  ١٠٠ ـــ ٢٣ طريان 

 ١٠٧,٨٧ ٢٠١١٩٠٠ ٤١٨٢٠٦٨ حريق 

  )٨٠,٩٢( ١٥٤٤٥٤٤ ٢٩٤٧٥٧ هندسي

  ٨٠,٥١ ١٠٣٢٩٥٠ ١٨٦٤٥٦٠ حوادث

  )٨٠,٧٧( ١٣٤٧٨١ ٢٥٩١٨ حياة

 ٣٣,٥٤ ٤٨٢٩٢٨٥ ٦٤٤٩١٠٨ اموع

  

  



  
 

٢١ 
 

  

  اتـــالتعويض

  التعويضات املدفوعة من املصدرين احمللي واألجنيب

  ٢٠١٤و  ٢٠١٣لعامي 

بالدينار                                                                                                                                                                                                                      

  التفاصيل

  

 املصدر

 التعويضات املدفوعة
  

  نسبة التغيري

% 
 ٢٠١٣لسنة  ٢٠١٤لسنة 

  األعمال احمللية

 

٣٦,٩٣ ٤٦٨٣٤٣٤٩٩٥ ٦٤١٣٢٨٢٥٧٢ 

  األعمال األجنبية

 

٧٥,٤٤( ١٤٥٨٤٩٩٩٩ ٣٥٨٢٤٦٧٦( 

  اموع

 

٣٣,٥٤ ٤٨٢٩٢٨٤٩٩٤ ٦٤٤٩١٠٧٢٤٨ 

  

  احمللي واألجنيبالتعويضات املوقوفة من املصدرين 

  ٢٠١٤و  ٢٠١٣لعامي 

  بالدينار  

  التفاصيل

  

 املصدر

  التعويضات املوقوفة

 

  نسبة التغيري

% 

  ٢٠١٣لسنة ٢٠١٤ لسنة

  األعمال احمللية

 

٦٢,٨٣ ٥٨٤٠٥٠٠٠٠٠ ٩٥١٠٠٠٠٠٠٠ 

  األعمال األجنبية

 

٤٠,١٧( ٢٢٩٠٠٠٠٠٠ ١٣٧٠٠٠٠٠٠( 

  اموع

 

٥٨,٩٤ ٦٠٦٩٥٠٠٠٠٠ ٩٦٤٧٠٠٠٠٠٠ 

  

  

  



  
 

٢٢ 
 

  االستثمارات
  

اربعـون مليـارا وأربعمائـة وتسـعة     ( دينـارا ) ٤٠٤٨٩٩٣٩١١٢(بلغ أجمالي االستثمارات للشركة مبلغا قدره    

مقابـل مبلغـًا    ٣١/١٢/٢٠١٤كما فـي  ) دينار  عة وثالثون الفا ومائة واثنا عشروثمانون مليون وتسعمائة وتس

واثنان وثمـانون مليـون وسـبعمائة وسـتة وأربعـون       ثمانية وثالثون مليار (دينـــار ) ٣٨٠٨٢٧٤٦٤٤٩(قدره  

نتيجـة اعتمـاد الشـركة    . % ٦,٣٢وبنسـبة زيـادة قـدرها     ٢٠١٣لعـام ) وتسـعة وأربعـون  دينـار     واربعمائـة  الفا

تساهم بها عن طريق خلق الطلب علـى اسـهم الشـركات المطروحـة      ستراتيجية لزيادة رأسمال الشركات التي

للبيع سواء في سوق االصدار او سوق التـداول باإلضـافة الـى تطـوير محـافظ االسـتثمار المتواجـدة حاليـا فـي          

الشركة بهدف تعظيم عوائد االستثمار حيث تقـوم باسـتثمار جـزء مـن اموالهـا علـى شـكل ودائـع ثابتـة لـدى           

  .فوائد نقديةالمصارف لتحقيق 

  ٣١/١٢/٢٠١٤االستثمارات وصافي االستثمارات كما في  يوضح جدول

الدليل 

 احملاسيب
   ٢٠١٤ التفاصــــــــيل

 )دينار(

٢٠١٣   

 )دينار(

نسبة 

 %التغيري

  أراضي االستثمارات ١٥١١

 

 ــــ ٥٢٦٨٨٩٤٠ ٥٢٦٨٨٩٤٠

  مباني استثمارية منجزة ١٥١٢١

 

 ــــ ٣٠٠٢١٣٢ ٣٠٠٢١٣٢

 ـــــ ٥٥٦٩١٠٧٢ ٥٥٦٩١٠٧٢ االستثمارات العقاريةجمموع  ١٥١

 ١,٣٢ ٤٩٦٤١٤٠١٢٥ ٥٠٢٩٦٨٨٧٧٣ قطاع خمتلط - استثمارات طويلة االجل ١٥٢٥

 ٣,٧٥ ٥٤٦٦١٤٦٣٩٠ ٥٦٧١٣٧٤٩٧٠ قطاع خاص- استثمارات مالية طويلة االجل ١٥٢٦

-قطاع خاص–طويلة االجل  استثمارات مالية ١٥٢٧

 اقراض عقاري

٤٤,١٩( ١٤٣٨٨٥٧٦١ ٨٠٣٠٢٠١٦( 

 ـــ ٢٨١٦٦٦٦١٥١ ٢٨١٦٦٦٦١٥١ عامل خارجي -  االجل طويلة استثمارات مالية ١٥٢٨

 ١,٥٥ ١٣٣٩٠٨٣٨٤٢٧ ١٣٥٩٨٠٣١٩١٠ جمموع االستثمارات املالية طويلة االجل ١٥٢

 ٨,٩٩ ٢٤٤٥٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦٦٥٠٠٠٠٠٠٠ قطاع مايل- قصريةاالجل استثمارات مالية ١٥٣٣

 ــــ ١٨٦٢١٦٩٥٠ ١٨٦٢١٦١٣٠ خارجيقطاع  - االجل قصرية استثمارات مالية ١٥٣٨

 ٨,٩٣ ٢٤٦٣٦٢١٦٩٥٠ ٢٦٨٣٦٢١٦١٣٠ قصريةاالجل جمموع االستثمارات املالية ١٥٣

 ٦,٣٢ ٣٨٠٨٢٧٤٦٤٤٩ ٤٠٤٨٩٩٣٩١١٢ جمموع االستثمارات

 ٥,٠٩ ٥٨٩٩١٠٤ ٦١٩٩٣١٨ مباني االستثمار ينزل خمصص اندثار ٢٢١٧

 ٧٩,٩٥ ٧١٦٣٨٨٣٩٢ ١٢٨٩١٣٤٦١٤ االستثمارات املالية ينزل خمصص هبوط قيمة ٢٢٥١

 ٤,٩١ ٣٧٣٦٠٤٥٨٩٥٣ ٣٩١٩٤٦٠٥١٨٠ صا� االستثمارات

ار ـــالف دين )١٠٧٠١٠٦٤(قطاع خاص  - قطاع مختلط - ة لالستثمارات طويلة االجلـة الدفتريـــوع القيمـــبلغ مجم*

  .الف دينار ) ١٣٨٩٢٧٧١(  القيمة السوقية و

  .الف دينار) ٦٤٧٩٣٠٠٠(الف دينار والسوقية ) ٥٥٦٩١(الدفترية لالستثمارات العقارية بلغت القيمة * 

  



  
 

٢٣ 
 

  االستثمارات

  القابلة للتداول وعقارات الشركة) األسهم(القيمة السوقية والدفترية لالستثمارات 

  ٣١/١٢/٢٠١٤كما في  
  )                 الف دينار( 

 الدفرتيةالقيمة  القيمة السوقية لـــــالتفاصي

   )االسهم(استثمارات طويلة االجل 

 ٥٠٢٩٦٨٩ ٦٤٢٨٠١١ قطاع خمتلط

 ٥٦٧١٣٧٥ ٧٣٨٢١٤١ قطاع خاص

 ١٠٧٠١٠٦٤ ١٣٨١٠١٥٢ اموع

 ٥٥٦٩١ ٦٤٧٩٣٠٠٠ )مباني وأراضي(استثمارات عقارية   

  

  مارــإيرادات االستث

  ٣١/١٢/٢٠١٤إيرادات االستثماركما � 
  

الدليل 

 احملاسيب

  السنة               

 التفاصيل

٢٠١٤  

 )دينار(

٢٠١٣  

 )دينار(

  نسبة التغيري

% 

 ١١,٧٣ ٩٤٨٣٦٤٣٣٥ ١٠٥٩٦١٠٣٧٦ إيرادات االستثمارات العقارية ٤٦١

 ١,٥٩ ٩٦٩١٩٩٥٦٠ ٩٨٤٦٣٥٢٤٨ فوائد الودائع النقدية لدى الغري ٤٦٢٢

 ٣٨,٢٨ ٢٥٩٠٤٢٦٤٣ ٣٥٨١٩٦٩٣١ إرباح املسامهات الداخلية ٤٦٢٤

  إيراد بيع أسهم ٤٦٢٤١

 

٨٤,٩١( ٤٩١٨٨٤١٣٧ ٧٤٢٠٣٤٣٧( 

 )٥٢,٨٣( ١٩٩٥٥٤٩٦ ٩٤١٢٨٣٢ فوائد اإلقراض العقاري ٤٦٢٦

 ايرادات االستثمارات املالية ٤٦٢

 الداخلية

١٨,٠٢( ١٧٤٠٠٨١٨٣٦ ١٤٢٦٤٤٨٤٤٨( 

 احلسابات اجلارية فوائد ٤٦٣١

 الدائنة اخلارجية

 )١٠٠( ٦٨٥٨٧ ــــ

بالعمالت ودائع  فوائد ٤٦٣٣

 باخلارج االجنبية

 )١٠٠( ١٤٨٦٦٠٣ ــــ

 )٢,٦٧( ٤١٥٥٠٢٢٠٥ ٤٠٤٣٩٠٣٥٣ ارباح املسامهات اخلارجية ٤٦٣٦

ايرادات االستثمارات املالية  ٤٦٣

 اخلارجية

٣,٠٤( ٤١٧٠٥٧٣٩٥ ٤٠٤٣٩٠٣٥٣( 

 )٦,٩٢( ٣١٠٥٥٠٣٥٦٦ ٢٨٩٠٤٤٩١٧٧ اموع الكلي اليرادات االستثمارات



  
 

٢٤ 
 

 احــــــاألرب

مليار ومائة واثنان وخمسون مليون وستمائة (دينار ) ١١٥٢٦٣٠٥٦٤(رباح الشركة أبلغ صافي 

مقابل ربحًا صافيًا قدره   ٣١/١٢/٢٠١٤كما في )وثالثون الفا وخمسمائة واربعة وستون دينار

مليار وعشرة ماليين ومائتان وثالثة عشر الفا ومائتان وتسعة وخمسون (دينار ) ١٠١٠٢١٣٢٥٩(

  % .١٤,٠٩أي بنسبة زيادة قدرها   ٢٠١٣لعام  )دينار

  )٢٠١٤و٢٠١٣(والجدول أدناه يبين لنا التحليل لصافي الربح وتوزيعه لعامي 

دينار كحوافز انتاج للموظفين خالل ) ١٣٤٣٠٠٠٠٠٠(علما ان الشركة قامت بتوزيع مبلغا مقداره 

  . السنة مستقطع من صافي ارباح الشركة كمصاريف انتاج

  حتليل صا� الربحجدول 

  )الف دینار(                  
 ٢٠١٣ ٢٠١٤ التفاصيل

النسبة 

 املئوية

النسبة  الف دينار

 املئوية

 الف دينار

 ٢٥٢٥٥٣ %٢٥ ٢٨٨١٥٨ %٢٥ حصة اخلزينة العامة

 ٣١٧١٨٥ %٣٣ ٣٧٩٠٨٢ %٣٣ حصة العاملني

 ٧٠٧١٥ %٧ ٨٠٦٨٤ %٧ حصة البحث والتطوير

 ٥٠٥١٠ %٥ ٥٧٦٣٢ %٥ حصة اخلدمات االجتماعية

 ١١٧٢٠٧ %١٠ ١١٦٥٤٩ %١٠ احتياطي رأس املال

 ٢٠٢٠٤٣ %٢٠ ٢٣٠٥٢٦ %٢٠ احتياطي التوسعات

 ١٠١٠٢١٣ %١٠٠ ١١٥٢٦٣١ %١٠٠ جمموع صا� الربح

 
  ٣١/١٢/٢٠١٤الصافية من املصدرين احمللي واألجنيب لغاية  األرباحتوزيع جدول 

  )ألف دینار(                                  
  السنة                              

 درــــــاملص

  نسبة التغيري ٢٠١٣ ٢٠١٤

% 

 ١,١١ ١٠٧٩١٠٦ ١٠٩١١٤٥  األعمال احمللية 

 ١٨٩,٢٥ )٦٨٨٩٣( ٦١٤٨٦  األعمال األجنبية

 ١٤,٠٩ ١٠١٠٢١٣ ١١٥٢٦٣١  اموع

 

   -:مالحظة 

حكام الفقرة ثانيًا من احتساب حصة العاملين وفقًا ألعن استبعاد إيرادات سنوية سابقة من الفائض القابل للتوزيع 

  .المعدل) ١٩٩٧(لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات رقم ) ١١(المادة 

  



  
 

٢٥ 
 

  االحتياطيات الفنية

  

تمثل االحتياطيات الفنية كل من احتياطي األخطار السارية واحتياطي التعويضات الموقوفة واحتيـاطي  

الطوارئ علمًا بأن تحديد كل من احتياطي األخطار السارية واحتياطي التعويضات الموقوفة يـتم وفـق   

االسـتثنائية  األسس الفنية التي تعتمدها الشركة فـي مجـال اختصاصـاتها وتحوطهـا الـدائم للحـاالت       

ــة العــام      ــة فــي نهاي ــات الفني ــغ مجمــوع االحتياطي ــًا قــدره ٢٠١٤التــي قــد تحــدث هــذا وقــد بل مبلغ

    .   ٢٠١٣دينار لسنة )٢٣٤١١١٥٨١٧٩(دينار مقابل مبلغًا قدره ) ٢٦٢٤٢٣٩٠٢٤٠(

  
  ةــــاالحتياطيات الفني

  )بالدینار(                                                                                           
  التسلسل

 

  السنة           

 نوع االحتياطي

  نسبة التغيري ٢٠١٣ ٢٠١٤

% 

احتياطي  ١

 االخطارالسارية

٢٨,٠٢ ٤٩٩٤٨٩٥٧٥٦ ٦٣٩٤٣٠٢٨١٨ 

احتياطي  ٢

التعويضات 

 املوقوفة

٢٥,٨٣( ٢٧٨٠١٧٥٠٠٠ ٢٠٦٢٠٠٠٠٠٠( 

  احتياطي الطوارئ ٣

 

١٣,٧٥ ١٥٦٣٦٠٨٧٤٢٣ ١٧٧٨٦٠٨٧٤٢٢ 

  امـــــوع

 

١٢,٠٩ ٢٣٤١١١٥٨١٧٩ ٢٦٢٤٢٣٩٠٢٤٠ 
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