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اس�تنادا إل�ى ق�انون الش�ركات التجاري�ة رق�م اس�تنادا إل�ى ق�انون الش�ركات التجاري�ة رق�م     ۱۹٥۹۱۹٥۹/ /   ۱۰۱۰//۱٤۱٤تأسست الشركة ف�ي تأسست الشركة ف�ي             
في بغداد كشركة أهلية باسم (شركة التأمين العراقية) تم�ارس جمي�ع في بغداد كشركة أهلية باسم (شركة التأمين العراقية) تم�ارس جمي�ع   ۱۹٥۷۱۹٥۷) لسنة ) لسنة ۳۱۳۱((

تم تأميمها بموجب قرارات تأميم الش�ركات تم تأميمها بموجب قرارات تأميم الش�ركات   ۱۹٦٤۱۹٦٤إعادة التأمين، في عام إعادة التأمين، في عام أنواع التأمين وأنواع التأمين و
وتخصص��ت بأعم��ال الت��أمين عل��ى الحي��اة ونقل��ت أليه��ا مح��افظ جمي��ع الش��ركات األجنبي��ة وتخصص��ت بأعم��ال الت��أمين عل��ى الحي��اة ونقل��ت أليه��ا مح��افظ جمي��ع الش��ركات األجنبي��ة 

) ) ۹۲۹۲ص�در الق�رار رق�م (ص�در الق�رار رق�م (  ۱۹۸۸۱۹۸۸والعربية العاملة في السوق العراقية ف�ي حين�ه، ف�ي ع�ام والعربية العاملة في السوق العراقية ف�ي حين�ه، ف�ي ع�ام 
بمزاولة جمي�ع أن�واع الت�أمين وباش�رت بمزاولة جمي�ع أن�واع الت�أمين وباش�رت الخاص بالغأء التخصص والسماح للشركة مجدداً الخاص بالغأء التخصص والسماح للشركة مجدداً 

باالكتت��اب بأعم��ال ت��أمين الس��يارات التكميل��ي والبح��ري ـ البض��ائع والحري��ق والح��وادث باالكتت��اب بأعم��ال ت��أمين الس��يارات التكميل��ي والبح��ري ـ البض��ائع والحري��ق والح��وادث 
ص��در ق��انون الش��ركات العام��ة ال��ذي ف��تح للش��ركة ص��در ق��انون الش��ركات العام��ة ال��ذي ف��تح للش��ركة   ۱۹۹۷۱۹۹۷المتنوع��ة والهندس��ي، ف��ي ع��ام المتنوع��ة والهندس��ي، ف��ي ع��ام 

) ) ۱۱۰۰الق�انون رق�م (الق�انون رق�م (  ۲۰۰٥۲۰۰٥أبواباً واسعة من أجل المنافسة والتطوير، كما ص�در ف�ي ع�ام أبواباً واسعة من أجل المنافسة والتطوير، كما ص�در ف�ي ع�ام 
الخ��اص بتنظ��يم أعم��ال الت��أمين وال��ذي بموجب��ه ت��م تنظ��يم عم��ل ش��ركات الت��أمين ف��ي ظ��ل الخ��اص بتنظ��يم أعم��ال الت��أمين وال��ذي بموجب��ه ت��م تنظ��يم عم��ل ش��ركات الت��أمين ف��ي ظ��ل 
االقتصاد الحر والمنافسة، تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمي�ة االقتص�ادية م�ن خ�الل االقتصاد الحر والمنافسة، تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمي�ة االقتص�ادية م�ن خ�الل 
نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وما يحققه م�ن نم�و ف�ي وث�ائق الت�أمين المس�وقة نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وما يحققه م�ن نم�و ف�ي وث�ائق الت�أمين المس�وقة 

 نها.نها.واإليرادات المتحققة مواإليرادات المتحققة م
 
 
 
 00CapitalT                                                                                  ب ـ راس مال الشركةب ـ راس مال الشركة  
 

يبل��غ رأس��مال الش��ركة االس��مي والم��دفوع ملي��ار دين��ار عراق��ي بع��د أن تم��ت زيادت��ه يبل��غ رأس��مال الش��ركة االس��مي والم��دفوع ملي��ار دين��ار عراق��ي بع��د أن تم��ت زيادت��ه     
ونش��ر ف��ي الوق��ائع ونش��ر ف��ي الوق��ائع   ۲۰۰٥۲۰۰٥) لس��نة ) لس��نة ۱۰۱۰أس��تناداً ال��ى ق��انون تنظ��يم أعم��ال الت��أمين رق��م (أس��تناداً ال��ى ق��انون تنظ��يم أعم��ال الت��أمين رق��م (

، هذا إضافة الى إجم�الي اص�ول تزي�د ، هذا إضافة الى إجم�الي اص�ول تزي�د   ۲۰۰۹۲۰۰۹/ / ٥٥/ / ۱۱۱۱في في   ٤۱۲۱٤۱۲۱دها المرقم دها المرقم العراقية بعدالعراقية بعد
) لس�نة ) لس�نة ۱٥۱٥واس�تناداَ ال�ى التعليم�ات رق�م (واس�تناداَ ال�ى التعليم�ات رق�م (  ) مليار دينار حس�ب القيم�ة الدفتري�ة .) مليار دينار حس�ب القيم�ة الدفتري�ة .۲٦۲٦عن (عن (

  ٤۲۳۹٤۲۳۹الخاصة بالحد االدنى لرأس الم�ال والمنش�ورة ف�ي الوق�ائع العراقي�ة الع�دد الخاصة بالحد االدنى لرأس الم�ال والمنش�ورة ف�ي الوق�ائع العراقي�ة الع�دد   ۲۰۱۲۲۰۱۲
عامة لمجل�س ال�وزارء لزي�ادة رأس م�ال الش�ركة عامة لمجل�س ال�وزارء لزي�ادة رأس م�ال الش�ركة ، تم مفاتحة االمانة ال، تم مفاتحة االمانة ال  ۲۰۱۲۲۰۱۲//٥٥//۲۱۲۱في في 

 الى خمسة مليارات دينار .الى خمسة مليارات دينار .
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يتألف مركز الش�ركة م�ن خمس�ة عش�ر قس�ماً يت�ولى الم�دير الع�ام ع�ن طريقه�ا يتألف مركز الش�ركة م�ن خمس�ة عش�ر قس�ماً يت�ولى الم�دير الع�ام ع�ن طريقه�ا       

 إدارة شؤون الشركة وممارسة اإلشراف والتوجيهإدارة شؤون الشركة وممارسة اإلشراف والتوجيه
 

Uالفروع الجغرافيةالفروع الجغرافية  ))ددU                                                00of the company BranchesThe T 
 
                  وع�ددها تس�عة عش�ر فرع�اً س�تة منه�ا ف��ي بغ�داد و ثالث�ة عش�ر فرع�اً ف�ي مرك�ز ك��ل وع�ددها تس�عة عش�ر فرع�اً س�تة منه�ا ف��ي بغ�داد و ثالث�ة عش�ر فرع�اً ف�ي مرك�ز ك��ل           

 محافظة من محافظات العراقمحافظة من محافظات العراق
 

U القوى العاملة) القوى العاملةهـ هـ (U                                                    000TManpowerT                   
 

) موظ�ًف م�وزعين عل�ى المس�تويات اإلداري�ة ) موظ�ًف م�وزعين عل�ى المس�تويات اإلداري�ة   ۳۸٤۳۸٤  م�الي ع�دد الع�املين ف�ي الش�ركة (م�الي ع�دد الع�املين ف�ي الش�ركة (يبلغ إجيبلغ إج              
)  إناث، والج�دول الت�الي يب�ين تط�ور الق�وى العامل�ة لألع�وام   )  إناث، والج�دول الت�الي يب�ين تط�ور الق�وى العامل�ة لألع�وام     ۱۹۰۱۹۰) ذكور و () ذكور و (۱۹٤۱۹٤  والفنية منهم (والفنية منهم (

 ) وعدد العاملين خارج قوة العمل.) وعدد العاملين خارج قوة العمل.  ۲۰۱۲۰۱۲۲      -    ۲۰۰۲۰۰۸۸((
 
 


